פתרון השאלות על מלחמות ישראל
אלה תשובות שאני מציעה .אם מצאתם טעות – אשמח אם תכתבו אלי ואתקן.
 60השאלות הראשונות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים
2000-2016
.1

"הקו הירוק" נקבע לאחר:
א)  29בנובמבר 1947
ב) מלחמת העצמאות
ג) מלחמת ששת הימים
ד) הסכמי "קמפ דיויד"

.2

מה היה המבצע האחרון במלחמת הקוממיות:
א) "דני"
ב) "חורב"
ג) "סוף סוף" (סו"ס)
ד) "עובדה"

.3

מפקד שיירת יחיעם היה:
א) יחיעם וויץ
ב) בן עמי פכטר [לפי אתר יזכור של משרד הבטחון]
ג) דודו צרקסקי
ד) זהרה לביטוב
ה) איתן זייץ [לפי אתר קיבוץ יחיעם ,ובן עמי פכטר היה המג"ד]

.4

"טוראים ייסוגו ,מפקדים יישארו לחפות" נאמר בקרב ב:
א) קסטל
ב) גבעת התחמושת
ג) תל חי
ד) סן סימון

.5

בתל פאח'ר נלחם כח של:
א) "גולני"
ב) "גבעתי"
ג) נח"ל
ד) צנחנים

.6

במבצע "דקל" במלחמת השחרור נכבש:
א) הנגב הצפוני
ב) שפלת יהודה
ג) מישור החוף
ד) הגליל התחתון
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.7

הקרב על רמת רחל התרחש ב:
א) מלחמת יום הכיפורים
ב) מלחמת ששת הימים
ג) מלחמת העצמאות
ד) מבצע קדש

.8

מי אמר "הר הבית בידינו"?
א) בן גוריון עם הכרזת המדינה
ב) משה דיין במלחמת ששת הימים
ג) מוטה גור במלחמת ששת הימים
ד) עוזי נרקיס במלחמת ששת הימים

.9

מבצע חירם הוא:
א) שם קוד למבצע של"ג
ב) כינוי להברחת יהודים בשנות ה 50 -מלבנון לישראל
ג) המבצע לשחרור הגליל העליון במלחמת העצמאות
ד) פעולה שבוצעה ע"י צה"ל נגד לבנון בשנת  ,1972לפני פרוץ
מלחמת לבנון

.10

"הקו הירוק" הוא קו שביתת נשק שנקבע בשנת:
א) 1947
ב) 1949
ג) 1967
ד) 1973

.11

אחת מנקודות המפנה שהביאה למלחמת ששת הימים הייתה:
א) רצח שגריר ישראל בלונדון
ב) סגירת מיצרי טיראן לכלי שיט ישראלים
ג) ירי קטיושות לעבר ירושלים
ד) כל התשובות נכונות

.12

עבד אל קאדר אל חוסייני נהרג ב –
א) קסטל
ב) שער הגיא
ג) לטרון
ד) גוש עציון

.13

מטרת "מבצע נחשון" במלחמת השחרור היתה:
א) פתיחת הדרך לירושלים הנצורה
ב) שחרור רמלה ולוד
ג) שחרור הנגב
ד) פינוי אוכלוסיה יהודית מגוש עציון ,ערב הכרזת המדינה
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.14

סיומו של מבצע עובדה היה ב-
א) עבדת
ב) אום רשרש
ג) סדום ומצדה
ד) קיבוץ אילות

.15

הקרב על תל פאח'ר התחולל ב:
א) מלחמת העצמאות
ב) מבצע קדש
ג) מלחמת ששת הימים
ד) מלחמת יום כיפור

.16

במובלעת "כיס פלוג'ה" כותרו במלחמת העצמאות:
א) חיילים עיראקיים מצבאו של קאוקג'י
ב) חיילים מן הצבא המצרי
ג) חיילים מן הלגיון הירדני
ד) כנופיות מהר חברון

.17

במלחמת ששת הימים כבשה ישראל לראשונה את:
א) חצי האי סיני
ב) יהודה ושומרון
ג) רצועת עזה
ד) דרום לבנון

.18

"קו ברלב" הוא:
א) קו צינור הנפט מאילת לאשקלון
ב) קו ביצורים שהגן על גבולה המזרחי של ישראל ברמת הגולן
ג) קו ביצורים שהגן על גבולה המערבי של ישראל לאורך תעלת סואץ
ד) קו מסילת הברזל מאורון לאשדוד

.19

"הקו הירוק" נקבע לאחר:
א) הסכם "סייקס-פיקו"
ב) מלחמת העצמאות
ג) מלחמת ששת הימים
ד) מלחמת יום כיפור

.20

קרב עמק הבכא התחולל ב:
א) רמת הגולן
ב) סיני
ג) ירושלים
ד) עמק דותן
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.21

