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היי לכם,

אפשר לתאר את החגים האלה בהרבה מילים. 
הם מוזרים, מבאסים, בודדים, קשים.

ובכל זאת, אפשר ורצוי להוסיף אור. השנה נתכנס בבתים ובסוכות 
במיעוט אורחים ואושפיזין, וכל דבר שיוכל להפוך את החג הזה למהנה 

יותר (לא "בודד ועצוב פחות", אלא "מהנה יותר" דייקא) בא בטוב. 
החוברת נולדה כשהכנתי את הקפה של הבוקר. אני אוהבת טריוויה 
ותוך כדי הקפה, עלתה לי שאלת טריוויה. ואז עלו לי עוד כמה. אחרי 

שעה וחצי וארבעים שאלות חשבתי להפיץ אחת לשבוע שאלות טריוויה 
לשבת אצלי בקיר. שתי שניות אחר כך חשבתי שאולי חוברת תהיה 

רעיון טוב. הסתבר לי שנזכרתי בזה באיחור מסוים, כי מוספי החג ירדו 
לדפוס. 

במקום לוותר, הצעתי לחברים להצטרף. זכיתי ואני מוקפת באנשים 
מעניינים וידענים, ולא שיערתי את היקף ההיענות: 

26 שאלונים שנכתבו על ידי 20 מחברים ידענים ומוכשרים.

אני רוצה להודות לכל החברים והקולגות שכתבו ושלחו לי את 
השאלות. תודה רבה לכם, ותודה רבה, גדולה ומיוחדת להדר הכט 

ששאלה האם אני צריכה עזרה עם העמדת החוברת. כמובן שהסכמתי. 
העיצוב הזה הוא פרי עבודה שלה. 

למה טריוויה?
אנשים אוהבים טריוויה. אנחנו אוהבים להרגיש חכמים ואוהבים 

להרגיש שתחומי העניין שלנו מעניינים ונותנים לנו נקודות. ריבוי 
הנושאים בחוברת נועד להרבות הנאה ונועד גם לחדד שכל אחד 

חשוב וכל נושא ראוי להתייחסות. ואם הרעיון הזה נשמע לכם מוכר 
מאיפשהו, מה טוב.

חג שמח!
ליאור שפירא, ערב סוכות תשפ"א

נ.ב - הפרויקט כולו נעשה בהתנדבות. אם נהניתם מהחוברת, אם מצאתם 
 rosary.br@gmail.com :טעות או שיש לכם הערות, אשמח לשמוע מכם

2

?
שאלון טריוויה

א פ" כות תש אסו פ" כות תש סו
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אילו חלקים מגופו של גלילאו מוצגים במוזיאון . 1
בפירנצה? 

בימי איזה קיסר רומאי נאמר שהעם רוצה רק שני . 2
דברים: לחם ושעשועים? 

מאיפה מגיע שמם של תווי המוסיקה "דו רה מי"?. 3

מיהו הנס החכם ומדוע התפרסם?. 4

איזו מחלה כונתה "המחלה המלכותית"?. 5

על שם מי נקרא כפר מונש?. 6

איפה נערך קרב הפרשים האחרון בהיסטוריה, בו . 7
נלחמו שני חילות פרשים?

מתי והיכן השתמשו לראשונה בטנקים?. 8

מי היה חואן פויול?. 9

מי כונתה (בטעות) העיר העתיקה בעולם, עד . 10
ש                  תפסה את מקומה? 

[או משהו אחר שיסביר למה זאת טעות]

בונוס: מה הקשר בין אגאתה כריסטי לעיראק? *

חיים פרינסחיים פרינס
ארכאולוג בעבר, פיזיותרפיסט בעתיד 
ואבא של ישי

ת
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עידן ארץעידן ארץ
בלוגר כלכלי וחוקר רגולציה 
ב"פורום קהלת"

ת
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כ

כאשר האו"ם החל למדוד עוני אבסולוטי (הכנסה . 8
של פחות מ-1.90 דולר ליום בהתאמה למדדי 

המחירים) ב-1981, 43% מאוכלוסיית העולם היו 
מתחת לקו העוני. מה האחוז היום?

"הקפיצה הגדולה קדימה" הייתה ניסיון של סין . 9
הקומוניסטית לתיעוש מהיר. מה הייתה ההשלכה 

הבלתי-מכוונת שלו? 

מה הכינוי המשותף לדרום קוריאה, טייוואן, הונג . 10
קונג וסינגפור?

בונוס: במה עוסק המאמר הכלכלי הקלאסי "שוק  *
הלימונים"? 

6

מה ההבדל בין תמ"ג, תוצר מקומי גולמי, לתל"ג, . 1
תוצר לאומי גולמי? 

בתגובה לאיזה אירוע הומצאו את שני המונחים . 2
הללו?

חורף 1978-1979 היה אחד החורפים הקשים . 3
בבריטניה, וכונה Winter of discontent. מה 

התרחש בו? 

ב-2013, גרמניה הסירה רגולציה שמנעה . 4
מאוטובוסים פרטיים לנסוע בקווים מקבילים 

לרכבת הלאומית. באיזו תקופה היסטורית של 
גרמניה הרגולציה נחקקה? 

מה מכיל "חוק ההסדרים", שהחל מ-1985 עובר . 5
כל שנה סמוך לתקציב המדינה?

את תכנית הייצוב של כלכלת ישראל ב-1985 . 6
הובילו שני כלכלנים אמריקאים: מיכאל ברונו ו?

בנימין נתניהו כשר האוצר העביר סדרה של . 7
רפורמות ב-2003 שנועדו לשקם את המשק 

הישראלי מבועת הדוט קום והאינתיפאדה 
השנייה. מה היה שמה של התכנית? 

<<<<
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מי הייתה סבתא רבתא של דויד המלך?. 1

כמה שנים חי נח?. 2

מי היה אחראי על השירה בבית המקדש?. 3

מיהו האמן הראשון המוזכר בתנ"ך?. 4

כמה זמן לאחר ושתי נבחרה אסתר למלכה?. 5

כמה ילדים היו למיכל בת שאול? . 6

איזה מבעלי החיים הבאים אינו מוזכר בתנ"ך - . 7
תנשמת, עטלף, עקרב, היפופוטם?

מי מל את אליעזר בנם של ציפורה ומשה?. 8

מהיכן היו איוב ומשפחתו?. 9

את מי משבחת דבורה הנביאה והשופטת . 10
בשירתה "שירת דבורה"?

בונוס: מהו הדיבר החמישי מתוך "עשרת הדיברות"? *

אבישג מלכיאבישג מלכי
סטודנטית לקולנוע, מקווה 
יום אחד להתפרנס מאומנות

ת
קו

סי
א
קל

   
ך 

נ"
ת
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ׁש . 1 ְלּבַ בשיר "משאלה" של רחל בלובשטיין, מי "ּתִ
ֵכֶלת"? ְלַמת ַהּתְ ֵמָחָדׁש ֶאת ׂשַ

ר," בליבו של מי? . 2 ּתֵ י ִמְסּתַ צּור ִלּבִ "ִניצֹוץ ֶאָחד ּבְ

ּתְ ַקֲהָוה . 3 ַחת ַהּתֶֹמר/ ֵאׁשְ בֹוָרה ּתַ מי כתבה "ְוִעם ְדּ
ה ּוִמְלָחָמה"?  ַוֲאׂשֹוֵחַח/ עַל ֲהַגּנָ

ֶדת". איך ממשיך . 4 ל ֻהּלֶ ן ֵיׁש ֶרַגע ׁשֶ ם ְלַמְרֶאה נֹוׁשָ "ּגַ
השיר? 

בשירה של זלדה, מה "כל שושנה היא"?. 5

ב"שירו של אבא" (יבנה המקדש) של נעמי שמר, . 6
"אם לא שרת לי שיר עדיין" - אז מה?

באיזה שם מוכר יותר שירה של לאה גולדברג . 7
"הוא" (ויש לו חצי שני, מוכר פחות, בשם "היא")

מה אוהבת האשה מהשיר "עטור מצחך"?. 8

בשיר של דליה רביקוביץ "סוף הנפילה", אל מי . 9
גוחן אלוהים, מרים את ראשו ומביט בו?

בשיר של יהודה פוליקר ויעקב גלעד, מה לא יעשו . 10
כל הרוחות שנשבו כל הלילה?

בונוס: בשיר "התרוששות" של דליה רביקוביץ', ספרי  *
תורה מצילים מן האש. את מי לא?

ליאור שפיראליאור שפירא

רחלי מדררחלי מדר

מספקת שירותי דיגיטל ושירותי משרד לעסקים 
וכותבת על זה ועל היומיום. אוהבת תרבות פופ ואוכל. 

