פתרון השאלות על אזורים בישראל (סיורים),
דרכים וגבולות
אלה תשובות שאני מציעה .אם מצאתם טעות – אשמח אם תכתבו אלי ואתקן.
 171השאלות הראשונות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים
2000-2016
.1

הגבול הבין לאומי באזור הכנרת:
א) חופף לקו המים
ב) נמצא במרחק  10מטר מקו המים בגדה המזרחית
ג) משתנה עם עליית מפלס הימה וירידתו
ד) אינו מאפשר גישת דייגים סורים לימה

.2

מהו הגבול בין הגליל העליון והגליל התחתון:
א) רכס הר עצמון
ב) בקעת בית הכרם
ג) נחל עמוד
ד) קו  500מ"מ גשם

.3

ממאפייני סגנון הבאוהאוז:
א) קשתות וכיפות
ב) קווים ישרים ופונקציונלים
ג) השפעה קורינטית
ד) סגנון נאו גוטי

.4

מערת חזן נמצאת ב:
א) אמציה
ב) רבדים
ג) חברון
ד) עזקה

.5

עמק הבכא נמצא ב:
א) אזור לטרון
ב) צפון רמת הגולן
ג) אזור שכם
ד) דרום לבנון

.6

"מפל התנור" נמצא ב:
א) נחל דישון
ב) נחל עמוד
ג) נחל סער
ד) נחל עיון
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.7

תל אביב הוכרזה כאתר מורשת בינלאומי על ידי אונסק"ו בשל:
א) חשיבותם של סלע אנדרומדה והשער הכנעני
ב) היותה העיר העברית הראשונה בארץ ישראל
ג) היותה מובילה במזרח התיכון במבנים גבוהים ומודרנים
ד) שפע המבנים בסגנון הבינלאומי שנשתמרו בה

.8

דרך הבשמים בארץ ישראל עברה בין:
א) מואה לעזה
ב) עין צין לממשית
ג) מרשה לעזה
ד) עבדת לעין עברונה

.9

המשותף לגזר ,חצור ומגידו:
א) הגיעו לשי א התפתחותן בתקופה הפרה היסטורית
ב) עיירות פיתוח
ג) בשלושתן התגלו מפעלי מים קדומים
ד) שלושתן ערים ללא חומה

.10

הגבול בין הגליל העליון לגליל התחתון הוא:
א) גוש הרי יודפת
ב) גוש תפן
ג) בקעת בית נטופה
ד) בקעת בית הכרם

.11

קו פרשת המים של ירושלים עובר בין היתר:
א) בארמון הנציב
ב) בהר הזיתים
ג) ב"כתף הינום"
ד) בקרית יובל

.12

איזה מהמערות הבאות נפערה ללא התערבות יד אדם:
א) לוזית [מערת פעמון שנחצבה בתקופה ההלניסטית]
ב) מערת אבשלום [התגלתה בפיצוץ במחצבת הר-טוב]
ג) התאומים [מערה קארסטית טבעית ,שימשה כמערת
מסתור בתקופת מרד בר כוכבא]
ד) חזן [חללים חצובים ב מערה קארסטית ,שימשה כמערת
מסתור בתקופת מרד בר כוכבא]

.13

בית המשפט העליון בירושלים נמצא ב:
א) קריית הממשלה
ב) שכונת רחביה
ג) מעל ימין משה
ד) ארמון הנציב
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.14

היכן נמצא בית הכנסת הקראי בירושלים?
א) בשכונה הקראית ברוממה
ב) ברובע היהודי
ג) בהר ציון
ד) בשכונת אבו טור ,סמוך לבית הקברות הקראי

.15

מפגש בין ארבע ארצות נמצא ב:
א) ראש מפרץ אילת
ב) דרום מזרח רמת הגולן
ג) ב"ברית בין הבתרים"
ד) אף תשובה אינה נכונה

.16

מי מהישובים הבאים אינו נמצא בגולן:
א) מרום גולן
ב) עין זיוון
ג) שער הגולן
ד) בני יהודה

.17

העיר שנועדה לשמש כמרכז לישובים הכפריים בחבל לכיש היא:
א) קרית גת
ב) קרית מלאכי
ג) אשדוד
ד) בית שמש

.18

מקומה של "עין נטפים" הוא:
א) מצפון מערב לאילת
ב) מצפון לאילת ,על כביש הערבה
ג) סמוך לחצבה
ד) על יד קיבוץ חצרים

.19

הנחל השני בגודלו בנגב ,מהווה גבול בין הנגב הצפוני לנגב המרכזי:
א) נחל פארן
ב) נחל צין
ג) נחל בשור
ד) נחל ממשית

.20

"שגב שלום" הוא:
א) מצפה בגליל
ב) ישוב בדואי על יד באר שבע
ג) קבוץ צעיר באזור חולות חלוצה
ד) ישוב בעמק איילון שתושביו הם :יהודים ,מוסלמים ונוצרים
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.21

