שאלות על העת החדשה
לפתרון השאלות
 202השאלות הראשונות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים
2000-2016
.1

מה משותף לפתח תקוה ולנחלת שבעה:
א) שתיהן שכונות בירושלים
ב) שתיהן קמו בשנת 1878
ג) יואל משה סלומון היה ממיסדיהן
ד) שתיהן קמו בידי עולים בעליה הראשונה

.2

מחדש השפה העברית הוא:
א) הברון רוטשילד
ב) הברון הירש
ג) אליעזר בן יהודה
ד) ליב פינסק

.3

הביל"ויים יסדו את:
א) חדרה
ב) גדרה
ג) עפולה
ד) כפר ביל"ו

.4

מי הקים הכי הרבה קיבוצים?
א) העלייה הראשונה
ב) בעלייה השניה
ג) העלייה השלישית
ד) העלייה הרביעית

.5

איזה מהיישובים הבאים הוקם על ידי אנשי העלייה השנייה:
א) רביבים
ב) ראש פינה
ג) כינרת
ד) נאות הכיכר

.6

עליית הקיוסקים היא:
א) העלייה הראשונה
ב) העלייה השלישית
ג) העלייה הרביעית
ד) העלייה החמישית
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.7

הראשון לישובי חומה ומגדל שנקרא לראשונה תל עמל כיום הוא קיבוץ:
א) חפצי-בה
ב) טירת צבי
ג) ניר דוד
ד) חמדיה

.8

חנה סנש היתה תושבת:
א) להבות חביבה
ב) שדות ים
ג) קיסריה
ד) תל אביב

.9

המבנים הראשונים מחוץ לחומות ירושלים נקראים:
א) מגרש הרוסים
ב) משכנות שאננים
ג) מחנה ישראל
ד) כפר השילוח
ה) תשובות א+ב נכונות

.10

בתחילת המאה ה 20-הוצעה לתנועה הציונית טריטוריה במה שהיתה
אז:
א) רודזיה
ב) אוגנדה
ג) אריתריאה
ד) בירוביג'אן

.11

מה אינו קשור לעליה השניה:
א) יסוד בנק אפ"ק
ב) יסוד דגניה
ג) יסוד מקווה ישראל
ד) יסוד תל אביב

.12

תכנית "מצדה על הכרמל" קשורה ב:
א) המרד הערבי
ב) פרעות תרצ"ט
ג) הספר הלבן
ד) מלחמת העולם השניה

.13

ראש העיר הנבחר הראשון של תל אביב היה:
א) חיים נחמן ביאליק
ב) יהושע רבינוביץ'
ג) מאיר דיזינגוף
ד) ישראל רוקח
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.14

מתי נרכשו קרקעות "מגרש הרוסים" בירושלים על ידי הרוסים?
א) בשנות השישים של המאה התשע עשרה
ב) בשנות התשעים של המאה התשע עשרה
ג) בראשית המאה העשרים
ד) בראשית ימי המנדט

.15

אהרון דוד גורדון היה דוגמא ומופת לאמונה ב:
א) עבודת אדמה עברית בארץ ישראל
ב) התיישבות בצורת מושב עובדים
ג) ישוב כל חלקי ארץ ישראל כולל הנגב הצפוני
ד) הקמת שכונות בירושלים ומעבר משכונה שהתבססה לשכונה
חדשה

.16

מה משמעות המושג "מכסת עליה"?
א) מספר העולים שאפשר היה להביא ארצה בכל אחד מהמבצעים של
העלאת יהודי אתיופיה.
ב) מספר העולים שניתן היה ליישב בכל קיבוץ בארץ בימי ההעפלה.
ג) מספר מוגבל של עולים יהודים שהיו זכאים להיכנס ארצה ברשותם
של שלטונות המנדט.
ד) תכנון של מספר עולים בכל שנה מכל תפוצה יהודית

.17

מי לא שייכת ל"ארבע ערי הקודש" בהן התגוררו בני הישוב הישן?
א) חברון
ב) טבריה
ג) עכו
ד) צפת

.18

הועד הערבי העליון שפעל בימי המנדט היה:
א) הנציגות העליונה של ערביי מצרים ועיראק שהיו אז המדינות
הערביות החזקות באזור
ב) הנציגות העליונה של ערביי ישראל
ג) הוועד שמונה ע"י הבריטים לייצג את ערביי האזור בנושאים
הקשורים לפיתוח כלכלי
ד) קבוצה בלעדית ממשפחת נאששיבי שמנתה את עצמה כנציגה של
ערביי ישראל

.19

בעת החדשה ,הישוב היהודי החקלאי הראשון בהרי ירושלים היה:
א) אבן ספיר
ב) מוצא
ג) ארזה
ד) הרטוב
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.20

"מרד הפלאחים"-
א) פרץ בארץ ישראל ע"י המוסלמים נגד העושק הצלבני
ב) פרץ ע"י הפלאחים נגד שלטונו של דאהר אל עומר
ג) פרץ נגד השלטון המצרי של מוחמד עלי ואברהים פחה
ד) אף תשובה אינה נכונה

.21

שתי שכונות בירושלים המסמלות את ראשית היציאה מהחומות:
א) רחביה ,טלביה
ב) בתי מחסה ,בתי ראנד
ג) משכנות שאננים ,שכונת הבוכרים
ד) משכנות שאננים ,מחנה ישראל

.22

"כיבוש העבודה" ו"כיבוש השמירה" הן סיסמאות של בני העלייה ה-
א) ראשונה
ב) שניה
ג) שלישית
ד) רביעית

.23

מי עמד בראש "המשרד הארץ ישראלי":
א) ז'בוטינסקי
ב) בן גוריון
ג) ארתור רופין
ד) הברון רוטשילד

.24

ראשי התיבות של לח"י:
א) ללחום יחד
ב) לוחמי ישראל
ג) למען חירות ישראל
ד) לוחמי חירות ישראל

.25

"יציאת אירופה תש"ז":
א) שמה של אונית מעפילים שהובילה ארצה קרוב ל 5000 -נפש
והתפרסמה בשל מעשי האכזריות שנקטו כנגדה השלטונות
הבריטיים.
ב) תנועה של יהודים שהגיעה משוודיה לישראל בשנת .1947
ג) שם של מחנה המעפילים בעתלית.
ד) אף תשובה אינה נכונה.

.26

לאחר הקמת צה"ל ניסה ארגון האצ"ל להעביר נשק לשימושו באוניה:
א) סטרומה
ב) אקסודוס
ג) אלטלנה
ד) בת-גלים
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.27

"נילחם יחד עם בריטניה נגד היטלר כאילו לא היה ספר לבן ,ונילחם נגד
הספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה" – מי הגדיר כך את מטרות
היישוב והציונות בשנת ?1939
א) יצחק שמיר
ב) דוד בן גוריון
ג) מנחם בגין
ד) זאב ז'בוטינסקי

.28

סלילת הכביש הראשון בארץ ישראל הייתה קשורה ל –
א) מסע נפוליון
ב) מלחמת קרים
ג) ביקורו של פרנץ יוזף לרגל חנוכת תעלת סואץ
ד) כיבוש ארץ ישראל ע"י המצרים בשנות ה 30 -של המאה ה19 -

.29

בעת החדשה הכביש הראשון בארץ ישראל נסלל מ-
א) יפו לירושלים
ב) יפו לעזה
ג) חברון לבית לחם
ד) ירושלים לשכם

.30

המושג "כספי החלוקה" נקשר ל –
א) התיישבות העובדת
ב) יהדות ספרד ופורטוגל
ג) עולי תימן מן המאה ה19 -
ד) יהודים מן "הישוב הישן"

.31

נחום גוטמן היה:
א) מחלוצי הציירים וסופרי הילדים בארץ ישראל
ב) ראש העיר השני של תל אביב
ג) מיסד האולפנים בארץ ישראל
ד) מיסד האקדמיה ללשון

.32

"דליז'אנס" הוא:
א) כינוי לתפוז הארץ ישראלי
ב) עגלת נוסעים
ג) שמה של שכונה בנצרת תחתית
ד) כינוי גנאי לפקידי הברון ,דוברי צרפתית

.33

אתר מחנה המעצר למעפילים ,בו ניתן לבקר נמצא ב-
א) עתלית
ב) עכו
ג) בת גלים
ד) פלמחים
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.34

מושב העובדים הראשון הוא:
א) כפר יהושע
ב) נהלל
ג) מרחביה
ד) כפר יחזקאל

.35

"אעלה בתמר" הוא כינוי לעליית:
א) התימנים בראשית שנות השמונים של המאה התשע עשרה
ב) התימנים לאחר קום המדינה
ג) עולי בבל שהביאו איתם את התמר לארץ ישראל
ד) החלוצים שהגיעו לארץ מאירופה בשנת תרמ"ב – 1882

.36

"ריב (מלחמת) השפות" פרץ בשנת  1913בהקשר להקמת:
א) האוניברסיטה העברית בירושלים
ב) הטכניון העברי בחיפה
ג) הסמינר על שם דוד ילין בירושלים
ד) הקמת בית הספר החקלאי במקווה ישראל

.37

"מרד הפלאחים" התרחש בזמן שלטונו של:
א) סולימאן המפואר
ב) ד'אהר אל עומר
ג) ג'זאר פאשא
ד) מוחמד עלי ואיבראהים פחה

.38

מושבות העלייה הראשונה בגליל התחתון:
א) יבנאל ,כפר תבור ,מנחמיה
ב) ראש פינה ,יסוד המעלה ,כפר תבור
ג) מטולה ,בית יוסף ,מנחמיה
ד) גדעונה ,עין חרוד ,בית לחם הגלילית

.39

אלכסנדר זייד היה:
א) איש העלייה השניה ,ממקימי אירגון בר גיורא והשומר
ב) מהנדס ופורץ דרך בתחום ההנדסה בארץ ישראל
ג) יושב ראש התאחדות האיכרים בפתח תקוה
ד) גואל קרקעות הגליל

.40

דוד רזיאל היה:
א) מפקד האצ"ל
ב) מפקד הלח"י
ג) מפקד ההגנה
ד) מפקד הפלמ"ח
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.41

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

.42

קרית שמונה נקראת על שם:
א) שמונת הנופלים בתל חי
ב) שמונה המעיינות הנובעים באזור
ג) שמונת החכמים שדרשו באזור בתקופת המשנה
ד) חטיבה שמונה שלחמה באזור במלחמת העצמאות

.43

ההתיישבות היהודית בגוש עציון בעת החדשה החלה בהקמת הישוב
היהודי:
א) רבדים
ב) אלוני ממרא
ג) מגדל עדר
ד) אלון שבות

.44

ארבעת ישובי גוש עציון לפני קום המדינה:
א) אפרת ,בת עין ,כפר עציון ,סוסיא
ב) נווה דניאל ,אפרת ,נווה צוף ,רבדים
ג) עין צורים ,אלון שבות ,בית צור ,תקוע
ד) כפר עציון ,רבדים ,עין צורים ,משואות יצחק

.45

"מלחמת השפות" קשורה להקמת:
א) הטכניון
ב) האוניברסיטה העברית
ג) גימנסיה הרצליה
ד) מקווה ישראל

.46

התגובה הבריטית ל"ליל הגשרים" הייתה:
א) הספר הלבן
ב) "השבת השחורה"
ג) השבתת נמל יפו
ד) ועדת פיל

.47

"אלטנוילנד":
א) ספרו של הרצל
ב) ספרו של אחד העם
ג) הכינוי של הסופר חיים ברנר לארץ ישראל המתחדשת
ד) הכינוי ל"אחוזת בית"

http://www.EfratNakash.com/

7

.48

המוסד לעליה ב' היה אחראי ל:
א) העלאת יהודים מתימן ומקוצ'ין לאחר קום המדינה
ב) העפלה בלתי לגאלית
ג) איסוף המודיעין של ההגנה (ש"י)
ד) טיפול ביושבי המעברות

.49

סיפור הגבורה של חנה סנש קשור ל:
א) מלחמת העולם הראשונה
ב) מלחמת העולם השנייה
ג) מלחמת העצמאות
ד) מאורעות תרפ"ט

.50

ישובי חומה ומגדל הוקמו:
א) בתקופת המרד הערבי בשנים 1936-1939
ב) בימי מרד הפלאחים (איבראהים פחה)
ג) בתום שלטון המנדט בארץ ישראל
ד) בעקבות הצהרת בלפור

.51

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

.52

איזה מן הישובים הבאים הוקם בתקופת העלייה השניה?
א) ראש פינה
ב) דגניה
ג) נהלל
ד) מוצא

