
 תקנון "ולפאתי מזרח"

 טתשע" - חידת חמיצר בנושא קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן

 

 מבוא .1
ממשלת ישראל רואה חשיבות לאומית בשימור סיפורן ומורשתן של קהילות ישראל  .1.1

יוצאות ארצות ערב ואיראן. זאת, כחלק ממאמץ לאומי להנחלת ההיסטוריה התרבותית, 
החברתית והפוליטית של הקהילות לכלל אוכלוסיית מדינת ישראל. כך, גם לשם מיצוב 

ינה, לרבות חיזוק הבסיס ההסטורי, מורשתן כחלק מסיפור התקומה הלאומי של המד
 התרבותי והרוחני של קהילות אלה בזהות הלאומית הישראלית.

במסגרת הנ"ל, ביוזמת המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך ובשיתוף יד יצחק בן צבי,  .1.2
יוצאי היהודים  "חידת חמיצר", חידה שחוברה על ידי דן חמיצר, שעניינה קהילות מבוצעת

 איראן.ארצות ערב ו
 .השונים השלביםמסמך זה מגדיר את סדרי העבודה בכל הקשור לחידה ומפרט את  .1.3

 
 המשתתפים .2

קבוצה  -)להלן רשאים להשתתף בחידה/ יחידים קבוצה/ יחידה/ כיתה /משפחהכל  .2.1
 (.תמתמודד

 הרישום לחידה פתוח להשתתפות של כל הציבור מכלל המגזרים ולא נדרש ידע קודם. .2.2
 ההשתתפות ללא עלות. .2.3

 
 וקביעת איש קשררישום   .3

מטה החידה יפרסם באמצעי התקשורת מודעה שתביא לידיעת הציבור על האפשרות  .3.1
 –באתר החידה בכתובת  ום והפנייה לרישוםשילהשתתף בחידה, המועד לר

chamizer.co.il/east. 
  .החידהלהיכנס לאתר  להתמודד, ניםהמעוניי , עללשם רישום .3.2
האחראי על מסירת לציין שם ואיש קשר  תמתמודד קבוצה על כלבמסגרת ההרשמה  .3.3

, נדרש למלא שם של אדם בגיר מו כןאיש הקשר(. כ –)להלן  הפתרונים בשם הקבוצה
מקבל  –( שבמקרה של זכייה יקבל את הפרס בשם הקבוצה )להלן 18)שהגיע לגיל 

  .וטלפון גיל, אלקטרוני דואר כתובת, שם מלא הפרטים יכללו .הכספים(
 

 שלבי החידה .4
 

 א'שלב  .4.1

, לחיצה על כל ארץ מוצא מעלה שמות "ארצות מוצא" 11מצוינים  במגרש המשחק .4.1.1
 שתי חידות.

המבוקש לחידה שלצידו. ליד כל חידה ישנו קישור לעולם תוכן המצפין את הפתרון  .4.1.2
 ה, קיים גם רמז מקל עבור כל אחת מהחידות.להקלת המשימ

 כל פתרון הוא בן מילה אחת או שתיים. .4.1.3
הקשר בלבד  את הפתרון תשגר אותו באמצעות איששגילתה  מתמודדת קבוצה .4.1.4

  באמצעות "ספח פתרון" הצמוד לחידה.
תסומן  היא ,האתגרים של ארץ מוצא מסוימתשני  את תמתמודד ה קבוצהאם פיצח .4.1.5

 נוספים ותוהיא תיסגר למתן פתרונשינוי צבעה באמצעות  המשחק גרשעל מכנכונה 
  .על ידי הקבוצה

. על כל 30.04.2019 ביום השלב יסתייםו 15.12.2018ביום הוא שלב זה מועד תחילת  .4.1.6
 לפצח כמה שיותר חידות במהלך התקופה הנ"ל. תמתמודדקבוצה 

בטיח את תצליח לשנות את צבעם של לפחות שש ארצות מוצא, תש תמתמודדקבוצה  .4.1.7
 שלב חצי הגמר. –לשלב הבא  העליית



 
 חצי גמר –שלב ב'  .4.2

 תועלה חידה מיוחדת באתר.  11:00בשעה  05.05.2019 טתשע" ניסןל'  ביום .4.2.1
שיפצחו  הבאות הקבוצות עשריעלו  –שעלו לחצי הגמר  ותהמתמודדהקבוצות מבין  .4.2.2