מורה לספרות וכותבת. שמו של ספר הביכורים 
שלה הוא "כמעט קורעת בה ויוצאת".
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בהשראת איזה ספר כתב יאיר לפיד לריטה את . 1
"שיר אהובת הספן"? 

 מהו הכינוי המשותף שניתן לזמרים מאיר אריאל . 2
ומשה הלל?

איזה שיר של נתן אלתרמן בוצע לראשונה על ידי . 3
בתו, תרצה אתר? 

מי היו חברי הצמד רן ונמה? . 4

איזו להקה שרה שיר שנקרא 'אסף אמדורסקי'? . 5

מה משותף ל: דפנה, אילת, טשרניחובסקי . 6
והתקווה? 

איך נקרא הפרויקט שבו שיתפו פעולה מתי כספי, . 7
בני אמדורסקי, דורי בן-זאב ודפנה ארמוני?

מה היה השיר הראשון שייצג את ישראל . 8
באירוויזיון? 

עם איזו זמרת, שגם שירתה איתו בלהקה הצבאית, . 9
הופיע שלמה ארצי בתור 'צמד סיני'? 

 איזה שיר של משינה מבוסס על שיר של בוב דילן? . 10

בונוס: השיר 'ברית עולם' הולחן במקור כחלק מפסקול.  *
לאיזה סרט?

גילה וכמןגילה וכמן
קיבוצניקית לשעבר וירושלמית בהווה, 
מלמדת מדרש ואגדה במכון שכטר 
ובאוניברסיטה העברית
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איזו יצירה התפרסמה לראשונה בשם "משא . 1
נמירוב"? 

מה משותף לס. יזהר, אורי צבי גרינברג, משה . 2
שמיר ואמיל חביבי? 

מה משמעות ראשי התיבות א"ב בשם א"ב . 3
יהושע? 

מה הם שני הספרים העבריים שהתחרו באותה . 4
שנה על פרס המאן-בוקר לספר מתורגם?

על שם איזה סופר קרא יוסף חיים ברנר לבנו? . 5

איזה משורר פירסם בחייו כתריסר שירים בלבד, . 6
אך נחשב בכל זאת חשוב ומשפיע? 

בעקבות מאמר של מי התחיל פולמוס גדול . 7
על מקומה של השירה בימי מלחמה עם פרוץ 

מלחמת העולם השנייה? 

תמונת נעורים של איזה סופר הופיעה . 8
בכרזות של מפלגת "התחיה", למרות דעותיו 

השמאלניות? 

מי חיברו את רומן המכתבים "השפעה בלתי . 9
הוגנת"? 

מי חיבר.ה ספר בשם "הספר החדש . 10
של                   "? 

שי פורסטנברגשי פורסטנברג
מתרגם וחייל, תלמיד ישיבת מעלה גלבוע. 
תרגומיו הופיעו בכתבי העת הו! וכרמל
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היכן נולד ראש הרשות הפלסטינית מחמוד . 1
עבאס (אבו מאזן)?

לכמה נשים היה נשוי המלך הקודם של ירדן, . 2
חוסיין בן טלאל?

לפי צורת הממשל של לבנון, מה צריכה להיות . 3
העדה של יו"ר הפרלמנט?

מי נבחר לראש הממשלה ברשות הפלסטינית . 4
בפעם האחרונה שהתקיימו בה בחירות 

לפרלמנט? 

בעולם הערבי, מי כונה "המלאך"? . 5

מיהו המנהיג הזקן ביותר בעולם הערבי?. 6

באיזה ניב מקומי משתמשים לרוב עבור דיבוב . 7
של סרטים מצויירים בשביל העולם הערבי 

(לדוגמא - מלך האריות, בת הים הקטנה ועוד)

מה התואר האקדמי של נשיא סוריה בשאר אל-. 8
אסד?

על פני כמה מדינות משתרע חבל הארץ המכונה . 9
"כורדיסטאן" שבו יש ריכוז כורדי משמעותי?

כמה אמירויות (נסיכויות) יש באיחוד האמירויות? . 10

בונוס: אילו אמירויות מרכיבות את איחוד האמירויות? *

נורית יוחנןנורית יוחנן
כתבת פלסטינים 
בתאגיד השידור הישראלי
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באיזה שנה נשתלה הערבה המפליקה?. 1

עם כמה שחקני קווידיץ' יצאה הרמיוני?. 2

לפי ג'יני, איזה קעקוע יש לרון?. 3

מה תופעות הלוואי של הכנה לא מדויקת של שיקוי . 4
השלום?

מיהו אדון מייסון?. 5

דמבלדור סולק מהוגוורטס פעמיים - מתי, ולמה?. 6

תחת איזה כוכב לכת אנחנו יודעים שהארי לא . 7
נולד?

ממתי ג'יני רצתה ללמוד בהוגוורטס?. 8

מה בא קודם, עוף החול או האש?. 9

מהי קבוצת הקווידיץ' האהובה על רון?. 10

יעל בלקיןיעל בלקין
יעל, עורכת וכתבת ב-TheMarker, מחכה 
למכתב הקבלה שלה להוגוורטס מ-2001
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לכמה נשים בשם קתרין היה נשוי הנרי השמיני?. 1

המלכה ויקטורה מאנגליה כונתה "הסבתא של . 2
אירופה". איזה מלך כונה "הסבא של אירופה"?

מדוע כונתה מלחמת העולם הראשונה ״מלחמת . 3
בני הדודים״?

מי המלכה שאביה, אחיה, בעלה ובנה - כולם . 4
החזיקו/מחזיקים בתואר מלך?

מיהם הזוגות המלכותיים שהכירו במהלך . 5
אולימפיאדה? 

מי הן שתי בנות משפחת ווינדזור שייצגו את . 6
אנגליה באולימפיאדה?

מי המונרך הגבוה באירופה?. 7

את מי החליפה המלכה אליזבת בתור המונרכית . 8
השולטת הותיקה בעולם?

מי הוא נכדּה הבכור של המלכה אליזבת?. 9

לאיזו מדינה באירופה היו שלוש מלכות ברצף עד . 10
לעלייתו של המלך הנוכחי?

בונוס: בפרסומת של איזו דיאטה הופיעה הדוכסית  *
שרה פרגוסון (פרגי), ב-1999?

ליאור שפיראליאור שפירא

רונית בליי ויינגרטןרונית בליי ויינגרטן

מספקת שירותי דיגיטל ושירותי משרד לעסקים 
וכותבת על זה ועל היומיום. אוהבת תרבות פופ ואוכל. 

בלוגרית אופנה, בעלת הבלוג שאנז עליזה
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אורון קופנהגןאורון קופנהגן
פסנתרן, מלווה, מורה, מעבד ומנצח, בוגר תואר ראשון 
במוסיקולוגיה וניצוח מהאונ' העברית והאקדמיה למוסיקה.
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באיזו יצירה הצליחה המלחינה רות' . 6
קרופורד סיגר ליצור את האפקט המהפנט - 

'קונטרפונקט של קרשנדו ודימינואנדו'?

איזה מלחין, שאמר על עצמו פעם "אני לא . 7
משתמש בפולקלור, אני הפולקלור, כתב יצירה 

בשם 'פנקייק'? 

איזה קונצ'רטו מפורסם הוקדש לפסיכולוג . 8
שריפא את המלחין מדיכאון עמוק?

איזו יצירה מסוף ימיו של בלה ברטוק משתמשת . 9
ברבעי טונים (אינטגרציה בין התיווי המערבי לבין 

מסורות חוץ מערביות)? 

איזה מחזה לאומי הולחן על ידי המלחין הלאומי . 10
של אותו הלאום?

13

איזו יצירה שהיתה אסורה להפצה ולהעתקה . 1
שמע מוצרט בקפלה הסיסטינית בהיותו בן 14, 

שיכתב את כולה בתווים (בניגוד לחוק) מיד 
לאחר מכן ובכך אפשר את הפצתה לציבור?

2 . Lady Macbeth of סטאלין ביקר באופרה
Mtsensk של שוסטקוביץ', פחות התחבר 

וכמעט שלח את המלחין לגולאג בעקבות זאת. 
איזו יצירה כתב המלחין בתגובה לביקורת, ודרכה 

טיהר את שמו והציל עצמו מהגורל האכזר? 

איזה מלחין התהדר בכך שהוא 'יודע לייצג אפילו . 3
סכין ומזלג במוסיקה'?

איזו מלחינה כתבה ב-1917 יצירה בהשראת . 4
תפילה בודהיסטית עתיקה? 

איזה מלחין מפורסם היה נכד של פילוסוף . 5
מפורסם?
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 איזו שכונה נבנתה על אדמות ג'נג'ריה אל פוקא?. 1

היכן נמצאת מערת ניכנור?. 2

מי קבורים במערת ניכנור?. 3

היכן נמצאת כיום כתובת הנקבה שנמצאה בנקבת . 4
השילוח?

