
 .'בברוכים הבאים לחידון התנ"ך על ספר מלכים 

 יש לקרוא היטב את כל ההנחיות להלן!

 8:00מ  3/7/16, ותשע" סיווןב כ"ז, אשוןהחידון יעלה לאינטרנט ביום ר
 בלילה. 23:00בבוקר עד 

 .23:00בשעה  יום ראשוןעד  21:00בשעה  מוצאי שבתבסופי שבוע, החל מ

 הוא ראשון ביום החידוןד. על פרק אחמידי יום יוצג באתר זה חידון 
במילים אחרות:  .החולף בשבוע שנלמדו הפרקים כל על חזרה חידון

במהלך השבת מומלץ לחזור על פרקי השבוע הקודם ולענות על החידון 
 החל ממוצ"ש ועד סוף יום ראשון של השבוע החדש.

 .על מנת להשתתף בחידון יש למלא שם משתמש, סיסמא ופרטים נוספים

החל מהכניסה השנייה, כדי להיכנס יש צורך רק בשם משתמש וסיסמא. 
 .נא הקפידו לזכור את שם המשתמש והסיסמא

שימו  .23:00ועד השעה  8:00מהשעה  השאלות תוצגנה באתר כל יום החל
 לב: חידון החזרה של יום ראשון נפתח כבר במוצאי שבת.

 לענות על השאלות לבדאין באפשרותנו או ברצוננו לאכוף זאת, אך יש 
  !ובתנ"ך סגור

בחמש כניסות חינם לבריכה במתנ"ס  – חידונים יזכה בפרס 17כל הפותר 
 גוש עציון.

 להלן תאריכי החידון:

 יום

 בשבוע
 פרק תאריך

 
   סיון

"זכ א  א 
"חכ ב  ב 
"טכ ג  ג 
'ל ד  ד 

 
 תמוז

 
 ה א ה

   
ה-א ד א  
 ו ה ב
 ז ו ג



 ח ז ד
 ט ח ה

"אי א    ט-ו   
"בי ב  י 
"גי ג  יא 
"גי ד  יב 
"וט ה  יג 

   
"חי א יג-י   
"טי ב  יד 
'כ ג  טו 
"אכ ד  טז 
"בכ ה  יז 

   
"הכ א יז-יד   
"וכ ב  יח 
"זכ ג  יט 
"חכ ד  כ 
"טכ ה  כא 

   
 

:אב  
 

'ג א כא-יח   
'ד ב  כב 
'ה ג  כג 
'ו ד  כד 
'ז ה  כה 

 

במתנ"ס  17:00בשעה  החידון גמר חצי יתקיים( 11/8/16) באב' ז בתאריך
 הרבה הכי שצברו מהמשתתפים 40גוש עציון. לחידון חצי הגמר יוזמנו 

 15יוזמנו  הגמר חצי משתתפי מתוך. החידון ימי כל במהלך נקודות
 בהשתתפות הלימודים שנת בתחילת שיתקיים הגדולמשתתפים לגמר 

 תפימשת לכל יישלחו הגמר על פרטים. לגמר העולים של הספר בתי
  .החידון

 לחזור לדף הקודם באתר וללחוץ על הרשמהכדי להירשם לחידון יש 

 יו"ר המועצה הדתית גוש עציון -הרב רפי אוסטרוף

 מחבר החידון –הרב אורי סמט 



 מנהל החידון –ראובן ורבר 