"באב אל עמוד" הוא השם הערבי של:
א) שער ציון
ב) שער יפו
ג) שער שכם
ד) שער הרחמים

.22

נחל שורק נשפך לים התיכון באזור חוף:
א) זיקים
ב) ניצנים
ג) פלמחים
ד) אשדוד

.23

שם נוסף ל'קרן הכרמל':
א) מוחרקה
ב) חוטם הכרמל
ג) אף האיילה
ד) אף שם אינו נכון

.24

נחל עמוד נשפך אל:
א) הירדן
ב) הכינרת
ג) הים התיכון
ד) בקעת החולה

.25

תקוע המודרנית היא:
א) קיבוץ
ב) מושב עובדים
ג) ישוב קהילתי
ד) עיירת פיתוח

.26

איזה מהנחלים הבאים הוא יוצא דופן?
א) נחל עורבים
ב) נחל דישון [בגליל ,האחרים ברמת הגולן]
ג) נחל יהודיה
ד) נחל זויתן

.27

שרידים לישוב קדום על שם האל רשף נמצאים ב -
א) רישפון
ב) כוכב הירדן
ג) מושרפיה
ד) הרצליה
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.28

באיזה מרכסי הנגב הבאים לא נמצא מכתש?
א) חצרה
ב) ירוחם
ג) חתירה
ד) עריף

.29

אתרי מורשת לשימור שהוכרו על ידי אונסק"ו:
א) מצדה ,תל מגידו ,עכו
ב) עכו ,קיסריה ,בית שאן
ג) כוכ ב הירדן ,דרך הבשמים ,קלעת נמרוד
ד) מצדה ,הגנים הבהאים ,תל אביב
ה) תשובות א  +ד נכונות [למפת אתרי מורשת עולמית בישראל]

.30

"דרך השלום" נמצאת:
א) בגבול ישראל ירדן
ב) בגבול ישראל מצרים
ג) בטיילת סמוך לבית גבריאל ,לחוף הכנרת
ד) בין נווה שלום ללטרון

.31

אזור "רמות יששכר" נמצא על פי החלוקה הגיאוגרפית של ארץ ישראל
ב-
א) גליל העליון
ב) גליל התחתון
ג) רמת הגולן
ד) הרי מנשה

.32

אתר לפינוי פסולת רעילה נמצא ב -
א) רמת יוחנן
ב) רמת חיריה
ג) רמת חובב [כיום נקרא :נאות חובב]
ד) רמת בית שמש

.33

הישובים כמהין ובארותיים (עזוז) נמצאים באזור:
א) הערבה
ב) ככר סדום
ג) חבל אשכול
ד) פתחת ניצנה

.34

שמו העברי של החצבאני:
א) נחל חרמון
ב) נחל שניר
ג) נחל דן
ד) נחל סער
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.35

מהם ראשי התיבות של קיבוץ קלי"ה:
א) קרוב לים המלח
ב) קם לתחיה ים המלח
ג) קם לו ישוב היהודים
ד) קיבוץ ליד ים המלח

.36

איזה מהבאים יוצא דופן?
א) עין זיק
ב) עין עקב
ג) עין עבדת
ד) עין סעדים [בהרי יהודה/ירושלים ,האחרים בנגב]

.37

תל אביב נבחרה כאתר מורשת על ידי אונסק"ו בשל:
א) הייתה העיר העברית הראשונה
ב) ריכוז מבנים בעלי סגנון אדריכלי המכונה הסגנון הבינלאומי
ג) השילוב המיוחד בין סגנון הבניה האוריינטלי והיהודי
ד) היותה "עיר ללא הפסקה" בהיבט התרבותי והקולינארי

.38

איזה מהנחלים הבאים עובר בסמוך לקיבוץ מעגן מיכאל?
א) נחל אלכסנדר
ב) נחל פולג
ג) נחל חדרה
ד) נחל תנינים

.39

איזה מהנחלים הבאים נשפך לערבה?
א) באר שבע
ב) שקמה
ג) בשור
ד) נקרות

.40

אתרי "מורשת עולם" (מטעם אונסק"ו) בישראל הם:
א) עכו ,מצדה ,תל אביב [למפת אתרי מורשת עולמית בישראל]
ב) ירושלים ,מצדה ,תל -דן
ג) ים המלח ,עכו ,תל אביב
ד) המכתשים ,ירושלים ,תל אביב

.41

"מצפה השלום" נמצא ב:
א) הר בנטל
ב) הר חזקיהו על גבול מצרים
ג) כרם שלום
ד) מצוקי האון
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.42

נחל דישון נשפך אל:
א) עמק החולה
ב) הירדן
ג) הכנרת
ד) נחל עמוד

.43

הזיהוי המקובל של ליפתא הוא:
א) מי נפתוח
ב) בית הכרם
ג) מי עמי
ד) גבעון

.44

ריכוז גדול של מבנים בסגנון "הבינלאומי" (באוהאוס) נמצא ב:
א) שכונת בבלי
ב) נווה צדק
ג) רחוב רוטשילד
ד) רחוב איינשטיין

