שירים

שירים
שירים – השלימו את החסר:
“1.1שם הרי ______”
“בבדידות קורנת נם _________ הסבא”
“2.2באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל…
על שדות עמק ________ “
“3.3אחי הצעיר________ האם אתה שומע…”
“4.4כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע מרבדים נפרסים ב______”.
“5.5על ה________ יורד ליל הסתיו”
“6.6אין כמו _________ בלילות…”
”7.7הלך הוא יום אחד בדרך ל__________ הרוח מן הים …”
“8.8שישו את _________ גילו בה”
“9.9היה היו כאן פעם שקמים…גדלה _______ מסביבה פרברים…”
“1010אלי אלי ,שלא יגמר לעולם … ________ “
 “1111שיירה פונה _______ על מדבר _______ “
“1212קסם על ים _________”.
“1313את ראשו של _________ מישהו צבע אדום”.
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“1414ים המוות הכחול… _________”.
“1515קח מקל קח תרמיל בוא איתי אל ה________”.
“1616על המשלט יושבת עיר”  -על איזה מקום מדובר ומי כתב זאת?
1717רשת בתי ספר ברקנו וייס על שם מי ?
1818מהי הדובה הגדולה? ומהי העגלה הגדולה?
1919איזה זמר מוזכר בשיר של אריק אנשטיין “יהונתן סע הביתה” ?
2020על שם מי נקראה ההתנחלות עלי זהב?
2121מה זה משכוכית?
2222השלם את מילות שירו של חיים נחמן ביאליק “החמה מראש
האילנות נסתלקה”.
2323השלם את מילות השיר “אם עוד החושך רב ואין כוכב לי ואם הים
גועש ,על תורן ספינתי הדליקי ”...מה שם השיר?
“2424אם תרצי שאראה לך את העיר באפור”  -מי כתבה את השיר,
מה שם השיר ועל מי נכתב השיר ?
2525בעקבות איזה אירוע כתב ביאליק את הפואמה “בעיר ההרגה” ?
2626מה שם הסופר שמוזכר ב”שיר שושנה”?

שירים
2727מי השלושה ש”הלכו בדרך עם שקיעה”?
“2828אלי אלי ,שלא יגמר לעולם” – מה שם השיר ומי כתבה אותו?
2929על מי נאמר“ :מלים מלים הוא בדה ממוחו הקודח”?
3030על מה נכתב“ :כפרי הדומים שניערתי משיזף”?
“3131משתמט אני הייתי ,ואני לא התביישתי כלל” – מתי נכתב השיר
ולמי הוא מתייחס?
3232מאיזה שיר לקוחה השורה“ :הערב בא ,שקיעה בהר יוקדת”?
3333למה מתייחס השיר במילים אלה“ :לא אורחת גמלים ירדה לכרוע,
לא דבשת היא אל מול כוכב”?
3434למי מתייחסת השורה “אך לב של זהב והמון אהבה”?
3535למי מתייחסת השורה “בגזרה הצפונית בסיירת ...פני נער צעיר
וזה המפקד”?
3636מאיזה שיר לקוחה השורה “ביום הראשון שקבענו פגישה ,הלך
הוא לבדוק את דרכי הגישה”?
3737מאיזה שיר לקוחה השורה “מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח”?
“3838על הנגב יורד ליל הסתיו”?
“3939שוב יוצא הזמר אל הדרך  ,שם הולכים ימינו ובוכים”?

“4040רון קילוח בצינור” ?
“4141מדינה אחת  ,פעמיים ים ,ואגם אחד וקדחת גם “
“4242ישנם ימים ללא מרגוע ,בם לא אמצא לי נחמה “?
“4343באמונה שבלבי  ,באהבה ללא גבולות  ,בצדק אשר בקרבי” ?
“4444ציפורי הצפון כבר הגיעו ,מתערבל האבק בגבעות “?
“4545הללויה לעולם ,הללויה ישירו כולם ,במילה אחת בודדה” ?
“4646אני נולדתי  ,אל המנגינות ואל השירים של כל המדינות”?
“4747כחול ולבן זה הצבע שלי”?
“4848ארץ שנתנו לה אוהביה כל אשר יכלו לתת”?
“4949אני זכריה בן עזרא ולחמי לחמי עניא”?
“5050ים המוות הכחול בלאט ינוע”?
“5151ערבה ערבה אין קץ ,עין הבוקרים תרה”?
“5252יום יום על רמת דימונה”?
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שירים
תשובות:
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

