החידון האולימפי ה2-
פתרון שאלות שלב הגמר
(מעודכן לתאריך )20.6.17
שלב 1
 .1מי מתוך י"א חללי מינכן שימשו כמאמנים במשחקים האולימפיים בשנת ?1972
 .1דוד ברגר וזאב פרידמן
 .2יוסף גוטפרוינד וקהת שור
 .3יעקב שפרינגר ואנדרי שפיצר
 .4משה ויינברג ועמיצור שפירא
 .2יוצר/ת הסרט "אולימפיה" – ברלין :1936
.1
.2
.3
.4

באד גרינספן
לני ריפנשטאהל
פריץ לאנג
קארל דים

 .3מי היו שלושת נשיאי הוועד האולימפי הבינלאומי האחרונים?
 .1אברי בראנדג' ,מייקל קילאנין ותומס באך
 .2ז'אק רוגה ואברי בראנדג' ומייקל קילאנין
 .3חואן אנטוניו סמראנש ,ז'אק רוגה ותומס באך
 .4חואן אנטוני סאמאראנש ,סרגי בובקה ותומס באך
 .4מה מסמלים הלהבה האולימפית והלפיד האולימפי?
 .1את אחד מהיסודות עליהם קיים העולם
 .2את החיבור בין המשחקים העתיקים למשחקים המודרניים
 .3את הרוח האנושית השואפת קדימה
 .4את מלחמת האור כנגד החושך
 .5מי היא המתעמלת ששחזרה בריו את זכייתה במדליית זהב בלונדון במכשיר אישי?
 .1אלי רייזמן
 .2אליה מוסטפינה
 .3גבי דאגלס
 .4סימון ביילס

 .6מאז החלו הנשים לשחק כדורגל במשחקים האולימפיים בשנת  ,1996אילו מדינות זכו במדליית הזהב?
 .1ארה"ב ,נורבגיה ,גרמניה
 .2ארה"ב ,סין ,ארגנטינה
 .3גרמניה ,ארה"ב ,סין
 .4שבדיה ,נורבגיה ,גרמניה

 .7טריאתלון נכלל לראשונה בתכנית האולימפית ב:
 .1סאול 1988
 .2אטלנטה 1996
 .3סידני 2000
 .4אתונה 2004

 .8מה משותף לספירידון לואיס ( )1896מיוון ולג'ואן בנויט מארה"ב (?)1984
 .1יש אצטדיונים אולימפיים על שמם
 .2לאחר ניצחונם במרתון האולימפי נפסלו בשל שימוש בסמים אסורים
 .3ניצחו במרתונים האולימפיים הראשונים לבני מינם
 .4ניצחו במרתון האולימפי בהפרש של  100שנה.

 .9בסיוף האולימפי מתחרים ב 3-סוגי נשק שונים .איזה מהם נכלל בכל המשחקים האולימפיים המודרניים?
 .1דקר
 .2חרב
 .3רומח
 .4רומח וחרב
 .10המדינה השולטת במקצוע הקשתות לנשים במשחקים האולימפיים בשני העשורים האחרונים היא:
 .1איטליה
 .2ארה"ב
 .3דרום קוריאה
 .4צפון קוריאה

 .11מי מהמתאגרפים הבאים שזכה במדליית זהב אולימפית אף פעם לא עבר למקצוענות?
 .1ג'ו לואיס ,ארה"ב
 .2מוחמד עלי ,ארה"ב
 .3פלויד פטרסון ,ארה"ב
 .4תאופיליו סטיבנסון ,קובה
 .12מי הוא המדליסט האולימפי שעלה לישראל ונהרג במלחמת השחרור בשנת ?1948
 .1אליהו (אלו) כץ ,פינלנד
 .2אלפרד נקש ,צרפת
 .3מרטי גליקמן ,ארה"ב
 .4סאם סטולר ,ארה"ב

 .13באילו ענפי ספורט יוצגה מדינת ישראל במשחקי מלבורן ?1956
 .1אתלטיקה ,התעמלות ושחיה
 .2התעמלות ,קליעה וכדורסל
 .3קליעה ,קפיצה למים ושחיה
 .4שחיה ,אתלטיקה וקפיצה למים
 .14מי המדינה שזכתה במספר הרב ביותר של מדליות זהב אולימפיות בכדורסל נשים מאז תחילתם?
 .1ארה"ב
 .2ברה"מ  /רוסיה
 .3ברזיל
 .4יוגוסלביה

 .15מי מנושאי הדגל הישראלי שימש בתפקיד זה בשני משחקים אולימפיים?
 .1אסתר רוט-שחמורוב
 .2אריק זאבי
 .3גדעון אריאל
 .4נטע ריבקין

 .16כמה רצים ממשפחת בורלי היו ברביעייה הבלגית בריצת השליחים  400X4בריו ?2016
1 .1
2 .2
3 .3
4 .4

 .17מה משותף לספורטאיות הבאות :אסטריד קומברנוס ,מישל קרטר ,ולרי (וילי) אדמס ותמרה פרס?
 .1הופיעו במשחקים תחת הדגל האולימפי (ולא תחת דגל מדינתן)
 .2זוכות במדליות זהב אולימפיות באחד ממשחקי הכדור
 .3זוכות במדליות זהב בהדיפת כדור ברזל במשחקים האולימפיים
 .4נשללו מהן מדליות אולימפיות בשל שימוש בסמים אסורים