איזה רב התגורר ברחוב איבן בטוטה?. 5

לאיזו קבוצת ספורט היו מדי שבת?. 6

מהו מוזיאון השואה הראשון שהוקם בעיר?. 7

מהו הטקסט התנ"כי הקדום ביותר שנמצא בעיר?. 8

איך נקראת קבוצת הפוטבול הירושלמית?. 9

באיזה תאריך שקשור לעיר מותר להרעיש אחרי . 10
11 בלילה, לפי חוקי מדינת ישראל?

אורי אונטרמןאורי אונטרמן
ירושלמית, מורת דרך, חובבת שירי מחתרות 
ומעריכה אמנות טובה ועברית תקינה
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אחינועם בלאואחינועם בלאו
סטודנטית לרפואה בעתיד הקרוב, 
פנסיונרית מגניבה בעתיד הקצת יותר רחוק

19

ת
בו

ר
ת

מר
 ז
ת
זו
מח

איזה מהסרטים הבאים לא התחיל את דרכו . 7
בעולם כמחזמר בברודווי? 

א] צלילי המוזיקה, ב] האמן הגדול מכולם, ג] 
סיפור הפרברים, ד] גברתי הנאווה.

איזו מהזמרות הבאות כיכבה במחזמר . 8
בברודווי? 

א] מירי מסיקה, ב] קרן פלס, ג] שירי מימון, 
ד]דנה אינטרנאשנאל.

איזה מהכוכבים הבאים לא כיכב גם בברודווי? . 9
א] יו ג'קמן, ב] מארק ראפלו, ג] אריאנה גרנדה, 

ד] ריאן גוסלינד

איזו חיה לא זכתה להופיע בכותרת של מופע . 10
בברודווי? 

א] אריה, ב] חולדה, ג] ג'ירפה, ד] חתול

בונוס: לין מנואל מירנדה הוא אחד מהכוכבים  *
הידועים של ברודווי כיום. מה שפחות ידוע עליו הוא שהוא 
קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטה בה לא למד. 

לאיזה מוסד היה הכבוד להעניק לו את התואר?

18

מה היה המחזה הראשון שעלה בברודווי ונחשב . 1
למחזמר המודרני הראשון?

יהודי אחד הצליח לגרום למחזמר בברודווי לא . 2
לעבוד בשבת. זוכרים מי זה היה?

איזו מהקלאסיקות הבאות לא זכתה למחזה . 3
משלה בברודווי? 

א] סנופי, ב] שרק, ג] שלגיה, ד] לפגוש את 
הרובינסונים

עדינה מנזל מוכרת בתור שחקנית מובילה . 4
במחזות זמר כמו וויקד ורנט. אנחנו לעומת זאת 

מכירים אותה בתור                     

איך נקרא הפרס הנחשק ביותר בקרב שחקני . 5
ויוצרי ברודווי?

תיאטרון של ברודווי הוא בהכרח בעל 500 . 6
מושבים. אם יש בו פחות מושבים, איך הוא 

נקרא?

<<<<
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מי אמר למי "יום אחד בני, כול זה יהיה שלך". 1

היכן מתרחשת עלילת "היפה והחיה"?. 2

מהו סרט האנימציה הראשון (באורך מלא) של . 3
וולט דיסני שהוקרן בקולנוע?

איזו חיה הוא טימון ממלך האריות?. 4

באיזה סרט נאמרו הכי מעט מילים: דמבו הפיל . 5
המעופף, סינדרלה, במבי, פיטר פן.

איזו נסיכת דיסני הייתה הראשונה להציל נסיך?. 6

איזה סרט מבוסס על רומן של ויקטור הוגו בעל . 7
אותו השם?

בספר הג'ונגל, מי הראשונים לאמץ את מוגלי . 8
ולתת לו את שמו?

איזה משחק הזמינה מלכת הלבבות את עליזה . 9
(אליס) לשחק (תוך שימוש בפלמניגו וקיפודים 

ככלי משחק)?

כיצד אולף ממשיך לשרוד למרות שאלזה החזירה . 10
את הקיץ?

בונוס: כמה אצבעות יש למיקי מאוס? *

אבישג מלכיאבישג מלכי
סטודנטית לקולנוע, 
מקווה יום אחד להתפרנס מאומנות
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איזה מלחמה התרחשה בבבקעת הירדן? . 1

אילו שני נהרות נפגשים בתחנת הכוח נהריים? . 2

מהו המקום בו נמדדה הטמפרטורה הכי גבוהה . 3
בארץ? 

מה ההר הכי גבוה בשומרון? . 4

איזה מקום בשומרון מקודש לשומרונים? . 5

איזה מסלע מאפיין את האזור של השרון? . 6

איזה סיפור תנכי מפורסם התרחש בשפלת . 7
יהודה? 

איזה מקום בשומרון מתקשר לט"ו באב?. 8

מה שמות שמונת השערים בעיר העתיקה . 9
בירושלים? 

איך נקרא הקו שחילק את ירושלים עד 67? . 10

בונוס: מדוע קיבל הקו הירוק את שמו? *

עינב קוצר עינב קוצר 
בוגרת חוגי סיירות, שירתה כקצינת חינוך, 
כיום רכזת הדרכה בבית ספר שדה עין גדי
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איזה סוג מסלע מאפיין את רמת הגולן?. 1

מאילו שני מגזרים מורכבים תושבי רמת הגולן? . 2

מה הישוב הגבוהה ביותר בארץ? . 3

מה גובה מפלס הכנרת כיום?. 4

באיזו תקופה החלה ההתיישבות בעמק החולה?. 5

מה היה עומקו של אגם החולה לפני שיובש?. 6

מה הוא ההר הגבוה ביותר בגליל העליון? . 7

על שם מי נקראת קריית שמונה? . 8

על איזה הר בגליל התחתון יש כנסיה? . 9

בצפון הארץ יש שמונה ישובים שנקראים על שם . 10
הברון רוטשילד ומשפחתו. מנו לפחות שלושה. 

עינב קוצר עינב קוצר 
בוגרת חוגי סיירות, שירתה כקצינת חינוך, 
כיום רכזת הדרכה בבית ספר שדה עין גדי
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כיצד נקראת ירושלים בערבית?. 1

מהו ההבדל המרכזי בין מסגד אל אקצה לכיפת . 2
הסלע?

איך נקרא הכותל בערבית?. 3

על שם מי קרוי המסגד הסמוך לכיכר השבת?. 4

לפי המסורת המוסלמית, מדוע נבנה מסגד עומאר . 5
במקום בו הוא בנוי?

מי קבור ב"תורבת כובכיה" - המבנה בגדול . 6
שבאמצע בית הקברות הממלוכי שבגן העצמאות?

איזה מלך התחיל בניה של ארמון בבית חנינה ולא . 7
סיים?

איזו משפחה מוסלמית מכובדת קיבלה מידי . 8
השלטון העותמאני את התואר "שומרי מקום 

הנביא דוד"

מה משמעות השם "מוסררה" בערבית?. 9

כמה עולה נסיעה באוטובוס פנימי בחברת סנטר . 10
באס (החברה המרכזית של התחבורה הציבורית 

במזרח ירושלים)?

אורי אונטרמןאורי אונטרמן
ירושלמית, מורת דרך, חובבת שירי מחתרות 
ומעריכה אמנות טובה ועברית תקינה
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איזו כנסיה בעיר פונה לכיוון מערב?. 1

מי הייתה הכנסייה הגדולה ביותר בירושלים . 2
בתקופה הביזנטית?

באיזה רובע נמצאו שרידיה הארכיאולוגים?. 3

איך נקראת כנסיית הקבר ביונית וברוסית?. 4

מדוע קדושה עין כרם לנצרות?. 5

לאיזה זרם בנצרות השתייכה הקהילה שהקימה . 6
את המושבה הגרמנית?

איזה זרם נוצרי רואה במלכיו כצאצאי המלך . 7
שלמה?

מהו הסרט במו צולמה סצנת מרדף בכנסיה . 8
האתיופית שברחוב אתיופיה?

מה קדוש לנצרות בעמק המצלבה?. 9

לרגל איזה חג נוצרי נחסמת תנועת הרכבת הקלה . 10
לכמה שעות באמצע היום?

אורי אונטרמןאורי אונטרמן
ירושלמית, מורת דרך, חובבת שירי מחתרות 
ומעריכה אמנות טובה ועברית תקינה
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ליאור שפיראליאור שפירא
מספקת שירותי דיגיטל ושירותי משרד לעסקים וכותבת 
על זה ועל היומיום. אוהבת תרבות פופ ואוכל. 

