
     
 

 

 

                           

       

 
  4-החידון האולימפי ה

 מבחן הקדםשאלות  פתרון

 (14.4.19)מעודכן לתאריך 

 

  שאלות ברירת תשובהא: חלק 

 
 בכמה מדליות זהב זכתה השחיינית הפראלימפית קרן לייבוביץ'?. 1

 1 .א

 2 .ב

 3 .ג

 4 .ד

 
 מרוץ הלפיד המסורתי?באיזה משחקים אולימפיים התקיים לראשונה  .2

 1896אתונה  .א

 1924פריס  .ב

 1928אמסטרדם  .ג

 1936ברלין  .ד

 
 במדליית זהב בכדורעף? שזכתהאיזו נבחרת נשים הייתה הראשונה . 3

 ברית המועצות .א

 יפן .ב

 צכוסלובקיה .ג

 קובה .ד

 
 איזו מדינה זכתה במדליית זהב אחת לפחות בכל משחקי הקיץ שהתקיימו עד כה?. 4

 ארה"ב .א

 בריטניה .ב

 גרמניה .ג

 שוויץ .ד



     
 

 הטרמפולינה?באילו משחקים החלו תחרויות . 5

 1920אנטוורפן  .א

 1960רומא  .ב

 1980מוסקווה  .ג

 2000סידני  .ד

 
 באיזה מהענפים הבאים מעולם לא היה לישראל ייצוג במשחקים האולימפיים?. 6

 גולף .א

 טניס שולחן .ב

 כדורעף חופים .ג

 קפיצות למים .ד

לאומי, שהחליט על המשך התחרויות לאחר רצח י"א -ולימפי הביןאמי מהבאים היה נשיא הועד ה. 7
  הספורטאים הישראלים במשחקי מינכן?

 אוורי ברנדג' .א

 חואן אנטוניו סמראנש .ב

 מייקל קילנין .ג

 ז'אק רוג .ד

 
 ?דו במדליות זהב שש פעמים ברציפותבאיזה ענף זכתה הו. 8

 הוקי שדה .א

 קליעה למטרה .ב

 קריקט .ג

 קשתות .ד

 
 ?1952באיזה מהענפים הבאים היה/היתה לישראל נציג/ה במשחקים האולימפיים בהלסינקי . 9

 הליכה .א

 הרמת משקלות .ב

 התעמלות .ג

 קפיצה למים .ד

 
 זכתה בזהב הקבוצתי בהתעמלות מכשירים לנשים? לאאיזו נבחרת מעולם . 10

 הולנד .א

 יפן .ב

 סין .ג

 צ'כוסלובקיה .ד

 
 



     
 

 באיזה ענף ייצגה הספורטאית אילנה קרטיש את ישראל במשחקים האולימפיים?. 11

 דיסקוס .א

 האבקות .ב

 הרמת משקולות .ג

 שחייה צורנית .ד

 

 מרי לו רטון היתה אלופה אולימפית ב:. 12

 אגרוף .א

 מכשיריםהתעמלות  .ב

 טניס .ג

 שחייה   .ד

 

 מתי נערכו לראשונה תחרויות אתלטיקה לנשים?. 13

 1900פריס   .א

 1904סנט לואיס  .ב

 1924פריס  .ג

 1928אמסטרדם  .ד

 

 באיזה ענף כדור לנשים היה לישראל ייצוג במשחקים האולימפיים?. 14

 כדוריד .א

 כדור מים .ב

 כדורעף  .ג

 לישראל לא היה ייצוג נשי במשחק כדור במשחקים האולימפיים .ד

 
 בכמה משחקים אולימפיים השתתפה ורד בוסקילה?. 15

 1 .א

 2 .ב

 3 .ג

 4 .ד

 
 ?1936פת היהודייה שזכתה ברומח במשחקי ברלין מי הייתה הסיי. 16

 אלונה אלק .א

 אלן אוסייר .ב

 אלן פרייס .ג

 הלנה מאייר .ד

 



     
 

 נערכו משחקי החורף פעמיים? לאהיכן . 71

 אינסברוק )אוסטריה( .א

 לייק פלסיד )ארה"ב( .ב

 לילהאמר )נורבגיה( .ג

 סנט מוריץ )שוויץ( .ד

 
מתי לראשונה במשחקים האולימפיים התחרו אם ובת באותו המקצוע )שחקניות הגולף מארי ומרגרט . 18

 אבוט, בהתאמה(?