.53

שמה הראשון של תל אביב היה:
א) נוה צדק
ב) אחוזת בית
ג) נחלת בנימין
ד) חלוצה

.54

הרעיון לעיצובו של דגל ישראל מבוסס על:
א) דגם של תמשיח קיר מימי בית שני שנמצא ב"אורוות שלמה" בהר
הבית
ב) ממצא מנחל משמר ששימש סמל לאנשי בר כוכבא
ג) רעיון שעלה בקונגרס הציוני
ד) רעיון של בוריס שץ ,מיסד "בצלאל"
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.55

"פלוגות הלילה המיוחדות" –  special night squadsפעלו תחת
פיקודו של הקצין:
א) מיקי סטון
ב) צ'ארלס אורד וינגייט
ג) הגנרל אלנבי
ד) מאיר הר ציון

.56

ציין את יוצא הדופן:
א) גדרה
ב) דגניה
ג) ראש פינה
ד) זכרון יעקב

.57

רכוש פרטי על אדמת לאום ,עבודה עצמית ועזרה הדדית הם עקרונות
המאפיינים:
א) קיבוץ
ב) מושבה
ג) מושב עובדים
ד) ישוב קהילתי

.58

אחד ההישגים הבולטים של העלייה החמישית היה בתחום:
א) התעשייה
ב) החקלאות
ג) ייצור החשמל
ד) ישובי הקואופרציה

.59

שלושת "המצפים בנגב" הם:
א) גבולות ,בית אשל ,רביבים
ב) רוחמה ,בארי ,גבולות
ג) ניר עם ,רביבים ,רעים
ד) בארות יצחק ,בית אשל ,חצרים

.60

שבתאי לוז'ינסקי הוא:
א) מפקד מרד סוביבור
ב) שמה של אוניית מעפילים
ג) שותפו של הרצל לתכנית אוגנדה
ד) אחד מעולי הגרדום בכלא עכו

.61

אתרים שבהם הייתה תחנה של רכבת העמק:
א) חיפה ,נהלל ,עפולה ,עין חרוד
ב) חיפה ,כפר יהושע ,בית שאן ,צמח
ג) חיפה ,כפר יהושע ,טירת צבי
ד) ראש הנקרה ,עכו ,חיפה ,צמח
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.62

גואל אדמות עמק יזרעאל היה:
א) הברון רוטשילד
ב) הברון הירש
ג) יהושע חנקין
ד) דוד בן גוריון

.63

הישובים כפר דרום ובארי הוקמו במסגרת תוכנית ההתיישבות
שנקראה:
א) סו"ס
ב) המצפים בנגב
ג) חומה ומגדל
ד) אחת עשרה הנקודות

.64

"מכון איילון" שימש:
א) לחקר החקלאות במישור החוף הדרומי
ב) כחוות נסיונות לגידול ירקות במים מליחים
ג) למחקר ופיתוח של נתיבי איילון
ד) כמפעל סודי לייצור תחמושת

.65

"מצדה בכרמל" הייתה תוכנית הגנה ליהודי ארץ ישראל בתקופת:
א) מלחמת העולם הראשונה למקרה פלישה גרמנית
ב) מלחמת העולם השניה למקרה של פלישה גרמנית
ג) ד'אהר אל עומר למקרה פלישה מהגליל לכרמל
ד) מלחמת העצמאות למקרה פלישה של צבאות ערב

.66

הכרזת המדינה התקיימה ב:
א) בית בן גוריון
ב) בית דיזינגוף
ג) בית רוקח
ד) בית האופרה הישן

.67

מסעו של נפוליאון בארץ ישראל התרחש בסוף:
א) המאה ה16 -
ב) המאה ה17 -
ג) המאה ה18 -
ד) המאה ה19 -

.68

עיר שלא נכללה בציר מסעו של נפוליון:
א) ירושלים
ב) עזה
ג) יפו
ד) רמלה
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.69

מושבות העליה הראשונה בגליל התחתון הן:
א) מנחמיה ,כנרת ,ראש פינה
ב) ראש פינה ,יסוד המעלה ,משמר הירדן
ג) עפולה ,מרחביה ,פוריה
ד) יבנאל ,כפר תבור ,אילניה

.70

רחל המשוררת עלתה לארץ ישראל בפעם הראשונה בעליה ה:
א) ראשונה
ב) שניה
ג) שלישית
ד) רביעית

.71

תפקידו העיקרי של המוסד לעלייה ב' היה:
א) לעסוק בהנחלת המורשת היהודית
ב) לטפל בעליה הבלתי לגאלית לארץ ישראל
ג) להכשיר לוחמים באירופה לפני עלייתם לארץ ישראל
ד) להעלות את יהודי אתיופיה לארץ ישראל

.72

"מצדה בכרמל":
א) תכנית הישוב היהודי להתבצרות כנגד פלישת הנאצים
ב) אתר שהוקם על ידי הקנאים במרד הגדול
ג) מקום ההתבצרות של המעפילים שברחו מעתלית
ד) תכנית התבצרות ליהודי חיפה ערב פלישת צבאות ערב

.73

מח"ל פירושו:
א) מבצע חירם לגליל
ב) מחלקת חיילים לוחמים
ג) משמר חרום לאומי
ד) מתנדבי חוץ לארץ

.74

תנועת "חובבי ציון" פעלה בקרב אנשי:
א) רבי יהודה החסיד
ב) העליה הראשונה
ג) העליה השניה
ד) העליה השלישית

.75

אחת הנשים שפעלה בתחום ההכשרה החקלאית בתקופת העליה
השניה היתה:
א) חנה סנש
ב) ד"ר הלנה כגן
ג) חנה מייזל
ד) הנרייטה סאלד
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.76

איזה מהמצפים הבאים הוקם לפני קום המדינה:
א) חרשים
ב) הילה
ג) נחל עוז
ד) רביבים

.77

"סרטיפיקט" הוא:
א) וואוצ'ר ללינה בצימרים
ב) אישור עליה מטעם שלטונות המנדט
ג) אישור כניסה לתיירים לבית לחם בחג המולד
ד) זכות שנתנה האימפריה העותומנית לנתינים זרים

.78

קברה של חנה סנש נמצא ב:
א) בודפשט
ב) בלגרד
ג) הר הרצל
ד) קיבוץ שדות ים

.79

מגן דוד הפך להיות סמל יהודי לאומי:
א) בתקופה החשמונאית
ב) בימי דוד המלך
ג) בימי הורדוס
ד) במאה ה19-

.80

אחד מהמקומות בהם צלח הצבא הבריטי את הירקון במלחמת העולם
הראשונה היה ב:
א) מצודת אנטיפטרוס
ב) תל קודאדי
ג) כפר הבפטיסטים
ד) מעיינות ראש העין

.81

ב 1870 -ב"מקווה ישראל":
א) הוקם בית הספר החקלאי הראשון
ב) הוקם הקיבוץ הראשון
ג) הוקמה אגודת ההתיישבות הראשונה של חובבי ציון
ד) הוקמה אגודת השמירה הראשונה

.82

עקרון "כיבוש העבודה" הונחל על ידי אנשי העלייה:
א) הראשונה
ב) השנייה
ג) השלישית
ד) הרביעית
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.83

הסיבה העיקרית לבניית נמל תל אביב הייתה:
א) יוזמה בריטית
ב) סגירת נמל יפו בפני יהודים
ג) נמל יפו היה קטן ולא ענה על צרכי השוק
ד) שקיעתו של נמל קיסריה

.84

הנקודה היהודית הראשונה שהוקמה במסגרת "חומה ומגדל" במערב
הגליל הייתה:
א) כברי
ב) תל חי
ג) רגבה
ד) חניתה

.85

במחצית הראשונה של המאה ה 19 -החריבה רעידת אדמה את:
א) נהריה
ב) צפת
ג) ראש פינה
ד) קיסריה

.86

מתי לראשונה נחנך קו הרכבות יפו – ירושלים:
א) באמצע המאה ה19 -
ב) לקראת סוף המאה ה19 -
ג) שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה
ד) בשנת  ,1917עם הכיבוש הבריטי

.87

"אחוזת בית" היא:
א) שמה הראשון של תל אביב
ב) אחוזת הקבר של הברון רוטשילד בזכרון יעקב
ג) השכונה העברית הראשונה ביפו
ד) בית הבילויים בנס ציונה

.88

הישוב שהיה ראשון מסוגו בארץ ישראל:
א) דן
ב) מעיין ברוך
ג) נהלל
ד) כפר יחזקאל

.89

הגימנסיה העברית הראשונה בארץ ישראל נוסדה ב:
א) ירושלים
ב) ראשון לציון
ג) אחוזת בית
ד) יפו
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.90

המזגגה בחוף נחשולים היא חלק ממפעל שנתמך על ידי:
א) חובבי ציון
ב) הברון רוטשילד
ג) יהושע חנקין
ד) חברת אליאנס

.91

כ"ט בנובמבר  1947מציין את יום:
א) הכרזת המדינה
ב) הכרזה על ה"ספר הלבן"
ג) סיום המנדט הבריטי
ד) הכרזת האו"ם על הקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל

.92

סגנון הבנייה המודרני ה"בינלאומי" הגיע לארץ בתקופת העלייה ה:
א) שניה
ב) שלישית
ג) רביעית
ד) חמישית

.93

יהודי צפת הקימו התיישבות ב:
א) בני יהודה
ב) ג'אוני (גיא אוני)
ג) חורבת בק
ד) כל התשובות נכונות

.94

מחנה מעצר למעפילים היה ב:
א) קיבוץ יגור
ב) ניצנים
ג) עתלית
ד) קיבוץ בית אורן

.95

אחת מן הנקודות הבאות לא הייתה חוות הכשרה:
א) בן שמן
ב) חולדה
ג) מטולה
ד) כנרת

.96

תל אביב זכתה למעמד של עיר בתקופת העלייה:
א) השנייה
ב) השלישית
ג) הרביעית
ד) החמישית
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.97

חוף בו הורדו מעפילים:
א) פלמחים
ב) ויתקין
ג) אשקלון
ד) ראש הנקרה

.98

"ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה את יסודו של בית לאומי לעם
היהודי בארץ ישראל "...ציטוט זה לקוח מתוך:
א) הצהרת הגנרל אלנבי בטקס הכניעה בירושלים
ב) הצהרת בלפור
ג) הצהרת הנציב העליון הראשון ,סיר הרברט סמואל ,שהיה ממוצא
יהודי
ד) מאמרו של אחד העם – "עבר ועתיד"

.99

ראש העיר הנבחר הראשון של תל אביב היה:
א) גרשון אגרון
ב) יהושע רבינוביץ
ג) מאיר דיזינגוף
ד) עקיבא וייס

.100

תחנות המשמר העות'מניות על דרך יפו ירושלים הוקמו לכבוד ביקור:
א) הקיסר וילהלם הראשון
ב) הקיסר וילהלם השני
ג) הקיסר פרנץ יוזף
ד) הגנרל אלנבי

.101

בין הרבנים שהיו מ"מבשרי הציונות":
א) קלישר ואלקלעי
ב) הס וסירקין
ג) מנדלסון והס
ד) הורוביץ וסלנט

.102

יצחק בן צבי ומניה שוחט היו:
א) יוזמי העליה הראשונה
ב) מיסדי ארגון ההגנה
ג) מיסדי אגודת השומר
ד) מיסדי קבוצת דגניה

.103

מפעלו החשוב של ד"ר ארתור רופין היה:
א) הקמת גדוד העבודה בשנת 1920
ב) הקמת המשרד הארץ ישראלי בשנת 1908
ג) הקמת הקק"ל בשנת 1901
ד) הקמת ההסתדרות הכללית בשנת 1920
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.104

שלושת המצפים בנגב משנת  1943הם:
א) רביבים ,יד מרדכי ,בארי
ב) בית אשל ,נבטים ,ירוחם
ג) רביבים ,גבולות ,בית אשל
ד) בארות יצחק ,רבדים ,צאלים

.105

במסגרת "תנועת המרי" שתפו פעולה:
א) האצ"ל והלח"י כנגד כוחות וישי
ב) האצ"ל והלח"י כנגד הבריטים
ג) האצ"ל ,הלח"י וההגנה כנגד הבריטים
ד) האצ"ל ,הלח"י וההגנה כנגד הכוחות הערביים

.106

קו הגבול בין ישראל למצרים נקבע לראשונה:
א) בראשית המאה ה20-
ב) לאחר מלחמת העצמאות
ג) לאחר מלחמת סיני
ד) לאחר מלחמת ששת הימים

.107

בין השנים  1840 – 1831שלטו בארץ ישראל ה:
א) עות'מנים
ב) מצרים
ג) בריטים
ד) צרפתים