"טוראים ייסוגו ,מפקדים יישארו לחפות" – משפט שנאמר בקרב:
א) גבעת התחמושת
ב) המיתלה
ג) הקסטל
ד) החרמון

.22

חטיבת הראל בתש"ח פעלה ב:
א) תל אביב בארועי אלטלנה
ב) גשר הזיו (אכזיב) בליל הגשרים
ג) עין גדי וסדום
ד) דרך העולה לירושלים

.23

קרב "המיתלה" היה ב:
א) גולן
ב) שארם א שייח
ג) סיני
ד) כיס פלוג'ה

.24

במלחמת יום כיפור הסורים:
א) חצו את הירדן מערבה
ב) ירדו לעמק החולה
ג) הגיעו עד למזרח הכנרת
ד) כבשו לפרק זמן מסוים חלקים מרמת הגולן

.25

מלחמת ששת הימים בירושלים פרצה באיזור:
א) גבעת התחמושת
ב) ארמון הנציב
ג) שכונת ממילא
ד) מעבר מנדלבאום

.26

"עמק הבכא" הוא אתר קרבות הקשור למלחמת:
א) ששת הימים
ב) יום הכיפורים
ג) לבנון הראשונה
ד) לבנון השנייה

.27

כיבוש הקסטל נקשר למבצע:
א) דני
ב) יואב
ג) נחשון
ד) מכבי
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.28

המבצע לכיבוש הגליל העליון במלחמת השחרור היה:
א) חורב
ב) חירם
ג) דקל
ד) לוט

.29

"תל פאחר" נכבש מידי הסורים ב:
א) מלחמת ששת הימים
ב) מבצע נוקייב
ג) מלחמת יום הכיפורים
ד) מלחמת ההתשה

.30

"מבצע דני" התייחס לערים:
א) רמלה לוד
ב) יפו רמלה
ג) צפת טבריה
ד) באר שבע אשקלון

.31

קרב תל עזזיאת התרחש בשנת:
א) 1948
ב) 1956
ג) 1967
ד) 1973

.32

כיבוש "מעבר המיתלה" קשור ל:
א) מבצע קדש (מלחמת סיני)
ב) מלחמת העצמאות
ג) מלחמת לבנון הראשונה
ד) אף תשובה אינה נכונה

.33

במלחמת סיני (מבצע קדש) היה שיתוף פעולה בין ישראל לבין:
א) ארה"ב
ב) גרמניה ובריטניה
ג) צרפת ובריטניה
ד) ברית המועצות

.34

מלחמת ששת הימים פרצה בין השאר על רקע:
א) עליית נאצר לשלטון
ב) הקמת סכר אסואן
ג) סגירת מיצרי טיראן
ד) פינוי היועצים הסובייטים ממצרים
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.35

"דרך בורמה" הוא כינוי לדרך עוקפת לירושלים שנסללה ב:
א) מרד הערבי בשנת 1936
ב) מלחמת העצמאות
ג) ימים שבין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים
ד) מלחמת ששת הימים

.36

"הקו הירוק" הוא כינוי לקו הגבול המזרחי של ישראל שהיה תקף עד:
א) מלחמת השחרור
ב) מלחמת ששת הימים
ג) מלחמת יום כיפור
ד) הסכמי אוסלו

.37

אנדרטת "יד לאישה הלוחמת" נמצאת ב:
א) שדות ים
ב) גבעת חביבה
ג) רמת רחל
ד) ניצנים הישנה

.38

שיירת הל"ה חשה במלחמת השחרור לעזרת הישוב היהודי שהיה נצור
ומנותק ב-
א) צפון ים המלח בישוב בית הערבה
ב) גוש עציון
ג) גליל המערבי
ד) ירושלים ,ברובע היהודי

.39

הכפר דיר יאסין היה:
א) בסמוך לקלקיליה
ב) באיזור חולדה
ג) בין יפו לתל-אביב
ד) בשולי שכונת גבעת שאול בירושלים

.40

שמה של תחנת 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

.41

יד אנז"ק הוא אתר הנמצא באזור:
א) באר שבע
ב) בארי
ג) רמלה
ד) הר הצופים
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.42

יצחק שדה היה מפקד:
א) אלטלנה
ב) ארגון השומר
ג) הפלמ"ח
ד) ההגנה

.43

מעבר מנדלבאום שימש:
א) מעבר גבול בין ישראל ללבנון
ב) מעבר גבול בין ישראל לירדן
ג) תחנת מעבר לעולים חדשים
ד) מעבר בין שכונת שמעון הצדיק לשכונת שייח' ג'ראח

.44

כיבוש "מעבר המיתלה" קשור ל:
א) מבצע קדש (מלחמת סיני)
ב) מלחמת העצמאות
ג) מלחמת לבנון הראשונה
ד) אף תשובה אינה נכונה

