
 
 

 

 
 
 
 

 

 ב' ליום העצמאות-חידון א'
 (התשובות בסוגריים)

 
 א
 (1822 ,)אוטואמנסיפציה, פינסקר שחרור עצמי •
 ()אחד העם הוא אשר גינזבורג •
 ()אוגנדה ?תכן קשר בין אידי אמין וציונותיהי •
)נפתלי  :את הבית הבא משירו הידוע אנו שרים •

 (הרץ אימבר, התקווה
                    שמעו אחי בארצות נודי

                    את קול אחד חוזינו
                    כי רק עם אחרון היהודי

                   דם אחרית תקוותנו
שבועתם של גולי בבל, מספר תהילים )אם  •

 (אשכחך ירושלים תשכח ימיני
תכנן  ,תונאי ושופט בארה"בימרדכי עמנואל נח, ע •

ה יהודית בגראנד איילנד, לילה במדינט מקל
 ()אררט ...יורק. למדינה זו קרא-מדינת ניו

              
  ב
 ,1987 באוגוסט 31-29 -אני העיר זכיתי לארחו ב •

 ()באזל הקונגרס הציוני הראשון
פרסם  2.11.1917 -את הצהרתו החשובה ב •

 ()ארתור ג'ימס בלפור בצורת מכתב לרוטשילד
ם הוא בדה מליבו יהודי מבדח. מילים מילי •

 ()בן יהודה אליעזר 1858-1922 .הקודח
מדינת ישראל תהה פתוחה לעליה יהודית  •

)בן גוריון,  ולקיבוץ גלויות. מי הכריז, היכן ומתי
 (עצמאותת המגיל

  
  ג
 ()גדרה 1884 ,נוסדה בחנוכה תרמ"ד •
מכתב השמיניות. לא רוצים רחוב את עורר בזמנו  •

 ()גולדמן נחוםעל שמו בתל אביב 

מכתב אל  1969 -י"ח משפחות מארץ זו פרסמו ב •
באו"ם ותבעו להניח להם  הוועדה לזכויות האדם

 (יהיאורגלצאת לארץ אבות )ג
  

  ד
דבר אל בני  -)דאבי"ו  שמה הראשון של ביל"ו •

 (ישראל ויסעו
 ()דרייפוס משפטו השפיע עמוקות על הרצל •
על חמשת  בוסל, חבר דגניה א', נתן את שמה •

 ()דגניה מיני דגנים הגדלים באזור
 
  ה
 כדברי יצחק שדה: אנו נושאים את עמנו על שכם •

 ()העפלה
אני מאמין שדור של יהודים נפלאים יצמחו  •

אולי לא המשפט  האדמה, המכבים ישובו לתחיה
 (הידוע ביותר, אבל... )הרצל

  
  ו
 ()וילנר מאיר, ורדי מחותמי מגילת העצמאות •
ות המצאתו לייצר ט.נ.ט מתפוחי אדמה גם בזכ •

)וייצמן  באה ההכרעה לטובת הצהרת בלפור
 (חיים

מראשוני המחנכים בארץ ישראל. פרסם קול  •
-לעמם ולציון ב קורא אל צעירי ישראל אשר ליבם

לאמר: "מהרו ובואו, חדש וימי הבילוי"ם".  1905
על שמו  ה לעליה.יחלוצי העליה השני את דירבן
 (ן יוסף)ויתקי מושב

את יציאת  -להבדיל  -גוריון -לפניה השווה בן •
 –... )ועדת חקירה אנגלו מצרים לאניה מייפלואר

 (אמריקנית
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
ויכוח על הדגל הציוני הוא הוציא טלית וכך וב •

של ההסתדרות  שניהנשיא ה .נקבע דגל כחול לבן
 ()וולפסון דוד 1856-1911הציונית 

)ועידת  1884-בכינוס היסוד של חובבי ציון  •
 '(קטוביץ

  
  ז
 ()זכרון יעקב קרויה על שם אבי הנדיב •
סתה לחטוף ייהודים מלנינגרד נ 10היא עם עוד  •