.45

"מרחב עם" הוא:
א) שמה הקודם של שכונת רחביה בירושלים
ב) הטיילת במצפה רמון הצופה למרחבי הנגב
ג) ישוב קהילתי ברמת נגב
ד) ישוב קהילתי חדש על יד מרחביה

.46

הגבול הצפוני של רמת הגולן הוא:
א) הר החרמון
ב) הבניאס
ג) נחל סער
ד) קו התילים

.47

מי מבין הבאים יוצא דופן?
א) מצפה הימים [שם של מלון והר ,השאר הם ישובים]
ב) מצפה חרשים
ג) מצפה אבירים
ד) מצפה הילה

.48

עזוז (בארותיים) נמצא ב:
א) ערבה
ב) בקעת עובדה
ג) "פיתחת ניצנה" – רמת הנגב המערבי
ד) חבל הבשור
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.49

"הירדן ההררי" הוא כינוי לירדן באזור:
א) שמורת הדן
ב) מגשר בנות יעקב דרומה
ג) בו נשפך הירמוך לירדן
ד) בו זורם הירדן ממערב להרי הגלעד

.50

"מקדש הנמרים" נמצא ב:
א) בקעת עובדה
ב) תמנע
ג) מעל נחל דוד בעין גדי
ד) נחל נמר

.51

נחל לכיש נשפך לים ליד:
א) עזה
ב) אשקלון
ג) אשדוד
ד) יבנה

.52

גבולו הדרומי של הגליל התחתון הוא:
א) בקעת בית הכרם
ב) עמק יזרעאל ועמק חרוד
ג) בקעת בית נטופה
ד) רכס הרי יודפת

.53

"נדבך רבא" נמצא ב:
א) עכו
ב) תל חצור
ג) קיסריה
ד) ירושלים

.54

הר שלמה נמצא ב:
א) בקעת תמנע
ב) שמורת הרי אילת
ג) בקעת עובדה
ד) מכתש רמון

.55

ממצאים המלמדים על גידול "אפרסמון" ועיבודו במדבר יהודה התגלו ב:
א) הרודיון
ב) קומראן
ג) עין גדי [במצד ערוגות]
ד) נחל משמר
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.56

מזה שנים נערך פסטיבל "החג של החגים" ב:
א) נצרת
ב) חיפה
ג) טבריה
ד) יפו

.57

אתר התיירות "מצפה השלום" נמצא ב:
א) הר בריניקי
ב) מטולה
ג) דרום רמת הגולן
ד) רכס אדמית

.58

אתר בספר המדבר:
א) נבי סמואל
ב) הרודיון
ג) קומראן
ד) סרטבה

.59

גרופית וסמר הם ישובים הנמצאים ב:
א) ערבה הצפונית
ב) ערבה הדרומית
ג) בקעת עובדה
ד) ככר סדום

.60

"פתחת שלום" נמצאת באזור:
א) גוש עציון
ב) דרום רמת הגולן
ג) דרום הערבה (על יד מעבר הגבול רבין)
ד) צפון מערב הנגב

.61

קטע מ"דרך הים" ההיסטורית חופף ל:
א) כביש נתניה – שהם
ב) כביש נחל עירון (ואדי ערה)
ג) כביש חיפה – נצרת
ד) כביש הצפון

.62

"ציר המפלים" נמצא באזור:
א) רמת הגולן
ב) הגליל העליון
ג) מצוק ההעתקים
ד) הרי אילת
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.63

"החורבה" בירושלים הוא כינויו של [השאלה מיוני :]2009
א) שרידי בית הכנסת ברובע היהודי ,שנבנה בימים אלה מחדש
ב) שרידי מבנה ממלוכי ברחוב השלשלת
ג) שרידי הארמון שנחשף בשנים האחרונות בעיר דוד
ד) שרידי המבנה הצלבני מצפון לשער שכם

.64

אתר "אכסניית השומרוני הטוב" נמצא באזור:
א) מעלה העקרבים
ב) מעלה מכמש
ג) מעלה אדומים
ד) מעלה החמישה

.65

"הגמל המעופף" בתל אביב סימל את:
א) משחקי המכביה הראשונה
ב) נמל תל-אביב
ג) יריד המזרח
ד) רחבת שער יפו ירושלים

.66

"דרך השלום" נמצאת בין הישובים:
א) אילת – יוטבתה
ב) עידן – חצבה
ג) סמר – יהל
ד) נאות הככר – עין גדי

.67

אחד מן האתרים הבאים אינו אתר המוכר כאתר מורשת עולם
(אונסק"ו):
א) מצדה
ב) הגנים הבהאים
ג) קיסריה העתיקה [למפת אתרי מורשת עולמית בישראל]
ד) עכו העתיקה

