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 תשע"ט להורים וילדים-העולמי  התלמוד הישראליחידון 
 תקנון החידון 

 

 מבוא

לימוד הדף היומי, ובעולם היהודי של  13-בחודש טבת התש"פ, יסתיים המחזור ה

 יסיימו פעם נוספת את לימוד התלמוד.  

הדף היומי לילדים,  –זכינו בשנים האחרונות במסגרת מפעל התלמוד הישראלי 

כרכים המקיפים את הש"ס ,עלונים שבועיים, חוברות לימוד, סרטונים  7הכולל 

ועוד חומרים חינוכיים מרתקים ומגוונים, להנגיש את התלמוד ואוצרותיו גם 

 תלמוד והדף היומי.לילדים, לשתף ולחבר גם אותם לחוויה הגדולה של לימוד ה

ב"ה בחודש טבת התש"פ יזכו לראשונה, גם ילדי ישראל לומדי הדף היומי, של 

 תלמוד  ישראלי.   –התלמוד הישראלי לסיים את הש"ס 

תלמוד ישראלי יתקיים החידון העולמי הראשון של התלמוד  –לכבוד סיום הש"ס 

ים בירושלים לאחר הישראלי המיועד להורים וילדים. שלב הגמר של החידון יתקי

הם אלו שהעפילו בזכות  הפומבי ומשתתפי שלב הגמר .מקדימים שני שלבים

 הישגיהם בשלבים המוקדמים. 

 מטרות החידון

ע שיא ציבורי של חידון ומעמד סיום התלמוד ובכך לסיים מחזור לימוד ולקיים אר

 ש.וחצי שנים ולפתוח מחזור לימוד חד 7של 

החידון והפעילות הציבורית והתקשורתית שתתלווה אליו ישמשו מנוף לפעילות 

חינוכית קהילתית ברחבי הארץ והעולם, חשיפה לציבור הרחב, והצדעה לחיילי 

 צה"ל וכוחות הביטחון. 

 גופי החידון 

 בחסות חברת מדיסון. –החידון מופק ומנוהל ע"י עמותת התלמוד הישראלי 

 ת יהודית במשרד החינוך. בשיתוף האגף לתרבו

 

 



 הנהלת החידון

 וות התלמוד הישראלי.נוהל ומופק ע"י הנהלת וצהחידון מ

 וות הפיקוח צ

 יעוץ משפטי.-עו"ד בועז אדלשטיין 

 מבקר חיצוני.  -רו"ח דוד ויסמן 

 משתתפי החידון 

ההשתתפות בחידון מיועדת לזוג הכולל ילד/ילדה וחברותא מבוגר/ת. )הורה אח או 

 כל בוגר אחר(

 או חברותא בוגרת ללא ילד.   חברותא בוגרתפות של ילד ללא לא תותר השתת

משתתפי שלב הגמר מהארץ ומחו"ל הם אלו שעברו בהצלחה את השלבים 

 המקדימים של החידון. ואושרו ע"י הנהלת החידון.  

אינם מורשים להשתתף בני משפחה של הנהלת החידון, צוות החידון, וצוות הפיקוח 

 על החידון. 

 

 

 חומרי הלימוד לחידון

 חומר הבחינה לחידון המחוזי בכתב כולל:

 לימוד לשלב א של החידון הארצי.חוברת ה .1

חוברת הלימוד לקיץ התשע"ט של התלמוד הישראלי )כולל כל הסרטונים  .2

.  יוטיובאתר  )לצפייה דרך אתר התלמוד הישראלי או  המופיעים בחוברת

 ולא כולל את המדור "מתפלפלים"(

 ., שהופקה עבור החידוןחוברת מסכת ברכות של התלמוד הישראלי .3

פים נוסלימוד  ייכלול את החומר הנ"ל, וחומר הפומבי- הבחינה לחידון הארציחומר 

 לאלו שעלו לשלב הפומבי. ושיועבר

 

 



 הוראות כלליות

 אך מתייחס גם למתמודדות.  –האמור להלן הינו בלשון זכר 

 גם ליחיד במשמע. –האמור בלשון רבים 

" מתייחס לזוג המשתתפים, החברותא הבוגרת ים/הבהרה : המונח "מתמודד
 והילד, כצוות אחד המתמודד ביחד בחידון. 