 .18באיזה מהמשחים הבאים לא זכה השחיין היהודי אנתוני ארווין במדליית זהב אולימפית?
.1

 50חתירה ()2000

 100 .2חתירה ()2008
 50 .3חתירה ()2016
 100*4 .4חתירה ()2016
 .19מי הג'ודוקה הישראלי שזכה במדליה הן במשחקים אולימפיים והן במשחקי מכביה?
 .1אורי ששון
 .2אורן סמדג'ה
 .3אריק זאבי
 .4יעל ארד
 .20מי המדינה שזכתה במספר המדליות הזהב הרב ביותר בכדורעף אולמות נשים וגברים?
 .1ארה"ב
 .2ברה"מ  /רוסיה
 .3ברזיל
 .4סין

שלב 2
סרטון DREAM TEAM :1
 .1את איזו נבחרת ניצחה נבחרת החלומות האמריקאית בגמר אולימפי זה?
קרואטיה
 .2מה היה החידוש המשמעותי שסמלה נבחרת החלומות בהשוואה לכל נבחרות ארה"ב עד משחקים אלה?
הנבחרת האולימפית של ארצות הברית כללה לראשונה שחקנים מקצוענים מהNBA-
 .3מנה שמות של  5שחקנים ששיחקו בנבחרת החלומות האמריקאית.
מג'יק ג'ונסון ,מייקל ג'ורדן ,לארי בירד ,ג'ון סטוקטון ,קלייד דרקסלר ,סקוטי פיפן ,כריס מאלין ,צ'ארלס
בארקלי ,קארל מלון ,דייוויד רובינסון ,פטריק יואינג וכריסטיאן לייטנר
 .4מי משחקני הנבחרת האמריקאית קלע את מירב הנקודות במשחק הגמר?
מייקל ג'ורדן
 .5מי היה מאמן הקבוצה?
צ'אק דיילי
סרטון  :2אולגה קורבוט
 .1מי הספורטאית שבסרטון ואיזו מדינה יצגה?
אולגה קורבוט ,ברה"מ
 .2באילו משחקים אולימפיים לקחה חלק בסרטון זה?
מינכן 1972
 .3בכמה מדליות זהב אולימפיות זכתה באותם משחקים ובאילו מקצועות?
 3מדליות ,קורה ,קרקע וקרב רב קבוצתי
 .4באיזה מכשיר זכתה במדליה אולימפית גם במשחקי מינכן  1972וגם במשחקי מונטריאול ?1976
קורה
 .5מי הספורטאית שזכתה במשחקי מינכן  1972במדליית הזהב בקרב רב?
לודמילה טורישצ'בה
סרטון  :3ורד בוסקילה וניקה קורניצקי
 .1מי הן השייטות הישראליות המופיעות בסרטון ממשחקי בייג'ין ?2008
ורד בוסקילה וניקה קורניצקי
 .2לאיזה מקום הגיעו במשחקים אלה ולאיזה מקום במשחקי אתונה ?2004
 4בבייג'ין 18 ,באתונה
 .3איזה שייטות מפרש אחרות הגיעו למקום רביעי במשחקים האולימפיים?
ענת פבריקנט ,שני קדמי
 .4איזה שייטי מפרש גברים הגיעו למקום רביעי במשחקים האולימפיים?
אלדד אמיר ויואל סלע
 .5מי היו השייטים הראשונים שייצגו את ישראל במשחקים האולימפיים?
יאיר מיכאלי ואפרים ניר

סרטון  :4פאני בלנקרס-קון
 .1מי הספורטאית שבסרטון ואיזו מדינה יצגה?
פאני בלנקרס-קון ,הולנד
 .2באילו משחקים אולימפיים לקחה חלק בסרטון זה?
לונדון 1948
 .3בכמה מדליות זהב אולימפיות זכתה בסה"כ ובאילו מקצועות?
 4מדליות 100 ,מטר 80 ,משוכות 200 ,מטר ,שליחים  100x4מטר
 .4באיזה תואר הוכתרה בשנת ?2000
ספורטאית המילניום
 .5באילו משחקים שונה מרחק הריצה מ 80-מטר משוכות ל 100-מטר משוכות?
מינכן 1972
סרטון  :5גרג לוגניס
 .1מי הספורטאי שבסרטון ואיזו מדינה יצג?
גרג לוגניס ,ארה"ב
 .2באילו משחקים אולימפיים לקח חלק בסרטון זה?
סיאול 1988
 .3באילו מדליות אולימפיות זכה במשחקים אלו?
 2מדליות זהב ,מקפצה של  3מטרים ומקפצה של  10מטרים
 .4בכמה מדליות זהב אולימפיות זכה בסה"כ במשחקים האולימפיים?
4
 .5במשחקי ריו  ,2016פרט לסין מאיזה עוד מדינות היו זוכים במדליית זהב בקפיצות למים?
בריטניה

שלב 3
מנה עד  13ספורטאים שזכו במדליות זהב הן במשחקים אולימפיים והן במשחקי מכביה .ציין את שמותיהם ואת ענף
הספורט בו התחרו.
ענף הספורט

שם הספורטאי

אתלטיקה

ג'רי אשוורת' וליליאן קופלנד

האבקות

הנרי ויטנברג

הרמת משקולות

אייזק ברגר ופרנק ספלמן

התעמלות

מיץ' גיילורד

סייף

ואדים מרקוביץ' גוצט ,מריה מאזינה וסרגי שאריקוב

שחיה

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