28
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איזה קוקטייל התחיל כטיפול במלריה? . 7

8 . ,(Pandoro) פנדורו ,(Panettone) פנטונה
קוזונאק (Cozonac) ושטולן (Stollen) הם 

לחמים מתוקים ממקומות שונים בעולם. מתי 
נהוג לאכול אותם?

לאיזה חג הוצע תפריט (שלא תפס בציבור) . 9
וכלל קציצות חובזה, קישואים מטוגנים במיץ 

לימון ועוגת שבעת המינים?

למה גלידה נקראת גלידה? . 10

בונוס: בסדרה בנות גילמור, סוקי מתאהבת בג'קסון.  *
איך הם מכירים?

27

מה משותף לקופים, נזירים וקפה?. 1

מחלב של איזו חיה מייצרים באופן מסורתי גבינת . 2
מוצרלה?

מה יוצא דופן ברשימה: אשכולית, לימון, אתרוג, . 3
קלמנטינה?

ומה יוצא דופן ברשימה הזאת: תפוח אדמה, . 4
תירס, עגבניה, דלעת, גזר?

על איזה מאכל כתב הרז"ה "וכל מי שאינו . 5
אוכל                  , צריך בדיקה אחריו אם הוא 

מין, ואם מת יתעסקו בו עממין. [....] הוא המאמין, 
וזוכה לקץ הימין"

על איזה חומר גלם מבוסס השיכר האתיופי טג'?. 6
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בשנת 1947 נפרץ כלא עכו. מי פרץ אותו? . 1

מהיכן הועלו יהודים במבצע "על כנפי נשרים" . 2
ב1949-1950? 

ומהיכן הועלו יהודים ב"מבצע משה" ב-1985? . 3

באיזו ארץ התרחש "מבצע חתונה", בו יהודים . 4
מסורבי עליה חטפו מטוס? 

מה היתה מטרת מבצע "שובו אחים" מ-2014? . 5

מה היה יעודה של שיירת הל"ה? . 6

באיזה מבצע עוסק השיר "ארץ צבי" ששר יהורם . 7
גאון? 

אילו שני ראשי ממשלה (לימים) השתתפו במבצע . 8
סבנה? 

מול מי לחם צה"ל במסגרת "מבצע שלום הגליל" . 9
ב1982? 

מי שר את השיר "בלדה לחובש"? . 10

אורן הירשהורןאורן הירשהורן
כותב ועורך תוכן, מסטרנט למחשבת ישראל. השאלות 
במקור מהחוברת "בסוכה אחת" שניתנת להורדה ב- 
mabua2019.wixsite.com/website
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בכמה נומך מפלס ים המלח כל שנה?. 1

מה היו 11 ישובים חומה ומגדל, הנקראים גם 11 . 2
הנקודות, שהוקמו בנגב ב-1946? 

מה הוא ההר הכי גבוה בהר הנגב? . 3

עד 1948, מה הייתה נקודת ההתיישבות הכי . 4
דרומית בנגב? 

מהם שמות המכתשים בארץ? . 5

מהו הישוב הראשון שהוקם בערבה? . 6

איך נקראים ההרים הירדנים שנמצאים מול . 7
הערבה? 

מהו הישוב היחיד בערבה שתושביו לא מתעסקים . 8
בחקלאות?

מה הנחל הארוך ביותר בנגב הדרומי? . 9

איפה נמצאת שונית האלמוגים (במים רדודים) . 10
הצפונית ביותר בעולם? 

עינב קוצר עינב קוצר 
בוגרת חוגי סיירות, שירתה כקצינת חינוך, 
כיום רכזת הדרכה בבית ספר שדה עין גדי
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מי ארבעת השחקנים היחידים בהיסטוריה . 1
שעשו קאוודרופל דאבל? (מעל 10 ב4 קטגוריות 

שונות)?

מי השחקן היחיד בהיסטוריה שעשה טריפל . 2
דאבל תוך שהוא קולע פחות מ10 נק'?

מי השחקן שזכה הכי הרבה פעמים בתחרות . 3
הטבעות?

מי השחקן הכי נמוך שזכה בתחרות ההטבעות? . 4
מה היה הגובה שלו?

כמה שחקנים זכו באותה עונה בMVP ובשחקן . 5
ההגנה של העונה, ומי הם?

כמה פעמים שחקן ההגנה של העונה לא נכנס . 6
לחמישיית ההגנה של העונה ומי הוא/הם היו?

כמה פעמים זכה רוקי בתואר הMVP ומי?. 7

מי הרוקי היחיד שזכה בתואר הMVP של סדרת . 8
הגמר?

מי השחקן שזכה בהכי הרבה הצבעות . 9
אולסטאר לאורך הקריירה אף לא זכה 

להשתתף אפילו פעם אחת במשחק?

מהו שיא הNBA להכי הרבה זריקות עונשין ללא . 10
החטאה, וע"י מי זה בוצע?

ארנון בן דבארנון בן דב
 קיבוצניק בעבר ובעתיד, ירושלמי בין לבין. 
ברמן ביום וסטודנט בלילה

ג'רמי קוטנרג'רמי קוטנר
בן 50, יועץ פיננסי, מתרגם ועורך, בעל קורא 
ושחקן קריקט חובבן.
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באיזה ענף ספורט אסור לכופף את הרגליים . 7
ברגע שם נוגעות בקרקע?

איזה הוגה דעות יהודי טבע את המונח "יהדות . 8
השרירים" בנאומו בקונגרס הציוני השני בשנת 
1898 כחלק מתמיכתו בעיסוק בספורט כחלק 

מעיצוב יהודי מסוג חדש?

מה הבקיע את השער היחיד לזכות נבחרת . 9
ישראל בכדורגל בהופעתה היחידה בגביע 

העולם? 

מה ההישג הטוב ביותר של אתלטית ישראלית . 10
במשחקים האולימפיים ומה שמה? 

בונוס: מהי תחרות הספורט הבין-לאומית הוותיקה  *
ביותר שפעילה היום? 

30

מי מחזיק.ה במספר המדליות האולימפיות הגבוה . 1
ביותר לספורטאי.ת יהודי.ה?

מהו הספורט הפופולרי ביותר בהודו?. 2

לפי הסיפור המקובל, איזה ענף ספורט נולד . 3
במקרה כאשר שחקן כדורגל תפס בידו את 

הכדור ורץ איתו לאורך המגרש? 

מיהו הישראלי היחיד שזכה במדליית זהב . 4
במשחקים האולימפיים ובאיזה ענף?

אחד מששת השחקנים על המגרש בקבוצת . 5
כדורעף לובש חולצה בצבע שונה מחבריו? 
מדוע? מה תפקידו? מה אסור לו לעשות? 

מהו קרלינג?. 6
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מה משמעות המילה סטאוט?. 1

מה המדינה עם צריכת הבירה הכי גבוהה . 2
בעולם לנפש? וכמה?

מהי צריכת הבירה הממוצעת לנפש בישראל?. 3

מהו חוק הטוהר הבווארי?. 4

לפי החוק בבלגיה כמה סוכר מותר להכניס . 5
בבירה?

איזה חוק בחוקי חמורבי נוגע בבירה ומהו . 6
העונש?

איך נקראת אלת הבירה במיתולוגיה השומרית?. 7

מה היא המדינה בה האחוז הגבוה ביותר של . 8
הבירות הן מקומיות?

מה היא הבירה החזקה ביותר שיוצרה בישראל?. 9

למה בקבוקי בירה הם כמעט תמיד בצבע חום . 10
ולא ירוק או שקוף?

ארנון בן דבארנון בן דב
 קיבוצניק בעבר ובעתיד, ירושלמי בין לבין. 
ברמן ביום וסטודנט בלילה
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בכמה מימי חג הסוכות מקריבים שבעה פרים?. 1

כמה משבעת פלאי תבל העתיקים היו במצרים?. 2

מי כתבה את הספר "שבעת המנעולים"?. 3

ומי את סדרת ספרי השביעייה הסודית?. 4

איזה חפץ נדרש לצורך המשחק "שבע בום"?. 5

מה מהבאים אינו נכלל בשבע מצוות בני נוח - . 6
אבר מן החי, איסור גזל, עבודה זרה, כישוף?

מי משבעת סריסיו של אחשוורוש מוזכר בהקשר . 7
נוסף במגילת אסתר?

על אלו שבעה בני משפחה מורה ההלכה . 8
היהודית לשבת שבעה?

על איזה סרט מתבסס המערבון "שבעת . 9
המופלאים" שיצא ב1960?

מי הם שבעת העממים ששכנו בארץ כנען?. 10

אברהם אליצוראברהם אליצור
תלמיד ישיבה, אב לשניים וכותב בפייסבוק
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כמה בנים של אדם הראשון מוזכרים בתנ"ך?. 1

מה מקור שם העיר ראשון לציון?. 2

באיזו שפה נכתב הספר "המלך מתיא . 3
הראשון"?

