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 אולימפי"החידון תקנון ותנאי השתתפות ב"

                                   

ידי המרכז ללימודים אולימפיים במכללה  על מנוהל . החידון"ל"חידון האולימפי הבאים ברוכים

 בישראל.האקדמית בוינגייט בשיתוף עם הוועד האולימפי 

 

הסכמתך  על מעידה בחידון ההשתתפותבקפידה, וסדריו  החידון נהליאת  לקרוא מתבקש הנך

 גם, כמובן, מתייחסים אולם, בלבד נוחות לצורכי זכר בלשון מנוסחים התנאים  .לתנאים אלה

  .לנשים

 

 מטרות החידון. 1

בתחום החינוך הקהילה האקדמית של  הידע בדיקתואת לעודד את ההתעניינות, את הלימוד 

 משחקים האולימפיים, ערכי התנועה האולימפית ומורשתה.ה בהיסטורייתהגופני והספורט 

       .בכל אחד משלבי החידוןשל שאלות  יותרבהמטרה היא לענות נכונה על המספר הרב 

     

 הרשמה לחידון. 2

 .משתתפים 100 הרשמתאו עד  717.5.1אריך ההרשמה לחידון פתוחה עד לת

 

  ושלביו החידוןמבנה . 3

 סוג השאלות המשתתפים השלב

 קדם פומבי

100עד  מיונים  מבחן קדם בכתב 

 החידון הפומבי

 שאלות ברירת תשובה 8-10 חלק ראשון

 שאלות פתוחות מלוות בקטעי סרטים ותמונות 5 חלק שני

 שאלת גמר 3 חלק שלישי

 

 )קדם פומבי( מיונים – ראשון שלב. 3.1

 ( נכונה תשובה לכל נקודות 2) תשובה ברירת שאלות 40: חלקים משני המורכב בכתב מבחן

 . נקודות 100 עד לצבור ניתן זה בשלב(. לתשובה מלאה נקודות 20) פתוחה אחת ושאלה

 דקות 60 הינו המבחן משך. 

 האקדמית במכללה 506בכיתה  09:00 בשעה 28.5.17 ביום - אחד במועד יתקיים המבחן 

 .בוינגייט

  החידון - השני לשלב יעלו הקדם במבחן ביותר הגבוה הציון בעלי מתמודדים 8-10בין 

 .הפומבי

  מודים האולימפיים שבוע לאחר מכן.תתפרסמנה באתר המרכז ללילשאלות המבחן תשובות 
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 פומבי חידון - שני שלב. 3.2

 . חלק ראשון3.2.1

  הקדם מתאפס ונקודות הפתיחה שווה לכולם בחלק זה.הניקוד שצברו המתמודדים בשלב 

 יענו המתמודדים. ממוחשב באופן שיוצגו תשובה ברירת שאלות 20 מ מורכב זה חלק 

 .הנבחרת בתשובה בחירה המאפשר שלט באמצעות עליהן

 מרגע הופעת המסיחים על המסך. שניות 20 המענה על כל שאלה הינו זמן 

 התשובה נכונות פי על המחשב ידי על המחושבות נקודות 10 לצבור ניתן שאלה בכל .

 נקודות. 200זה ניתן לצבור עד  חלקבתשובה שגויה אינה מזכה בנקודות. 

 5 יעפילו לחלק השני. בחלק הראשוןהגבוה ביותר  ניקודה בעלי מתמודדיםה 

 של מספר נקודות זהה בין שני מתמודדים או יותר, שבירת השוויון לשם מעבר  במקרה

הבא תתבצע על ידי הוספת ציון מבחן הקדם לסך הנקודות בשלב הראשון. הוספת לשלב 

הנקודות הינה לצורך מעבר שלב בלבד ולא תצטבר לסך הניקוד של המתמודד להמשך 

  החידון.