 1900 פריס .א

 1904סנט לואיס  .ב

 1908לונדון  .ג

 1956מלבורן  .ד

 

 הראשונה שהשתתפה במשחקים האולימפיים?מי הייתה האצנית הישראלית . 19

 אילנה אדיר .א

 לאה הורוביץ )זמרי( .ב

 מרים סידרנסקי .ג

 אסתר רוט שחמורוב .ד

 
 בכמה משחקים אולימפיים השתתף הכדורסלן מייקל ג'ורדן?. 20

 1 .א

 2 .ב

 3 .ג

 4 .ד

 

 ?1956מי הייתה האישה הישראלית שהשתתפה במשחקי מלבורן . 21

 המתעמלת רות אבלס .א

 האצנית אילנה אדיר .ב

 הודפת כדור הברזל איילה חצרוני .ג

 השחיינית שושנה ריבנר .ד

 

 "?36על איזו ספורטאית נעשה הסרט "ברלין . 22

 מןגגרטל בר .א

 הלנה מאייר .ב

 אלן פרייס .ג

 דורה רטיין .ד



     
 

 איזו ספורטאית השתתפה הן במשחקי הקיץ והן במשחקי החורף?. 23

 בוני בלייר .א
 לולו ג'ונס .ב
 אינגריד קריסטיאנסן .ג
 רבקה רומרו .ד
 

 והן במשחקי מונטריאול 1968מי הכדורגלן אשר השתתף בנבחרת ישראל בכדורגל הן במשחקי מקסיקו . 24
1976? 

 יצחק ויסוקר .א

 ריפעת טורק .ב

 שייע פייגנבוים .ג

 יצחק שום .ד

 

 חרות על מזרון הג'ודו במשחקים האולימפיים?תהמיהו הישראלי/ת הראשון/נה שעלה/תה ל. 25

 יעל ארד .א

 דני ליאופולד .ב

 יונה מלניק .ג

 פונטי משה .ד

 

 משוכות לנשים? 400ת זהב אולימפית בריצת ימאיזו מדינה הייתה הזוכה הראשונה במדלי. 26

 ארה"ב .א

 ברית המועצות .ב

 ג'מייקה .ג

 מרוקו .ד
 

 ?1924 סבמשחקי פרימדוע לא השתתפה גרמניה . 27

 הוחרמה ע"י הוועד האולימפי הבינלאומי .א

 החרימה את המשחקים כמחאה על הפיצויים שהוטלו עליה .ב

 וקות בתוך הוועד האולימפי הגרמנימחל .ג

 צרפת הודיעה כי היא לא ערבה לביטחון המשלחת הגרמנית .ד

 
 באיזה ענף אולימפי ייצגה את ישראל שני בלוך?. 28

 אופניים .א

 התעמלות .ב

 טניס .ג

 שייט .ד

 
 



     
 