1

גולן ,חרמון

15

גליל

2

יזרעאל

16

3

יהודה

חיים חפר בשיר "היו זמנים" על בית שמש .המשלט הוא
גבעה בהר טוב בכניסה לבית שמש

4

שפלת החוף

17

5

הנגב

על שם ד"ר ברנקו וייס אזרח שוויצרי שנולד בשנת 1929
ונפטר בשנת  .2010יסד בשנת  1990את מכון ברנקו וייס
לטיפוח חשיבה ,הכולל  12בתי ספר ברחבי הארץ

6

יפו

18

הדובה הגדולה היא קבוצת כוכבים בשמיים .חלקה העליון
נקרא העגלה הגדולה.

7

באר שבע

19

שלום חנוך

8

ירושלים

20

על שם עליזה בגין

9

תל אביב

21

האיל או התיש שהולך בראש העדר ומובילו

10

קיסריה

22

בואו ונצא לקראת שבת המלכה

11

אילתה ,הערב רד

23

אמא ,שם השיר :זמר לים

12

כנרת

24

שם השיר "העיר באפור" .כתבה אותו נעמי שמר על פריז

13

גלבוע

25

פרעות קישינב ברוסיה בשנת 1903

14

עין גדי
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שירים
שאלה

תשובה

שאלה

תשובה

26

דן בן אמוץ "בשלוש עשרה דן הרים עוד כוסית"

37

27

השלושה שהלכו אל הסלע האדום

"שבחי מעוז" ,מתאר את בניית המעוזים על גדות
תעלת סואץ

28

"הליכה לקיסריה" מאת חנה סנש ,צנחנית שצנחה בשדות
הנאצים .נתפסה והוצאה להורג

38

"הרעות" ,מציין אחווה בין הלוחמים

39

"שיירה שלנו" ,לשיירות בדרך לירושלים

29

על אליעזר בן יהודה ,מחייה השפה העברית

40

"הורה ממטרה" ,מוביל המים הארצי לנגב

30

נכתב על הגולן

41

"ספירת מלאי" ,הוקדש למדינת ישראל בת ארבעים

31

השיר נכתב בעת גיוס אנשי היישוב לצבא הבריטי במלחמת
העולם השנייה ,שיר זה מתייחס למשתמטים

42

"שהשמש תעבור עלי" ,מתייחס למשבר הכלכלי ,לנפילת
הבורסה ולפגיעה בהתיישבות העובדת הקיבוצים

32

כלניות

43

"בדרך אל האור" .השיר נכתב בעקבות רצח אמיל גרינצוויג

33

השיר "זמר" מתייחס אל הגלבוע

44

"בוא בשלום" ,מבצע שלום הגליל 1982

34

לסיירת אגוז ,שהתאפיינה ברעות בין הלוחמים .שמרה על
גבולה הצפוני של מדינת ישראל

45

"הללויה" ,נחתם הסכם שלום עם מצרים

46

35

לסיירת שקד ,שלוחמיה עסקו רבות בסיורים על הגבול
הדרומי של מדינת ישראל

"נולדתי לשלום" ,נשיא מצרים פותח ביוזמת שלום ומבקר
בישראל

47

"כחול ולבן" ,מסורבי העלייה מורשים לעלות לארץ ישראל

36

לסיירת חרוב .עסקה בסיורים רבים על גבול ירדן.

48

"שיר ארץ"  ,התקפת פתע מלחמת יום הכיפורים
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שאלה

תשובה

49

"זכריה בן עזרא" ,עולי שנות החמישים ,תקופת המעברות

50

"עין גדי" ,בזמנו הקיבוץ היה היאחזות נחל עין גדי

51

"שיר הבוקרים" ,פיתוח הנגב  ,ההתיישבות בחבל לכיש

52

השיר "סימונה מדימונה"