.68

האזור הגובל ב :שומרון במזרח ,נחל תנינים בצפון ,נחל ירקון בדרום
הוא:
א) השרון
ב) חוף כרמל
ג) שפלת יהודה
ד) עמק יזרעאל

.69

האתר חרבת מפג'ר (ארמון הישאם) נמצא בסמוך ל:
א) יריחו
ב) קומראן
ג) חרבת מזין
ד) סרטבה
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.70

"קו התילים" הוא כינויים של :
א) תל פאחר ותל עזאזיאת
ב) התילים הארכיאולוגיים ברמת הגולן
ג) התילים הגעשיים ברמת הגולן
ד) התילים הכנעניים בשפלה

.71

עיר חוף המקושרת למיתולוגיה היוונית:
א) אשדוד
ב) יבנה
ג) יפו
ד) אכזיב

.72

בקעת בית הכרם מהווה גבול בין האזורים הבאים:
א) גליל מערבי – גליל עליון
ב) גליל עליון – גליל תחתון
ג) גליל תחתון – עמק יזרעאל
ד) עמק החולה – רמות נפתלי

.73

חורבת מידרס – אתר הנמצא ב:
א) שפלת יהודה
ב) הרי יהודה
ג) מדבר יהודה
ד) צפון הנגב

.74

"קרן הכרמל" ידועה בכינוי:
א) מוחרקה
ב) סטלה מאריס
ג) רמת הנדיב
ד) רכס אצבע

.75

הר שלמה נמצא באזור:
א) בקעת תמנע
ב) רכס חתירה
ג) הרי אילת
ד) הר הנגב

.76

"אום אל קנאטיר" נמצא באזור:
א) מורדות החרמון
ב) דרום רמת הגולן
ג) הארבל
ד) בית שאן
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.77

לכמה ימים מתנקז הר הנגב:
א) ים אחד
ב) שני ימים [ים המלח והים התיכון]
ג) שלושה ימים
ד) ארבעה ימים

.78

סמלה של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל לקוח מ:
א) מקווה ישראל
ב) משטרת נ הלל
ג) גימנסיה הרצליה
ד) חצר כנרת

.79

ואדי ניסנאס בו מתקיים "פסטיבל החגים" נמצא ב:
א) שפרעם
ב) עכו
ג) נצרת
ד) חיפה

.80

מבנה היכל הספר עוצב בהשראת:
א) כתר ספר תורה
ב) מכסי קנקנים שהתגלו בסמוך לקומראן
ג) קסתות דיו שהתגלו בקומראן
ד) הדביר בבית המקדש

.81

נחל תבור נשפך ל:
א) ירדן
ב) נחל חרוד
ג) כנרת
ד) קישון

.82

שני אתרים שחרבו באותה רעידת אדמה:
א) יפו ומיצד עתרת
ב) עכו וחורבת מינייה
ג) בית שאן וחירבת מפג'ר
ד) הרודיון ומואה

.83

טבריה ציינה לאחרונה  500שנה להולדת:
א) דונה גרציה
ב) ר' חיים אבולעפיה
ג) ר' מאיר בעל הנס
ד) הנסיכה ברניקי
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.84

ליד מכמורת נמצא שפך נחל:
א) חדרה
ב) אלכסנדר
ג) פולג
ד) תנינים

.85

סכר אלומות נמצא:
א) מדרום לכנרת
ב) בסמוך לגשר הישנה
ג) על שפך הירמוך
ד) מצפון ל"ירדן ההררי"

.86

גשר קלטראווה [גשר המיתרים] בכניסה לירושלים הוא:
א) חלק מנתיב הרכבת הקלה
ב) חלק מהמסילה העתידית ממודיעין לירושלים
ג) לזכר אסון מגדלי התאומים
ד) מתנת העם הספרדי לעיר הקודש

.87

בתצפית מהר סדום רואים את הרי:
א) מואב
ב) גלעד
ג) אדום
ד) עמון

.88

באיזור בקעת הורקניה נמצא:
א) קבר נבי סבל אן
ב) נבי מוסא
ג) ג'יב יוסף
ד) נבי דניאל

.89

בין רכס יודפת לרכס טורעאן נמצאת בקעת:
א) בית הכרם
ב) סכנין
ג) בית נטופה
ד) בית ציידא

.90

התוואי העתידי המתוכנן של מסילת הרכבת לירושלים יעבור בנחל:
א) שורק
ב) המעיינות
ג) רפאים
ד) יתלה [המסילה תעבור בגשר מעל לנחל]
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.91

אילו מהבאים הוכרז אתר מורשת עולמית?
א) מיצד נקרות [למפת אתרי מורשת עולמית בישראל]
ב) קיסריה
ג) ים המלח
ד) כנסיית הבשורה

.92

ניתן למצוא אריחי בצלאל מעטרים ב ניינים ב:
א) רחוב בצלאל בירושלים
ב) סמטת הדגים ביפו העתיקה
ג) נווה צדק
ד) שדרות רוטשילד בתל-אביב