  השלב המחוזי

קום השיבוץ יקבע ע"פ מ לצורך החידון תחולק הארץ לחמישה מחוזות. .1
 המגורים.

 כל אחד מהחידונים המחוזיים ימונה  אחראי מחוזי לביצוע  החידון .ל .2

החידונים האחראי המחוזי על החידון  ידאג לשמירה על הסודיות של שאלוני  .3
 .ולעריכתם על פי כללי התקנון

מתמודדים בשלבי החידון השונים תיחשב הסכמה זוגות ה עצם השתתפות .4
להוראות התקנון ויראו בהם כמי שקיבלו את הוראותיו ואת סמכות  מצדם

 .הנהלת החידון בנוגע לכך

 . ובווידאו כל שלב משלביו עשוי להיות מצולם לרבות החידון ו/א .5
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בצילומים ו/או בקטעי 

בכלל זה שומרת העמותה על זכותה להעמיד לפי שיקול דעתה המלא.  והווידא
לרשות הציבור ו/או לעיונו בכל מדיה  והווידאאת התצלומים ו/או קטעי 

העמותה שומרת על זכותה . מסויםובין לציבור בלתי  מסויםשהיא, בין לציבור 
באתר האינטרנט של  והווידאלהעלות ו/או לכלול את הצילומים ו/או קטעי 

ישומון יוטיוב, בכל עיתון ו/או פרסום, בגיליון העמותה, בדף הפייסבוק שלה, ב
ל ו/או בעיתונים יומיים או אחרים ובכ הטלוויזיהתלמוד הישראלי, בשידורי 

 מדיה אחרת, בכל מקום ואתר, בישראל או מחוצה לה. 
כל מתמודד עשוי להיכלל בצילומים וזאת מבלי לחייב את העמותה לכלול 

 אותו בצילומים. 
בהשתתפות בחידון ו/או בכל חלק מחלקיו ובכניסת כל מועמד ו/או משתתף 

י מאשר כל אדם כי ידוע לו כ –ו/או צופה לאתר החידון ו/או לאיזה ממנו 
דמותו תצולם, וכי העמותה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל 

 שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, 
בעצם כניסתו וו/או הגעתו לאתר החידון ו/או בסמוך לו מאשר המצולם כי 

ו/או תביעה הוא מוותר באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה 
באחריות  מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותו בצילומים, ככל שיבוצע.

המתמודדים ליידע את הבאים מטעמם לאתר החידון אודות צילום החידון וכי 
לסמוך לאחר החידון, הם  בהגיעםבכניסתם של נלווים אלה לחידון או 

 .מאשרים את האמור
מבין צמד המתמודדים הסכמתו המשתמעת כאמור של המתמודד הבגיר 

)בין שהוא מתמודד ובין  עמותהווה הסכמה בשמו שלו ובשם הקטין הנלווה 
 שהוא נלווה(.

 
 

 



 

דים ומי מטעמם פוטרים את הנהלת החידון ו/או את המתמודוגות ז .6
המשתתפים האחרים בו ו/או כל גורם הקשור בו מכל אחריות לכל טעות 

בחידון ו/או באיזו משאלותיו, בכל הנוגע לקביעה הזוכים בכל שלב ושלב וכל 
 כיוצא באלה. 

 

 חידונים מחוזיים  בכתב 

 

המחוזי נקבעו על פי תוצאות המתמודדים  שישתתפו בחידון זוגות  .א
 השלב הראשון .

המתמודדים  בכתב על מועד זוגות צוות החידון ידאג לעדכן את  .ב
 הבחינה ומיקומה.

 בכל רחבי הארץ.        כל החידונים המחוזיים בכתב יתקיימו באותו מועד               

 שאלון הבחינה יהיה זהה בכל המחוזות.               