 :כדלקמן הגמר לשלבאת החידה 
 בתי קבוצות מבין ראשונות החידה את שפיצחו הספר מבתי הקבוצות חמשת -

 .הספר
 מבין ראשונות החידה את שפצחו ויחידים קבוצות, מארגונים הקבוצות חמשת -

 .ויחידים קבוצות, הארגונים קבוצות
 

  הגמר -שלב ג'  .4.3
במהלך חודש  יוזמנו לאירוע הגמר שיערך ביד בן צביהמתמודדים שיעלו לשלב הגמר  .4.3.1

"הכה את  בתחרותלייצגה  /הבמסגרת אירוע הגמר, כל קבוצה תבחר נציגמאי. 
, לעיל( 4.1.2)ר' סעיף שתתבסס על החומרים הנמצאים בעולמות התוכן , המומחה"

, ויחידים קבוצות, מארגוניםקבוצות לקבוצות בתי הספר ול מובחןותערך באופן 
 קמן:כדל

 
הנציגים שלושת , מעולמות התוכן שאלות שלוששאלו ינציגי חמשת הקבוצות י

יהיה עליהם לענות כמה וימשיכו להתחרות , הראשונים שיענו נכונה על השאלות
, על השאלותראשונים נכונה הנציגים שיענו  ניש .נוספות שאלות שתישיותר מהר על 

נכונה הקבוצה שנציגה יענה  "שאלת הגמר".ימשיכו בתחרות ויהיה עליהם לענות על 
 תזכה במקום השניה יבמקום הראשון, והקבוצה השניתזכה ראשון על שאלת הגמר 

 . (הליך התחרות הסופי –)להלן 
 
יחול הן ביחס לנציגי קבוצות מבתי הספר והן ביחס תחרות הסופי הההליך בהר כי ומ

 ויחידים קבוצות, מארגוניםלקבוצות 
 

שיתכן שתהיינה דרגות קושי שונות למשתתפים השונים, כך השאלות יותאמו  .4.3.2
 . ויחידים קבוצות, מארגוניםבשאלות של קבוצות בתי הספר וקבוצות 

  
על  לא יצליחו לענותשנשאלו את השאלות נציגי הקבוצות אף אחד מבמקרה בו  .4.3.3

השאלות, בתוך פרק זמן שימסר מראש, יחולק רמז שייסע בפתרון החידות 
  והשאלות. 

 

מארגונים, משפחות ויחידים במקומות הראשונים וכן  שתי קבוצות ויבחר לבסוף, .4.3.4
  .5.1כמפורט בסעיף  מקומות הראשוניםשני המבתי הספר שתזכינה ב שתי קבוצות

 הפרס .5
 :הפרסים ואלו .5.1

 , משפחות ויחידיםארגוניםקבוצות  .5.1.1
  3000₪מקום ראשון: 

  ₪ 2000מקום שני: 
 מבתי הספר קבוצות .5.1.2

  ₪ 3000: ראשוןמקום 
  ₪ 2000מקום שני : 

 .בירושליםבן צבי יצחק הפרס יוענק באירוע חגיגי שיערך ביד  .5.2
הצגת הסכמה של כל אחד מחברי הקבוצה המתמודדת ו/או תנאי לקבלת הפרס הוא  .5.3

 .אפוטרופסו החוקי לפרסום שמו ותמונתו
להליך התחרות הסופי  שלב ב' הקבוצות שעברו את קבלת הפרס, יגיעוהתמודדות על לשם  .5.4

באירוע הענקת הפרס. זוכה את הפרס ויקבלו  4.3במסגרתו יבחרו קבוצות כמפורט בסעיף 



על  תחשב כמוותרת לאירוע גיעתלא  ו/או הנציג מטעמ /אוו האת הגעת אשרתשלא קבוצה 
 דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.כל טענה ו/או  הולא תהא לבתחרות  המקומ

מטה החידה שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים  .5.5
 הבאים,  כמפורט להלן:

 .לפרס הטוען זוכה של זכאותו לגבי מרמה או/ו זיוף או/ו תקינות לאי חשש .5.5.1
 בתקנון כנדרש םפרטי למסירת( קטין זוכה של במקרה) אפוטרופסו או הזוכה סירוב .5.5.2