.45

הסכם השלום עם ממלכת ירדן נחתם בשנת:
א)  1994בערבה
ב)  1993באוסלו
ג)  1994בוושינגטון
ד)  1993בבית גבריאל

.46

מעבר (שער) מנדלבאום שימש כמעבר גבול:
א) בירושלים
ב) על נהר הירדן (על יד בית הערבה)
ג) בכניסה לבית לחם
ד) ב"גדר הטובה"

.47

פרשה שגרמה לקרע ביישוב בעקבות אניית הנשק שהביא האצ"ל לחופי
תל אביב ,והפקודה לירות לעברה בשנת  1948נקראה על שם האוניה:
א) סטרומה
ב) אקסודוס
ג) אלטלנה
ד) מצדה

.48

יגאל אלון היה:
א) מפקד הפלמ"ח ,איש צבא ומדינאי
ב) הוגה רעיון "תכנית אלון"
ג) ממקדמי רעיון הדו-קיום בין יהודים לערבים
ד) כל התשובות נכונות
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.49

חוזה השלום בין ישראל למצרים נחתם בשנת  1979בין ראשי
המדינות:
א) מנחם בגין ,חוסני מובארק וג'ורג' בוש האב
ב) מנחם בגין ,גמאל עבדול נאצר ורונאלד ריגן
ג) מנחם בגין ,אנואר סאדאת וג'ימי קרטר
ד) יצחק רבין ,אנואר סאדאת וביל קלינטון

.50

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

.51

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

.52

איזה יישוב פונה במהלך מלחמת הקוממיות ,והוקם מחדש אחריה
במקום אחר:
א) עין צורים
ב) בארות יצחק
ג) רבדים
ד) כל התשובות נכונות

.53

אנדרטה הקשורה למלחמת העצמאות היא אנדרטת:
א) יד לי"ד
ב) מוצב הפעמון ליד רמת רחל
ג) חטיבת הנגב
ד) הבקעה

.54

שלב המעבר מהגנה להתקפה במלחמת העצמאות היה במבצע:
א) עובדה
ב) נחשון
ג) עמינדב
ד) חירם

.55

"מבצע קדש" היה בשנת:
א) 1948
ב) 1956
ג) 1967
ד) 1970
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.56

"מבצע יפתח" נועד לשחרר את:
א) הגלעד
ב) הגליל העליון המזרחי
ג) מזרח הכנרת
ד) הגליל התחתון המערבי

.57

מלחמת סיני (מבצע קדש) היתה בשנת:
א) 1953
ב) 1954
ג) 1955
ד) 1956

.58

ראש ממשלת ישראל בתקופת מלחמת ששת הימים היה:
א) לוי אשכול
ב) מנחם בגין
ג) יצחק רבין
ד) דוד בן גוריון

.59

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

.60

אתר "עמק הבכא" קשור למלחמת:
א) העצמאות
ב) ששת הימים
ג) ההתשה
ד) יום הכיפורים

שאלות נוספות מהרשת:
.61

השלב הראשון במלחמת העצמאות אופיין ע"י:
א) בלימת כוחות צבאות ערב שפלשו ארצה
ב) מלחמה על הדרכים ,הערים המעורבות והיישובים המנותקים
ג) מבצעים בהיקף גדול לכיבוש משלטי האויב
ד) הדיפת הצבא המצרי שחדר בדרום

.62

במבצע "נחשון" נכבש:
א) הקסטל
ב) מתחם לטרון
ג) רמלה
ד) הגליל התחתון
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.63

הפעילות ב"ארץ המרדפים" הייתה בעיקר:
א) אחרי מלחמת העצמאות
ב) אחרי מבצע סיני
ג) אחרי מלחמת ששת הימים
ד) אחרי מלחמת יום הכיפורים

.64

"דגל הדיו" הונף ב-
א) מוצב החרמון
ב) משטרת אום רש-רש
ג) משטרת לטרון
ד) בית דיזנגוף

.65

מחלקת הל"ה נשלחה לעזרת:
א) גוש עציון
ב) הנגב הנצור
ג) הגליל המערבי
ד) עטרות ונווה יעקב

.66

כיבוש החרמון במלחמת יום הכיפורים כונה:
א) מבצע "עובדה"
ב) מבצע "שלג"
ג) מבצע "קינוח"
ד) מבצע "לבן"

.67

קרב תל פאחר התרחש ב:
א) 9/6/1967
ב) 6/10/1973
ג) 5/6/1967
ד) 2/4/1948

.68

אתר גשר עד הלום קשור ל-
א) אתר הפסקת האש בין ישראל לסוריה
ב) אתר בלימת הצבא המצרי במלחמת העצמאות
ג) זירת קרב בירושלים במלחמת ששת הימים
ד) אירועי ליל הגשרים לפני מלחמת העצמאות

.69

קיבוץ גשר הותקף ע"י:
א) כוח עיראקי
ב) כוח סודני
ג) קאוקג'י
ד) עבד קאדר אל חוסייני
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.70