.108

שמעון רוקח היה ממייסדי:
א) אחוזת בית
ב) מוצא
ג) גיא אוני
ד) נווה צדק

.109

עיקר תרומתה של העלייה הרביעית היתה ל:
א) הקמת הקיבוצים
ב) התיישבות העירונית
ג) הקמת ישובי חומה ומגדל
ד) הקמת המושבים

.110

מאורעות תרפ"ט ( )1929פרצו בעקבות:
א) אירועי תל חי
ב) החלטת ועידת סאן רמו
ג) אירועי הכותל
ד) הסכם פולה ניוקומב
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.111

מושבה טמפלרית בה ניתן לראות מבנה כנסיה:
א) שרונה
ב) בית לחם הגלילית
ג) וולדהיים
ד) וילהלמה

.112

חיפה נבנתה במאה ה 18-על ידי:
א) אל ג'אזאר
ב) ד'אהר אל עומר
ג) מחמוד אבו נאבוט
ד) פאחר א-דין

.113

היכן הוקם בית הספר העברי הראשון שבו לימדו בשפה העברית:
א) גדרה
ב) ראשון לציון
ג) אחוזת בית
ד) רחובות

.114

איזה מן הישובים הבאים הוקם על ידי אנשי העלייה השנייה:
א) ראש פינה
ב) דגניה
ג) נאות הכיכר
ד) מוצא

.115

סגנון הבניה האקלקטית בתל אביב מזוהה עם העלייה:
א) השנייה
ב) השלישית
ג) הרביעית
ד) החמישית

.116

מקימי מוצא היו בני:
א) הישוב הישן
ב) העלייה הראשונה
ג) העלייה השנייה
ד) העלייה החמישית

.117

"השבת השחורה" היתה בעקבות:
א) גזירות ה"ספר הלבן"
ב) ליל הגשרים
ג) פיצוץ מלון המלך דוד
ד) הפריצה למחנה המעצר בעתלית
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.118

איזה מפעל חשוב הקים משה נובומייסקי בתחילת שנות ה 30-של
המאה ה?20-
א) מפעל החשמל בנהריים
ב) מפעל המלט על יד העיר רמלה
ג) מפעל "תנובה" ליצור תוצרת חלב
ד) מפעל האשלג בצפון ים המלח וניצול אוצרות ים המלח

.119

המושבה הטמפלרית הראשונה בארץ הוקמה ב:
א) אלוני אבא
ב) ירושלים
ג) חיפה
ד) יפו

.120

שכונת גנים בירושלים מימי המנדט היא:
א) עיר גנים
ב) תלפיות
ג) טלביה
ד) רוממה

.121

תחנת הכח הראשונה בארץ ישראל הוקמה ב:
א) טבריה
ב) חיפה
ג) נהריים
ד) תל-אביב

.122

"אעלה בתמ"ר" הוא כינוי לעליית:
א) תלמידי הגר"א
ב) החסידים
ג) התימנים
ד) המוגרבים

.123

דמות מן העלייה השנייה היא:
א) גולדה מאיר
ב) מנחם בגין
ג) יצחק בן צבי
ד) חיים נחמן ביאליק

.124

מנחם אוסישקין עמד בראש:
א) קק"ל
ב) המשרד הארץ ישראלי
ג) בנק אפ"ק
ד) בנק רוטשילד
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.125

סרטיפיקט הוא:
א) ארון קבורה
ב) אשרת עלייה לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי
ג) דרגה בבריגדה היהודית
ד) צו גירוש מהארץ בתקופת המנדט הבריטי

.126

הדרך בין יפו לירושלים נסללה:
א) לכבוד ביקורו של הקיסר וילהלם השני
ב) לכבוד ביקורו של הקיסר פרנץ יוזף
ג) לצורך העלאת פעמונים לכנסייה רוסית
ד) ביוזמתו של השייח' אבו ע'וש

.127

"מכון איילון" (גבעת הקיבוצים) היה:
א) מפעל ליצור חשמל
ב) מתקן לטיהור שפכים
ג) מוזיאון לזכר טבנקין
ד) מפעל סודי ליצור תחמושת

.128

בראשית המאה ה 19-הגיעו ארצה:
א) רבי יהודה החסיד ותלמידיו
ב) רבי נחמן מברסלב ומשפחתו
ג) הבילויי"ם
ד) תלמידי הגר"א

.129

ישוב שתוכנן על ידי האדריכל ריכרד קאופמן:
א) הקואופרציה במרחביה
ב) חצר כנרת
ג) נהלל
ד) אילניה

.130

איזה ישוב מן הבאים נמנה עם שלושת המצפים בנגב:
א) ניצנים
ב) נגבה
ג) בארי
ד) גבולות

.131

השם תל-אביב מופיע לראשונה ב:
א) "אלטנוילנד" של הרצל
ב) "על פרשת דרכים" של אחד העם
ג) "מדינת היהודים" של הרצל
ד) ספר יחזקאל
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.132

תחנות רכבת העמק היו ב:
א) בר גיורא וקריית חרושת
ב) אלרואי ונהריים
ג) בית יהושע וראש הנקרה
ד) עפולה וטבעון

.133

השכונה הראשונה מבין השכונות הבאות שהוקמו מחוץ לחומות היא:
א) מחנה ישראל
ב) נחלת שבעה
ג) אהל משה
ד) מאה שערים

.134

"שבתאי לוז'ינסקי" התפרסמה בהגעתה לחוף:
א) ניצנים
ב) עתלית
ג) פלמחים
ד) כפר ויתקין

.135

הרצל הגיע לירושלים במטרה לפגוש את:
א) הקיסר פרנץ יוסף
ב) הלורד בלפור
ג) הקיסר וילהלם השני
ד) הסולטן עבדול חמיד השני

.136

מושבת הבילויים היא:
א) חדרה
ב) גדרה
ג) זכרון יעקב
ד) ראש פינה

.137

המיסיון האנגלי החל לפעול בירושלים:
א) במחצית הראשונה של המאה ה19-
ב) במחצית השנייה של המאה ה19-
ג) לאחר מהפכת ה"תורכים הצעירים" וכתוצאה ממנה
ד) בראשית תקופת המנדט

.138

ההתיישבות בג'רמק נעשתה ביוזמת:
א) ד'אהר אל עומר
ב) הברון רוטשילד
ג) פאחר א-דין
ד) ישראל בק
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.139

שמעון רוקח קשור בעיקר להקמת:
א) גיא אוני
ב) אחוזת בית
ג) נווה שלום
ד) נווה צדק

.140

אחת הסיבות העיקריות לתחילת העלייה הרביעית:
א) פרעות קישינב
ב) משבר כלכלי בפולין
ג) "סופות בנגב"
ד) כל התשובות נכונות

.141

ה"בריגדה היהודית" הוקמה בזמן:
א) "סופות בנגב"
ב) מלחמת העולם הראשונה
ג) מלחמת העולם השנייה
ד) מלחמת העצמאות

.142

"מושבות יהודה":
א) מוצא וקרית יערים
ב) גדרה ובית זית
ג) נס ציונה וראשון לציון
ד) אורה ועמינדב

.143

מפת ז'קוטן קשורה ל:
א) תקופה הצלבנית
ב) סקר של קלרמון גאנו
ג) מפה שערך העוזר של ריימונד וייל בעיר דוד
ד) מסע נפוליאון בארץ ישראל

.144

איזה מבין הישובים הבאים ,הוקם ראשון?
א) מוצא
ב) פתח-תקוה
ג) ראשון לציון
ד) זכרון יעקב

.145

מקומה של תחנת הכח הראשונה בארץ ישראל:
א) נהריים
ב) חיפה
ג) תל-אביב
ד) עפולה
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.146

האתר המוביל של המועצה לשימור אתרים ,בו מונצחת ההעפלה נמצא
ב:
א) עתלית
ב) נהריה
ג) גבעת אולגה
ד) ניצנים

.147

שכונת העדה הראשונה שנבנתה בירושלים:
א) משכנות שאננים
ב) מחנה ישראל
ג) נחלת שבעה
ד) בית דוד

.148

"מלחמת השפות" החלה ב:
א) ירושלים
ב) ראשון לציון
ג) חיפה
ד) פתח-תקווה

.149

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

.150

השכונה היהודית השנייה שנבנתה מחוץ לחומות בירושלים:
א) נחלת שבעה
ב) ימין משה
ג) בית דוד
ד) מחנה ישראל

.151

בתי קברות צבאיים בריטים בארץ ישראל נמצאים ב:
א) טבריה ,חיפה
ב) רמלה ,באר שבע
ג) באר שבע ,שכם
ד) ירושלים ,אשקלון

.152

מספר העולים הגדול ביותר שהגיע לארץ ישראל היה בעלייה ה-
א) שנייה
ב) שלישית
ג) רביעית
ד) חמישית
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.153

הגדודים העבריים פעלו בתקופת:
א) מלחמת העולם הראשונה
ב) מלחמת העולם השנייה
ג) מאורעות תרפ"ט
ד) מאורעות תרצ"ח

.154

מוזיאון המוקדש להעפלה ולחיל הים נמצא ב:
א) עתלית
ב) חיפה
ג) נתניה
ד) כפר ויתקין

.155

סיפורם של יהודי תימן שהגיעו לאזור הכנרת יסופר ב:
א) אום ג'וני
ב) בית המוטור
ג) ביתניה עילית
ד) כורסי

.156

בין  1948-1967מבנה בית החולים הדסה על הר הצופים היה:
א) בשליטת האו"ם
ב) בשליטת ירדן
ג) בשליטת ישראל
ד) שטח ההפקר

.157

הסכמי הקפיטולציות:
א) קבעו את תחומי השליטה של העדות בכנסיית הקבר
ב) העצימו את סמכויות הקונסולים הזרים
ג) העניקו אשורי כניסה לארץ בתקופת המנדט
ד) היו היתרים שנתן מוחמד עלי לבניית כנסיות

.158

מושבת ביל"ויים:
א) ראשון לציון
ב) מוצא
ג) גדרה
ד) ראש פינה

.159

המונח אנז"ק הוא:
א) כינוי לזרוע לענייני תרבות של אונסק"ו
ב) כינוי לכוחות האוסטרלים והניו זילנדים שפעלו בארץ ישראל
במלחמת העולם הראשונה
ג) כינוי לבתרונות בארי
ד) כינוי לועדה שדנה בחלוקת ארץ ישראל
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.160

יד לי"ד קשור ל:
א) שיירת יחיעם
ב) אסון המסוקים
ג) ליל הגשרים
ד) מחלקת ההר

.161

השכונה היהודית הראשונה מבין הבאות:
א) נווה צדק
ב) נווה שלום
ג) אחוזת בית
ד) כרם התימנים

.162

מבנה חינוכי שעוצב בהשראת בית המקדש:
א) האוניברסיטה העברית בגבעת רם
ב) הטכניון בחיפה
ג) בית הספר החקלאי במקווה ישראל
ד) הגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב

.163

תחנתו הראשונה של וילהלם השני בארץ ישראל היתה:
א) יפו
ב) חיפה
ג) עכו
ד) שפך נחל תנינים

.164

מייסד מפעלי ים המלח:
א) פנחס ספיר
ב) פנחס רוטנברג
ג) שמחה בלאס
ד) משה נובומייסקי

 .165נמל תל אביב הוקם בעקבות:
א) הצפיפות הרבה שהייתה בנמל יפו
ב) הציוד והמכשור הישן שהיה בנמל יפו
ג) השבתת נמל יפו על ידי עובדיו הערביים
ד) הרצון ליצור תחרות כלכלית עם נמל יפו
.166

שרידי המושבה הטמפלרית שרונה נמצאים בתל-אביב באזור המכונה:
א) אתר המושבה האמריקאית
ב) נווה צדק
ג) "הקריה"
ד) כרם התימנים
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.167

"בית תבור" בירושלים היה ביתו של:
א) יוסף ביי נבון
ב) קונרד שיק
ג) ד"ר אברהם טיכו
ד) אליעזר בן יהודה

.168

בית הכנסת "החורבה" בירושלים נקרא כך כי:
א) נחרב ע"י הירדנים ב1948-
ב) נחרב במאורעות תרפ"ט ()1929
ג) נחרב ע"י הפחה העות'מאני במאה ה19-
ד) נבנה בחצר שנחרבה ע"י מוסלמים בשנת 1721

.169

קונרד שיק תכנן את:
א) טלביה ורחביה
ב) מאה שערים ו"בתי מחסה"
ג) מלון המלך דוד ומלון פאלאס
ד) המושבה הגרמנית והמושבה האמריקאית

