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 שנים למדינת ישראל 73

 הוראות למתמודדים:

נקודה אחת. תוכל לצבור בו עד  –שאלות. הניקוד לכל שאלה  50בשלב זה של החידון   •
 נקודות שתזקפנה לזכותך בשלבי החידון הפומבי. 50

יש להעתיק את כל התשובות אל הגיליון המצורף. תשובות שלא תועתקנה אל   •
 הגיליון לא תיבדקנה. 

 מבנה החידון:

 שאלות רבות ברירה 40 -בחלק א' •
 שאלות פתוחות 10 -בחלק ב' •
)"שובר שיוויון"(; הניקוד שתצבור בחלק זה ישמש אך ורק להכרעה,  שאלות מילואים 10 •

 אם זו תידרש.

 דקות(  75שעה וחמש עשרה דקות ) זמן הבחינה:

 חומר הלימוד לחידון:

 תורה:

 בראשית: כל הספר 
 לד-כ, כד, לא-שמות: א

 כד-ויקרא: יט, כג
 כה, כז, לב -יז, כ-במדבר: י
 לד -יח, ל- יד, יז-דברים: יב 

 נביאים ראשונים:

 כד-יא, יד, כ, כב -יהושע: א
 שופטים: כל הספר 

 שמואל א': כל הספר 
 שמואל ב': כל הספר 
 מלכים א': כל הספר 
 מלכים ב': כל הספר 

 אחרונים: נביאים  

 סו -יב, ס-ישעיה: א
 לג -ב, יח-ירמיה: א

 תרי עשר: 

 יונה: כל הספר 

 כתובים:

 רות: כל הספר 
 יב -ד, יא-קהלת: א

 אסתר: כל הספר 

 

 נוסח הפסוקים מהתנ"ך המובאים בשאלון זה הוא נוסח מאגר תורת אמת.
 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

 שים לב, לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר, אך עשויות לרֵמז לזכר או לנקבה.

 בהצלחה! 



 ברירה -חלק א': שאלות רבות
 ברירה בנושא מלחמות ישראל.  -שאלות רבות 40לפניך 

 ,  ביותרהקף במעגל את התשובה הנכונה  
 וסמן אותן במקום המתאים בגיליון התשובות המצורף. 

 

 ( 1-4)שאלות מלחמת העצמאות 

המלחמה כונתה בארבעה שמות: "מלחמת העצמאות", "מלחמת תש"ח", "מלחמת השחרור"   .1
ם"?  י ש ֵ  ו"מלחמת הקוממיות". מי כונו "ַאנְש ֵ

 המרגלים ששלח משה  א.
 בני הנביאים ב. 
 שרי יזרעאל  ג.
 אנשי קרח ועדתו ד.

 
לא  לכה מהבאות באחד ממבצעי המלחמה כבשה חטיבת "גולני" את מפרץ אילת. לאיזו ממ .2

 בעלות על ֵאילַת? שהייתה  הכתוב  מציין

 ישראל  א.
 אדום ב. 
 ארם ג.
 יהודה  ד.

 
לצד צה"ל נלחמו ארגוני המחתרת "ההגנה", "הלח"י" וה"אצ"ל". מיהו המנהיג שנחלץ לעזרת  .3

 בעת צרתם?  עם אחר

 גדעון א.
 שמואל ב. 
 יהושע  ג.
 שמשון ד. 

 

 



המבצעים היה מבצע "יואב" שמטרתו הייתה פריצת מבצעים רבים נערכו במלחמה זו. בין  .4
דרך אל הנגב וגירוש הצבא המצרי ממנו. איזה מהביטויים הבאים נאמר בדברי יואב בן 

 צרויה? 

