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תקנון ותנאי השתתפות ב"חידון האולימפי  -ישראל"
ברוכים הבאים ל"חידון האולימפי  -ישראל" .החידון מנוהל על ידי המרכז ללימודים אולימפיים
במכללה האקדמית בוינגייט בשיתוף עם הוועד האולימפי בישראל.
הנכם מתבקשים לקרוא את נהלי החידון וסדריו בקפידה ,ההשתתפות בחידון מעידה על הסכמתכם
לתנאים אלה.
התנאים מנוסחים ברבים ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

 .1מטרות החידון
לעודד את ההתעניינות ,את הלימוד ולאמוד את רמת הידע של הקהילה האקדמית והמקצועית
בתחום החינוך הגופני והספורט ,בהיסטוריית המשחקים האולימפיים ,ערכי התנועה האולימפית
ומורשתה .המשימה היא לצבור מספר רב של נקודות ככל שניתן בשאלון בחידון.

 .2הרשמה לחידון
ההשתתפות בחידון האולימפי פתוחה לכלל הסטודנטים לחינוך גופני הלומדים במכללות
האקדמיות לחינוך בארץ :המכללה האקדמית בוינגייט ,מכללה אקדמית אוהלו ,מכללת סמינר
הקיבוצים ,המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון ,מכללת קיי .ההרשמה לחידון פתוחה עד
לתאריך  .4.4.19לטופס ההרשמה לחצו כאן.
 .3מבנה החידון ושלביו
המשתתפים סוג השאלות

השלב
קדם פומבי
מיונים
החידון הפומבי
חלק ראשון
חלק שני
חלק שלישי

ללא הגבלה

מבחן קדם בכתב
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שאלות ברירת תשובה
שאלות פתוחות מלוות בקטעי סרטים ותמונות
שאלת גמר פתוחה

 .3.1שלב ראשון – מיונים (קדם פומבי)


מבחן הוא בכתב והוא מורכב משני חלקים 40 :שאלות ברירת תשובה ( 2נקודות לכל תשובה
נכונה) ושאלה אחת פתוחה ( 20נקודות לתשובה מלאה) .בשלב זה ניתן לצבור עד  100נקודות.



משך המבחן הינו  60דקות.



המבחן יתקיים במועד אחד במקביל בכל המוסדות האקדמיים המשתתפים בחידון (ע"ע סעיף
.)10
2

3



המבחן יתקיים פעם אחת במועד  7.4.19וניתן לגשת רק במועד זה (במקרה של שינוי במועד
המבחן ,תימסר הודעה מראש).
שלב הגמר (החידון הפומבי) יכלול  8מתמודדים ,אחד מכל מוסד ,בתנאי שצבר  50נקודות
לפחות ,וכן בעלי הציון הגבוה ביותר במבחן הקדם מכלל המוסדות האקדמיים.



במקרה של ציונים זהים ,יעלה לשלב הגמר מי שיצבור יותר נקודות בשאלה הפתוחה .במידה
והניקוד בשאלה הפתוחה יהיה שווה ,ההכרעה תתבצע על ידי הגרלה בין המשתתפים במקומות
 8ומעלה.



תשובות לשאלות המבחן תתפרסמנה באתר המרכז ללימודים האולימפיים שבוע לאחר מכן.



 .3.2שלב שני  -חידון פומבי
 .3.2.1חלק ראשון


אין גרירה של הניקוד מהשלב המוקדם לחידון הפומבי וכל המתמודדים מתחילים שלב זה
ללא ניקוד.



חלק זה מורכב מ  20שאלות ברירת תשובה שיוצגו באופן ממוחשב .המתמודדים יענו עליהן
באמצעות שלט המאפשר סימון התשובה הנבחרת.



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



בכל שאלה ניתן לצבור  10נקודות על תשובה נכונה .הניקוד מתבצע באופן אוטומטי על ידי
המערכת הממוחשבת .תשובה שגויה אינה מזכה בנקודות .בחלק זה ניתן לצבור עד 200
נקודות.



 5המתמודדים שיצברו את הניקוד הגבוה ביותר בחלק הראשון יעפילו לחלק השני.

 במקרה של מספר נקודות זהה בין שני מתמודדים או יותר ,יעלה לשלב הבא מי שיצבור את
מספר הנקודות הגבוה מבניהם בשלב המיונים.
 .3.2.2חלק שני


המתמודדים שעלו לחלק השני ,ימשכו עם הניקוד שצברו בחלק הקודם.