 . חלק שני3.2.2

  ,חלו עם סך הנקודות שצברו בחלק הקודם.יהמתמודדים שעלו לחלק השני 

  שניות. לאחר הצגת כל סרטון  20-30חלק זה מורכב מחמישה סרטונים קצרים באורך

 אודות הסרטון או נושא הקשור אליו.  לכל מתמודדתוצג על המסך שאלה אחת בלבד 

  ולאחר מכן יתבקש לענות על השאלה המנחהעל ידי הפנייה למתמודד תעשה בצורה שמית 

שיבקש לענות על מתמודד  מרגע הופעת השאלה. שניות 20הינו שבמסגרת הזמן המוגדר 

 עצר.יזמן, ירים את ידו והשעון יהשאלה לפני תום ה

 על יתר חל איסור  ,לכל מתמודד יינתן ניסיון מענה אחד בלבד עבור השאלה שהופנתה אליו

  .המתמודדים לענות על השאלה

  ר חבר השופטים אשר בסמכותו בלבד לקבוע את הניקוד "התשובה יתבצע על ידי יואישור

תשובה שגויה אינה ל ידי המתמודד. שהוצגה עמלאה או חלקית שניתן בגין התשובה 

 .מזכה בנקודות

 זה  חלקב .זכירות חבר השופטיםמ ידי על המחושבות נקודות 20 לצבור ניתן שאלה בכל

 נקודות. 100ניתן לצבור עד 

  בכל דומה. מודדים בעוד דרגת הקושי תהיה הסרטונים יהיו שונים בין המתעל השאלות

וויון ככל שניתן בין ת יהיה שונה וזאת על מנת ליצור שדר העונים על השאלוססיבוב 

 .שאלות 5עד  1כאשר בכל סיבוב המתמודד יענה על שאלה אחרת ברצף שבין  המתמודדים

 תמודדים יתבצע מחדש על פי הניקוד שצברו בשלב לפני תחילת השלב, סדר הושבת המ

 הראשון, כאשר המתמודד בעל הניקוד הגבוה ביותר ישב בשולחן הראשון וכך הלאה.

 3 יעפילו לחלק השלישי והאחרון. סוף השלבבהגבוה ביותר  ניקודהבעלי  מתמודדיםה 

 זהה בין שני מתמודדים או יותר, שבירת השוויון לשם מעבר של מספר נקודות  במקרה

  עד להכרעה. שבסיומו תוצגנה למתמודדים שאלות נוסףון רטסלשלב הבא תתבצע על ידי 
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 . חלק שלישי3.2.3

  ,חלו עם סך הנקודות שצברו בשני החלקים הקודמים.יהמתמודדים שעלו לחלק השלישי 

 .החלק האחרון הינו "שאלת הגמר", בו תוצג למתמודדים שאלת אחת זהה 

  המתמודדים יקבלו תייקיה שבתוכה דף עם מקום מוגדר למענה על הקראת השאלה, לפני

תשובות נדרשים לענות על השאלה רק במקום המוגדר לכך בדף.  המתמודדים השאלה.

 יבדקנה. המוגדר לא תמעבר למקום 

  פרופ' רוני לידור, –על ידי נשיא המכללה האקדמית בוינגייט תתבצע הקראת השאלה 

 .שעון הזמן למענה יופעל שבסיומה

  בתום הזמן, התיקיות ימסרו לבדיקת השופטים שניות 180 השאלה הינוזמן המענה על .

על ידי נציג/ת המזכירות. מתמודד שיסיים לענות על השאלות לפני תום הזמן, יתבקש 

על ידי נציג/ת  ףלסגור את התיקייה ולהשאירה מונחת על גבי השולחן עד שתיאס

 המזכירות.

 זוג אזניות שיהיה עליו לחבוש בתום  כדי לנטרל את השפעת הקהל, כל מתמודד יקבל

 הקראת השאלה ולפני תחילת המענה עליה.

  390בשלב זה ניתן לצבור עד בסגנון "צבירת נקודות". שיטת הניקוד בשאלת הגמר הינה 

  נקודות.

 

 והכרעת הזוכים בשלב החידון הפומבי . שיטת הניקוד4

 כל בעד לצבור שאפשר המרבי הנקודות מספר מהויכריז  ההמנח, בחידון חלק כל לפני 

 .ונכונה שלמה תשובה

 חבר ידי על תבצע( י3.2.1, למעט החלק הראשון )ע"ע סעיף למתמודדים הניקוד מתן 

 בו, מהשופטים אחד כל בידי שנמצא וברור בהיר תשובות מפתח באמצעות השופטים

 . ושגויה חלקית, ונכונה מלאה לתשובה הניקוד אופן הוגדר

 חלק כל בתום הצופים ולקהל למתמודדים וקרנויוקראו וי לשאלות הנכונות התשובות ,

 .הבא לחלק המעבר ולפני

 במהלך זהה נקודות מספר צברו ביותר הגבוהה הניקוד בעלי משתתפים ושני במקרה 

, בנושא ספורטאים אולימפיים שוויון שובר תושאל נהתוצגבשלב הסופי בלבד, , החידון

  הכרעה סופית של מנצח החידון האולימפי.לעד  השופטים חבר ר"יו י"עישראליים, 

  בגמר החידון, חבר השופטים יכתיר, על פי הניקוד המצטבר בשלושת שלבי החידון הפומבי

ו את המספר הרב שצבר פיםהמשתת  לשני(, את)אין איפוס ניקוד במעבר משלב אחד 

 ביותר של הנקודות וידרגם במקומות הראשון, השני והשלישי.

 (8סעיף )ע"ע ו כל אחד בפרס המשתתפים הראשונים בדירוג יזכ  שלושת. 

 4-10ימו במקומות סיינתנו למתמודדים שיתנחומים י רסיפ. 