 תוענק תעודת השתתפות ,בחידון המחוזי בכתבזוג המתמודד לכל  .ג
 . ופרס

 התלמוד הישראלי.  החידונים יבדקו במשרדי .ד

)חברותא בוגרת וילד(  זוגותשני לחידון הארצי  הפומבי יעלו   .ה
 יםהגבוה ניםשקיבלו את הציו זוגות מתמודדים מכל מחוז . שני ה

 . ביותר  בחידון המחוזי בכתב   

כל זוג  (ממועד החידון ימים 14 תוך)בכתב   צוות החידון יעדכן .ו
  .פומבישהתמודד בחידון המחוזי האם עלה לשלב ה

מתמודדים במקום הראשון / זוגות במקרה ובמחוז יהיו יותר משני  .ז
 המתמודדים לערוך חידון מילואים נוסף .זוגות  השני  ייקראו

חידון המילואים הנוסף ייערך בסמוך לחידון המחוזי הפומבי ועל פי  .ח
 המתמודדים שיעלו לשלב החידון הפומבי  .זוגות  2תוצאותיו ייקבעו 

 

 

העולים  לחידון הארצי הפומבי       

 

)להלן  המשתתף בחידון הזכות לשגר לחידון הארצי הפומבילכל מחוז  .א
מתמודדים  שייצגו את המחוז בחידון זוגות   2 "(החידון הפומביגם: "

מ' דצ.15)התש"פ בתאריך י"ז כסליו  הארצי הפומבי שייערך בירושלים
שנערכו  הנציגים ייבחרו בהתאם לתוצאות החידונים המחוזיים ('19

 במחוז. 

 מתמודדים נציגי חמשת המחוזות.זוגות  10בי ישתתפו בחידון  הפומ .ב



בנוסף, הנהלת החידון תהיה רשאית לצרף לחידון הפומבי, לפי שיקול  .ג
לל של כהולם  גיצוילצורך , מתמודדים נוספיםזוגות  4דעתה עד 

 בחידון. ההאוכלוסיי

זוגות  2-4בנוסף, מטה החידון יהא רשאי להוסיף לחידון הפומבי עוד   .ד
המוקדמים עבור החידון  שלבי שעברו את, מתמודדים נציגי חו"ל

  .משתתפי חו"ל

 

 

  הגמר הפומבי חידון

 
 הכנה למשתתפי השלב הפומבי

 פומבי.המפורטים לעולים לשלב  יםצוות החידון יתדרך וישלח חומרי הכנה והסבר

 שלבי החידון 

 חידון קדם פומבי בכתב . שיתקיים ביום החידון הפומבי, בשעה מוקדמת.  .1
 
 שאלה זהה בכתב . שלב ד' . -חידון פומבי : שלב א' , שלב ב' , שלב ג' .2

 
 

  בכתב פומבי קדםחידון  

 .בכתב פומבי קדם חידון יתקיים הפומבי החידון לפני .1

 

המתמודדים שעלו  גות זו ישתתפוהקדם פומבי  בכתב, ובחידון הפומבי  בחידון .2
 ככל שנקבעו כאלה.זוגות המתמודדים מחו"ל מהחידונים המחוזיים וכן 

 
 נקודות  50עד סך של   לצבור המתמודדיםגות זו יוכלו זה מוקדם בחידון .3

 זכותם  בחידון הפומבי .ל  שייזקפו
 
בחידון המוקדם בכתב  יובאו בחשבון  במהלך  שלבי המתמודדים זוגות ציוני  .4

 החידון הפומבי.