איזה גוף מתהדר בסיסמה "להיות ראשון זה . 4
מחייב"?

איזה בסיס צבאי קרוי על שמו של הרמטכ"ל . 5
הראשון?

על מי מדבר הספר "הראשון לבית אבי"?. 6

אלו אב ובן כיהנו בתפקיד הראשון לציון?. 7

מי הנחה את התוכנית "הראשון בבידור"?. 8

כמה מספרים ראשוניים יש עד 20?. 9

איפה ומתי התקיימה האולימפיאדה הראשונה . 10
בעת החדשה?

אברהם אליצוראברהם אליצור
תלמיד ישיבה, אב לשניים וכותב בפייסבוק

33

איזה זמר ישראלי גדל בנווה אטי״ב עם השם . 1
האמצעי ״פואנקינוס״? 

מי הוא מדען שהופיע על הלוגו המקורי של . 2
אפל?

במהלך המהפכה הצרפתית, מה היה השם . 3
המוכר יותר של ״חברת ידיד החוקה, החירות 

והשוויון״? 

מה שם הבעלים של בית״ר ירושלים? . 4

מי גילם את דמותו של ג׳סי פינקמן בסדרה . 5
"שובר שורות"?  

את מי ייעד אל גור להיות סגן הנשיא שלו . 6
בבחירות 2000?

כיצד נקרא היום הרחוב בירושלים ששמו הקודם . 7
היה רחוב יוליאן? 

אם הפלגתי בנהר הסטיקס, לממלכתו של איזה . 8
אל סביר שאגיע? 

מה שמו של העמק שמפריד בין הרי אדום והרי . 9
הנגב? 

שמו העברי של טיל האוויר-אוויר סיידוויינדר?. 10

בונוס: איזו דמות מאקס־מן מבקשים בסוכות? *

MYQuizMYQuiz
עד הקורונה יצרו ערבי טריוויה בפאבים בכל הארץ. ניתן 
 MYQuizisrael לעקוב אחרי פעילות האינטרנט שלהם בעמוד
ולקחת שם חלק במשחקי טריוויה קבוצתיים און ליין.
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ת שתי אצבעות (בלי קשר לעוד אצבע, חוליה ושן שמסתובבות . 1

בעולם)

אוגוסטוס קיסר. הביטוי נאמר על ידי יובנאליס בסאטירה שלו.. 2

על שם תחילתו של "מזמור ליוחנן הקדוש": . 3

 Ut queant laxīs / resonāre fibrīs / Mīra gestōrum 

famulī tuōrum, / Solve pollūtī / labiī reātum, 

Sāncte Iōhannēs.

סוס שחי בגרמניה בסוף המאה ה-19 והתפרסם ב"יכולתו . 4
האינטלקטואלית" יוצאת הדופן לענות נכונה על שאלות 

אריתמטיות. על אף הבטחות בעליו, התגלה כתרמית. 

המופיליה, מחלת דם העוברת בתורשה. היא הייתה מנת חלקם . 5
של בני מלוכה רבים באירופה במהלך המאה ה-19, ומכאן 

כינויה

על שם היהודי ג'ון מונש, מגדולי הלוחמים האוסטרלים במלה"ע . 6
הראשונה

ככל הנראה מגידו, יש הטוענים בבאר שבע.. 7

ב-15 בספטמבר 1916 בקרב ְפֶלר קּוְרֶסֶלט, חלק מהקרב על . 8
הסום, מלחמת העולם הראשונה.

סוכן כפול מטעם ארה"ב שפעל במלחה"ע ה-2. האדם היחיד . 9
שזכה בעיטורי כבוד משני הצדדים. רבות מהפלישה לנורמנדי 

נזקף לזכותו

קתלין קניון חפרה ביריחו וטענה על סמך ממצאיה שהיא . 10
הקדומה בעולם. לימים התברר כי טעתה.

בונוס: אגתה הייתה נשואה לארכאולוג מקס מלוואן שחפר  *
בעיראק

   היסטוריה    היסטוריה 
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צפת.. 1

ארבע. (לא בבת אחת - התגרש מהשתיים הראשונות . 2
והשלישית נהרגה בתאונת מסוק) 

מוסלמי שיעי. ראש הממשלה צריך להיות מוסלמי סוני . 3
והנשיא נוצרי מרוני.

איסמאעיל הנייה (כיום מנהיג חמאס).. 4

אשרף מרוואן, אזרח מצרי וחתנו של נשיא מצרים גמאל עבד . 5
א-נאסר. שיתף פעולה עם ישראל בשנות השבעים וכונה כך 

על ידי המוסד.

מחמוד עבאס, אבו מאזן, יחגוג 85 בנובמבר הקרוב. מלך . 6
סעודיה, סלמאן בן עבד אל-עזיז, נולד חודש אחריו. 

ערבית מצרית.. 7

ד"ר לרפואה עם התמחות ברפואת עיניים. . 8

ארבע - עיראק, סוריה, טורקיה ואיראן.. 9

שבע. 10

בונוס: דובאי, אבו דאבי, עג'מאן, פוג'יירה, ראס אל-ח'ימה,  *
שארג'ה ואום אל-קיוין.

   העולם הערבי       העולם הערבי    
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   כלכלה   כלכלה

38

עובדים זרים. תל"ג לא כולל את העובדים הזרים באותה . 1
המדינה וכן כולל אזרחים שעובדים במדינות אחרות ושולחים 

כסף הביתה.

המשבר הכלכלי של 1929. 2

שביתות של איגודי עובדים נגד רמת החיים הנשחקת. 3

רפובליקת ויימאר,1918-1933. 4

את כל הרפורמות הכלכליות של אותה שנה. 5

סטנלי פישר. 6

חומת מגן כלכלית. 7

8 .9.6%

מוות ברעב של 43 מיל' איש. 9

ארבעת הנמרים האסייתיים, בשל הכלכלה שלהם שעברה . 10
במהירות לסטנדרטים מערביים בשנות ה90

בונוס: מכוניות משומשות, ובאופן רחב יותר א-סימטריה של  *
אינפורמציה. "לימון" זה סלנג אמריקאי למכונית פגומה
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 רות המואבייה. 1

950 שנים. . 2

שבט לוי. 3

בצלאל בן אורי, שנצטווה לעשות את אוהל מועד. 4

ארבע. אסתר הגיעה בשנה השביעית, המשתה החל בשנה . 5
השלישית וארך שנה.

לא היו לה (שמואל ב', ו', כ"ג). 6

היפופוטם. . 7

ציפורה (שמות, ד', כ"ד-כ"ו). 8

ארץ עוץ (איוב א', א').. 9

יעל אשת חבר הקיני (לאחר שהרגה את סיסרא). 10

   תנ"ך   תנ"ך



   בתי מלוכה באירופה   בתי מלוכה באירופה
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הנסיכה אן, ביתה של המלכה אליזבת, שהיתה בת משפחת . 6
המלוכה הראשונה להתחרות באולימפיאדת מונטריאול 
ב-1976; וביתה של הנסיכה אן, זארה טינדל (פיליפס) 

באולימפיאדת לונדון ב-2012. את מדליית הכסף בה זכתה 
העניקה לה אמא שלה. שתיהן התחרו ברכיבה על סוסים.

פיליפה מלך ספרד, שגובהו 1.97.. 7

את ראמה התשיעי מלך תאילנד, שמלך 72 שנה ו-110 ימים עד . 8
למותו ב-2016.

פיטר פיליפס, בנה של הנסיכה אן, אחותו הצעירה של הנסיך . 9
צ'ארלס. הוא נולד ב-1977, אחותו זארה נולדה ב-1981. הנסיך 

וויליאם, שנולד ב-1982, הוא נכדה השלישי של המלכה. 

הולנד. וילהלם אלכסנדר הוא מלך הולנד הנוכחי. הוא ירש את . 10
הכתר מאמו המלכה ביאטריקס, היא ירשה אותו מאמה המלכה 

יוליאנה והיא ירשה אותו מאמה המלכה וילהלמינה. 

בונוס: שומרי משקל *

שלוש: אשתו הראשונה קתרין מארגון (ביטל נישואין), קתרין . 1
הווארד (הוציא להורג) וקתרין פר (שרדה). שלוש הנשים 

האחרות היו אן בולין, ג'יין סימור ואן מקליבס.

כריסטיאן התשיעי (IX) מדנמרק, שמלך מ-1863 עד . 2
1906. בנו הבכור היה המלך פרדריק השמיני מדנמרק; 

בתו, אלכסנדרה, הייתה מלכת אנגליה בנישואיה לאדוארד 
השביעי (סבתא רבתא של המלכה אליזבת); בתו, דאגמר, 

הייתה הצארינה של רוסיה בנישואיה לצאר אלכסנדר 
השלישי; בנו, ג׳ורג׳, הוכתר למלך יוון; בתו, טיירה, הייתה 

נסיכת האנובר.