.170

תחילת ההתיישבות היהודית בעת החדשה בעמק יזרעאל ובעמק חרוד
נקשרת בעיקר לעלייה ה:
א) ראשונה
ב) שנייה
ג) שלישית
ד) רביעית

.171

הישוב שנכלל לפי החלטת האו"ם ב 29-בנובמבר ,בתחומי המדינה
הערבית ,הינו:
א) צפת
ב) נהריה
ג) אום רשרש
ד) נתניה

.172

רוחמה הוקמה ב:
א) מסגרת שלושת המצפים
ב) מסגרת חומה ומגדל
ג) מסגרת  11הנקודות
ד) שנת 1911

.173

האנדרטה לצד מתחם הקטר בבאר שבע הוצבה לזכר:
א) חללי אנז"ק במלחמת העולם הראשונה
ב) חללי חטיבת הנגב
ג) החללים התורכים במלחמת העולם הראשונה
ד) חללי טור הפלישה המצרית
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.174

ביריה הוקמה על ידי גרעין של:
א) השומר הצעיר
ב) המחלקה הדתית של הפלמ"ח
ג) תנועת ביתר
ד) הצופים

.175

ענף הפרדסנות בעת החדשה החל בארץ באזור:
א) מישור החוף
ב) נגב מערבי
ג) שפלת יהודה
ד) עמק יזרעאל

.176

תנט'ימאת הן:
א) זכויות יתר של הקונסולים האירופיים
ב) חוקי קרקע עות'מאניים מן המאה ה18 -
ג) תקנות שקבע סולימאן המפואר
ד) הרפורמות העות'מאניות במאה ה19 -

.177

התיישבות יהודית לפני העלייה הראשונה היתה ב:
א) רוחמה ובני יהודה
ב) גיא אוני ומוצא
ג) פתח תקווה ושרונה
ד) ימין משה ונווה צדק

.178

סופר עברי חשוב שנרצח במאורעות :1921
א) יוסף חיים ברנר
ב) חיים הזז
ג) חיים ארלוזורוב
ד) חיים נחמן ביאליק

.179

"אלטלנה" קשורה ב:
א) מחנה מעצר בקפריסין
ב) אניית מעפילים שגורשה על ידי הבריטים
ג) ספר שכתב בנימין זאב הרצל
ד) הבאת נשק על ידי ארגון האצ"ל

.180

עבד אל קאדר אל חוסייני נהרג ב:
א) קסטל
ב) לטרון
ג) שער הגיא
ד) נבי סמואל
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.181

חיפה הקדומה שכנה במקום בו נמצא היום:
א) צומת הצ'קפוסט
ב) נחל שיח
ג) בית חולים רמב"ם
ד) מנזר סטלה מאריס

.182

המנזר הארמני ביפו התפרסם בעקבות:
א) החייאת טביתא
ב) אבו נבוט
ג) השואה הארמנית
ד) מסע נפוליאון

.183

השכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו היתה:
א) אחוזת בית
ב) נוה שלום
ג) נוה צדק
ד) כרם התימנים

.184

מושבה שהוקמה על ידי יהודים מרומניה:
א) מוצא
ב) גדרה
ג) פתח תקוה
ד) ראש פינה

.185

"משטרות טיגארט" נמצאות ב:
א) יערה וצפת
ב) נבי יושע וירושלים
ג) אבו גוש וחניתה
ד) קיסריה ולטרון

.186

מוזיאון המתעד את תולדות רכבת העמק נמצא ב:
א) כפר יהושע
ב) עפולה
ג) גשר הישנה
ד) בית שאן

.187

שרידי יישוב בוסני נמצאים ב:
א) אפולוניה
ב) קיסריה
ג) באר שבע
ד) אשקלון
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.188

התיישבות חקלאית שהוקמה על ידי אנשי הישוב הישן:
א) מוצא
ב) זכרון יעקב
ג) רוחמה
ד) ראשון לציון

.189

שרידי יקב מהמאה ה 19-בתל אביב התגלו ב:
א) נמל תל אביב
ב) נוה צדק
ג) מתחם התחנה
ד) שרונה

.190

אתר שבו מוצבת ספינה להנצחת ספינות ההעפלה:
א) עתלית
ב) חוף קיסריה
ג) חוף כפר ויתקין
ד) חוף פלמחים

.191

מקור הטמפלרים של המאה ה:19-
א) אלזס
ב) רוסיה
ג) וירטמברג
ד) אוסטרו-הונגריה

.192

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

.193

י"א באדר הוא יום:
א) פטירת משה רבנו
ב) תל חי
ג) הקדיש הכללי
ד) הזכרון לשואה ולגבורה

 .194מספר הנשארים הקטן ביותר בעליות שקדמו להקמת המדינה היה
בעלייה ה:
א) ראשונה
ב) שנייה
ג) שלישית
ד) רביעית

http://www.EfratNakash.com/

28

.195

זאב ז'בוטינסקי קשור ב:
א) עלייה הראשונה
ב) תנועה הרביזיוניסטית
ג) יסוד הלח"י
ד) יסוד הפלמ"ח

.196

מושבה שנוסדה על ידי אנשי הישוב הישן מצפת:
א) גיא אוני
ב) זמרין
ג) פתח תקוה
ד) יסוד המעלה

.197

מבין הראשונים שעלו לארץ ישראל היו:
א) התימנים בעליית "אעלה בתמר" [בשנת ]1881
ב) חלוצי העלייה הראשונה [החל משנת ]1882
ג) תלמידי הגר"א [החל משנת ]1808
ד) העולים בעליית רבי יהודה החסיד [החל משנת ]1700

.198

"השבת השחורה" היתה בשנת:
א) 1929
ב) 1936
ג) 1946
ד) 1947

.199

משנת  ,1936בימי המנדט הבריטי ,הנמל הגדול בארץ ישראל היה ב:
א) יפו
ב) תל אביב
ג) אשדוד
ד) חיפה [הוקם בשנת ]1932

.200

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

.201

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

http://www.EfratNakash.com/

29

.202

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

שאלות נוספות מהרשת:
.203

כמה אנשים כלל ארגון ביל"ו בעלייתם ארצה:
א) כ1000-
ב) כ500-
ג) פחות מ50-
ד) פחות מ10-

.204

תנזימאט (תנט'ימאט) משמעותו:
א) תנועת שחרור לאומית עותומאנית
ב) רפורמות באימפריה העותומאנית במאה ה19-
ג) החלת מיסים יהודיים על המיעוטים בארץ ישראל בשלהי המאה ה-
19
ד) כינוי והגבלות על בניית בתי כנסת על פי חוקי עומר

.205

היישוב הישן הוא:
א) הכינוי של הקהילה היהודית ביפו במאה ה19-
ב) הכינוי של היישוב הערבי הכפרי בארץ ישראל לפני העלייה
הראשונה
ג) הכינוי של היישוב היהודי בארץ ישראל שכלל את טבריה יפו צפת
וירושלים
ד) הכינוי של היישוב היהודי בארץ ישראל במאה ה 19-שכלל את
חברון ,ירושלים ,טבריה וצפת

.206

ניל"י היא:
א) שמה הראשון של זיכרון יעקב עד לחסותו של הברון
ב) ארגון ריגול יהודי שפעל לטובת הבריטים ערב מלחמת העולם
הראשונה
ג) ארגון ריגול יהודי שפעל לטובת הבריטים ערב מלחמת העולם
השנייה
ד) כינוי של הגדוד העברי שהוקם במסגרת צבאות בעלות הברית

.207

איך נקרא ארגון המגן שקדם לארגון "השומר":
א) "המגן"
ב) "הכוח"
ג) "בר גיורא"
ד) "בן יאיר"
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.208

מהו הגוף המזוהה ביותר עם העלייה השלישית:
א) גדוד העבודה
ב) הגדוד העברי
ג) גדוד מגיני השפה
ד) גדוד נהגי הפרדות

.209

"אעלה בתמר" הוא:
א) כינוי מבצע העלאת יהודי אתיופיה
ב) ארגון יהודי תימן שעסק בהעלאתם ארצה
ג) כינוי לעליית יהודי תימן ב1882 -
ד) כינוי לעליית יהודי עיראק ב1951 -

.210

מה היה היישוב הראשון שהוקם במסגרת חומה ומגדל:
א) חניתה
ב) נגבה
ג) תל עמל
ד) טירת צבי

.211

היישוב ייסוד המעלה הוקם בתקופת:
א) העלייה השלישית
ב) העלייה הראשונה
ג) העלייה השנייה
ד) העלייה החמישית

.212

מוחמד עלי היה:
א) ראש הכנופיות הערביות באזור ירושלים
ב) מפקד הכוח המצרי בכיס פלוגה
ג) רמטכ"ל הצבא הסורי ב 1973
ד) שליט ארץ ישראל בשנים 1840 -1831

.213

מי הייתה המושבה הראשונה בגליל עליון?
א) ראש פינה
ב) בית לחם הגלילית
ג) כפר תבור
ד) מטולה

.214

מהו הקיבוץ השני שהוקם בארץ?
א) כנרת
ב) דגניה ב'
ג) עין חרוד
ד) בית אלפא
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.215

כמה יישובים הקימו הבילויים?
א) 1
ב) 5
ג) 10
ד) 12

.216

תנועת "חיבת ציון"
א) נוסדה באירופה ויזמה את העלייה החמישית
ב) הוקמה ביוזמתו של בנימין זאב הרצל
ג) תנועת התיישבות שנוסדה בתחילת המאה ה20-
ד) נוסדה בשנת  1881קראה לישוב הארץ ופעלה במסגרת העלייה
הראשונה

.217

איזה מוסד ייצג את התנועה הציונית בארץ בימי העלייה השנייה?
א) המשרד הארצישראלי
ב) ההסתדרות הציונית
ג) חברת הכשרת היישוב
ד) קרן היסוד

.218

מי מראשי הממשלה הבאים לא עלה בעליה שנייה?
א) דוד בן גוריון
ב) גולדה מאיר
ג) משה שרת
ד) לוי אשכול

.219

איזו ספינה מפורסמת פתחה את העלייה השלישית?
א) פאטריה
ב) סטרומה
ג) יציאת אירופה
ד) רוסלאן

.220

מהו הגוף הציבורי הגדול שהוקם בחיפה בסוף ?1920
א) הסתדרות העובדים
ב) ועד עובדי הנמל
ג) ההסתדרות הציונית
ד) הסוכנות היהודית

.221

מהו הקיבוץ הראשון בעמק יזרעאל מזרח?
א) גבת
ב) תל יוסף
ג) מזרע
ד) מרחביה
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.222

"חומה ומגדל" הוא -
א) מבצע הקמת למעלה מ 50-ישובים מבוצרים בשנים 1936-1939
ב) צורת התיישבות בעלייה השנייה
ג) מבנה של משטרות הגנה בריטיות
ד) יחידת שמירה שהפכה מאוחר יותר לארגון "השומר"

.223

מיהו המשורר הנודע שעלה ארצה בעלייה הרביעית?
א) לאה גולדברג
ב) ח.נ ביאליק
ג) נתן אלתרמן
ד) תשובות ב  +ג נכונות

.224

איזה מפעל נפתח בתל אביב ב?1936 -
א) מפעל ליבר לממתקים
ב) מפעל לודז'יה לסריגים
ג) יריד המזרח הראשון
ד) תחנת הכח רדינג

.225

מהו הישוב הדרומי ביותר של חומה ומגדל?
א) נגבה
ב) כפר ורבורג
ג) ניר עם
ד) רביבים

.226

השומר הוא שמה של:
א) תנועת הנוער הראשונה בארץ ישראל
ב) אגודת הגנה שהוקמה ע"י חלוצים מהעלייה הראשונה
ג) ארגון לרכישת קרקעות
ד) אגודת שמירה אשר הוקמה ע"י חלוצים מהעלייה שנייה

.227

המונח "אדמות מירי" בתקופה העות'מאנית התייחס לקרקעות:
א) בבעלות הסולטאן העות'מאני ומשפחתו
ב) המוגדרות כנכסי דת האסלאם
ג) בבעלות פרטית
ד) בבעלות המדינה אך הוחכרו לתקופה מוגבלת

.228

חוק הקרקעות העות'מאני משנת :1858
א) מנע באופן מוחלט מכירת קרקעות ללא מוסלמים
ב) איפשר מכירת קרקעות לנתינים עות'מאנים לא מוסלמים
ג) פטר רק אזרחים עות'מאנים מתשלום מס על קרקע
ד) לא איפשר יותר החזקת קרקע פרטית בוילאיתים
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.229