חלק זה כולל חמישה סרטונים קצרים באורך כ 30 -שניות .לאחר הצגת כל סרטון תוצגנה
לגביו ארבע שאלות פתוחות .את התשובות יש לכתוב על דף שיוגש באמצעות תיקיה סגורה
לבדיקת השופטים .זמן המענה על שלוש השאלות הינו  90שניות לכל סרטון.



בכל שאלה ניתן לצבור  20נקודות כפי שיקבעו על ידי מזכירות חבר השופטים .בחלק זה
ניתן לצבור עד  100נקודות.



אישור התשובות יתבצע על ידי יו"ר חבר השופטים אשר בסמכותו בלבד לקבוע את הניקוד
שניתן בגין תשובה מלאה או חלקית שרשם המתמודד .תשובה שגויה אינה מזכה בנקודות.



שלושת המתמודדים שיצברו את הניקוד המצטבר הגבוה ביותר בסיום שלב זה ,יעלו לשלב
האחרון (שאלת הגמר).



במקרה של מספר נקודות זהה בין שני מתמודדים או יותר ,שבירת השוויון לשם מעבר לשלב
הבא תתבצע על ידי סרטון נוסף שבסיומו תוצגנה למתמודדים לסירוגין שאלות עד להכרעה.
המענה על שאלות אלה יתבצע בע"פ.
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 .3.2.3חלק שלישי


המתמודדים שעלו לשלב הגמר ימשיכו עם הניקוד שצברו בשני החלקים הקודמים.



בשלב הזה ,תוצג למתמודדים שאלת אחת זהה.



לפני הקראת השאלה ,המתמודדים יקבלו תייקיה שבתוכה דף עם סימון של מקום מוגדר
למענה על השאלה .המתמודדים ידרשו לענות על השאלה רק במקום המוגדר לכך בדף.
תשובות מעבר לסימון המקום המוגדר לא תיבדקנה.



הקראת השאלה תתבצע על ידי נשיא המכללה האקדמית בוינגייט – פרופ' רוני לידור,
שבסיומה יופעל שעון הזמן למענה.



זמן המענה על השאלה הינו  180שניות .בתום הזמן ,התיקיות ימסרו לבדיקת השופטים על
ידי נציג המזכירות .מתמודדים שיסיימו לענות על השאלות לפני תום הזמן ,יסגרו את
התיקייה וישאירוה מונחת על גבי השולחן עד שתיאסף על ידי נציג/ת המזכירות.



כדי לנטרל את השפעת הקהל ,כל אחד מהמתמודדים יקבל זוג אזניות שיהיה עליו לחבוש
בתום הקראת השאלה ולפני תחילת המענה עליה.



בשאלת הגמר הניקוד יקבע על פי היקף התשובה ונכונות הפרטים שיצוינו בה.

 .4שיטת הניקוד בשלב החידון הפומבי והכרעת הזוכים


לפני כל חלק בחידון ,המנחה תכריז מהו מספר הנקודות המרבי שאפשר לצבור בכל תשובה
שלמה ונכונה.



מתן הניקוד למתמודדים ,למעט החלק הראשון (ע"ע סעיף  )3.2.1יתבצע על ידי חבר
השופטים באמצעות מפתח תשובות בהיר וברור שנמצא בידי כל אחד מהשופטים ,בו הוגדר
אופן הניקוד לתשובה נכונה מלאה ,חלקית או שגויה.



התשובות הנכונות לשאלות יוקראו ויוקרנו למתמודדים ולקהל הצופים בתום כל חלק,
ולפני המעבר לחלק הבא.



במקרה ושני משתתפים בעלי הניקוד הגבוהה ביותר יצברו מספר נקודות זהה במהלך
החידון ,בשלב שאלת הגמר בלבד ,תוצגנה לסירוגין שאלות שובר שוויון ,בנושא ספורטאים
אולימפיים ישראליים ,ע"י יו"ר חבר השופטים עד להכרעה סופית של מנצח החידון
האולימפי .המענה על שאלות אלה יתבצע בע"פ.



בגמר החידון ,חבר השופטים יקבע  ,על פי הניקוד המצטבר בשלושת שלבי החידון הפומבי
(אין איפוס ניקוד במעבר משלב אחד לשני) ,את המשתתפים שצברו את המספר הרב ביותר
של הנקודות וידרגם במקומות הראשון ,השני והשלישי.