המתמודדים שהשתתפו בחידון הקדם פומבי תינתן זוגות לכל   -שאלת מילואים  .5
מילואים  . הניקוד  של  שאלת המילואים יילקח בחשבון, במקרים בהם  שאלת

ד  בעל מתמודד אחזוג במעבר בין כל אחד ואחד  משלבי החידון  יש  יותר מ
במקרים אלו שאלת המילואים תכריע.  –אותו ניקוד, ויש צורך בהכרעה ביניהם 

ים שקיבלו ציון זהה ולא מדמועזוגות רעה בין הכשאלת המילואים תסייע ב
 המתמודד.הזוג של המצטרף תיתוסף לציון 

 

  הפומבי הארצי  החידון
 
הנקודות שצבר כל אחד המתמודדים יתחילו  את החידון הפומבי  עם  סך זוגות  .1

 בחידון המוקדם בכתב. מהם
 



 מבנה החידון הפומבי 

 : שאלות מחזורי ארבעה יהיו הפומבי חידוןב   

 המתמודדים .זוגות לכל  שאלות מחזור :ראשון שלב

שהשיגו את התוצאות הגבוהות  מתמודדיםזוגות ה 8 -ל  שאלות מחזור :שני שלב
ביותר בשלב הקדם פומבי ובשלב הראשון של השלב הפומבי גם יחד. השאלות 

  מחשב. במשחק מלוותבשלב השני תהיינה שאלות 

)או יותר, ע"פ שיקול דעתם  מתמודדיםזוגות  4 -בכתב ל זהה שאלה :שלישי שלב
שהשיגו את הציון הגבוה ביותר בשלב הקדם פומבי ובשלב הראשון  של השופטים(

 והשני של החידון הפומבי.

המתמודדים  זוגות : שאלת "ראש בראש". התמודדות בין שני שלב רביעי 
 הטובים ביותר.

 שלב ראשון-הפומבי הגמר חידון 

   בשלב הראשון יוצגו  לזוגות המתמודדים  קטעי משחק / סרטונים  הקשורים .1

 לחומר הבחינה .           

 שאלה  -לכל זוג מתמודדים  תוצג שאלהבתום קטע המשחק / הקרנת הסרט   .2

 אחת בת שני  חלקים .    

   נקודות .תשובות  6-ב  זוג המתמודדתשובה נכונה על כל חלק תזכה את ה    

 נקודות . 12-ב זוגנכונות על שני  חלקי השאלה יזכו את ה    

 המתמודדים  יקבלו את השאלה  בכתב קודם  שזו תוצג על ידי  זוגות ה .3

     וישיב מתמודדיםהזוגות המנחה. המנחה ישאל את השאלה על שני חלקיה ו     

 . םאת תשובת     

  תופיע  בעברית ובשפה זרה נוספת , בהתאם לצרכי  ישאלכל שאלה שהמנחה      

 מתמודד .זוג הה     

 . כל שאלות השלב הראשון  יוצגו  על המסך המרכזי באולם .4

 ויתנו ניקוד בהתאם .  יםהמתמודדזוגות של  הם. השופטים  יבחנו את תשובותי5

 ות   זוגכל חבר השופטים יכריז על הניקוד שהשופטים יתנו ל יו"ר      

 .דיםהמתמוד     

                 השופטים יתנו ניקוד חלקי בהתאם -. במקרה והתשובה לא מלאה / לא נכונה 6

 ישלימו את התשובה הנכונה . והשופטים    

 ושלב הראשון יתווסף לניקוד שצברב המתמודדיםזוגות רו . הניקוד שיצב7      
  .בכתב פומבי קדםהחידון ב

 זוגות   השלב הראשון יגישו  השופטים למנחה את רשימת שמונת.בתום  8

 המתמודדים שעלו לשלב  השני .   



 העולים לשלב השני בפתח השלב השני .זוגות . המנחה יכריז על שמות שמונת 9

מתמודדים במקום השמיני / זוגות . במקרה ובתום השלב הראשון ,יש  מס'  10
שביעי ולהם ניקוד זהה, תוצאות שאלת המילואים שבוצעה לפני החידון  

 הפומבי יכריעו. 

 מתמודדים  בלבד  .זוגות בכל מקרה לשלב השני  של החלק הפומבי יעלו שמונה 

 

 שלב שני -הפומביהגמר  ידון ח

 מתמודדים .זוגות  8לשלב השני יעלו 

שניות  60להשיב בזמן קצוב של  הםשאלות קצרות  ויתאפשר ל  5תוצגנה זוג לכל 
 )כלל השאלות והתשובות(.