משום שבראשי המדינות הלוחמות היו בני דודים: קייזר . 3
וילהלם, הקייזר הגרמני, היה בן דודו של המלך ג׳ורג׳ החמישי 

מאנגליה. ג׳ורג׳ החמישי היה בן דודו של הצאר ניקולאס השני 
מרוסיה. 

המלכה סופיה מספרד. אביה, פול, החזיק בתואר מלך יוון (נפטר . 4
ב-1963); אחיה, קונסטנטין השני, ירש את התואר מלך יוון; 

בעלה, חואן קרלוס, היה מלך ספרד ופינה את הכס לטובת בנה, 
פליפה השישי, מלך ספרד.

המלך קארל גוסטב והמלכה סילביה משוודיה (אז, סילביה . 5
סומרוולת׳), במינכן 1972, כשסילביה היתה מארחת; יורשי 

העצר פרדריק ומרי מדנמרק (אז, מרי דונלדסון), בסידני 2000. 
יורש העצר פרדריק מדנמרק, יחד עם בני דודיו, יורש העצר 

דאז פליפה מספרד ויורש העצר פאבלוס מיוון, הגיעו למשחקים 
האולימפיים. במהלך יציאה משותפת באחד הערבים, נתקלו 

הנסיכים במרי דונלדסון, שהגיעה למשחקים במסגרת עבודתה 
בתחום הפרסום. בני הדודים כינו זה את זה בשמות פרטיים 

בלבד, כך שמרי הכירה את ״פרד״, בלי לדעת שהוא נסיך.

   בתי מלוכה באירופה   בתי מלוכה באירופה
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  מוזיקה ישראלית  מוזיקה ישראלית
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"ים המוות" של ז'ורז' אמאדו. 1

הצנחן המזמר. 2

אליפלט, בוצע ע"י להקת גייסות השריון בה שירתה תרצה . 3
אתר

רן אלירן ונחמה הנדל. 4

קרח תשע. 5

שש: "אני גרה בדפנה שש" בשיר "חפש אותי", "העכבר מרחוב . 6
אילת שש" בשיר "מועקה", "טשרניחובסקי שש שעה חמש" בשיר 

"אחכה לך בשדות", ולהקת התקווה שש

עמק הנהר האדום. 7

אי שם / אילנית. 8

ריקי גל. 9

גברת שרה השכנה, מבוסס על 'הוריקן'. 10

בונוס: חגיגה בסנוקר *
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  ספרות עברית  ספרות עברית
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"בעיר ההריגה" של ביאליק, השיר התפרסם בשם זה כדי . 1
לקבל את אישור הצנזור הרוסי על ידי הצגתו כמגיב לחורבן 

העיירה נמירוב בפרעות ת"ח ולא לפרעות קישינב

סופרים ומשוררים אשר כיהנו גם כחברי כנסת. 2

אברהם בולי, בולי זהו שם חיבה לגבריאל. 3

"הבשורה על פי יהודה" של עמוס עוז ו-"סוס אחד נכנס . 4
לבר" של דויד גרוסמן, שגם זכה

אורי ניסן גנסין. 5

אברהם "סונה" בן-יצחק. 6

לאה גולדברג, ומאמרה "על אותו הנושא עצמו". 7

יעקב שבתאי. 8

רונית מטלון ואריאל הירשפלד, כאשר כל אחד כותב צד . 9
בהתכתבות

אורלי קסטל-בלום, "הספר החדש של אורלי קסטל-בלום". 10
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1971, השנה שבה לופין הצטרף להוגוורטס (הערבה נשתלה . 1
בגללו).

שלושה. ויקטור קרום, קורמאק מקלאגן ורון וויזלי. בפירוש . 2
type יש לה

צמרור ננסי, אבל היא לא אומרת איפה. 3

השותה עלול לשקוע בשינה עמוקה ולעתים בלתי הפיכה. 4

קבלן עשיר שוורנון דרסלי קיווה לקבל ממנו הזמנה של . 5
מקדחות

בספר השני הוא סולק על ידי לוציוס מאלפוי בעקבות התקיפות . 6
בבית הספר; בספר החמישי הוא סולק על ידי פאדג' אחרי שצבא 

דמבלדור נחשף ופאדג' השתכנע שדמבלדור מנסה לחתור תחתיו

שבתאי. פרופ' טרלוני מנבאת שהוא נולד תחת כוכב שבתאי, . 7
באמצע החורף, אבל הארי מעדכן אותה שהוא נולד ביולי

כמעט מאז שנולדה. בספר השני היא מספרת שהיא רצתה ללכת . 8
להוגוורטס מאז שביל הלך, אבל ביל גדול ממנה ב-11 שנה, לכן 

הוא בעצם הלך להוגוורטס ממש קצת אחרי שהיא נולדה

למעגל אין התחלה או סוף. השאלה הזאת מוצגת בפני הארי . 9
ולונה כשהם נכנסים למועדון של רייבנקלו, וזאת התשובה שלונה 

נתנה.

התותחים מצ'דלי. 10

   מוזיקה אמנותית   מוזיקה אמנותית
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רביעיית מיתרים, פרק 3. קרשנדו הוא התגברות של עוצמת . 6
הצליל/סאונד, ודימינואנדו - הנמכתו. קונטרפונקט (בהקשר 

זה) הוא מעין 'רב שיח' בין  קולות / תפקידים המבליט את 
עצמאותם.

הייטור וילה לובוס.. 7

הקונצ'רטו השני לפסנתר של רחמנינוב. הפסיכולוג היה גם . 8
נגן ויולה מחונן שניגן בהרכבים ובתזמורות. בערוב ימיו היגר 
הפסיכולוג ללבנון, הצטרף לתזמורת מקומית וביצע (כחלק 

מהתזמורת) את הקונצ'רטו שהוקדש לו עצמו.

הסונטה לכינור סולו, אותה חיבר אחרי שהיגר לארה"ב. . 9

המחזה פר גינט, Peer Gynt, שנכתב על ידי הנריק איבסן . 10
הנורווגי והולחן על ידי אדוארד גריג. אפשר לקרוא את המחזה 

בעברית בתרגום של לאה גולדברג.

   מוזיקה אמנותית   מוזיקה אמנותית
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Miserere, במקור מאת גרגוריו אלגרי. במקום להיענש בנידוי . 1
על הפרת החוק, מוצרט זכה לברכה מהאפיפיור.

הסימפוניה ה-5. לאחר הביקור של סטאלין, פורסמה ביקורת . 2
נוקבת בפראבאדה שהאופרה היתה 'ערבוביה במקום 

מוסיקה', והמשמעות היתה שהמלחין נמצא כעת על הכוונת 
של המשטר. ב-1937 הלחין את הסימפוניה ה-5 ביצוע 

הבכורה של היצירה התקבל בתשואות גדולות והשיב למלחין 
את כבודו ומעמדו בעיני המשטר ובעיני הקהל.

ריכארד שטראוס - שטראוס השתמש במוטיבים מוסיקליים . 3
קבועים לכל דמות, מקום או חפץ שמופיעים בתוכן הסיפור אותו 

המוסיקה מתארת. ההתפתחות והשינוי של המוטיבים ביצירה 
משקפים את ההתפתחות והשינוי של הדמות / החפץ המיוצגים. 

למצער, אין הלחנה בה הוא אכן ייצג סכין ומזלג.

לילי בולאנז'ר הלחינה יצירה בשם 'תפילה בודהיסטית עתיקה' . 4
בהשראת תפילה בודהיסטית הנאמרת מדי יום וקוראת ליקום כולו 

להגיע לשלום ושלווה, כל בריה בדרכה שלה. 

המלחין פליקס מנדלסון, נכדו של הפילוסוף משה מנדלסון, . 5
מאבות "חכמת ישראל". 