הקפיטולציות היו:
א) שגרירויות זרות
ב) כתבי חסות
ג) ערי בירה
ד) רישיונות מעבר

.230

מקור המימון העיקרי של הישוב הישן בארץ ישראל היה:
א) נכסים דתיים שהוחזקו בארץ ישראל
ב) בנקאות וחלפני כספים
ג) כספי החלוקה ותרומות
ד) מתן שירותים לעולי רגל יהודיים

.231

הקפיטולציות בוטלו ע"י השלטונות העות'מאנים:
א) בחוק הקרקעות 1858
ב) בתנט'ימאת כחלק מהרפורמה המנהלית
ג) במלחמת העולם הראשונה
ד) מיד עם תום מלחמת חצי האי קרים

.232

הסיבות להיווצרות הלאומיות והתנועה הציונית במחצית השנייה של
המאה ה 19-היו:
א) השפעת ההתעוררות הלאומיות במדינות רבות באירופה
ב) תהליכי השכלה וחילון תוך התנערות מהאידיאולוגיה הדתית של
המתנה למשיח
ג) התגברות התעניינות המעצמות בחדירה לארץ ישראל
ד) כל התשובות נכונות

.233

"סופות בנגב" הם:
א) כינוי להתיישבות היהודית בנגב בתקופת העלייה החמישית
ב) גל פרעות ברוסיה כנגד יהודים בעקבותיו הוגבלו היהודים ע"י הצאר
ניקולאי השלישי
ג) השם שניתן לתקופה הסוערת בימי העלייה הראשונה בין היהודים
לערביי הארץ
ד) כינוי לגל הארבה שהגיע ממצרים והותיר אחריו בצורת קשה בדרום
הארץ במאי 1882

.234

הראשון שהעלה על הכתב בספר את הרעיון הלאומי של היהודים וקרא
ליישוב יהודים בארץ ישראל:
א) בנימין זאב הרצל
ב) משה הס
ג) דב בר בורוכוב
ד) צבי גינצברג (אחד העם)
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.235

ביל"ו הם ראשי התיבות:
א) בית יעקב לכו ונלכה
ב) בשוב ישראל לבית אלוהיו
ג) בטוב יעקב לך ועלה
ד) בסלול ישראל לנו וליהוה

.236

המאפיינים החברתיים של אנשי העלייה הראשונה היו:
א) רובם רווקים מהמעמד הבינוני
ב) חילוניים יחסית ומשכילים
ג) רווקים מהמעמד הנמוך
ד) בעלי משפחות ממעמד בינוני

.237

בתקופת העלייה הראשונה הכינוי "מסתערבים" היה ל:
א) יהודי הישוב הישן ממוצא ספרדי
ב) צאצאי יהודים שנותרו בארץ ישראל מימי בית שני
ג) יהודים שעלו לארץ ישראל מארצות ערב
ד) חובבי ציון שערבו זה לזה

.238

"המזגגה" שהוקמה בשנת  1891היתה:
א) אגודת סוחרי ארץ ישראל
ב) מפעל לייצור בקבוקי זכוכית שהקים הברון
ג) שמה של קבוצת המייסדים של כפר תבור
ד) שמו הראשון של היקב שהוקם בזיכרון יעקב

.239

הסיבה בגללה העביר הברון רוטשילד את מושבותיו לניהולה של חברת
יק"א ב 1900-הייתה:
א) חוק עות'מאני חדש שלא התיר בעלות אדם זר על ישוב בארץ
ישראל
ב) רצונם של אנשי המושבות להשתחרר מעול הפקידות של הברון
ג) ההפסדים הכלכליים שצברו המושבות בשני העשורים הראשונים
לקיומן
ד) חוק חדש בצרפת שלא התיר לאנשים פרטיים להחזיק נכסים מחוץ
לקולוניות הצרפתיות

.240

הגורמים העיקריים לזניחתה של תכנית הקמת המדינה היהודית
ב"אוגנדה" (לב קניה) היו:
א) התנגדות משרד המושבות הבריטי וראש הממשלה שלה
ב) שטח לא מתאים להתיישבות חקלאית והתנגדות הקונגרס הציוני
ג) מחסור בכסף לקניית השטח והתנגדות שבטים אפריקאים מקומיים
ד) איומם של יהודי רוסיה לעזוב את התנועה הציונית ומותו של הרצל
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.241

אחד החידושים שהביאה חברת יק"א למושבות הברון היה:
א) תיעוש המושבות
ב) מעבר לחקלאות מטעים וכרמים (שקדים ,זיתים ,גפנים)
ג) חוות הכשרה חקלאיות כמו סג'רה
ד) שליחת אגרונום מומחה לכל מושבה

.242

בתחילת המאה העשרים דגל הזרם השמאלני להגשמת הציונות ב:
א) ציונות סוציאליסטית
ב) ציונות רוחנית
ג) ציונות מדינית
ד) ציונות אפקטיבית

.243

הטענה שהבעיה המרכזית היא "לא הצלת העם היהודי אלא הצלת
היהדות" הייתה של:
א) הציונות הסוציאליסטית
ב) הציונות הרוחנית
ג) הציונות המדינית
ד) הציונות האפקטיבית

.244

הרצל ואחריו ז'בוטינסקי נחשבים לאבות:
א) הציונות המעשית
ב) הציונות הרוחנית
ג) הציונות המדינית
ד) הציונות האפקטיבית

.245

מה מבין הגורמים הבאים לא היווה גורם להיווצרות גל העלייה השנייה
לארץ ישראל:
א) פרעות קישינב ביהודי רוסיה 1903
ב) אכזבה מהציונות המדינית שלא הביאה תוצאות קונקרטיות
ג) רצון להקים חברה חדשה לאחר כישלון המהפכה ברוסיה ב 1905
ד) שיפור ניכר במצבן הכלכלי של המושבות בארץ ישראל לאחר
המעבר ל -יק"א

.246

אנשיי העלייה השנייה מאופיינים בעיקר כ:
א) בעלי משפחות ומסורתיים
ב) רווקים דתיים משיחיים
ג) צעירים חילוניים אידאליסטים
ד) בעלי משפחות אידאליסטים מהמעמד הבינוני
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.247

הצהרת בלפור:
א) הבטיחה ליהודים מדינה בכל שטחי ארץ ישראל המערבית
ב) הבטיחה ליהודים מדינה רק ברצועת החוף והעמקים הצפוניים של
ארץ ישראל
ג) ניתנה ע"י בלפור כדי לרצות את האליטה היהודית אך לא התכוונו
לבצע אותה
ד) הבטיחה ליהודים הקמת בית לאומי בארץ ישראל ולא הגדירה כלל
את השטח

.248

"הבועזים" היה כינוי:
א) לגרעין אנשי עלייה שנייה שהקים את דגניה
ב) גנאי של העלייה השנייה לאיכרי המושבות בעלי ההון
ג) לגרעין הקשה שהקים את ארגון השומר
ד) לאגודה השיתופית החקלאית הראשונה שקמה בחצר כנרת

.249

חשיפת מחתרת ניל"י ע"י העות'מאנים הייתה עקב:
א) תפיסת בלקינד ואבשלום פיינברג שליחי המחתרת בסיני
ב) הלשנת שכניה של משפחת אהרונסון בזיכרון יעקב לשלטונות
העות'מאנים
ג) תפיסתה של יונת דואר של המחתרת בישוב הבוסני בקיסריה
ד) קליטת מברק ששלח אהרון אהרונסון לאחותו שרה בעת שהותו
בפריז

.250

הוויכוח סביב הבטחת מקמהון להאשמים להקמת המדינה הערבית
בהקשר של ארץ ישראל היה:
א) האם ארץ ישראל שייכת למחוז דמשק שלא נכלל במדינה הערבית
ב) היכן עוברים גבולות וילאית צידון וארץ ישראל
ג) האם ניתן בכלל להתייחס להצעת הנציב הבריטי במצרים כהבטחה
בריטית רשמית
ד) מהו גבולה המזרחי של המדינה שהובטחה ליהודים

.251

כיצד הוגדר מעמדה של ארץ ישראל בהסכמי סייקס-פיקו בין הבריטים
לצרפתים?
א) נמצאת בשטח הצרפתי
ב) נמצאת בשטח השפעה עקיפה בריטי
ג) מעמד בין לאומי
ד) מעמדה לא הוגדר כלל

.252

בין השנים  1920 -1918היה השלטון על ארץ ישראל:
א) שלטון מנדטורי
ב) שלטון עות'מאני
ג) שלטון צבאי
ד) שלטון בין לאומי
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.253

מנדט הוא:
א) היתר לנציגות של אימפריה לשלוט על אדמת ארץ כבושה ולהקים
בה התיישבות.
ב) ייפוי כוח שנתן חבר הלאומים למעצמה לשלוט על אזור מסוים
ולהכינו לעצמאות.
ג) שיטת שלטון של מעצמה על מדינה חלשה שהתקיים מתחילת
המאה ה 19-ועד מלחמת העולם הראשונה.
ד) נציגות של אזרחי האזור הכבוש בפרלמנט של המדינה הכובשת.

.254

הפעם הראשונה שבה הופרד עבר הירדן המזרחי מארץ ישראל
המערבית בצורה רשמית היה ב:
א) כתב מינוי המנדט על ארץ ישראל
ב) תכנית פיל 1939
ג) תכנית החלוקה 1947
ד) בעת קבלת עצמאותה של ירדן ב1946-

.255

הרברט סמואל ,הנציב הבריטי הראשון של ארץ ישראל:
א) ישב בארמון הנציב בירושלים
ב) היה פרו ערבי במדיניותו
ג) היה יהודי וציוני
ד) תמך במדיניות הפסקת העלייה של הספר הלבן

.256

מה מהדברים הבאים לא נעשה בתקופת שליטתו של הנציב השני
צארלס פלומר :1925-1928
א) החלפת המטבע המצרי ללירה הארץ ישראלית שחולקה ל1000-
מיל
ב) הקטנת הכוח הצבאי הבריטי בארץ ישראל ובמקומו הבאת כוחות
משטרה
ג) פיקוח על הנשק ביישוב היהודי ,ואיסור על החזקת נשק ביישובים
היהודים
ד) הכרזה על ירושלים כבירת ארץ ישראל המנדטורית

.257

גדוד העבודה היה:
א) שם של אחת ממפלגות הפועלים שמקימיה היו ותיקי ארגוני השומר
וההגנה
ב) קבוצה גדולה של פועלים המחולקים לפלוגות בכל הארץ ומקיימים
קופה משותפת
ג) קבוצת פועלים עברית שפעלה בעזרה חקלאית בעיקר במושבות
העלייה השנייה
ד) כינוי של אחד הגדודים ששירתו בארגון ההגנה בפיקודו של יצחק
שדה
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.258

מספר העולים בעלייה השלישית שעלו לארץ ישראל תוך  4שנים היה
קרוב ל:
א) 2000
ב) 15,000
ג) 25,000
ד) 35,000

.259

הקיבוץ הראשון שהוקם בארץ ישראל היה:
א) עין חרוד
ב) דגניה
ג) בית אלפא
ד) תל יוסף

.260

מי מהבאים התנגד להקמת ארגון ההגנה:
א) אחדות העבודה
ב) המפקדה הפריטטית
ג) ארגון השומר
ד) ההסתדרות הכללית

.261

הקיבוץ הראשון של תנועת השומר הצעיר שהוקם בארץ ישראל בשנת
 1922היה:
א) בית השיטה
ב) גן שמואל
ג) ניר דוד
ד) בית אלפא

.262

הקואופרציה שהוקמה בחצר הגדולה במרחביה ב 1911-הייתה:
א) חוות משק שיתופית שחבריה מקבלים שכר דיפרנציאלי ,כל אחד על
פי תרומתו
ב) מימוש רעיון הקבוצה בו התחילו באום ג'וני
ג) המושב השיתופי הראשון .בית פרטי לכל משפחה ,אך תקציב
שוויוני
ד) דומה למושבה בבעלות על הבית והרכוש אך ההכנסות התחלקו
בשווה בין כולם

.263

תפקיד הטייסת הגרמנית הבווארית  304שישבה ליד מרחביה (עפולה)
במלחמת העולם הראשונה היה:
א) הטסת ציוד צבאי לקווי החזית בדרום הארץ
ב) הפצצת נתיבי התנועה והגשרים למניעת התקדמותו של הצבא
הבריטי
ג) צילום מהאוויר של הדרכים ,הישובים והמתקנים בארץ ישראל
ד) העברת לוחמים לשדה הקרב
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.264

הסיבה העיקרית לבלימת תנופת העלייה השלישית בשנת 1923
הייתה:
א) חוקי הבריטים שמנעו עלייה
ב) המצב הביטחוני הרעוע ששרר בארץ עקב התנכלות הערבים
ג) יכולת קליטת הארץ לא הייתה מספקת לכמות העולים שכבר הגיעו
ד) בצורות ממושכות בארץ יצרו משבר חקלאי כלכלי שמנע את פיתוח
הישובים