בלימת הצבא המצרי במלחמת העצמאות ליד אשדוד –
א) גיחה ראשונה של חיל האוויר
ב) פיצוץ גשר כמה ימים קודם לכן
ג) התאפשרה כי המצרים ריכזו מאמץ לכיוון ירושלים
ד) כל התשובות נכונות

.71

במבצע נחשון –
א) נכבש משל"ט הקסטל
ב) נכבש הכפר דיר מוחסין
ג) נכבש סן סימון בשכונת קטמון
ד) תשובות א  +ב נכונות

.72

גח"ל במלחמת העצמאות היה:
א) סיעה פוליטית של הליברלים
ב) גדוד חלוצים לוחם
ג) גיוס חוץ לארץ
ד) גוש חדרה לטרון

.73

הפלישה הערבית – מי מבין הצבאות הבאים שינה לאחר כניסתו לארץ
ישראל את תכנית הפלישה הבסיסית שתואמה לו ?
א) הצבא המצרי
ב) הצבא הסורי
ג) הצבא העיראקי
ד) הלגיון הירדני

.74

בכמה צירים נע הצבא המצרי בעת הפלישה לארץ ישראל ?
א) ציר אחד בלבד לאורך החוף עד שנעצר בגשר עד הלום ליד אשדוד.
ב) בשני צירים :דרך גב ההר לכיוון חברון וירושלים ולאורך החוף מעזה
לאשדוד בכיוון תל אביב.
ג) בשלושה צירים :ציר החוף  ,גב ההר ולאורך הערבה ובקע הירדן.
ד) ארבעה :לאורך החוף ,כיס פלוג'ה במרכז הנגב ,גב ההר לבית לחם
ומדבר יהודה לירושלים.

.75

ההפוגה הראשונה במלחמת השחרור הוכרזה ב:
א)  11ביוני 1948
ב) עשירי ביולי 1948
ג) כ"ט בנובמבר 1948
ד)  2בינואר 1949

.76

הרובע היהודי בירושלים נכבש ע"י הלגיון הירדני:
א) בקרבות עשרת הימים
ב) במלחמת ששת הימים
ג) כבר בסוף מאי 1948
ד) יומיים לפני חתימת הסכם שביתת הנשק עם הירדנים
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.77

קרבות עשרת הימים הם כינוי לקרבות:
א) הבלימה הראשונים שנערכו מייד עם פלישת צבאות ערב לשטחי
ארץ ישראל ב .15/05/1948
ב) עשרת ימי הקרב שהכריעו את ניצנים וגרמו למגניה להיכנע לצבא
המצרי.
ג) שנערכו לכיבוש משטרת עיראק סוידאן ועמדות המצרים ששלטו על
הנתיב המרכזי בנגב.
ד) סדרת מבצעים שנערכו בין ה 9-18 -ביולי  1948בין ההפוגה
הראשונה לשנייה.

.78

במבצע חורב דצמבר  – 1948ינואר :1949
א) נכבש מרכז הגליל העליון והתחתון וכוחות קאוקג'י גורשו מהארץ
סופית.
ב) נפרצה הדרך לירושלים לאחר קרבות קשים וכפרים ערבים רבים על
הנתיב פוצצו ותושביהם גורשו.
ג) נכבש רוב שטחו של הנגב מהמצרים והם אולצו להיכנס למו"מ על
שביתת נשק.
ד) נכבשו הערים המעורבות בצפון :חיפה וטבריה וכן מישור החוף
הצפוני עד ראש הנקרה.

.79

"הפנקס פתוח והיד רושמת":
א) הומצא ע"י הגשש החיוור כדי לבטא את עוצמתה של ישראל
במלחמת ששת הימים.
ב) נאמר ע"י בן גוריון בתגובה לאולטימטום הסוביטי – אמריקאי שניתן
לישראל כדי לסגת מסיני לאחר מבצע קדש.
ג) נאמר ע"י דב הוז שר הצנע בתגובה לדרישה לביטול פנקסי הקצבות
המזון.
ד) נאמר ע"י לוי אשכול ב 1966 -בכוונה שיש להכיל את פיגועי הטרור
מירדן ולחכות להזדמנות מתאימה לתגובה.

.80

"חריש פוליטי" הוא:
א) חריש שדות שהתבצע בשטחים המפורזים בגבול סוריה לפני
מלחמת ששת הימים.
ב) מצב שבו מפטרים את הדרג הפוליטי בעקבות מפלה בשדה הקרב.
ג) חריש שדות הנגב המערבי כדי לייצר ריבונות יהודית שהתבצע עם
הקמת  11הנקודות בנגב.
ד) כינוי לניסיון ההתערבות של בן גוריון במינוי מפקדי צה"ל לאחר
מלחמת העצמאות.
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.81

המלחמה על המים:
א) הוא כינוי למאבק שניטש בין ישראל למצרים על קו תעלת סואץ.
ב) עימות ישראל וירדן על השליטה במי הירדן הדרומי המשמש כקו
גבול בין שתי המדינות.
ג) מאבק בין ישראל וסוריה סביב הקמת המוביל הארצי ותוכנית
ההטיה הערבית של מקורות הירדן.
ד) כינוי שהודבק לקרבות בין ישראל לסוריה במלחמת העצמאות על
השליטה בחופים הצפוניים של הכנרת.