 

 

 



5 
 

5 
 

 הלימוד  נושאי החידון וחומר. 5

המרכז מד לרשות המשתתפים באתר ועחלקו החומר לחידון נקבע על ידי כותבי החידון ו

ובהר כי מ (./he.wincol.ac.il-http://osc) "חידון אולימפי" ללימודים אולימפיים תחת הכותרת

 המפורט מטה:שאלות החידון בשני שלביו מתבססות על ידע כללי, בנוסף לחומר הלימוד 

 האולימפיים המשחקים 

 האולימפי והרעיון האולימפית התנועה 

 האולימפיים במשחקים יהודיים ספורטאים 

 האולימפיים במשחקים ישראל 

 האולימפיים במשחקים נשים 

 

 

 חבר השופטים. 6

 שופטים: השופטים ימנה חמישהחבר 

 )מאז האולימפיים במשחקים הראשון הערוץ של האתלטיקה פרשן - גלעד ויינגרטן )יו"ר 

 .ההישגי הספורט מנהלת ר"ויו וינגייט מכון ל"מנכ לשעבר, 1972

 האקדמית במכללה וסטטיסטיקה לביומכניקה בכיר מרצה - סירא-פרופ' דוד בן 
 .בוינגייט

 במכללה ישראל ולתרבות הספורט של להיסטוריה בכיר מרצה - ד"ר חיים קאופמן 

  .בוינגייט האקדמית

 למשחקים המשלחת וראש בישראל האולימפי הוועד ל"מנכ לשעבר - אורי אפק 

 .1984-1992 בין האולימפיים

 ומנהלת בישראל האולימפי הוועד נציגת - (השופטים חבר מזכירת) הילה דוידוב 

 ".אולימפיים לערכים מחנכים" אולימפיזם הלאומי הפרויקט

 

 תקנון החידון וסדריו. 7

 .ההשתתפות בחידון הינה מרצונם החופשי של המתמודדים 

  בכל שלב ולקבל את החלטות השופטיםעל המתמודדים לנהוג בהגינות ובנועם. 

 יהיו קריטריונים ברורים למענה ואלה יוצגו מראש, בכל אחד משלבי החידון, לכל שאלה. 

 המתמודד יפסל ויוצא מהחידון, החידון מהלךבמקרה של חשד להעתקה ב. 

 המתמודד יפסל ויוצא מהחידון, במקרה של קבלת עזרה מגורם חיצוני בשלב בחידון. 

 השאלה תיפסל (, בזדון או בשוגג)או מענה התשובה /בלת עזרה מהקהל ו במקרה של ק

לא תומצא שאלה חלופית ולא , פרט לשאלת הגמר, במקרה זה. כל המתמודדים עבור

 .יינתן ניקוד בגין שאלה זו

  בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות תוצאותיו של החידון, ניתנת לחבר השופטים

 החידון. והכרעתה תהיה סופית ולא ניתן לערער עליה לאחרזכות הכרעה בלעדית 

 

http://osc-he.wincol.ac.il/
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 הזכייה בחידון והפרסים. 8

  הכתרת המנצח והזוכים במקומות השני והשלישי של החידון האולימפי תתבצע במעמד

 דיקת שאלת הגמר ע"י חבר השופטים.החידון לאחר ב

 המקומות בשלושת זוכיםה והתעודות לכל מתמודדי הגמר, לרבות הפרסים הענקת 

 13:15בשעה  22.6.17 ביום שיתקיים האולימפי העיון יום במסגרת תתבצע, םהראשוני

 אישי באופן הפרס לקבלת להתייצב הזוכים עלבמכללה האקדמית בוינגייט.  3באולם 

 .בלבד

  הזוכים בשלושת המקומות הראשונים בחידון הפומבי יזכו בפרסים מתנת הוועד

 :והמכללה האקדמית בוינגייט האולימפי בישראל

  ,גרשטיין דוד האמן פסלון אולימפי שלבהמתמודד שיגיע למקום הראשון יזכה  .1

לרכישת ₪  180שובר בסך שעון יד של הוועד האולימפי + תלבושת ספורט ו

 ספרות מקצועית. 

תלבושת ספורט ושעון יד של הוועד המתמודד שיגיע למקום השני יזכה ב .2

 ת.לרכישת ספרות מקצועי₪  180האולימפי + שובר בסך 

מתמודד שיגיע למקום השלישי יזכה בתלבושת ספורט של הוועד האולימפי + ה .3

 לרכישת ספרות מקצועית.₪  180שובר בסך 

 

 הזכייה על והודעה הזוכים ודמות שם פרסום. 9

 דמותם, הזוכים שמות את לפרסם הזכות את לעצמה תהוועדה המארגנת שומר 

 .לנכון מהן מי שתמצא עת ובכל מדיה אמצעי בכל ופרטיהם

 מסוקרת להיות עשויה, הזוכים לרבות בחידון מהמשתתפים מי של זכייתם עובדת 

 הסכמתך את מביע הנך בחידון בהשתתפותך. השונים התקשורת באמצעי ומפורסמת

 תמורה ללא, האמורים והפרסומים הסיקור במסגרת ותמונתך שמך ולפרסום לצילומך

 .ציבור ויחסי פרסום, שיווק, קידום לצרכי לרבות, זמן הגבלת וללא

 

 שאלות ובירורים. 01

 :לבירורים ושאלות ניתן לפנות לוועדה המארגנת באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת

 osc@wincol.ac.il-co 

 

 הננו מברכים אותך על השתתפותך בחידון ומאחלים לך הצלחה רבה!
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