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 . מי מהמתאגרפים הבאים שזכה במדליית זהב אולימפית אף פעם לא עבר למקצוענות?11
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 מוחמד עלי, ארה"ב .2

 פלויד פטרסון, ארה"ב .3
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  ?1948 בשנת השחרור במלחמת ונהרג לישראל שעלה האולימפי המדליסט הוא מי. 12
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 DREAM TEAM :1סרטון 

  ?בגמר אולימפי זהנבחרת החלומות האמריקאית את איזו נבחרת ניצחה  .1

  קרואטיה

 ?אלה משחקים עד ב"ארה נבחרות לכל בהשוואה החלומות נבחרת שסמלה המשמעותי החידוש היה מה .2

  NBA-מקצוענים מה שחקנים לראשונה כללה הברית ארצות של האולימפית הנבחרת

 שיחקו בנבחרת החלומות האמריקאית.ששחקנים  5מנה שמות של  .3

 ארלס'צ, מאלין כריס, פיפן סקוטי, דרקסלר קלייד, סטוקטון ון'ג, מייקל ג'ורדן, לארי בירד, ונסון'ג יק'מג
  לייטנר כריסטיאןו יואינג פטריק, רובינסון דייוויד, מלון קארל, בארקלי

 ?הגמר במשחק נקודותה מירב את קלע האמריקאית הנבחרת משחקני מי .4

 מייקל ג'ורדן 

 מי היה מאמן הקבוצה? .5

 דיילי אק'צ

 
 אולגה קורבוט :2סרטון 

 ואיזו מדינה יצגה? שבסרטון מי הספורטאית .1
  אולגה קורבוט, ברה"מ

 ?באילו משחקים אולימפיים לקחה חלק בסרטון זה .2
  1972מינכן 

 ?בכמה מדליות זהב אולימפיות זכתה באותם משחקים ובאילו מקצועות .3
  מדליות, קורה, קרקע וקרב רב קבוצתי 3

 ?1976וגם במשחקי מונטריאול  1972באיזה מכשיר זכתה במדליה אולימפית גם במשחקי מינכן  .4
 קורה

 במדליית הזהב בקרב רב? 1972מינכן מי הספורטאית שזכתה במשחקי  .5
 בה'טורישצ לודמילה

 
 ורד בוסקילה וניקה קורניצקי :3סרטון 

 ?2008 ין'בייג ממשחקי בסרטון המופיעות הישראליות השייטות הן מי .1
 קורניצקי וניקה בוסקילה ורד

 ?2004 אתונה במשחקי מקום איזהול אלה במשחקים הגיעו מקום איזהל .2
 באתונה 18, ין'יגיבב 4

 ?האולימפיים במשחקים רביעי למקום הגיעו אחרות מפרש שייטות איזה .3
  קדמי שני, פבריקנט ענת

 ?האולימפיים במשחקים רביעי למקום הגיעו גברים מפרש שייטי איזה .4
 סלע ויואל אמיר אלדד

 ?האולימפיים במשחקים ישראל את שייצגו הראשונים השייטים היו מי .5
  ניר ואפרים יכאלימ יאיר

 
 
 
 
 
 
 



     
 

 קון-בלנקרס פאני: 4סרטון 

 רטאית שבסרטון ואיזו מדינה יצגה?מי הספו .1
  הולנדקון, -בלנקרס פאני

 ?באילו משחקים אולימפיים לקחה חלק בסרטון זה .2
  1948לונדון 

 ?ובאילו מקצועות בסה"כ אולימפיות זכתהבכמה מדליות זהב  .3

  מטר 4x100 מטר, שליחים 200משוכות,  80מטר,  100, מדליות 4

 ?2000באיזה תואר הוכתרה בשנת  .4
  ספורטאית המילניום

 מטר משוכות? 100-מטר משוכות ל 80-באילו משחקים שונה מרחק הריצה מ .5
 1972מינכן 

 
 ניסגרג לוג: 5סרטון 

 ?ואיזו מדינה יצג שבסרטון מי הספורטאי .1
 גרג לוגניס, ארה"ב

 ?חלק בסרטון זה באילו משחקים אולימפיים לקח .2
  1988סיאול 

 במשחקים אלו?ה אולימפיות זכ אילו מדליותב .3
 מטרים 10מטרים ומקפצה של  3מדליות זהב, מקפצה של  2

 ?במשחקים האולימפיים בסה"כזכה בכמה מדליות זהב אולימפיות  .4
4  

 , פרט לסין מאיזה עוד מדינות היו זוכים במדליית זהב בקפיצות למים?2016במשחקי ריו  .5
 בריטניה

 

 3שלב 

 

ענף ואת  את שמותיהם ציין .מכביהספורטאים שזכו במדליות זהב הן במשחקים אולימפיים והן במשחקי  13מנה עד 

 בו התחרו. ספורטה

 שם הספורטאי הספורט ענף

 ליליאן קופלנדו' ג'רי אשוורת אתלטיקה

 הנרי ויטנברג האבקות

 ספלמןברגר ופרנק  אייזק הרמת משקולות 

 מיץ' גיילורד התעמלות

  שאריקוב, מריה מאזינה וסרגי ואדים מרקוביץ' גוצט סייף

 ומארק ספיץ לני קרייזלברג , ליזאק, ג'ייסון גייל-ובר גארט שחיה

 