.265

משכילים ,בעלי הון ,ממרכז אירופה מאפיינים בעיקר את עולי העלייה:
א) השנייה
ב) השלישית
ג) הרביעית
ד) החמישית

.266

אילו מהערים הבאות הוקמו בתקופת המנדט הבריטי?
א) נתניה ותל אביב
ב) תל אביב ועפולה
ג) חיפה ורעננה
ד) חדרה ורחובות

.267

הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל של ד"ר ישראל דה האן החרדי
מתנגד הציונות בוצע ע"י אנשי:
א) ההגנה
ב) השומר
ג) האצ"ל
ד) הלח"י

.268

"ויה נובה" הוא:
א) כינוי לדרך החדשה של הקמת קיבוצים שאפיינה את אנשי העלייה
השלישית
ב) שמו של הקיבוץ שהקים מנחם בלקינד מגדוד העבודה בחצי האי
קרים שברוסיה
ג) קרן מיסוד חובבי ציון בבריטניה שמטרתה תמיכה בהקמת חוות
הכשרה חקלאיות בארץ
ד) ארגון בת של המשרד הארץ ישראלי שעבד בגיוס תרומות מיהודי
ארצות הברית

.269

ארגון ההגנה הוקם ע"י:
א) חיבת ציון
ב) ההסתדרות הכללית
ג) המועצה הזמנית
ד) כנסת ישראל
ה) מפלגת אחדות העבודה
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.270

מה מבין הדברים הבאים לא היה חלק מגורמי המשבר הכלכלי הגדול
שחל בארץ ישראל בשנת :1927
א) נפילת ענף ההדרים
ב) פיחות במטבע הפולני (הזלוטי)
ג) מחסור במקורות מימון של הגופים הציבוריים
ד) עליית ערך הלירה הארץ ישראלית ביחס למטבעות האירופאים

.271

ישוב שבו הקרקע לאומית ,המשק משותף והצריכה היא משפחתית
הוא:
א) מושב עובדים
ב) מושב שיתופי
ג) קיבוץ
ד) קבוצה

.272

"תל עמל" היה שמו של:
א) הגרעין הראשון שהקים את עין חרוד
ב) היישוב הראשון שהוקם במסגרת "חומה ומגדל"
ג) אחד מנקודות ההתיישבות החקלאית שהוקם בסמוך למושבה גדרה
ד) האגף לחינוך חקלאי בהסתדרות העובדים הכללית

.273

מה מבין הבאים לא היה מניע להקמתם של ישובי "חומה ומגדל" בסוף
שנות השלושים?
א) הרצון ליישב במהירות יחסית אלפי עולים חדשים חקלאים
בהכשרתם
ב) יצירת עובדות בשטח כנגד תכניות לחלוקת הארץ שיזמו הבריטים
ג) מתן הגנה מרחבית ונקודות תצפית למניעת כניסת כנופיות ערביות
בימי המרד הערבי
ד) הקמת ישובים כחלק מהתשובה לטרור הערבי נגד התיישבות
היהודים בארץ ישראל

.274

הספר הלבן שפרסם מקדונלד שר המושבות הבריטי בשנת :1939
א) אסר באופן מוחלט על עליית יהודים לארץ ישראל
ב) הציג מפה לחלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות :יהודית וערבית
ג) קבע מכסה של  75,000מהגרים יהודים לארץ ישראל לתקופה של
חמש שנים
ד) התיר עליית יהודים הבורחים מאירופה לארץ ישראל עד תום
המלחמה

.275

אגודת השומר נוסדה ב:
א) תל חי
ב) סג'רה
ג) מסחה
ד) משמר הירדן
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.276

"סרטיפיקט" הוא:
א) אישור בריטי לקניית קרקע והחזקתה בארץ ישראל
ב) אשרת עלייה לארץ ישראל בתקופת המנדט
ג) זיכיון בריטי מנדטורי לקיום עסק מסחרי ,תעשייתי או כלכלי אחר
בארץ ישראל
ד) מענק מיוחד שהעניקו המוסדות המיישבים להתיישבות באזורי
הספר

.277

המוסד לעליה ב' היה:
א) זרוע של ארגון ההגנה שאירגן מטעם הנהגת היישוב את ההעפלה
הלא חוקית לארץ ישראל.
ב) ארגון רוויזיוניסטי ,פעל במקביל למוסדות ההסתדרות להבאת ניצולי
השואה מאירופה.
ג) ארגון ניצולי שואה שפעל למען קבלת הסכם השילומים מגרמניה
לאחר מלחמת העולם השנייה.
ד) זרוע של ההגנה שטיפלה בעלייתם של יישובי חומה ומגדל לקרקע.

.278

הספינה אגוז היא:
א) שמה העברי של הספינה אקסודוס.
ב) ספינה שהייתה בשירות ארגון ההגנה ,בטרם צה"ל (הפלי"ם)
שעקבותיה נעלמו.
ג) ספינת מעפילים ממרוקו שטבעה בשנת .1960
ד) כינוי לספינות רעועות שהגיעו לארץ בתקופת בימיה הראשונים של
המדינה ובתקופת המנדט.

.279

הספינה פאטריה הייתה ספינת גירוש בריטית ועליה מעפילים .ספינה זו
טבעה ,ועמה טבעו כ 200-מעפילים וכ 50-בריטים .מה היה הגורם
לטביעה ?
א) הרוסים שיגרו טורפדו לספינה והטביעוה.
ב) תקלה טכנית חמורה.
ג) פרצה שריפה בגלל תקלה בקיטור ,הדבר גרם לביקוע האנייה בלב
ים וטביעת הספינה.
ד) ארגון "ההגנה" גרם לפיצוץ בספינה.

.280

הכרזת המדינה הייתה ב:
א) בנייני האומה בירושלים
ב) מוזיאון ירושלים
ג) מוזיאון תל אביב
ד) היכל התרבות

http://www.EfratNakash.com/

42

.281

כמה פעמים מוזכרת ירושלים במגילת העצמאות?
א)  3פעמים
ב) פעם אחת
ג) פעמיים
ד) אף לא פעם אחת

.282

מהי השבת השחורה (:)29.6.1946
א) הבריטים אסרו את מנהיגי הישוב ,ערכו חיפושים ,הוטל עוצר וגילו
נשק.
ב) הישוב אבל על פטירתו של חיים וייצמן.
ג) הישוב נאבק נגד הספר הלבן.
ד) רעידת אדמה.

.283

ישראל ב"ק היה רופאו האישי של:
א) סולימאן המפואר
ב) איברהים פחה
ג) דהר אל עומר
ד) דוד בן גוריון

.284

מה היה מקצועו העיקרי של ישראל ב"ק?
א) חקלאי
ב) נגר
ג) דפס
ד) אמן

.285

מי היא המדינה הראשונה שהכירה בישראל ב?1948 -
א) אנגליה
ב) ארה"ב
ג) צרפת
ד) בריה"מ

.286

יציאת אירופה תש"ז ,נקראה האנייה?
א) תקומה
ב) פטרייה
ג) אקסודוס
ד) אגוז

.287

אם המושבות בישראל היא:
א) פתח תקוה
ב) ראשון לציון
ג) כנרת
ד) ראש פינה
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.288

המנדט הבריטי על ארץ ישראל היה בין השנים:
א) 1918-1947
ב) 1918-1948
ג) 1882-1914
ד) 1922-1948

.289

בנימינה נקראת על שם:
א) רעייתו של אדמונד רוטשילד
ב) בנימין זאב הרצל
ג) בנימין רוטשילד
ד) רבי בנימין מטודילה

.290

מהיכן הגיעו מייסדי בנימינה?
א) ממושבות הגליל
ב) ממושבות השומרון
ג) עולים בעלייה השנייה
ד) כל התשובות נכונות

.291

מהי המחלה אשר פגעה במייסדי בנימינה?
א) מחלת המלריה
ב) מחלת הטיפוס
ג) מחלת הדיזנטריה
ד) מחלת כולרה

.292

דו"ח ועדת פיל ( )Peelשפורסם ביולי  1937חילק את שטח המנדט בין
היהודים לערבים:
א) ליהודים ניתן  1/3משטח המנדט שכלל את הנגב הצפוני ,מישור
החוף והעמקים הצפוניים.
ב) ירושלים ופרוזדור צר לחוף ניתנו לערבים.
ג) ליהודים ניתנו  17%משטחי המנדט :הגליל ,עמק יזרעאל ,עמק בית
שאן ,ומישור החוף.
ד) לערבים ניתנו שטחי הגליל ,יהודה ,שומרון והנגב בשלמותם.

.293

הספר הלבן של  1939קבע –
א) העלייה תוגבל – בחמש שנים  75,000עולים.
ב) איסור מכירת קרקעות
ג) תוקם מדינה פלסטינית עם רוב ערבי ותוקם ממשלה לפי ייצוג יחסי
באוכלוסיה.
ד) כל התשובות נכונות
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.294

במפה משמאל מתוארת:
א) תכנית החלוקה של האו"ם 29/11/1947
ב) ישראל ביום הקמתה
ג) תכנית וודהד לחלוקת ארץ ישראל
ד) תכנית מוריסון גריידי לחלוקתה של ארץ
ישראל

.295

 4הישובים באצבע הגליל שהיו ב1920 -
בשטח השייך לצרפת היו –
א) מטולה ,חמרה ,תל חי וכפר גלעדי
ב) יסוד המעלה ,מטולה ,תל חי וכפר גלעדי
ג) ראש פינה ,מטולה ,תל חי וכפר גלעדי
ד) אף תשובה לא נכונה

מאבק אלים – שמירה – ביטחון
.296

הראשונים שהביאו לשינוי בתפיסת הביטחון של יהודי ארץ ישראל לפני
קום המדינה היו:
א) אנשי העלייה הראשונה שבאו בעקבות הפרעות ברוסיה.
ב) אנשי העלייה השנייה שהתחנכו ברוסיה על ברכי "הבונד" ואווירת
אביב העמים.
ג) אנשי העלייה השלישית שנלחמו במלחמת העולם הראשונה.
ד) אנשי העלייה החמישית שחוו את זוועות הנאצים כנגד היהודים
באירופה.

.297

לאחר מלחמת העולם הראשונה פורקו כל הגדודים העבריים חוץ מ:
א) גדוד קלעי המלך
ב) גדוד נהגי הפרדות
ג) הגדוד הראשון ליהודה
ד) הגדוד הארץ ישראלי

.298

מה מבין המאפיינים הבאים לא אפיין את אנשי השומר:
א) חתירה למגע כולל קיום מרדפים עד לכיבוש המטרה
ב) פעולות נקם בכל מי שפגע  /גנב משטח אחריותם
ג) תנועה על גבי סוסים
ד) סגנון לבוש אירופי כדי להבדילם מהשומרים הערבים

.299

הסיסמה "בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה תקום" הייתה סיסמת
ארגון:
א) בר גיורא
ב) השומר
ג) בית"ר
ד) לח"י
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.300

האירוע שהביא את אליהו קראוזה מנהל חוות סג'רה לחתום על חוזה
שמירה עם ארגון בר גיורא בשנת  1907היה:
א) מעשה שוד הסוסים שביצעו הצ'רקסים מכפר כמא בחוות סג'רה.
ב) שריפת שדות החיטה של סג'רה ע"י ערביי שבט ערב א זביח מייסדי
הכפר הבדואי "שיבלי".
הפ ְר ָּדה" ע"י ישראל שוחט שהביאה לפיטוריו של שומר
ג) "גניבת ִּ
החווה הצ'רקסי.
ד) הרצח שביצעו אנשי הכפר הערבי הסמוך "שג'רה" בשניים מפועלי
החווה.

.301

שני התנאים שהעמידו הערבים לבריטים להפסקת השביתה הכללית
שהכריזו בהקשר היהודי היו:
א) ביטול מסקנות ועדת פיל והפסקת העלייה היהודית לארץ ישראל.
ב) ביטול ארגון הנוטרים והעברת ארגון ההגנה אל מחוץ לחוק.
ג) הפסקת פעילותם של מוסדות היישוב הפוליטיים ואיסור על הקמת
ישובים יהודים חדשים.
ד) הגבלת העלייה היהודית לארץ ישראל ואיסור על מכירת קרקעות
ארץ ישראל ליהודים.