יידרש לענות נכונה על  מס' רב יותר של שאלות שיוצגו בפניו   יםמתמודדזוג כל 
 במסגרת הזמן הקצוב.

ועל  יםע"י המנחה  יופיעו על המחשב שממול המתמודד זוגשאלות שיוצגו  לכל ה
ול באולם. כל שאלה שהמנחה שואל תופיע  במחשב ,בעברית ובשפה זרה המסך הגד

 נוספת , בהתאם לצרכי המתמודד .

 מתמודד ישיב בעל פה .זוג הוה המנחה ישאל את השאלה בעל פה. 

 בהתאם . -והניקוד יינתן  המנחה  יאמר: נכוןמתמודד תשובה נכונה . זוג ההשיב ה

ולא יינתן ניקוד   לא נכוןהמנחה  יאמר :מתמודד תשובה  לא נכונה . זוג ההשיב ה
 על השאלה הזו.

 הניקוד 

נקודות לכל תשובה   4-מתמודד  בזוג התזכה את ה -על  כל  שאלה  נכונה תשובה 
 נכונה .

 נקודות . 20מתמודד  ב זוג ההשאלות  יזכו  את ה 5תשובות נכונות  על כל 

 נקודות. 0שטעה במתן התשובה לשאלה יקבל עליה מי 
אינו יכול לחזור בו. אין אפשרות לתקן תשובה  -שענה תשובה יםמתמודדזוג 

 שניתנה.

יתאפשר לו לדלג  –שביקש לעבור לשאלה הבאה ללא מתן תשובה  יםמתמודדזוג 
 ולאחר מכן לחזור לשאלה עליה דילג, אם נותר לו זמן  לכך.

 הזמן הקצוב 

ול את שניות  ייעצר המשחק .  אם המנחה טרם הספיק לשא 60-בדיוק בתום ה
 -השניות  60מתמודד  הספיק  להשיב  נכונה לפני תום זוג ההשאלה בשלימותה   וה

 יינתן לו הניקוד .



 60מתמודד טרם השיב  לפני תום זוג האם המנחה סיים להקריא את השאלה וה
 .םההזדמנות להשלים את תשובת הםתינתן ל -השניות 

מתמודד הראשון והמנחה  יזמין  את זוג ההשופטים יכריזו  על סך הנקודות שצבר ה
 השני  אל  הדוכן וכן הלאה.זוג ה

 

 

 

 שלב שלישי -הפומבי חידון הגמר

ע"פ החלטת השופטים(. -)או יותר  מתמודדיםזוגות  4לשלב השלישי  יעלו  .1
 מתמודדים במקום הרביעי יעלו לשלב השאלה הזההזוגות במקרה ויהיו מס' 

זוגות  6עד  (תוצאת שאלת המילואיםל, ולהחלטת השופטים)בכפוף 
 מתמודדים .

ייקבעו על פי תוצאות הישגיהם העולים לשלב השלישי המתמודדים  הזוגות  .2
 .שלב השני העד תום 

 החידון של הקודמים מהשלבים נגרר  המתמודדיםגות הזו ארבעתוד של הניק .3
 .שלב הראשון והשניוההחידון הקדם פומבי בכתב,  שלבב זה ובכלל, הפומבי

 
 .מתמודדים תוצג שאלה זהה בכתב זוגות הלארבעת ה .4

 

 שאלות זהות .   8המתמודדים יענו בו זמנית על סדרה של זוגות  .5

 השאלות תוצגנה על המסך המרכזי  באולם .      

 נקודות . 4-מתמודד בזוג התשובה נכונה על שאלה תזכה את ה .6

זוגות המתמודדים יענו לשאלה הזהה  בכתב. דפי התשובות של כל זוגות הה .7
 המתמודדים יועברו לחבר השופטים לבדיקה. 

