חובר ע"י שבט צחור הנהגת דרום
שאלות לערב חידון בנושא יחידת לימוד ירושלים
שאלות מהירות לחימום ) 10שניות לקבלת תשובה( – סה"כ  5דקות:
 .1מי עמד בראש הכוחות הבריטים שכבשו את ירושלים ?
)הגנרל אדמונד אלנבי (
 .2איזו שיטת בניה פיתח ריכרד קאופמן ?
)הבאו האוס(
 .3מי כונה "הידיד" ?
)אורט וינגיט(
 .4מי נבחר להיות נשיאה הראשון של מדינת ישראל ?
)חיים ויצמן(
 .5מדוע פרץ המרד הערבי הגדול ?
)עלייה יהודית מסיבית לא"י(
 .6מהו הבווינגרד?
)אזורי ביטחון בי-ם שהבריטים הגבילו את הכניסה אליהם ,האזורים פונו מתושבים והוקפו גדר
תיל .בווין -שר חוץ בריטי ,גרד -סטלינגרד(
 .7מה קבעה ועדת פיל ?
)חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות  ,ירושלים נשארת תחת שלטון מנדטורי בריטי(
 .8מהי החלטה ? 181
)חלקת א"י ל 2-מדינות נפרדות  50%פחות או יותר לערבים – אזור שומרון יהודה ישראל –
רצועת החוף ,הנגב ,הגליל (
שאלות המלוות בתמונה ) 10דקות( :
 .9זהה את הדמות שבתמונה  .הצג ארוע אחד בו נזכרת הדמות או פעילות אחת בה השתתף .
)זאב ז'בוטינסקי – פרעות תר"פ תרפ"  /רבזיוניסטית/ביתר /גדודים עבריים(
 .10מהו האירוע הנזכר בתמונה ? מה קרה שם? מתי התרחש? למה גרם ?
)סכסוך הכותל -יום כיפור  – 1929פרעות תרפ"ט (
 .11מהי המפה המוצגת בתמונה ? מי חתם על המפה ? באיזו שנה ? מה היו השלכותיה ?
)הסכם שביתת הנשק – משה דיין&עבדאללה תל 30 -בנובמ'  1948חציית רחובות/בתים/חיים(
 .12מהו הארוע הנזכר בתמונה ? ספר את סיפור כניעת ירושלים לגנרל אלנבי
)כניסת הגנרל אלנבי לי-ם – ביצים לארוחת בוקר ,פמלייה  ,כתב כניעה (
 .13מהו המבצע המסתתר בציור ? למה נקרא כך ?
)מבצע נחשון – הראשון האמיץ – נחשון בן עמינדב (
שאלות המלוות בפאזל ) 10דקות( :
 .14הרכב את הפאזל  .מהו המבצע המסתתר בתמונה שקיבלת ? למה נקרא כך ? ספר עליו בקצרה

)קלשון – מבצע קלשון – שלוש זרועות הנעות ממרכז אחד – כיבוש ירושלים (
 .15הרכב את הפאזל  .מהו הארוע המסתתר בתמונה שקיבלת ? מה קרה שם ?
)שיירת הדסה – שיירה שהעבירה צוות רפואי להר הצופים  78נהרגו עשרות נפצעו (
 .16מפת ירושלים :השלמת הרכסים ושכונה אחת בכל רכס  +דרכים מרכזיות מירושלים )על זמן(
א .קבוצת ראשונה – חלק המערבי
ב .קבוצה שניה  -החלק המזרחי
שאלות המלוות בשיר ) 10דקות( :
 .17מה מיוחד בבית האחרון שבשיר ? מתי הוא נכתב ? על ידי מי ? )להשמיע רק את הבית
האחרון של השיר(
)ירושלים של זהב – אחרי מלחמת  6הימים – נעמי שמר (
 .18על איזה קרב מדובר בשיר ?
מי אמר את המשפט "ירושלים בידינו"? מי הוא היה ?
)גבעת התחמושת –  6הימים – מוטה גור -מפקד הצנחנים(

)להשמיע קטע דיבור על הקרב(

 .19השלימו את המילה האחרונה של השיר ימי החנוכה .מהו המבצע המסתתר במילה ? מה מטרתו?
)על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים /מבצע מכבי –פריצה מחודשת של הדרך לי-ם
אחרי מבצע נחשון( אם המתחרים לא שרים לבד בקול את השיר אז להשמיע את השיר
 .20התחילו לשיר את השיר המתנגן  .מה מיוחד באתר המדובר ? מה יש בו ? בעיות שיש בו ?
)מנגינת קריוקי "מעל פסגת הר הצופים  "....שטח מפורז – אוניברסיטה בית חולים(
שאלות פתוחות )בין  7 -5דקות( :
 .21מה ההבדל בין שטח הפקר לשטח מפורז ? תן דוגמא לכל אחד מהם .
 .22מה קרה ביום ה' באייר תש"ח ? ומה ב 14-במאי  ? 1948מי מהם היה קודם ?
) אותו תאריך – הכרזת המדינה וחתימה על מגילת העצמאות(
 .23מה המשותף בין האוניברסיטה העיברית וביה"ח הדסה ?
 .24מהי פרשת דיר יאסין ?
 .25מיהו חג' אמין אל חוסייני ?
סה"כ חידון בין  40 -30דקות