.302

עמדתו של מי מהבאים הייתה כבר בסוף  1919שצריך לסגת מתל חי
וכפר גלעדי מכיוון שהאחיזה היהודית באצבע הגליל היא מיותרת:
א) זאב ז'בוטינסקי
ב) דוד בן גוריון
ג) יצחק טבנקין
ד) מאיר יערי

.303

המפקדה הפריטטית הוקמה כתוצאה ישירה מ:
א) מאורעות 1921
ב) מאורעות תרפ"ט
ג) המרד הערבי הגדול
ד) הספר הלבן הראשון

.304

המושג "גפיר" הוא:
א) מונח טורקי שמשמעותו שומר המחזיק נשק באישור הממשלה
ב) בית חרושת לגפרורים הראשון שבו התאמנו בחשאי כוחות החי"ש
ג) כינוי לחיילים הבריטיים במשטרת הנוטרים
ד) כינוי לכובע שלבשו הנוטרים בשנות השלושים

.305

מה מהבאים לא היווה גורם לפרוץ המרד הערבי בשנת :1936
א) ההתעוררות הלאומית בסוריה ומצרים.
ב) התחזקות היישוב היהודי כתוצאה מקניית קרקעות ,בניה וביסוס
ההתיישבות
ג) הגעתו לארץ ישראל של הנציב העליון ווקופ הפרו יהודי
ד) תקיפת הכפרים דיר יאסין וג'בע ע"י כוחות ההגנה
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.306

מה מהבאים לא הייתה מטרה שהוגדרה לוועדת פיל ( )Peelע"י
ממשלת בריטניה:
א) מדוע פרץ המרד הערבי הגדול?
ב) כיצד ניתן לדכא את המרד הערבי באמצעים צבאיים?
ג) כיצד ניתן לפתור את הסכסוך הקיים בארץ ישראל בין הערבים
ליהודים?
ד) תפקוד ממשל המנדט בארץ ישראל והמחויבות שלו ליהודים
ולערבים.

.307

מטרת ההתקפות של המרד הערבי שפרץ בשנת  1936הייתה בעיקר
כלפי:
א) ההתיישבות החקלאית היהודית
ב) היהודים תושבי הערים המעורבות
ג) השלטון העות'מאני
ד) השלטון הבריטי

.308

הפו"ש (פלוגות השדה) היו:
א) יחידות עילית למשימות מיוחדות בתוך משטרת הנוטרים הבריטית.
ב) חלק ממשטרת הישובים שהבריטים טיפחו כדי להגן על השדות
מפני הצתות של ערבים.
ג) יחידות בלתי לגאליות בראשות יצחק שדה שתקפו את הכנופיות
הערביות ביציאה מהכפרים.
ד) יחידות מיוחדות שהובאו במיוחד מבריטניה לדיכוי המרד הערבי
בשנת .1937

.309

פלוגות הלילה שהקים צ'ארלס וינגייט הורכבו מ:
א) אנשי ההגנה בלבד
ב) אנשי ההגנה ואצ"ל
ג) יהודים בלבד ששרתו במשטרת הנוטרים
ד) כוח מעורב של יהודים ובריטים

.310

ההישג החשוב ביותר מבחינת הערבים של המרד הערבי היה:
א) נטישת ישובים ובריחה של יהודים רבים מארץ ישראל
ב) פרסום הספר הלבן ע"י הבריטים
ג) זריעת פחד גדול ביישוב היהודי
ד) יצירת איחוד כללי של ערביי ארץ ישראל סביב מנהיגות אחת

.311

ההישג החשוב של המרד הערבי מבחינת היהודים היה:
א) מעבר מאתוס הגנתי לאתוס התקפי (פלוגות שדה ,הנודדת)
ב) תמיכתם הבלתי מסויגת של הבריטים ביהודים
ג) ההקלות שניתנו להתיישבות היהודית בגלל שיתוף הפעולה עם
הבריטים
ד) ההוכחה שניתן להגן בהצלחה על ההתיישבות מהתקפות הערבים
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.312

ראשי התיבות לח"י משמעותן:
א) לחיי חירות יהודיים
ב) לארץ חירות יהודית
ג) לוחמי חירות ישראל
ד) למען חירות יהודה

.313

"הסזון"  – saisonקיצור לביטוי "" ,"la saison de chasseעונת
הצייד" בצרפתית היה:
א) ניסיון להילחם בבריטים ע"י פגיעה ממוקדת בראשי המנדט בארץ
ישראל
ב) גירוש ערביי כפרים שמנעו מעבר יהודים בצירי תנועה מרכזיים
ג) המאבק שניהל ארגון ההגנה נגד האצ"ל שכלל הסגרת אנשיו לידי
הבריטים
ד) הקמת יישובי הצפון במסווה של הקמת חוות צייד

.314

לתנועת המרי העברי שפעלה בין אוקטובר  1945ליולי  1946היו
שותפים:
א) האצ"ל והלח"י
ב) רק האצ"ל ואנשי משה סנה
ג) כל הארגונים הצבאיים אך בהתנגדות המוסדות הפוליטיים ובראשם
בן גוריון
ד) ההגנה ,האצ"ל והלח"י ובתמיכת ההנהגה הפוליטית בראשות בן
גוריון

.315

בשנותיו הראשונות מומן הפלמ"ח וצויד בנשק ע"י:
א) מטה ההגנה
ב) הבריטים
ג) ההסתדרות
ד) תרומות מיהדות העולם

.316

מפקדו הראשון של הפלמ"ח היה:
א) יגאל אלון
ב) יצחק רבין
ג) יצחק שדה
ד) משה דיין

.317

הממונה על תיק הביטחון בסוכנות היהודית ,החל מדצמבר  1946ועד
הקמת המדינה היה:
א) דוד בן גוריון
ב) אליהו גולומב
ג) ישראל גלילי
ד) יעקב דורי
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.318

היוזמה להקמת הליגה הערבית בשנת  1945הייתה של:
א) הנשיא הסורי ומלך ערב הסעודית
ב) ממשלת מצרים בתמיכה בריטית
ג) ההנהגה של ערביי ארץ ישראל וממשלת עיראק
ד) מלך תימן ומלך ירדן

.319

מה מבין האירועים הבאים לא קרה ב:29/11/1947 -
א) האו"ם הכריז על תוכנית חלוקת שטחי המנדט הבריטי בארץ
ישראל.
ב) פרצה מלחמת העצמאות /1948 /הקוממיות /האזרחים /השחרור
ג) הצבאות הערביים (מצרים ,ירדן ,סוריה) פלשו לשטחי המנדט
ד) בריטניה הודיעה על כוונתה לעזוב את ארץ ישראל עד אוגוסט
1948

.320

ב– 1920 -
א) הוקם ארגון ההגנה
ב) הוקמה ההסתדרות
ג) פורק ארגון השומר
ד) כל התשובות נכונות

.321

הארגון הראשון שהוקם לטובת הגנה ושמירה ב 1907 -נקרא –
א) "ההגנה"
ב) "השומר"
ג) "בר גיורא"
ד) "הנוטר העברי"

.322

המקום הראשון בו שמרו יהודים תמורת תשלום במקום הצ'רקסים היה:
א) ראש פינה
ב) מסחה – כפר תבור
ג) יסוד המעלה
ד) סג'רה

.323

אירועי ירושלים בתר"פ החלו בעקבות –
א) אירועי תל חי
ב) צעדת נבי מוסא
ג) הכתרת המלך פייסל בעיראק
ד) הקמת מתרסים בכותל ע"י היהודים

.324

איזה ישוב נקרא ע"ש גדוד נהגי הפרדות?
א) נתיב הגדוד – בבקעת הירדן
ב) תל יוסף – ע"ש יוסף טרופלדור
ג) מושב נגה – ראשי תיבות של "נהגי גדוד הפרדות" הנמצא באזור
קרית גת
ד) תשובות א  +ג נכונות
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.325

כמה ואילו גדודים עבריים הוקמו ופעלו בזמן מלחמת העולם ה 1-בנוסף
לגדוד נהגי הפרדות?
א)  – 5וביניהם הגדוד ה 38-כונה "הגדוד הלונדוני" .רוב חייליו מוצאם
היה מלונדון שבאנגליה ,ומיעוטם היו אמריקנים.
ב)  – 4וביניהם הגדוד ה 39-היה "הגדוד האמריקאי" ,רוב חייליו הגיע
מקרב יהדות ארצות הברית ,ומיעוטם מאנגליה.
ג)  – 3וביניהם הגדוד ה 40-היה "הגדוד הארצישראלי" של הלגיון
העברי .מטרות גדוד זה היו בעיקר פעולות שמירה ואבטחה.
הקמתו התרחשה לאחר שנכנסו הכוחות הבריטיים לארץ ישראל
ורבים מצעירי היישוב רצו ליטול חלק בגוף הצבאי היהודי.
ד) " – 2הראשון ליהודה" ,סמלו היה סמל המנורה וסיסמתו "קדימה".
היה זה הגוף הצבאי הראשון שכל סמליו עבריים.

.326

מאורעות  1921פרצו עקב –
א) תהלוכת  1במאי מתל אביב ליפו
ב) אי שביעות רצון הערבים מהחלטות הנציב הרברט סמואל
ג) מאבקי קרקעות יהודים ערבים בפתח תקווה
ד) הקמת מחיצות ע"י היהודים בכותל בירושלים בניגוד לעמדת
הערבים

.327

מה לא נכון לגבי ארגון ההגנה:
א) שייך להסתדרות
ב) כפוף למפלגות הפועלים
ג) חשאי מחתרתי ע"פ תפישת ז'בוטינסקי
ד) שונה מ"השומר" בכך שכל אחד יכול להצטרף לא סלקטיבי

.328

סיסמת הערבים במאורעות תרפ"ט הייתה –
א) "אין למכור קרקעות ליהודים"
ב) "לא לאפשר עלייה"
ג) "הר הבית בסכנה"
ד) לא הייתה כל סיסמה ,פרעות מכל הבא ליד...

.329

פילוג ההגנה והאצ"ל היה בעקבות מאורעות:
א) תר"פ
ב) תרפ"ט
ג) תרצ"ח
ד) אף תשובה אינה נכונה

.330

כתוצאה מפרעות  1929לא הוסקה המסקנה הבאה –
א) ההגנה צריכה להיות ארגון צבאי
ב) ההגנה חייבת בסיס בכל הישוב היהודי
ג) ההגנה צריכה להיות רק של מפלגות הפועלים
ד) יוסף הכט ,שהיה מפקד ההגנה ,הודח
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.331

ארגון ההגנה ב' שנקרא בהמשך אצ"ל הוקם ע"י –
א) אברהם תהומי
ב) דוד רזיאל
ג) אברהם (יאיר) שטרן
ד) מנחם בגין

.332

הלקח העיקרי אותו הפיק היישוב ממאורעות תרפ"ט היה –
א) יש לחזור לישובים שננטשו בפרעות
ב) יש לפעול לביטולו של ארגון הפורשים מההגנה ולדאוג לאחדות
ג) שהישוב העברי יבנה בגושי התיישבות שיהיו מאורגנים בהגנה
הדדית
ד) הקמת הפלמ"ח

.333

המרד הערבי בשנים :1936-1939
א) היה על רקע דתי
ב) היה על רקע לאומי
ג) נבע מהתנגדות הערבים למהלכי הנציב העליון צ'נסלור שהיה פרו-
יהודי
ד) נבע מריב חמולות בין נשאשיבי לאל-חוסייני על שליטה בעמדות
הכוח

.334

בין הדרישות העיקריות של הערבים בפרוץ המאורעות ב 1936 -לא
נכללה הדרישה –
א) שתופסק העלייה – בגלל הפרת האיזון הדמוגרפי
ב) ביטול הפריבילגיות שנתן הנציב העליון ליהודים ברחבת הכותל
ג) הקמת ממשלה ייצוגית לפי יחס מספרי
ד) איסור מכירת קרקעות ליהודים

.335

איזו ועדה פעלה בארץ בימי המרד הערבי ומה הייתה מסקנתה?
א) ועדת וודהד – חלוקה בין מדינה יהודית לערבית.
ב) ועדת פיל – חלוקה בין מדינה יהודית לערבית.
ג) ועדת גריידי-מוריסון – חלוקה בין מדינה יהודית לערבית.
ד) ועדת וודהד – חלוקה בין מדינה יהודית וערבית וחילופי אוכלוסין בין
המדינה היהודית למדינה הערבית.