.93

מופעי לילה מתקיימים בעונה המתאימה באתרים הבאים:
א) מגדל דוד ,בית שאן
ב) מצדה ,ציפורי
ג) מצדה ,חצור
ד) קסטל ,קיסריה

.94

ישובים בבקעת הירדן:
א) פצאל ,ארגמן ,ייט"ב
ב) נערן ,מצפה שלם ,נוב
ג) תפוח ,שילה ,תומר
ד) מחולה ,רחוב ,בת עין

.95

איזה מן האתרים הבאים אינו על "דרך הים"?
א) גזר
ב) מגידו
ג) קיסריה
ד) עזה

.96

הצפיפות הישובית הגדולה יותר ברוב התקופות היתה ב:
א) מורדות החרמון
ב) בקעת עובדה
ג) דרום רמת הגולן
ד) מדבר יהודה

.97

תל גורן נמצא ב:
א) נאות הכיכר
ב) נווה עין גדי
ג) יריחו
ד) הר הבית
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.98

אתר "המנסרה" בנגב נמצא ב:
א) בקעת עובדה
ב) מכתש רמון
ג) מכתש קטן
ד) בקעת תמנע

.99

חוק החופים המעודכן מגביל את הבניה לאורך החוף במרחק של:
א)  50מטר מהחוף
ב)  100מטר מהחוף [חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד ,2004-
מגביל את אישורן של תכניות בסביבה החופית בכלל (  300מטרים
מקו החוף) ובתחום חוף הים בפרט (עד  100מטרים מקו החוף (]
ג)  300מטר מהחוף
ד) אין הגבלה בחוק

.100

אתר שקיבל לאחרונה מעמד של אתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו
[שאלה מנובמבר :]2012
א) נחל מערות [למפת אתרי מורשת עולמית בישראל]
ב) קיסריה
ג) בית שאן
ד) כנסיית הבשורה

.101

צומת/מחלף סומך נקרא על שום:
א) סמיכת רבנים על ידי רבי יהודה בן בבא
ב) בשל סמיכותו ליבנה ושפרעם
ג) סמיכת כוהנים בתקופה החשמונאית
ד) על שם רבי עובדיה סומך

.102

הר צפחות נמצא באזור:
א) הר הנגב
ב) ערבה התיכונה
ג) בקעת עובדה
ד) הרי אילת ,בסמוך לעיר

.103

יד אנז"ק הוא אתר הנמצא באזור:
א) באר-שבע
ב) בארי
ג) רמלה
ד) הר הצופים

.104

נחל הזורם מן השומרון אל הבקעה:
א) תרצה
ב) אוג
ג) קדרון
ד) תפוח
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.105

מקור השם גולן קשור ל:
א) גלי אבנים ,לדוגמא רוג'ום אל הירי
ב) ישוב תלמודי
ג) חטיבת גולני
ד) עיר מתקופת המקרא

.106

תל לכיש נמצא באיזור:
א) שפלת יהודה
ב) עמק איילון
ג) מישור החוף
ד) עמק האלה

.107

"דרך הבשורה" ו"שביל ישו" עוברים:
א) בין ירושלים לקאסר אל יהוד
ב) בגליל התחתון
ג) מעין כרם לירושלים
ד) מכפר נחום לבניאס

.108

בקעת סכנין נמצאת בין רכסי
א) טורען ונצרת
ב) מירון ושגור
ג) כרמל ושומרון
ד) יודפת ושגור

.109

שם נוסף לדרך אלון
א) כביש הבקעה
ב) ציר גינוסר
ג) כביש הצפון
ד) דרך ארץ המרדפים

.110

אתר שהוכרז בשנים האחרונות כאתר מורשת עולמית [השאלה מיוני
]2013
א) קיסריה
ב) נחל מערות [למפת אתרי מורשת עולמית בישראל]
ג) בית שאן
ד) מערת המטמון בנחל משמר

.111

השם חיפה מוזכר לראשונה
א) בכתבי המארות
ב) בתנ"ך
ג) בברית החדשה
ד) בתלמוד
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.112

העברת סחורות לרצועת עזה מתבצעת היום דרך מעבר [השאלה מיוני
:]2013
א) כרם שלום
ב) קרני
ג) ארז
ד) כיסופים

.113

הדרך הקצרה והנוחה מירושלים להרודיון עוברת
א) על יד שכונת חומת שמואל (הר חומה)
ב) בסמוך למגדל עוז
ג) באפרת
ד) בכביש המנהרה

.114

הגבול הצפוני של רמת הגולן הוא נחל:
א) היר מוך
ב) הרוקד
ג) שניר
ד) סער

.115

רכבת העמק חנתה ב:
א) כפר סבא
ב) כפר יהושע
ג) כפר תבור
ד) כפר קיש

.116

למרגלות קבר בן גוריון עובר נחל:
א) צין
ב) עבדת
ג) פארן
ד) ממשית

.117

סלע הקרן הבריטית ( )P.E.Fנמצא על יד:
א) עינות צוקים
ב) נחל דוד
ג) נאות הככר
ד) מנזר דיר חג'לה