   שירה ופזמונאות   שירה ופזמונאות
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נפשה של רחל בלובשטיין. 1

בליבו של ביאליק (לא זכיתי באור מן ההפקר) . 2

ֵגן ָעָלי./. 3 ירּוָשַלִים,/ ְזכּוְתֶכן ּתָ אסתר ראב: ַסְבּתֹות ְקדֹוׁשֹות ּבִ
ת ְוַנְפָטִלין. ּבָ י/ ֵריַח ֵנרֹות-ׁשַ ַאּפִ ְגֵדיֶכן ּבְ ָעָלה ֵריח ּבִ

הּור מּול ַחּלֹוְנָך . 4 ְיָלה ַהּסָ ּלַ ִרים./ ּבַ ִלי ִצּפֹור/ ָזִרים ּוְמֻבּצָ ַמִים ּבְ ׁשָ
ָרָצִרים (נתן אלתרמן) ְבִכי ַהּצְ עֹוֶמֶדת/ ִעיר ְטבּוָלה ּבִ

ְצִחי.. 5 לֹום ַהּנִ ָ ְבָטח,/ ַהּשׁ לֹום ַהּמֻ ָ ל ַהּשׁ ה ִהיא ִאי/ ׁשֶ ּנָ ל ׁשֹוׁשַ אי. ּכָ

"שירה לי מזמור חדש, שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש". 6

"בואי כלה". 7

להיות עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על  קרוב, על רחוק. 8

אל האדם שנפל ממטוס. 9

לא יכבו את האור שעולה בבוקר. 10

בונוס: אותה. "ספרי תורה מצילים מן האש, אותי לא". *
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כנסיית דומינוס פלביט שבהר הזיתים. כדי שהמראה . 1
שראה ישוע בעת הנבואה במקום יהיה זהה למראה שרואה 

המתפלל בעת התפילה.

כנסיית הניאה שנבנתה באמצע המאה ה-6 על ידי הקיסר . 2
הביזנטי יוסטיניאן.

הרובע היהודי. 3

האנסטסיה, ובתרגום לעברית "כנסיית התחיה". 4

עין כרם מזוהה עם העיר בה נולד וגדל יוחנן המטביל. 5

הטמפלרים Templers, להבדיל ממסדר האבירים שהגיע . 6
Templars לירושלים במסעות הצלב - הטמלפרים

הכנסייה האתיופית. המסורת מספרת ששנה של מלכת שבא . 7
מנליק הוא בנו של שלמה המלך.

אקסודוס. 8

לפי האמונה הנוצרית, מעץ שצמח בעמק זה הכינו את הצלב עליו . 9
נצלב ישוע

יום ראשון של הדקלים, בו נערכת תהלוכה בה משתתפים . 10
הצופים הערבים -אורתודוכסים בעולם לובשים חצאיות קילט, 

מכים בתופים גדולים ומנגנים בחמת חלילים

    ירושלים היהודית    ירושלים היהודית
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 ג'נגריה אל פוקא, כך קראה הכנסיה היונית לשטח.. 1

הגן הבוטני שבהר הצופים. 2

מנחם אוסישקין ויהודה לייב פינסקר, בכוונה ליצור שם את . 3
בית הקברות הלאומי של העם היהודי בארץ ישראל. לאחר 

מלחמת העצמאות הועבר הקונספט להר הרצל

המוזיאון הארכיאולוגי באיסטנבול. 4

הרב קוק. איבן בטוטה היה שם הרחוב הרב קוק בתקופת . 5
המנדט

בית"ר ירושלים. לפי תפישת ההדר הבית"רי, יש להתלבש בהידור . 6
לכבוד שבת. מדי השבת השתנו לאורך השנים, אבל בעיקרם 

מדובר בחולצה לבנה עם צווארון.

מרתף השואה שנמצא בהר ציון. 7

ברכת הכהנים (הממצא מתוארך למאות 5-7 לפני הספירה) . 8
נמצאה חרוטה על גליל כסף, בכתב מרובע (המוכר לנו ככתב 

דפוס בן ימנו)

9 .Jerusalem Lions

יום ירושלים. 10

מחזות זמרמחזות זמר
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המחזמר The Black Crock ב-1866. 1

דודו פישר. הוא קיבל את התפקיד של ז׳אן ולז׳אן בעלובי . 2
החיים, והציב תנאי שהוא לא מוכן לעבוד בערבי שישי 
ובשבתות. הוא התלבט האם להתעקש למרות מורת 

הרוח של ההפקה, פנה לרבי מלובביץ׳ שנתן לו את ברכתו 
להתעקש. פישר התעקש וההפקה לא הופיעה בשבתות.

לפגוש את הרובינסונים. 3

הקול של אלזה מפרוזן. היא נבחנה גם לתפקיד רפונזל . 4
ב-Tangled אבל לא התקבלה.

טוני.. 5

אוף ברודווי. 6

האמן הגדול מכולם (The Greatest Showman), שגם היום אין . 7
לו גרסה בברודווי. 

שירי מימון, ששיחקה במחזמר שיקאגו בתור רוקסי הארט. 8

ריאן גוסלינג. יו ג'קמן שיחק במספר מחזות זמר, ביניהם . 9
אוקלהומה ו-The Music Man, מארק רפאלו שיחק במספר 

מחזות זמר, ביניהם Awake and Sing ו-The Prince, אריאנה 
גרנדה שיחקה ב-13.

ג'ירפה. אריה מופיע ב"מלך האריות", חולדה מופיעה . 10
ב"החולדות", חתול מופיע במספר מחזות זמר, המוכר ביניהם הוא 

Cats

בונוס: ישיבה יוניברסיטי. יש לו אחד גם מווזליאן, בה, בניגוד  *
לישיבה יוניברסיטי, מנואל מירנדה למד.

    דיסני    דיסני
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אף אחד. אם חשבת על מופסה לסימבה,  הציטוט המדויק . 1
הוא: "תקופת שלטונו של המלך עולה ושוקעת כמו שמש, יום 
אחד סימבה, השמש תשקע בתקופה שלי ותזרח עליך כמלך 

החדש!" - "וכול זה יהיה שלי?" - "הכול".  

צרפת. 2

שלגיה ושבעת הגמדים.. 3

 טימון הוא סוריקטה.. 4

במבי.. 5

אריאל בת הים (הצילה את הנסיך אריק מטביעה בחלקו הראשון . 6
של הסרט).

הגיבן מנוטרדאם.. 7

להקת הזאבים.. 8

קריקט. . 9

אלסה יוצרת למען אולף ענן שלג קטן שמלווה אותו תמיד.. 10

בונוס: למיקי מאוס יש ארבע אצבעות *
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1.2 מטר. 1

אורים, בראי, גל-און, חצרים, כפר דרום, משמר הנגב, נבטים, . 2
נירים, קדמה, שובל, תקומה

הר רמון שגובהו 1037 מ'. 3

קיבוץ רביבים, במלחמת העצמאות נכבשה אילת והפכה . 4
ליישוב הדרומי ביותר

המכתש הגדול (נקרא גם מכתש חתירה), המכתש הקטן (נקרא . 5
גם מכתש חצרה), מכתש רמון וזוג מכתשי עריף

מושב עין יהב שהוקם כמצפה חקלאי ב1952 והפך למושב . 6
ב1962.

הרי אדום. 7

הישוב צוקים. מתעסקים בתיירות. 8

נחל פארן שאורכו 150 ק"מ.. 9

אילת. 10

   מרכז הארץ   מרכז הארץ
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מלחמת ההתשה. 1

נהר הירדן ונהר הירמוך. 2

בקיבוץ טירת צבי שבעמק בית שאן: ב-21.6.1942 נמדדו בה . 3
54 מעלות בצל

הר בעל חצור (1,016). 4

הר גריזים, אליו הם עולים לרגל שלוש פעמים בשנה: סוכות, פסח . 5
ושבועות 

כורכר. 6

הקרב של דוד וגוליית. 7

שילה. אחרי החרם על שבט בנימין, בנות שילה חוללו בכרמים.. 8

יפו, שכם, ציון, רחמים, אריות, פרחים, חדש, אשפות. 9

הקו הירוק. 10

בונוס: כי הקו סומן על המפות המודפסות בצבע ירוק *
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סלעי יסוד. 1

יהודים ודרוזים, כמעט חצי-חצי.. 2

מג'דל שמס שלמרגלות החרמון וגובהו בין 1120 - 1230 . 3
מטרים מעל פני הים

206- מטר. 4

התקופה הפלאוליתית תחתונה, תקופת האדם הקדמון, לפני . 5
790,000 שנה

עד 6 מ'. 6

הר מירון, שגובהו 1204 מ'. 7

שמונת הנופלים בקרב תל חי: שניאור שפושניק, אהרון ֶשר, דבורה . 8
דראכלר, בנימין מונטר, (זאב) ַשרף, שרה צ'יז'יק, ג'ייק (יעקב) 

טוקר ויוסף טרומפלדור

הר תבור, עליו נמצאת כנסיית ההישתנות. 9

זכרון יעקב – על שם אביו, ג'יימס (יעקב) מאיר רוטשילד,. 10
בת שלמה – על שם אמו, בטי דה רוטשילד ואביה סלומון (שלמה) 

מאיר רוטשילד, 
גבעת עדה – על שם אשתו, אדלהייד (עדה) רוטשילד, 

פרדס חנה – על שם בת דודו, חנה רוטשילד,
כפר הנוער שפיה – על שם סב, מאיר (אנשל) רוטשילד,

בנימינה – על שם הברון עצמו ששמו המלא היה אברהם בנימין 
אדמונד ג'יימס דה רוטשילד, 

מזכרת בתיה – על שם אמו, בטי סלומון דה רוטשילד.