.82

הסורים התנגדו להקמת המוביל הארצי בעיקר בגלל:
א) שהוא משמש כמחסום נ"ט שיכול למנוע התקדמות סורית לישראל
ב) שאפשר ליהודים רבים לעלות לישראל ולהתיישב בה
ג) שהוזרמו בו מי הכנרת שלטענתם שייכים גם לסוריה
ד) שהתנגדו לכל מפעל ישראלי בקנה מידה כה גדול

.83

הגורם המרכזי שהביא להכרעה המהירה של צבאות ערב במלחמת
ששת הימים היה:
א) ההפתעה שבה תקפה ישראל את מצרים וירדן.
ב) התמיכה האמריקאית בישראל שכללה ציוד בנשק מתקדם.
ג) פגיעה אנושה בחילות האוויר המצרי ,הסורי והירדני ב 3 -השעות
הראשונות של המלחמה.
ד) התמרון הצבאי המזהיר שביצעה ישראל בסיני ובגדה תוך הטעיית
המודיעין המצרי והירדני.

.84

באיזה מהמלחמות הבאות הותקפה ישראל ראשונה ע"י כוחות ערביים:
א) מלחמת ששת הימים
ב) מלחמת לבנון הראשונה
ג) מלחמת יום הכיפורים
ד) מלחמת סיני 1956

.85

שטחה של רצועת עזה נכבש ע"י ישראל ב:
א) 1948
ב) 1967
ג) 1973
ד) 1949

.86

הקרבות לכיבושה של רמת הגולן במלחמת ששת הימים החלו:
א) ביום הרביעי למלחמה
ב) לאחר שראשי יישובי אצבע הגליל דרשו מאשכול לתקוף ולהסיר
מהם את האיום הסורי
ג) לאחר שהסתיימה המלחמה בשתי הגזרות האחרות ואפשרה
העברת כוחות לגולן
ד) כל התשובות נכונות
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.87

יחידה  101הייתה:
א) כינוי נוסף לפלוגות הלילה שהוקמו ע"י וינגייט במטרה לפגוע
במחוללי המרד הערבי.
ב) יחידת קומנדו ישראלית שהובילה את כוח הצנחנים שצנח במעבר
המיתלה במבצע קדש.
ג) כינוי ליחידת קומנדו ישראלית שפעלה בכיבוש האי שדואן במפרץ
אילת בשנת .1966
ד) יחידת קומנדו ישראלית שביצעה מאוגוסט  1953פעולות תגמול
ברצועת עזה ,יהודה ושומרון.

.88

מבצע "חץ שחור" היה:
א) מבצע לכיבוש הנגב המערבי שנערך מייד עם תום ההפוגה השנייה
בסוף .1948
ב) מבצע של גולני לכיבוש הגליל העליון המרכזי חלק מקרבות עשרת
הימים שבין שתי ההפוגות.
ג) פעולת תגמול של הצנחנים ברצועת עזה המצרית שנערכה במרץ
.1955
ד) פעולת תגמול שביצעה יחידה  101בכפר קיביא בה נהרגו קרוב ל-
 70אזרחים.

.89

התוצאות החשובות עבור ישראל ממלחמת ששת הימים היו:
א) שיפור כושר ההתרעה של ישראל ותירגול צה"ל בשימוש של כוחות
משולבים שונים.
ב) מעבר מגישה צבאית שהכרעה בשדה הקרב תושג ע"י חילות
הרגליים להסתמכות על שריון.
ג) כיבוש שדות הנפט בסיני מהם הפיקה ישראל נפט ברציפות עד
החזרתם למצרים במסגרת הסכם ההפרדה משנת .1975
ד) תשובות א  +ג נכונות.