.118

"בית הקברות היהודי החדש" של יפו מראשית המאה העשרים מוכר
כיום בית קברות
א) הצמוד ליפו העתיקה מדרום
ב) טרומפלדור
ג) נחלת יצחק
ד) קריית שאול
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.119

הישוב "מרחב עם" נמצא ב:
א) בקעת הירדן ,על יד הכביש לזכר רחבעם זאבי
ב) רמת הגולן על יד "אום אל קאנטיר" – קשתות רחבעם
ג) נגב ,בין שדה בוקר וירוחם
ד) ממערב לאילת ,על יד הר רחבעם

.120

שמה של תח נת הרכבת "מרכז השמונה" בחיפה מנציח את:
א) הרוגי תל -חי
ב) הרוגי ליל הגשרים
ג) בני חיפה שנהרגו במלחמת לבנון הראשונה
ד) עובדי הרכבת שנהרגו במלחמת לבנון השנייה

.121

קבר בן גוריון נמצא ב:
א) עבדת
ב) מדרשת בן גוריון
ג) קיבוץ שדה בוקר
ד) נמל תעופה בן גוריון

.122

כביש ירושלים – תל אביב בשנת  1965עבר דרך:
א) עמק איילון
ב) מעלה בית חורון
ג) בסמוך לרמלה
ד) לטרון

.123

ע'ג'ר ,עד מלחמת ששת הימים היה:
א) כפר ישראלי
ב) כפר לבנוני
ג) כפר סורי
ד) כפר חצוי

.124

מה מהבאים אינו שייך למפעל ההתיישבותי של המצפים בגליל:
א) מצפה נטופה
ב) מצפה הימים
ג) עדי
ד) גיתה

.125

כסלון ,רמת רזיאל ובית זית הם:
א) קיבוצים ב"פרוזדור ירושלים"
ב) מושבים ב"פרוזדור ירושלים"
ג) מושבים בחבל עדולם
ד) ישובים ממזרח לירושלים
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.126

ההר הגבוה ביותר הוא:
א) כרמל
ב) תבור
ג) אדיר
ד) גלבוע

.127

אנדרטה להנצחת הנספים בעליית יהודי אתיופיה נמצאת ב:
א) הר הזיתים
ב) הר המנוחות
ג) מורדות שכונת גילה
ד) הר הרצל

.128

מוזיאון נחום גוטמן נמצא ב:
א) רחוב ביאליק
ב) שדרות רוטשילד
ג) מתחם מוזיאון תל אביב לאמנות
א) נווה צדק

.129

שלושת הנחלים שלהם אגני ניקוז הגדולים בארץ ישראל:
א) כזיב ,בצת ,נעמן
ב) איילון ,צין ,קישון
ג) ירדן ,ירמוך ,ירקון
ד) הערבה ,פארן ,הבשור

.130

זרעית ,שתולה ושומרה נמצאות ב:
א) גליל תחתון
ב) גליל עליון
ג) נגב מערבי
ד) חבל עדולם

.131

תל ברמת הגולן:
א) פאחר
ב) הדר
ג) אבל בת מעכה
ד) קדש

.132

קבר דוד היה בין השנים  1948ל 1967 -בשטח:
א) מפורז
ב) הפקר
ג) ירדן
ד) ישראל
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.133

הר רחבעם נמצא באזור:
א) מדבר יהודה
ב) הרי אילת
ג) ערד
א) חברון

.134

הקדום מבין האתרים הבאים הוא:
א) עפיפוני הנגב [היו בשימוש בתקופה הנאוליתית]
ב) המקדש בעין גדי [מהתקופה הכלקוליתית]
ג) מצד נקרות [הוקם ע"י הנבטים בתקופה הרומית הקדומה]
ד) הפוגארות [הוקמו בתקופה המוסלמית הקדומה ,כנראה בתקופת
בית אומיה]

.135

"עיר הבה"דים" מוקמת ב:
א) מדבר יהודה
ב) רמת נגב
ג) מדבר ערד
ד) מצפה רמון

.136

ישוב הקשור בנשיא יצחק בן צבי:
א) בית קשת
ב) כפר הנשיא
ג) משואות יצחק
ד) בארות יצחק

.137

ישובים בחבל בנימין:
א) אלעזר ואיתמר
ב) אפרת וקדומים
ג) שילה ופסגות
ד) אריאל ושורש

.138

האזור שבו נמצא אתר נבי מוסא הוא:
א) רמת הגולן
ב) מדבר יהודה
ג) השומרון
ד) נגב

.139

בקעת סח' נין נמצאת:
א) בין רכס נצרת לרכס תורען
ב) בין רכס תורען לרכס יודפת
ג) בין רכס שגור למתלול צורים
ד) בין רכס יודפת לרכס שגור
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.140