.336

מבצע "אטלס" היה –
א) הקמת גדר הצפון ע"י טגארט במהלך המרד הערבי 1937-1943
ב) ניסיון הרעלת בארות ראש העין ע"י הגרמנים ביוזמתו של אל
חוסייני ב1944 -
ג) מבצע הרצח של שליחי הכנופיות את מושל הגליל לואיס אנדרוס ב-
1937
ד) סילוק המנהיגות הערבית מארץ ישראל לאיי סיישל ב1937 -
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.337

הדו"ח שפורסם בעקבות המאורעות של  1936לא כלל במסקנותיו את:
א) חלוקת הארץ לשתי מדינות ואזור מנדט בריטי.
ב) עקרון של חילופי אוכלוסין בין המדינה היהודית למדינה הערבית.
ג) ביצוע הדרגתי של תכנית החלוקה ובתקופת המעבר מימי המנדט
עד להקמת שתי המדינות יהיה על הממשלה הבריטית להקפיא את
הבית הלאומי היהודי דהיינו לאסור רכישת קרקעות על ידי היהודים
בתחומי האזור המיועד למדינה ערבית ועצירת העלייה היהודית
לארץ ישראל עד השלמת התהליך.
ד) לקבוע את העלייה לפי כושר הקליטה של אזור המדינה היהודית
בלבד.

.338

מהי נקודת הזמן העיקרית בגללה החליטו הבריטים לפעולה תקיפה
כלפי הערבים במרד ?1939 – 1936
א) מבצע הרצח של שליחי הכנופיות את מושל הגליל לואיס אנדרוס ב-
1937
ב) פרסום הדין וחשבון של ועדת פיל
ג) פרסום דין וחשבון של ועדת וודהד
ד) פירוק הוועד הערבי העליון

.339

הדילמה העיקרית של היהודים במרד הערבי הייתה האם לשתף פעולה
עם הבריטים או להגן על הישוב היהודי.
א) לא נכון ,הדילמה הייתה האם להמשיך עם העלייה
ב) לא נכון ,הדילמה הייתה בהתייחסות לגבי התגובה פעילות הנאצים
באירופה
ג) נכון והוחלט על הבלגה
ד) נכון והוחלט על הגנה

.340

הגוף הלגאלי אותו הקימו הבריטים במאורעות  1936-1939ובמסגרתו
צוידו יהודים בנשק היה –
א) "השומר החדש"
ב) "הגפיר"
ג) "השומרים"
ד) "הנוטרים"

.341

מה לא נכון לגבי חומה ומגדל –
א) הוקם באישור הבריטים
ב) הנקודה הראשונה הייתה בית אלפא
ג) מודולרית 4 ,גדרות ארוכות  30מטר כל אחת ,בין הקרשים שפכו
חצץ ,חצר  30*30מטרים וזוויות בצד ,באמצעה מגדל וצריף
ד) משה שרת הוביל את פרויקט חומה ומגדל
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.342

מה לא נכון לגבי הפו"ש בהקשר של מאורעות – 1936-1939
א) ראשי תיבות של "פיקוד ושליטה"
ב) התפתחו מה"נודדות"
ג) גוף ייחודי אוטונומי עם מפקדה
ד) היו מחלוקות בין הפו"ש לבין מפקדי ההגנה ה"נוטרים"

.343

משמעות ה N"-ההתישבותי" בשלהי שנות ה:30 -
א) האזורים בהם החליטו לדחות את ההתיישבות (עדיפות נמוכה).
ב) פריסת התיישבות בעיקר מאיזור טבריה דרך יקנעם עמק יזרעאל
עד מישור החוף ולכל אורכו.
ג) פריסת התיישבות בעיקר מאזור עמק זבולון דרך יקנעם עמק
יזרעאל עד מישור החוף לכל אורכו.
ד) המושג לא רלוונטי לתקופה זו ושייך לתקופה שאחרי מלחמת
העולם השניה.

.344

"נודדות" הן –
א) רעיון שהגה יצחק שדה בירושלים.
ב) קבוצות בנות  4-5איש שיצאו מהישוב היהודי ,ארבו לחברי
הכנופיות הערביות מעבר לגדרות היישובים היהודים ,וכן יצאו
לתקוף כפרים שנתנו מחסה לפורעים.
ג) משמרות ניידים לגאליים שיש להם טנדר ומגיעים במהירות לכל
מקום.
ד) תשובות א  +ב נכונות

.345

וינגייט הקים את ה-
א)  – SNFהכוח המיוחד ללילה
ב)  – SNSפלוגות הלילה המיוחדות
ג) פלמ"ח
ד)  – SMSפלוגות הלילה המוביליות

.346

איזה מקום לא קרוי ע"ש וינגייט –
א) כפר הנוער ימין אורד
ב) מכון וינגייט
ג) יער וינגייט בגלבוע
ד) כפר ידידיה ליד נתניה

.347

אילו דברים נכונים לגבי טיגארט ומצודותיו –
א) טיגארט היה מהנדס בריטי בהכשרתו.
ב) סולל בונה לא בנו את כל המצודות בארץ אלא רק  11מתוך  .62את
שאר מהמצודות בנו הרבה קבלנים כולל ערבים.
ג) יזם את הקמת "הדיור המשטרתי" – גרס כי לא יכולים למלא את
שליחותם המשטרתית כי ינקמו בהם בשכונה.
ד) היה מפכ"ל משטרת בומביי בהודו לשעבר.
ה) תשובות ב  +ג נכונות
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.348

מנחם בגין הגיע לישראל לראשונה ב-
א)  – 1939כשנמלט מהמשטרה החשאית הסובייטית (נ.ק.ו.ד).
ב)  – 1942כקצין בצבא אנדרס הפולני
ג)  – 1943אחרי שחרורו מהצבא הפולני ומינויו כמפקד האצ"ל
ד)  – 1948על הספינה אלטלנה

.349

הלח"י –
א) ראשי תיבות של לוחמי חירות יהודים
ב) התפלג מההגנה עם פרוץ מלחמת העולם השניה
ג) התפלג מהאצ"ל עם סיום מלחמת העולם השניה
ד) בראשו עמד דוד רזיאל
ה) בראשו עמד אברהם שטרן

.350

תגובת היישוב העברי לספר הלבן ופרוץ מלחמת העולם השניה הייתה
"נילחם בבריטים כאילו אין מלחמה בגרמנים (העפלה ,רכישת
קרקעות .)..נשתף פעולה עם הבריטים מול הגרמנים כאילו אין ספר
לבן" ובמסגרתה –
א) המשך התקוממות ע"י האצ"ל ולח"י ,ההגנה החליטה על הבלגה
ב) קריאה להתגייסות לצבא הבריטי
ג) הקמת הבריגדה היהודית ב1940 -
ד) גם אנשי אצ"ל התגייסו לצבא הבריטי ,אך כדי להילחם בבריטים

.351

ההתנקשות בלורד מוין הייתה התנקשות פוליטית שבוצעה על ידי שני
לוחמים אליהו בית צורי ואליהו חכים ב 6-בנובמבר  .1944הם שמו קץ
לחיי הלורד מוין ,השר לענייני המזרח התיכון בממשלת בריטניה,
שמקום מושבו היה בקהיר –
א) אליהו בית צורי ואליהו חכים היו חברי ההגנה
ב) אליהו בית צורי ואליהו חכים היו חברי אצ"ל
ג) אליהו בית צורי ואליהו חכים היו חברי "ברית הבריונים" בראשות
אבא אחימאיר
ד) בעקבות הרצח החלה פעילות "הסזון" של ההגנה כנגד האצ"ל

.352

ה"סזון" –
א) בצרפתית" – saison :עונה" ,המילה משמשת בהקשר זה כקיצור
לביטוי "" – "la saison de chasseעונת הציד".
ב) הכינוי של המאבק שניהל ארגון ההגנה נגד האצ"ל בין דצמבר
 1944לפברואר  ,1945וכלל הסגרת אנשיו לידי הבריטים.
ג) מטרת המעשים בתקופה זו הייתה לאלץ את האצ"ל לחדול מביצוע
פעולות נגד כוחות המנדט הבריטי.
ד) כל התשובות נכונות
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.353

מפקד היחידה המיוחדת של הפלמ"ח לטיפול באנשי האצ"ל בסזון היה:
א) יגאל אלון
ב) מאיר פעיל
ג) יצחק שדה
ד) יצחק רבין

.354

מה לא נכון לגבי הלח"י?
א) ראשי התיבות של "לוחמי חירות יהודים".
ב) נקראו ע"י הבריטים .The Stern Gang
ג) התכוונו לחתום על "הסכם ירושלים  "1940לשיתוף פעולה עם
הנאצים.
ה) יצחק שמיר ,שהיה אחד מ 3-המפקדים אחרי רצח "יאיר" ,כונה
"מיכאל" על שמו של מייקל קולינס האירי.

.355

אילו החלטות קיבלה ההגנה כדי לרסן את האצ"ל והלח"י בתקופת
הסזון?
א) שיתוף פעולה עם הבריטים במאבקם בארגונים ,כולל הסגרת
החברים לבריטים.
ב) פיטורי חשודים בחברות בארגונים הללו ממקומות עבודתם.
ג) סילוק ילדי חשודים בחברות בארגונים הללו מבתי ספר וגנים.
ד) מניעת מחסה ומקלט מחברי הארגונים.
ה) מניעת גביית כספים למימון פעילות הארגונים הללו.
ו) כל התשובות לא נכונות.

.356

כ"ג יורדי הסירה ב– 1941 -
א) הכוח הראשון שבנה הפלמ"ח ומנה  23לוחמים לטיפול בעלייה
הבלתי לגאלית.
ב)  24איש שהפליגו לטריפולי ,לבנון ,וניסו לחבל במתקני הדלק שם,
אליהם הצטרף גם מפקד בריטי בשם פאלמר.
ג) כוח ימי של ההגנה שמנה  23לוחמים לפיצוץ גשרים בארץ ישראל
שהגיעו בדרך הים.
ד) כוח גרמני שניסה להגיע לארץ דרך הים וחוסל ע"י הבריטים.

.357

מה לא נכון לגבי הפלמ"ח –
א) נוסד ב 15 -במאי .1941
ב) היה אמור להיות גיס חמישי שיפעל בעורף הגרמני כשהגרמנים
יכבשו את ארץ ישראל.
ג) חלק מ"תכנית ארץ ישראל" של הבריטים – להגנה על דרכי הובלת
הנפט מעיראק דרך ארץ ישראל לכוחות הלוחמים.
ד) רצו להקים  9פלוגות ,כל אחת בישוב אחר .הוקמו רק  ,6אימנו כ-
 1,000איש.
ה) במחצית השנייה של  1941הבריטים לקחו אותם לאזור משמר
העמק ,אימנו אותם – בקשר ,בסוגי חבלה ,סיורים ,לוחמה זעירה.
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.358

הפסד רומל למונטגומרי ב 1942 -גרם ל –
א) חידוש פעילות האצ"ל נגד הבריטים
ב) ביטול תכנית "מצדה בתבור"
ג) פירוק הפלמ"ח
ד) הפסקת התמיכה הבריטית בפלמ"ח

.359

תנועת המרי העברי קמה באוקטובר _____ וכללה את __________
א)  – 1944הגנה ,אצ"ל ,לח"י
ב)  –1944הגנה ,פלמ"ח ,אצ"ל ,לח"י
ג)  – 1945הגנה ,פלמ"ח ,לח"י
ד)  – 1945הגנה ,אצ"ל ,לח"י

.360

פעולתה הראשונה של תנועת המרי העברי הייתה –
א) שוד בנק אפ"ק
ב) שחרור מעפילים מעתלית
ג) השבת השחורה
ד) ליל הגשרים

.361

בפעולת ליל הגשרים ב 16-17 -ליוני לא פוצץ –
א) גשר אלנבי
ב) גשר דמיה (אדם)
ג) גשר עד הלום
ד) גשר מטולה

.362

איזה משפט לא נכון:
א) השבת השחורה – תגובה לליל הגשרים
ב) מבצע אגתה נחשף ושודר ברדיו
ג) תכנית ברודסייד נחשפה ושודרה ברדיו
ד) יוסי ידין הקריא ברדיו את התוכנית הבריטית

.363

פיצוץ מלון המלך דוד –
א) בוצע ע"י הלח"י
ב) בוצע ע"י הפלמ"ח
ג) בוצע ע"י האצ"ל
ד) בוצע ע"י ההגנה

.364

בפרשת אלטלנה –
א) בן גוריון הוכיח לבגין מי שולט
ב) בגין הפגין ממלכתיות והתאפקות
ג) אושייה שקבעה חלק מאבני הדרך לדמוקרטיה
ד) האנייה טובעה על כל הנשק והתחמושת שעליה
ה) כל התשובות נכונות
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.365

המאבק על המים מול הסורים החל ב –
א) הקמת המוביל הארצי ב1964 -
ב) ייבוש החולה ב1951 -
ג) קרב תל מוטילה ב1951 -
ד) בניית תעלת ההטיה הסורית

לפתרון השאלות
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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