.90

הפיגוע הראשון שביצע פת"ח (התנועה לשחרור פלסטין) בתחומי
ישראל היה:
א) אחת העילות לפרוץ מלחמת ששת הימים
ב) פיגוע נפל בתעלת המוביל הארצי בדצמבר 1964
ג) הפיגוע הרצחני בירושלים המערבית שבו נהרגו  3ישראלים ניצולי
מחנות ההשמדה
ד) פיצוצה של מכונית ממולכדת בשוק העירוני של תל אביב

.91

מה מבין הבאים לא היה מוקד לסכסוך בין ישראל לסוריה שהוביל
לפרוץ מלחמת ששת הימים?
א) הסכסוך על הטיית מקורות הירדן (המאבק על המים)
ב) העימות הישראלי סורי על הקרקעות של האזורים המפורזים
ג) התמיכה הסורית בפעילויות חבלה נגד ישראל
ד) יציאה לפיגועים רבים של ארגונים פלשתינים משטחה של סוריה
לצפון הארץ
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.92

מה מבין הדברים הבאים לא היה גורם לפרוץ מלחמת ששת הימים:
א) סגירת המצרים את מיצרי טיראן למעבר ספינות ישראליות וכאלו
המיועדות להגיע לישראל.
ב) גירוש כוח החירום של האומות המאוחדות מסיני.
ג) ריכוז כוחות צבא גדולים מצריים בחצי האי סיני.
ד) כניסת כוחות צבא עיראקים לירדן שאיימו לנתק את ישראל במרכז
לשניים.
ה) לחץ צרפתי ובריטי על ישראל לצאת למלחמה כדי להשיב את
השליטה על תעלת סואץ.

.93

בוועידת הפסגה הערבית שנערכה בחרטום בסוף אוגוסט :1967
א) הוחלט על מדיניות שלושת הלאווים :לא לשלום ,לא להכרה ,ולא
לעריכת מו"מ עם ישראל.
ב) הוחלט להיכנס למשא ומתן עם ישראל רק כאשר תיסוג מכל
השטחים שכבשה במלחמה.
ג) השתתפו ראשי כל מדינות ערב חוץ מתימן.
ד) נידון בעיקר הנושא כיצד ניתן להשמיד את מדינת ישראל כולל
בפצצות אטום.

.94

 6החטיבות הראשונות שהוקמו לקראת מלחמת העצמאות היו –
א) לבנוני ,גבעתי ,אלכסנדרוני ,קרייתי ,פלמ"ח ועציוני
ב) לבנוני ,גבעתי ,אלכסנדרוני ,יפתח ,פלמ"ח ועציוני
ג) לבנוני ,יפתח ,אלכסנדרוני ,קרייתי ,פלמ"ח ועציוני
ד) גולני ,גבעתי ,אלכסנדרוני ,כרמלי ,פלמ"ח ועציוני

.95

היכן צולמה התמונה
משמאל ביוני ?1967
א) ליד הכותל מייד עם
כיבושו.
ב) ברגע שבו הגיעו
חיילינו לתעלת סואץ
בשנית.
ג) סמוך לבית כנסת
החורבה ברובע
היהודי עם כיבושו.
ד) סמוך לביה"ס לשוטרים עם תום קרב "גבעת התחמושת".

.96

פאוזי קאוקג'י הגיע לישראל לראשונה בראש חיל מתנדבים ב-
א)  1936מעיראק
ב)  1936מלבנון
ג)  1947מלבנון
ד)  1947מעיראק
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.97

התכנון הבריטי אחרי החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר  1947היה –
א) להישאר עד להקמה מסודרת של  2מדינות
ב) לעזוב באוגוסט  1948באופן מתוכנן
ג) להעביר את ארץ ישראל לידי כוחות האו"ם
ד) לפנות את כל ארץ ישראל אך להישאר בירושלים

.98

אירוע נפילת הל"ה בינואר – 1948
א) כוח שהיה בדרכו לסייע לירושלים
ב) שיירה שנפגעה בדרך ליחיעם
ג) כוח שהיה בדרכו לסייע לגוש עציון
ד) שיירה שנפגעה בדרך לירושלים

.99

איזה מנהיג ערבי טבע את הסיסמה "על גופתי המתה תקום מדינה
יהודית" וגם קיים?
א) המלך עבדאללה
ב) חאג' אמין אל חוסייני
ג) עבד אל קאדר אל חוסייני
ד) המלך פארוק

.100

הכוח הערבי המאורגן שנכנס לארץ ישראל אחרי נובמבר  47ולפני מאי
 1948היה:
א) הלגיון הירדני
ב) צבא ההצלה של קאוקג'י
ג) חיל המשלוח הפן-ערבי
ד) הצבא המצרי

.101

הג'יהאד אלמוקדס זה –
א) סיסמת המלחמה של הערבים ב1948 -
ב) מיליציה חצי צבאית של הערבים בארץ ישראל
ג) הגדוד הפלסטינאי בצבא ההצלה
ד) הכוחות באזור ירושלים של עבד אל קאדר חוסייני ובאזור החוף של
חסן סלאמה
ה) תשובות ב  +ד נכונות

.102

האירוע שהביא לתוכנית ד' שהייתה שינו במדיניות מהגנה פסיבית
לפעילות אקטיבית באפריל  1948היה:
א) נפילת הל"ה
ב) הפיגוע בשיירת הדסה
ג) ניסיונות הכיבוש של שכונות התקווה ,כפר סאלד וכפר יעבץ ע"י
הערבים
ד) שבוע  3השיירות
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.103