דרך "ארץ המרדפים" נמצאת:
א) ממזרח לירושלים ,באזור הבקעה
ב) ממזרח לרצועת עזה
ג) סמוך לגבול הצפון
ד) בין התילים ברמת הגולן

.141

פסל עץ מרחף של הפסל רן מורין נמצא ב:
א) סג’רה
ב) חיפה
ג) נצרת
ד) יפו

.142

אתר שבו נוהגים להתכנס "הבונים החופשיים":
א) מדרגות חולדה
ב) מערת ניקנור
ג) מערת צדקיהו
ד) קברי המלכים

.143

אתר שבו מוצב קטר כמוצג לביקורי קהל:
א) אורון
ב) ניצנה
ג) דימונה
ד) באר שבע

.144

קיבוץ כרם שלום נמצא באזור חולות:
א) שונרה
ב) כסוי
ג) חלוצה
ד) ניצנה

.145

הגבוה מבין המקומות הבאים:
א) חורבת קיאפה
ב) ירושלים – הר הבית
ג) חלחול
ד) נבי סמואל

.146

המכתש הגדול נמצא ברכס:
א) חדרה
ב) חתירה
ג) ירוחם
ד) מחמל
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.147

מרכז לתרבות ואומנות בתל אביב:
א) בית עגנון
ב) מוזיאון הכט
ג) סוזן דלאל
ד) בית הצנחן

.148

תחנת הרכבת העתידית בירושלים תהיה:
א) בגבעת התחמושת
ב) באזור מלחה
ג) סמוך לבניני האומה
ד) במתחם התחנה הראשונה

.149

אתר תיירותי הסמוך ביותר ליישוב אפרת:
א) קבר רחל
ב) בריכות שלמה
ג) עין עיטם
ד) אמת הביאר

.150

נחל שנשפך לים התיכון:
א) עמוד
ב) נעמן
ג) צין
ד) צלמון

.151

אתר הנמצא בעמק יהושפט:
א) קבר יאסון
ב) יד אבשלום
ג) מערת צדקיהו
ד) מערת האשכולות

.152

אזור/מתחם שהיה מחוץ לשטחי מדינת ישראל משנת  1948עד :1967
א) בקעת באר שבע
ב) אום אל פחם
ג) משטרת לטרון
ד) רמת רחל

.153

אתר מורשת עולמית:
א) גני המלך בירושלים
ב) גני הבהאג'י על יד עכו
ג) גן הנדיב ברמת הנדיב
ד) גן מאיר בתל אביב
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.154

רוב "קברי הצדיקים" בצפון הארץ נמצאים ב:
א) גליל תחתון
ב) רמת הגולן
ג) גליל עליון מזרחי
ד) גליל מערבי

.155

ישוב המתמקד בנושאים סביבתיים
א) קיבוץ לוטן
ב) מושב חצבה
ג) רהט
ד) להבים

.156

מעלה עלי נמצא מעל:
א) אבן העזר
ב) מפרץ אילת
ג) מכתש רמון
ד) המכתש הקטן

.157

בית כנסת הרמח"ל נמצא ב:
א) עכו
ב) צפת
ג) כפר יאסיף
ד) טבריה

.158

כנסיה מתומנת ניתן לראות ב:
א) ממשית
ב) כורסי
ג) טבחה
ד) קיסריה

.159

אחת מתחנות רכבת העמק:
א) בית יהושע
ב) אלרואי
ג) טבעון
ד) בית אלפא

.160

את סיפור אנדרומדה נהוג לספר ב:
א) יפו
ב) אפולוניה
ג) אי הזבובים
ד) קיסריה
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.161

מוזיאון מחודש לתרבות הפלישתים נמצא ב:
א) קרית גת
ב) אשקלון
ג) תל אביב
ד) אשדוד

.162

ריכוז של אבני מיל מן התקופה הרומית ניתן לראות ב:
א) מעלה העקרבים
ב) שער יפו
ג) גבעת ישעיהו
ד) אפולוניה

.163

מתחמים רוסיים בארץ ישראל נמצאים ב:
א) קומראן ודיר חג'לה
ב) עין כרם והר הזיתים
ג) יפו ולטרון
ד) יד השמונה וקרית יערים

.164

בית הערבה הישנה היתה:
א) באזור סדום
ב) מצפון לים המלח
ג) בסמוך לנחל קומראן
ד) בסמוך לנחל קדרון

.165

אחוז המלח בים המלח הינו כ:
א) 10%
ב) 30%
ג) 45%
ד) 70%

.166

בית קברות פלישתי התגלה לאחרונה ב:
א) תל גת (תל צפית)
ב) אשדוד
ג) תל אשקלון
ד) תל קסילה