 ()זלמנסון סילווה  מטוס ולעלות לארץ ישראל
  

  ח
שמגמותיה תחיית  ,1881-תנועה ברוסיה, נוסדה ב •

 ()חיבת ציון עם ישראל
חברים עלו  14 .1881-ה ביל"ו בבעיר זו נוסד •

 ()חרקוב בראשות ישראל בלקינד
  

  ט
 ()טרומפלדור יוסף הוא מייסד החלוץ •
  
 י
 ()יהודה הלוי הוא בסוף מערב, אבל לבו במזרח •
 (1947)יציאת אירופה,  היא אכסודוס •
  

  כ
בצרפת  1860 -היא חברת אליאנס שנוסדה ב •

 -)כי"ח  .1840-ב בעקבות עלילת הדם בדמשק
 (כל ישראל חברים

מייסד האימפריה הפרסית, קרוי בנבואת ישעיהו  •
 ()כורש  יחסו לשיבת ציון. "רועי משיחי" בזכות

                
  ל
שם ספרו על נחמן שהשתגע וכיבה הנר ביום  •

במעבר לציונות ר כיפור, מתאר את המשב
 ()"לאן (1874-1899 )מרדכי זאב פיארברג

ממייסדי הוועד האודיסאי של חובבי ציון. לו ידע  •
 ()לילינבלום ..על שמו בת"א. מה מתרחש ברחוב

 
  מ
אולם יש נשבעים, שבלילות עוד  ,מרכבתו נשרפה •

 ()משה מונטיפיורי  רואים אותו רוכב על המרכבה
 (על כנפי נשרים או )מרבד הקסמים •
  
  נ
אני הולך רק לארץ -הולךאמר: לכל מקום שאני  •

רק ביקור קצר בארץ וחזר  ישראל, אבל הוא ביקר
 (לבס)ר' נחמן מבר לאומן

              
  ס
הנייר לו ציפה  ,1925-בתקופת המנדט הבריטי מ •

לארץ ישראל  כל יהודי, שקיווה להגיע
 (.)סרטיפיקט

הפוגרומים אשר השפיעו מאוד על הצעירים  •
 ()סופות בנגב בעמם להקים את ביל"ו

 ...בוז ל ,: מדינה עברית עליה חופשיתימוהשל •
 (ספר הלבן)

  
  ע
 ()עליית הנוער  רחה פרייאר 1932 -יסדה אותי בי •
 ()עזרא ונחמיה מבצע בבל •
  

 פ
לפי המסורת ישבו שם יהודים ברצף מימי הבית  •

 ()פקיעין השני ועד היום
כתב שיר. הוא התחיל אותו  ישראל דושמן •

 ?שרים: פה. מה השיר במילים: שם בארץ. אנו
 ()פה בארץ חמדת אבות

  
 צ
מהרצל והלאה היו הרבה סוגי ציונות, מנה כמה  •

 (מהם )כללית, רוחנית, סינטטית, מעשית, דתית
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 ק
צבי הרמן שפירא בקונגרס הציוני יוסדה ע"י  •

 .(החמישי )קק"ל
קונגרס ציוני הדנו בתוכנית אוגנדה ) מסגרתוב •

 (23-28.8.1903שישי 
  

 ר
מנה את ישוב ארץ ישראל במניין מצוות עשה  •

 (13ר' משה בן נחמן, ספרד מאה  -)רמב"ן 
ספרו הידוע של משה הס בו תיאר את חזון שיבת  •

 (ציון )רומא וירושלים
 (בנימין על שמו בנימינה )רוטשילד •
  

  ש
שם לי ברכה שם הרוחה  המזרחה המזרחה •

מה לי ? הכא? מה לי הכא?  המזרחה המזרחה
הנשיא  -)שזר זלמן   ?המחבר המזרחה? מי

 (השלישי
שירו הראשון של המשורר הלאומי כך נפתח  •

 ()שלום רב שובך / אל הציפור
)שאו  דגל "מחנה יהודה" ולא בית"ר ירושלים •

 (ציונה נס ודגל
  

  ת
נוילנד אלטלספר נחום סוקולוב שם תרגומו של  •

עיר בבבל )תל  15 -לפי יחזקאל ג' ,של הרצל
 (אביב

 (אנו נאמר גולה הם יאמרו )תפוצה •
 
 
 
 