בין מטרות תכנית ד' היו –
א) חייב להיות רצף טריטוריאלי התיישבותי לקראת פלישה
ב) תכנית התקפית למרות המצאות הבריטים
ג) לפעול בלי התחשבות בתכנית החלוקה
ד) כל התשובות נכונות

.104

הפלסטינים טוענים שהייתה תכנית אב לגירוש האוכלוסייה הערבית –
א) נכון
ב) לא נכון
ג) הגירוש היה נתון לשיקול דעתו של המפקד המקומי
ד) לא היו גירושי אוכלוסייה ערבית ,הם תמיד ברחו ביוזמתם

.105

מבצע נחשון היה –
א) המבצע ההתקפי הראשון בתוכנית ד'
ב) במטרה לפתוח את הדרך לירושלים
ג) המבצע לכיבוש טבריה
ד) המבצע לכיבוש חיפה
ה) תשובות א  +ב נכונות

.106

 5הצבאות שתקפו את ישראל במאי  1948היו –
א) מצרים ,ירדן ,ערב הסעודית ,סוריה ולבנון
ב) מצרים ,ירדן ,עיראק ,סוריה וצבא השחרור הפלסטינאי
ג) מצרים ,ירדן ,הלגיון הערבי ,סוריה ולבנון
ד) מצרים ,ירדן ,עיראק ,סוריה ולבנון

.107

את ההפוגה הראשונה ניצל צה"ל בעיקר ל –
א) מתן מנוחה ונופש לכוחות שלחמו
ב) שדרוג הצבא מבחינה ארגונית
ג) הצטיידות בנשק תוך עקיפת האמברגו
ד) ארגון הארץ ל 4 -חזיתות
ה) תשובות ב  +ג  +ד נכונות

.108

גח"ל בהקשר מלחמת העצמאות זה –
א) גוש חירות ליברלים – מפלגתו של בגין בבחירות הראשונות
ב) גיוס חוץ לארץ – גיוסם של יהודים בוגרי צבא מכל העולם לעזור
לצה"ל
ג) גיוס חוץ לארץ – גיוס יהודים ניצולי שואה לצה"ל
ד) גוש חולדה-לוד ששוחרר במבצע "דני"

.109

מה לא נכון לגבי מבצע "דני" –
א) תכננו לכבוש את לרל"ר (לוד ,רמלה ,לטרון רמאללה)
ב) במהלך המבצע גירשו את ערביי רמלה ולוד
ג) הצליחו בכיבוש לטרון אך נכשלו בעלייה לרמאללה
ד) המבצע נקרא דני ע"ש מפקד הל"ה דני מס
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.110

מה לא נכון לגבי מבצע יואב –
א) החל אחרי פרובוקציה ישראלית למצרים
ב) מטרתו כיבוש הנגב וביטול תוכנית ברנדוט
ג) האו"ם דרש מישראל לסגת וכך התבטלו מרבית הישגי המבצע
ד) המבצע קרוי ע"ש יצחק דובנוב שהיה מפקד נגבה

.111

מה לא נכון לגבי מבצע חירם –
א) נקרא ע"ש חירם מלך צור
ב) במהלכו נכנסו כוחות צה"ל ללבנון
ג) קאוקג'י וצבאו סולקו
ד) כלל את מבצע "אל ההר" לכיבוש הר מירון

.112

ההפוגה השנייה –
א) בין  11ליוני ל 9 -ביולי.
ב) בן גוריון אמר :הפוגה זה לא מתאים – אנחנו חברה מגויסת ,כל
התעשייה ,הכל מושבת .ישראל תצטרך ליזום הפסקת ההפוגה.
ג) במהלכה האצ"ל רוצח את ברנדוט.
ד) כל התשובות נכונות.

.113

מה לא נכון לגבי מבצע חורב –
א) המבצע נקרא במקורו "ע" – בגלל עזה ,עסלוג' ,עוג'ה.
ב) בן גוריון שמע שנכנסו לסיני ,קיבל צמרמורת כי זה לעבור את הגבול
הבינלאומי ,אך לא התערב.
ג) בן גוריון עצר את והחזיר את הכוח אחורה.
ד) בן גוריון הכריח את המצרים לשבת למשא ומתן.
ה) המשא ומתן עם מצרים היה הראשון עם מדינה ערבית כלשהיא.