    ירושלים המוסלמית    ירושלים המוסלמית
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אל קודס ("הקדושה"). 1

מסגד אל-אקצה נבנה במטרה להיות מסגד, בעוד כיפת . 2
הסלע נבנתה כמבנה זכרון (מוניומנט)

אל בוראק, על שם סוסתו הפלאית של מוחמד בעזרתה הגיע . 3
על פי האמונה המוסלמית להר הבית. בפינה הדרום מערבית 

של הר הבית יש חור באחת האבנים, בו נקשרה מסורת 
מאוחרת שאליו נקשר מוחמד את אל- בוראק.

נבי עוכשה, אחד מחבריו של מוחמד. לפי המסורת המוסלמי, . 4
זה מקום קבורתו.

לפי המסורת המוסלמית, עם כיבוש העיר על ידי החאליף עומאר . 5
איבן אל ח'טאב, הוזמן החאליף להתפלל בכנסיית הקבר יחד עם 

הבישופ של הכנסייה. החאליף החליט להתפלל מחוץ לכנסיה, 
בידיעה שבמקום בו יתפלל לראשונה בירושלים יוקם מסגד.

י - מושל צפת בן המאה ה-13. 6 אִכּ ָעָלאא' א-דין ָאידּוְרָדי אל ּכּוָבּ

חוסיין מלך ירדן החל את בניית ארמונו ב1965. שלד המבנה עומד . 7
על כנו.

משפחת דג'אני, משמעות התואר היה קבלת האחריות על קבר . 8
דוד וחדר הסעודה האחרונה.

חיננית. 9

5 ש"ח. 10



   ספורט כללי   ספורט כללי
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משחקים אולימפיים שונים.

 קריקט – בערך 400 מיליון צופים בטלוויזיה במשחקים בין-. 2
לאומיים שבהם משתתפת הנבחרת הלאומית

 רוגבי  - השחקן הוא וויליאם אליס (שגביע העולם ברוגבי . 3
נושא את שמו) והאירוע התרחש בביה"ס רוגבי (מכאן שם 

המשחק) באנגליה בשנת 1823.

גל פרידמן (במשחקי אתונה בשנת 2004) בשייט (גלשן . 4
רוח).

הוא שחקן הגנה ייעודי (מכונה "ליברו"). אסור לו להנחית . 5
את הכדור.

ענף ספורט קבוצתי שנערך על משטח קרח ובו מתחרות זו בזו . 6
שתי קבוצות בנות ארבעה שחקנים כל אחת, המנסות להחליק 
אבנים מעוגלות גדולות סמוך ככל האפשר למרכז ה"בית" של 

הקבוצה השנייה. המשחק פופולרי בעיקר בקנדה, בשווייץ, 
בצרפת ובסקוטלנד, ומהווה חלק ממשחקי החורף האולימפיים 

מאז 1998.

בהליכה תחרותית – על הרגל הנוגעת בקרקע להישאר ישרה, ולא . 7
– לאחר מתן 2 אזהרות המתחרה עלול להיפסל. 

מקס נורדאו. 8

מוטל'ה שפיגלר – בגביע העולם במקסיקו 1970. 9

אסתר רוט-שחמורוב. מקום 6 בגמר ריצת 100 מטר משוכות. . 10

בונוס: גביע אמריקה – תחרות שייט בין-לאומית שהחלה (דווקא  *
באנגליה) בשנת 1851 ושמתקיימת עד היום מדי 3-4 שנים במדינה 

שזכתה בתחרות הקודמת.

   בירה   בירה
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חסון. 1

צ'כיה- 191.8 ליטר לנפש. 2

17.4 ליטר לנפש. 3

הבירה יכולה להכיל רק לתת, כשות, שמרים ומים.. 4

20 אחוז. 5

עונש מוות על מהילת בירה במים. 6

נינאקי. 7

קרואטיה. מעל 90 אחוז מהבירות בה הן מקומיות. 8

קים גולאג פארטי של "הדיקטטור" - 53 אחוז. 9

אור שמש הורס את הבירה, ולכן בחרו בצבע שיסנן כמה שיותר . 10
אור. (זאת גם אחת מהסיבות שבירה בפחית עדיפה על בקבוק, 

אבל זה סיפור אחר).

   מזון   מזון
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קפוצ'ינו: מסדר הנזירים הקפוצ'ינים, קופים קפוצ'ינים וקפה . 1
קפוצ'ינו

באפלו. 2

אתרוג, שמינים שלו קיימים גם באופן פראי טבע. יתר הפירות . 3
נוצרו על ידי הכלאה טבעית או מלאכותית.

גזר. מקורם של כל יתר הפרטים ברשימה ביבשת אמריקה.. 4

חמין. 5

דבש. נוסף על הדבש, טג' מכיל גם כשות בשם גשו.. 6

ג'ין וטוניק. הכינין עליו מבוססים מי הטוניק היה תרופה למלריה . 7
עוד בדרום אמריקה. הערבוב עם הג'ין לשיפור הטעם של מי 

הטוניק נעשה על ידי בריטים במושבות מוכות מלריה.

בחג המולד.. 8

יום העצמאות. המאכלים הוצעו בהגדת יום העצמאות שהוציאה . 9
המדינה בשנותיה הראשונות.

על משקל לביבה, מהמילה "גליד" (נוזל שנקרש, בן דוד של . 10
המילה ארמית "גלידא", קרח, שמופיעה בתרגום אונקלוס) ועל 

Gelato שום הדמיון המצלולי למילה האיטלקית

בונוס: בעבודה. סוקי מנהלת מטבח ומלון, ג'קסון הוא ספק  *
הירקות שלה.

   מבצעי חילוץ   מבצעי חילוץ
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האצ"ל, כדי לשחרר אסירי אצ"ל שהוחזקו שם על ידי הבריטים. 1

תימן. במבצע הזה הועלו רוב יהודי תימן לישראל. 2

אתיופיה. המבצע אמור היה לסיים את העלאת כל יהודי . 3
אתיופיה לארץ ישראל.

ברית המועצות (רוסיה). המבצע כלל חטיפת מטוס נוסעים . 4
ריק.

השבת 'שלושת הנערים': איל יפרח, נפתלי פרנקל וגלעד שער . 5
שנחטפו בגוש עציון

תיגבור הכוחות בגוש עציון במלחמת העצמאות. 6

מבצע אנטבה. יהורם גאון משחק בסרט את יוני נתניהו. 7

בנימין נתניהו, תחת פיקוד של אהוד ברק. 8

מול סוריה וארגוני טרור פלסטיניים. 9

בונוס: יהורם גאון *



   ראשון   ראשון
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שלושה – קין, הבל ושת.. 1

לַ ִם . 2 ם ְוִלירּוָשׁ ה ִהָנּ  הפסוק בישעיהו מא, כז: ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵנּ
ן.  ר ֶאֵתּ ׂ ְמַבֵשּ

 פולנית, בידי יאנוש קורצ'אק. 3

בנק הפועלים . 4

מחנה תל השומר – הכולל גם את הבקו"ם . 5

בן ציון, בנו הבכור של אליעזר בן יהודה (שלאחר מכן שינה את . 6
שמו לאיתמר בן אב"י) 

הרב עובדיה והרב יצחק יוסף.. 7

דודו טופז. 8

שמונה: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.. 9

אתונה, 1896. 10

   שבעה אושפיזין וארבעה מינים    שבעה אושפיזין וארבעה מינים 
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אברהם טל. 1

אייזיק ניוטון. 2

המועדון היעקוביני. 3

משה חוגג. 4

אהרון פול. 5

ג׳ו (יוסף) ליברמן. 6

רחוב המלך דוד. 7

האדס. 8

הערבה . 9

לולב. 10

בונוס: אתרוג *

NBANBA      

61

ת
בו

שו
ת

 ניית ת'ורמונד, אלווין רוברטסון, האקים אלאג'ואן, דיוויד . 1
רובינסון

דריימונד גרין- 12 ריב', 10 אס', 10 חט', 5 חס' אבל רק 4 . 2
נק'

נייט רובינסון, שלוש פעמים. 3

ספאד ווב - 1.70 מטר. 4

האקים אלאג'ואן, מייקל ג'ורדן, והחל מלפני שבוע יאניס . 5
אנטאטקומפו

אלווין רוברטסון, דיקמבה מוטומבו, טייסון צ'נדלר, מארק גאסול. 6

פעמיים - ווס אנסלד ווילט צ'מברליין. 7

מג'יק ג'ונסון בגמר של 1980. 8

מרכוס קמבי עם מעל ל4 מיליון הצבעות לאורך השנים. 9

מייקל וויליאמס עם 97 קליעות עונשין רצופות ללא החטאה. 10