 נקודות.   32 מתמודד בזוג התשובות נכונות על כל חלקי השאלה יזכו את ה  .8

יעלו לשלב   המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותרזוגות שני   .9
 שלב ההכרעה. –הרביעי 

 המצטבר  יכריע הניקודבתום השלב השלישי במקרה של שוויון בנקודות   .10
  .בשאלת המילואיםהמתמודדים זוגות שצברו 

 

 

 



 שלב "ראש בראש" –השלב  הרביעי  -חידון הגמר הפומבי 

המתמודדים הטובים זוגות  2על פי תוצאות השלב השלישי ייקבעו   .1
 ביותר.

            –תאפס יהמתמודדים זוגות הניקוד של שני  ,בשלב הרביעי .2
 .0-מתחילים מ

שאלות מהירות  10המתמודדים  זוגות בשלב הזה יישאל  כל אחד מ .3
 .וקצרות

)שיחלו עם תום שניות  5מתמודד יידרש לענות על כל  שאלה תוך: זוג הה .4
 .הצגת השאלה(

 נקודות . 2-במתמודד זוג הה תשובה נכונה  על כל שאלה  תזכה את .5

יוכרז כזוכה בשלב הזה    את מירב הנקודותשיצבור  מתמודד זוג הה .6
 במקום הראשון.

ייעצר סבב השאלות וייבחן מתמודד  זוג שאלות לכל  10בתום סבב של  .7
מקום זוג שהגיע להמכריזים על  -מוביל. אם יש הכרעה  האם יש 
 הראשון.

עד עוד  יתוספו, זוג מתמודדשאלות לכל  10הכרעה בתום לא תהא אם  .8
זוג ואלו תוצגנה לכל המתמודדים זוגות שלוש שאלות  לכל אחד משני 

 מתמודד לסירוגין.

סבב ייפסק  –אחת משלוש השאלות הנוספות לאחר כל הכרעה תושג אם  .9
 . במקום הראשון זוכהזוג הויוכרז ההשאלות 

, יוכרזו הכרעה לא תושג  זוג מתמודדשאלות  לכל  13במקרה  ולאחר   .10
 . במקום הראשון זוכיםהמתמודדים  כזוגות שני  

 

 הכתרת  הזוכים

כמקום יוכתרו שישיגו את ההישגים הגבוהים ביותר  זוגות המתמודדיםשלושת   .1
מתמודד שהשיג את זוג הסדר ההכתרה יהיה מן ההשלישי. ו השני ,הראשון

מקום ולבסוף ההמקום השני  וההישג השלישי בחשיבותו. לאחר מכן יוכרז
 . הראשון

 . ופרסים ותהמתאימ ותהזוכים יוענקו התעודזוגות לכל אחד מ .2

 המתמודדים  יוענקו פרסים ותעודת השתתפות.  זוגות הלכל   .3

מתמודד שהשיג את ההישג הגבוה ביותר מבין משתתפי חו"ל יוכתר כחתן זוג הה .4
 התפוצות.

 

 

 



 ערעורים 

 ימים ממועד קבלת  4ערעורים על תוצאות השלב המחוזי יוגשו בכתב, עד  .1

   בדק ע"י צוות הנהלת החידון, אשר יחזיר את תשובתו י. הערעור ישובותהת    

 בכתב. לאחר מכן לא תינתן אפשרות ערעור נוספת.          

  הגוףחבר השופטים הוא  -פטים בחידון הפומבי שוערעורים לגבי החלטת ה .2

 מתמודדים החושבים שיש מקום לערער על זוגות הפוסק בערעורים של     

 הניקוד שניתן להם / או על תוכן השאלה שניתנה להם .      

  –מתמודדים  בעת ההפסקות בחידון זוגות הההערעורים יוגשו בכתב  על ידי           

                   או לאחריו." ראש בראש "שלב .לא ניתן יהיה להגיש ערעור בשלב לבין שלב           

 אין לערער על הכרעת השופטים לאחר תום החידון .          

 

 

 
 חריגות מהתקנון 

 
ההנהלה הארצית לחידון התלמוד הישראלי מוסמכת להרחיב את כללי התקנון, 

ר, ולקבוע כל לפרשו, להתיר חריגה ממנו, באופן קבוע או זמני, ליתן כל הוראה לסד
 דבר ועניין בקשר לחידון, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא. 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