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



פרסי תנחומים יינתנו למתמודדים שיסיימו במקומות .8 – 4
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 .5נושאי החידון וחומר הלימוד
החומר לחידון נקבע על ידי כותבי החידון וחלקו עומד לרשות המשתתפים באתר המרכז ללימודים
אולימפיים תחת הכותרת "חידון אולימפי" ( .)/http://osc-he.wincol.ac.ilמובהר כי שאלות
החידון בשני שלביו מתבססות על ידע כללי ,בנוסף לחומר הלימוד המפורט מטה:


נשים וספורט אולימפי



משחקי הקיץ



משחקי החורף



המשחקים הפראלימפיים



ישראל במשחקים האולימפיים



אולימפיזם והתנועה האולימפית

 .6וועדת כותבי השאלות


ד"ר חיים קאופמן (יו"ר) – המכללה האקדמית בוינגייט



אורי אפק – הוועד האולימפי בישראל



פרופ' דוד בן-סירא – המכללה האקדמית בוינגייט



ד"ר עדו נבו – המכללה האקדמית בוינגייט



ד"ר אפרים זינגר – הוועד הפראלימפי בישראל ,המכללה האקדמית בוינגייט



תא"ל (במיל') סוזי יוגב – הוועד האולימפי בישראל



מולי אפשטיין – הוועד האולימפי בישראל



שי בלס – זוכה החידון האולימפי ה2-



ירדן הר לב – המכללה האקדמית בוינגייט ,הוועד האולימפי בישראל

 .7תקנון החידון וסדריו


ההשתתפות בחידון הינה מרצונם החופשי של המתמודדים.



על המתמודדים לנהוג בהגינות ובנועם בכל שלב ולכבד את החלטות השופטים.



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



במקרה של חשד להעתקה במהלך החידון ,המתמודד יפסל ויוצא מהחידון.



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



במקרה של קבלת עזרה מהקהל ו /או מענה התשובה (בזדון או בשוגג) ,השאלה תיפסל עבור
כל המתמודדים .במקרה זה ,פרט לשאלת הגמר ,לא תתווסף שאלה חלופית ולא יינתן
ניקוד בגין שאלה זו.



בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות תוצאותיו של החידון ,ניתנת לחבר השופטים
זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ולא ניתן לערער עליה לאחר החידון.
5

6

 .8הזכייה בחידון והפרסים


הכתרת המנצח/ת והזוכים במקומות השני והשלישי של החידון האולימפי ,לרבות הענקת
הפרסים והתעודות לכל מתמודדי הגמר ,תתבצע במעמד החידון לאחר בדיקת שאלת הגמר
ע"י חבר השופטים.



הזוכים בשלושת המקומות הראשונים בחידון הפומבי יזכו בפרסים מתנת הוועד האולימפי
בישראל והמכללה האקדמית בוינגייט.
 .1המתמודד/ת שיגיע למקום הראשון יזכה בשובר בסך  ₪ 300לרכישת ביגוד
בחברת "דיאדורה"  +שובר בסך  ₪ 360לרכישת ספרות מקצועית.
 .2המתמודד/ת שיגיע למקום השני יזכה בשובר בסך  ₪ 200לרכישת ביגוד בחברת
"דיאדורה"  +שובר בסך  ₪ 250לרכישת ספרות מקצועית.
 .3בשובר בסך  ₪ 150לרכישת ביגוד בחברת "דיאדורה"  +שובר בסך ₪ 180
לרכישת ספרות מקצועית.

 .9פרסום שם ודמות הזוכים והודעה על הזכייה


הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים ,דמותם ופרטיהם
בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא זאת לנכון.



עובדת זכייתם של מי מהמשתתפים בחידון לרבות הזוכים ,עשויה להיות מסוקרת
ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים .בהשתתפותך בחידון הנך מביע את הסכמתך
לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך במסגרת סיקור ופרסומים שאינם מסחריים ,ללא
תמורה וללא הגבלת זמן ,לרבות לצרכי קידום ,שיווק ,פרסום ויחסי ציבור.

 .10לוחות זמנים
 10.1שלב הקדם
מועד החידון בשלב הקדם( 7.4.19 :במקרה של שינוי במועד המבחן ,תימסר הודעה מראש).
 10.2שלב הגמר
מועד החידון הפומבי בשלב הגמר 14 :במאי  2019בשעה  ,14:00-15:30במכללה האקדמית בוינגייט
(אולם .)3

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לוועדה המארגנת באמצעות דוא"ל בכתובתyarden@wincol.ac.il :

הננו מברכים אתכם על בחירתכם לקחת חלק בחידון ומאחלים לכם
הצלחה רבה!
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