.114

מדינות שהיו שותפות למבצע קדש היו –
א) בריטניה ,אנגליה וצרפת
ב) בריטניה ,ארה"ב וישראל
ג) בריטניה ,ארה"ב וצרפת
ד) בריטניה ,צרפת וישראל

.115

צרפת השתתפה במבצע קדש בגלל –
א) אינטרסים בתעלת סואץ
ב) אספקת הכור האטומי לישראל
ג) אינטרסים באלג'יר
ד) צרפת לא נטלה חלק במלחמה

.116

סלע המחלוקת בין סוריה וישראל לפני מלחמת ששת הימים היה –
א) השטחים המפורזים
ב) המאבק על המים
ג) הדיג בכנרת
ד) כל התשובות נכונות
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.117

בוועידת הפסגה הערבית הראשונה ב 1964 -לא הוחלט על:
א) הקמת מפקדה ערבית משותפת
ב) הכנת מלחמת ששת הימים
ג) הטיית מקורות הירדן
ד) הקמת ישות פלסטינית – אש"ף  +צש"ף (צבא שחרור פלסטין)
ה) כל התשובות הן החלטות שהתקבלו

.118

"חרקאת תחריר פלסטין" היא –
א) אימרה של חוסיין שפרושה "פלסטין בראש דאגותינו"
ב) התנועה לשחרור פלסטין
ג) ראשי התיבות של פת"ח
ד) אימרה של נאצר שפרושה "פלסטין בראש דאגותינו"

.119

"עמק הבכא" הוא כינויו של:
א) אתר קרבות ממלחמת יום כיפור
ב) אזור ליד יריחו המוזכר בתנ"ך
ג) בקעה נרחבת בשומרון
ד) אחד מעמקי התלם בשפלת יהודה

.120

המבצע בו נלחמו לפריצת הדרך לירושלים:
א) יפתח
ב) נחשון
ג) יואב
ד) דני

.121

משלט  69היה קשור לקרב על הישוב:
א) יד מרדכי
ב) משמר העמק
ג) ניצנים
ד) רמת רחל

.122

השער דרכו ניסו לפרוץ לוחמי תש"ח לרובע היהודי:
א) אשפות
ב) שכם
ג) אריות
ד) ציון

.123

מהו שם המבצע שבו העבירו נשק מצ'כיה לישראל (בין היתר רובה
צ'כי) במלחמת העצמאות?
א) שמגר
ב) יפתח
ג) בלק
ד) חומש
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.124

מנהיג הכנופיות "עבד אל קאדר אלחוסייני" נהרג ב:
א) קסטל
ב) לטרון
ג) דיר יאסין
ד) הרטוב

.125

שם המבצע שבו נכבש הגליל המערבי:
א) חירם
ב) יחיעם
ג) בן עמי
ד) ביעור חמץ

.126

מהו שם המבצע בו פינו את הילדים מניצנים ,נגבה ,גת ,גל און וכפר
מנחם?
א) דור ההמשך
ב) ילד
ג) תינוק
ד) טף

.127

איזו מדינה חתמה ראשונה על הסכם שביתת הנשק עם ישראל
במלחמת העצמאות?
א) לבנון
ב) ירדן
ג) סוריה
ד) מצרים

.128

היכן נחתמו הסכמי שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערב לאחר
מלחמת העצמאות?
א) באי רודוס
ב) במלטה
ג) בקפריסין
ד) בקילומטר ה101-

.129

כמה חיילים נפלו במלחמת העצמאות?
א) 6,000
ב)  3,600[ 4,000חיילים  2,400 +אזרחים]
ג) 3,000
ד) 2,500

.130

במלחמת העצמאות הוטבעה לא הרחק מעזה האנייה:
א) אלכסנדריה
ב) האמיר פארוק
ג) מוחמד נגיב
ד) אלערבייה
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.131

מבצע נחשון על שם מי?
א) מפקד המבצע
ב) הנחישות
ג) נחשון בן עמינדב
ד) נחשון מוצרי

.132

בבית כנסת זה רוכזו היהודים לקראת כניעת הרובע היהודי במלחמת
תש"ח?
א) ארבעת בתי הכנסת הספרדיים
ב) בית כנסת החורבה
ג) בית כנסת הרמב"ן
ד) בית כנסת פורת יוסף

.133

ב"מבצע שוטר" שנערך ע"י כוחות ישראל ביולי  1948נכבש:
א) הכרמל הדרומי
ב) הנגב המערבי
ג) אזור צפת בגליל העליון
ד) ואדי ערה

.134

נקודת המעבר של כוחות צבא היישוב היהודי בארץ ישראל ממהלכים
הגנתיים ליוזמה התקפית על היישוב הערבי בארץ ישראל החלה:
א) יום לאחר הכרזת האו"ם על תוכנית החלוקה
ב) באמצע ינואר לאחר נפילת כוח הל"ה לגוש עציון
ג) בתוכנית ד' במבצע נחשון תחילת אפריל 1948
ד) רק לאחר עזיבת הבריטים רשמית את הארץ ב15/05/1948 -

לסיכום ההרצאה על מלחמות ישראל
לסיכומים נוספים העוסקים במלחמות ישראל :תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי,
העת החדשה ,מדינת ישראל מהקמתה ועד היום
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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