 .זה
 .הפרס מסירת את לבטל או לעכב, הדין פי על, בה יש אשר אחרת סיבה כל .5.5.3
 . זה תקנון הפרת .5.5.4

 .בלבד מקבל הכספים הפרס ישולם לידי .5.6
 

 ובירורים שאלות .6
 02-5398844 שמספרו טלפון באמצעות שרית נוי ממכון בן צביל לפנות ניתן ושאלות לבירורים
 .mbz@ybz.org.il  בכתובת אלקטרוני או בדואר

 
 

 כללי .7
 בן צבי.יצחק מטה החידה יורכב מנציגי המשרד לשוויון חברתי, משרד החינוך ויד  .7.1
כל מועד  לעדכן כןול דין תו לעדכן את התקנון הנ"ל בכפוף לכשומר על זכו המטה החיד .7.2

 הודעה ללא החידה בנוסף למטה החידה שמורה הזכות להפסיק את שיפורסם על ידו.
 כך. בשל תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא לא מאן דהואול מוקדמת

 בקשר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על ת/מוותר הוא כי מאשר שתתף בחידהכל מ .7.3
 .בחידה הזוכים של בחירתם לעצם או/ו להליך או/ו לאופן

 שיראה דרך ובכל שלב בכל, כל אחד מהמשתתפיםזהות  את לוודא רשאי יהא מטה החידה .7.4
שנמסרו בעת  כפי הטלפון מספר או האלקטרוני הדואר כתובת באמצעות פנייה לרבות, לנכון

 . הרישום
 הזכות את קבוצה מתמודדת ו/או ממשתתףמ לשלול הזכות לעצמו מטה החידה שומר .7.5

 דעתו שקול פי על, אם, בפרס זכייתו את לבטל או קבוע או זמני באופן בחידה להשתתף
 או זה בתקנון שימוש תנאי להפר וניס משתתף ו/או או/ו ה קבוצה מתמודדתהפר הבלעדי

, לב תום בחוסר או/ו במרמה מעשה ביצוע תוך הייתה בתחרותהזכייה  כי לנכון יימצא אם
הבלעדי של  דעתו שיקול לפי, השימוש תנאי הפרת דבר למטה החידה היוודע עם מייד וזאת

 .הסכם או דין כל פי על לו המגיעות בתרופות לפגוע ומבלי מטה החידה
, פה בעל או בכתב, אחר פרסום כל לבין התקנון בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל .7.6

 . תקבענה אשר והן התקנון הוראות תגברנה, החידה עם בקשר, שהוא וגוס מין מכל
הצהרת מקבל הכספים כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו השתתפות בתחרות מהווה  .7.7

והוא מקבל על עצמו, בשם הקבוצה המתמודדת, את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון זה. 
כן מתחייב מקבל הכספים להביא בפני כל החברים בקבוצה המתמודדת את ההוראות 

 הרלוונטיות בתקנון.
ם כי פנה וקיבל את אישורם של כל ההשתתפות בתחרות מהווה הצהרת מקבל הכספי .7.8

וכן  ,המשתתפים החברים בקבוצה המתמודדת ו/או אפוטרופסם החוקי להשתתף בחידה
לרבות באופן פומבי וכי הם מוותרים מראש על כל טענה או זכות ככל שיופק סרטון להציג 

 יוצרים או כל זכות אחרת ביחס לסרטון הנ"ל.
שימוש בחומרים שיש בהם משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בזכות צד כלשהו, לרבות לפי  .7.9

אסור! מטה החידה רשאי,  –חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים 
על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול כל חומר שיוגש או קבוצה מתמודדת או חבר בקבוצה 

נוכח כי נעשה שימוש בחומרים המפרים את הדין כאמור,  מתמודדת מלהשתתף בחידה אם
 בכל שלב, לרבות לאחר הכרזת הזוכים בחידה.

יש לפרשו  –תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר  .7.10
 יש לפרשו גם ברבים.  –גם במשמעות נקבה וכל האמור בתקנון זה ביחיד 

mailto:mbz@ybz.org.il


 

 

 בהצלחה!

 מטה החידה

 