.167

ישוב ערבי בואדי ערה:
א) סכנין
ב) בקה אל -ע'רביה
ג) אום אל -פאחם
ד) בית זרזיר
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.168

בנבי סמואל נמצא:
א) חווה חקלאית צלבנית
ב) מצודה מלכותית
ג) מבצר צלבני ,מסגד ובית כנסת
ד) מפעל סוכר צלבני

.169

מקובל במחקר שהקברים באתר "קברי המכבים" הם מהתקופה ה:
א) כלקוליתית
ב) חשמונאית
ג) רומית מאוחרת [ביזנטית]
ד) צלבנית

.170

ציורי סלע קדומים של בעלי חיים ניתן למצוא ב:
א) מנהרות הכותל
ב) מערת אבשלום
ג) פארק תמנע
ד) נקבת חזקיהו

.171

העיר יריחו נמצאת בשטח:
א) A
ב) B
ג) C
ד) G

שאלות נוספות מהרשת:
.172

אתר שקיבל מעמד של אתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו בשנת
:2014
א) בית גוברין – מערות מרשה [למפת אתרי מורשת עולמית בישראל]
ב) ים המלח
ג) בית שאן
ד) מבצר אנטיפטריס

.173

מי מהבאים העשיר ביותר במים ?
א) נחל אלכסנדר
ב) הירקון
ג) הירדן
ד) הבניאס

.174

איזה כביש הארוך ביותר בארץ ?
א) 2
ב) 4
ג) 6
ד) 90
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.175

באיזה חבל ארץ נמצאים האתרים הבאים :מבצר נמרוד ,יער אודם,
עמק הבכא ,גמלא ,בית ציידא ,סוסיתא ?
א) גולן
ב) גליל עליון ותחתון
ג) החורן והבשן
ד) עמק יזרעאל

.176

איזה מהנחלים הבאים אינו קשור לירדן ?
א) נחל חרמון (בניאס)
ב) נחל דן
ג) נחל עיון
ד) נחל שניר (חצבני)
ה) כולם זורמים לירדן

.177

איזה יער הכי גדול בארץ ?
א) יער ביריה
ב) יער יתיר
ג) פארק ירושלים
ד) יער החי-בר בכרמל

.178

פי כמה בערך ים המלח מלוח יותר מ הים התיכון ?
א) 10
ב) 15
ג) 20
ד) 40

.179

איזה ישוב הוקם ראשון ברמת הגולן?
א) עין זיון
ב) קצרין
ג) מרום גולן
ד) גשור

.180

ענתות היא עיר הולדתו של הנביא:
א) ישעיהו
ב) ירמיהו
ג) יחזקאל
ד) דניאל

.181

כפר על שמו של משה לייב לילנבלום?
א) כפר מלל
ב) כפר לימן
ג) בית הלל
ד) שדה משה
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.182

אלו נחלים מצויים בשמורת עין גדי?
א) נחל ערוגות ונחל צאלים
ב) נחל חבר ונחל משמר
ג) נחל דוד ונחל משמר
ד) נחל דוד ונחל ערוגות

.183

בהר מירון מצויה חורבת ישראל ב"ק .מה משמעות ב"ק?
א) בן קיבוץ
ב) בוגר קיבוץ
ג) בן קדושים
ד) בית קהילה

.184

נחל איתן הנשפך לירדן בסמוך לירי חו:
א) נחל ערוגות
ב) נחל קלט
ג) נחל פרצים
ד) נחל אוג

.185

איזה מקום נקרא כשנוסד על שם בן גוריון ?
א) כפר הירוק
ב) שדה בוקר
ג) משמר דוד
ד) ניר דוד

.186

קריה נאמנה הוא אחד הכינויים ל:
א) צפת
ב) קרית ארבע
ג) ירושלים
ד) קריית הממשלה

.187

סלע אנדרומדה נמצא ב:
א) עכו
ב) ירושלים
ג) ירדן
ד) יפו

.188

שערי חולדה נמצאים ב חומת:
א) מגידו
ב) הר הבית
ג) העיר העתיקה
ד) חצור
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.189

נבי
א)
ב)
ג)
ד)

שועייב הוא:
קבר יתרו המקודש לעדה הדרוזית
נביא השייך לעדה השומרונית
נביעה בשומרון
קבר שייח בהרי ירושלים

 .190כיצד נקראה העיר אפולוניה:
א) הפניקים כינו את המקום בשם רשף על שמו של אל האש,
שהשתבש לארשף ולארסוף
ב) בתקופה ההלניסטית נקראה אפולוניה על שם האל אפולו
ג) בתקופה הביזנטית כונתה סוזוס ה
ד) בתקופה המוסלמית הקדומה נקראה ארסוף
ה) בתקופה הצלבנית כונתה העיר ארסו ר
ו ) כל התשובות נכונות
לסיכום ההרצאה מבוא לארץ ישראל – גבולות
לסיכום ההרצאה מבוא לארץ ישראל – דרכים
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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