 מי האלופה האולימפית הנוכחית בהוקי קרח לנשים? . 29

 ארה"ב .א

 גרמניה .ב

 פינלנד .ג

 קנדה .ד

 
 זהב?הבאיזה משחה חלקו שתי שחייניות את מדליית , 1984במשחקי לוס אנג'לס . 30

 מ' חופשי100 .א

 מ' חזה 100 .ב

 מ' פרפר 100 .ג

 מ' גב 200 .ד

 
 מי היה ז'אן קלוד קילי? .31

 גולש סקי  .א

 מחליק על קרח  .ב

 רוכב סוסים  .ג

 שחיין קנדי .ד

 
 )חורף או קיץ(? הרב ביותר משחקים אולימפייםהמספר מה היא המדינה שבה נערכו . 32

 אוסטרליה .א

 ארה"ב .ב

 צרפת .ג

 קנדה .ד

 
 באיזה מהענפים האולימפיים הבאים מתחרים גברים ונשים יחד?. 33

 חתירה .א

 קפיצות למים .ב

 (Curling) קרלינג .ג

 קשתות .ד

 
 מי מהבאים ייצג את ישראל ביותר משחקים פראלימפיים?. 34

 אורי ברגמן .א

 יוסף ונגר .ב

 ברוך חגאי .ג

 דורון שזירי .ד

 
 



     
 

 באיזו מדלייה אולימפית זכה הברון פייר דה קוברטן?. 35

 1896בשייט באתונה  .א

 1908בחתירה בלונדון  .ב

 1912בסייף בשטוקהולם  .ג

 1912בשירה בשטוקהולם  .ד

 
 ?1936מי השחיינית היהודייה מאוסטריה שהחרימה את משחקי ברלין . 36

 מרגרט אדלר .א

 יהודית דויטש .ב

 דארה טורס .ג

 יהודית תמש .ד

 

 זכתה עד כה החותרת מורן סמואל? פראלימפיותבכמה מדליות . 37

 מדלית ארד אחת. א

 שתי מדליות זהבב. 

 מדליית כסף ומדליית ארדג. 

 לא זכתה באף מדליה פראלימפיתד. 

 
 באיזה ענף אולימפי התחרתה הנסיכה הבריטית אן?. 38

 החלקה אומנותית על הקרח .א

 חתירה .ב

 סייף .ג

 רכיבה על סוסים .ד

 
היחידה שהדליקה את הלפיד האולימפי במשחקי הקיץ וגם זכתה בזהב באותם מי היא הספורטאית . 39

 המשחקים?

 1968מקסיקו , אנריקטה בסיליו .א

 1976מונטריאול , סנדרה אנדרסון .ב

    2000סידני , קאת'י פרימן .ג

 2014סוצ'י , אירינה רודנינה .ד

 
 זכתה המשלחת הישראלית במספר המדליות הזהב הרב ביותר? באילו משחקים פראלימפיים. 40

 1968תל אביב  .א

 1976טורונטו  .ב

 1980ארנהם  .ג

 1988סיאול  .ד

 



     
 

 שאלה פתוחה לק ב: ח

ספורטאיות ישראליות אשר השתתפו יותר מפעם אחת במשחקי הקיץ האולימפיים ומה שמות של  העשר נוציי
 הענף בו השתתפו? 

 )התעמלות אומנותית( נטע ריבקין

 משלושת(ק. : חנה קנייזבה מיננקו )א"ק

 (משוכותמטר  100, מטר 100 ריצה קצרה :שחמורוב )א"ק-אסתר רוט

 שלומית ניר )שחייה(

 ורד בורוכובסקי )שחייה(

 עמית עברי )שחייה(

 אניה גוסטומלסקי )שחייה(

 (צורניתאנסטסיה גלושקוב )שחייה 

 (צורניתאינה יופה )שחייה 

 איילת אוחיון )סיוף(

 צוקרמן )סיוף(-לידיה חטואל

 גלישת רוח(שייט: מעין דוידוביץ' )

 ח(גלישת רושייט: לי קורזיץ )

 גלישת רוח(שייט: נופר אדלמן )

 (470: ורד בוסקילה )שייט

 (470: ניקה קורניצקי )שייט

 (470: ענת פבריקנט )שייט

 (470: שני קדמי )שייט

 (470: גיל כהן )שייט

 יעל ארד )ג'ודו(

 אליס שלזינגר )ג'ודו(

 קיאק( :שייטלריסה פסחוביץ' )

    שחר פאר )טניס(

  