 לְַרגְּלָּה וּלְהְָפכָהּ  א.
ָ  ב.  ֹׂנְֶאיך  לְַאהֲבָה ֶאת ש 
 ּכָהֵנָּה וְכָהֵנָּה ג.
ֹׂאכַל ֶחֶרב  ד.  הֲלָנֶצַח ּת

 

 ( 5-8מלחמת סיני )שאלות 

מטרת המלחמה בפתיחתה הייתה כיבוש תעלת סואץ לאחר שנחסם מעבר כלי שיט   .5
 נכח ב"ּתְעָלַת הַּבְֵרכָה הָעֶלְיוֹׂנָה"?  לאהבאים מישראליים על ידי המצרים. מי 

ָאר יָש וּב  א.  ש ְ
 ּתְַרּתָן  ב. 
 ַרב ָסִריס  ג.
 ּבַלְֲאָדן ד.

 
הייתה פעולת הסחה שנקראה "מבצע במהלך המלחמה נעשו מספר פעולות הסחה, ביניהן  .6

שומרון" שמטרתה הייתה להסיט את האש מהגזרה המצרית אל הגזרה הירדנית. באיזה 
ְֹׂמרוֹׂן"?   הקשר מוזכר: "עֲַפר ש 

 קניית הר שומרון  א.
 תיאור השפע בממלכת ישראל ב. 
 מלחמת אחאב ובן הדד  ג.
 נבואת החורבן של ירמיהו  ד.

 
היה רחבעם זאבי שכונה "גנדי". מה היה נימוקם של   ראש מטה פיקוד דרום במלחמה זו .7

 הזקנים שאיתם התייעץ רחבעם להצעתם?

 יש הרבה כסף בממלכה ואין צורך להקשות על העם  א.
 אם עכשיו תהיה טוב לעם הם ימשיכו להיות לך לעבדים  ב. 
 הכבדת המיסים יובילו למרד ואתה כנראה תמות בו ג.
 חשוב שתהיה שונה מאביך  ד.

 



שקיימו את מסדר    9המלחמה שלח ראש הממשלה דוד בן גוריון אגרת לחיילי חטיבה בתום  .8
שייח' ובה דברי חיזוק: "שוב נוכל לשיר שירת משה ובני ישראל   -ניצחון הקרב בשארם א'

 באיזו שירה נוספת מוזכר כלי רכב זה?  המרכבה ככלי רכב. תהעתיקה". בשירת הים מוזכר

 שירת הבאר  א.
 שירת האזינו  ב. 
 שירת דבורה  ג.
 שירת דוד  ד.

 

 ( 9-12מלחמת ששת הימים )שאלות 

ה  .9 ֹׂה ַתעֲש ֶ מלחמת ששת הימים נערכה בין התאריכים כ"ו באייר ועד ב' בסיוון. למי נאמר: "ּכ
ת יִָמים"?  ש ֶ  ש ֵ

 חזקיהו  א.
 ירמיהו  ב. 
 משה ג.
 יהושע  ד.
 

הונאה שמטרתו הייתה  מבצע "לשון אדומה", שהיה חלק ממלחמת ששת הימים, היה מבצע   .10
להטעות את המודיעין המצרי במידע כוזב על מטרותיו של צה"ל. על פי דברי הנביא, מדוע 

ֹׂנוֹׂת"?   רצה הקב"ה "לְַקּבֵץ ֶאת ּכָל הַגּוֹׂיִם וְהַלְּש 

 כדי שיבואו לראות את כבוד ה' א.
 כדי שיוכלו להשתקע בארץ ישראל  ב. 
 שראל ישוב לארצוכדי שתתקיים הבטחת הקב"ה לאברהם שעם י ג.
 כדי שיוכלו להביס את הגויים הנמצאים בארץ ישראל  ד.
 

כיבוש העיר העתיקה בירושלים התבצע על ידי חטיבת הצנחנים שתגּה הוא "השפיפון"   .11
 נקרא "נָָחש "?  לאשהוא סוג של נחש. מי 

ָרֵאל"  א.  אדם שרצה לשים "ֶחְרּפָה עַל ּכָל יִש ְ
 אדם שהיה סבו של שר צבא  ב. 
 אדם שבנו הגיש "ְדבַש  וְֶחְמָאה"  ג.
 אדם ששיתף פעולה עם עמים הנקראים איש טוב ומעכה ד.

 



לאחר המלחמה חלה עלייה במספר היהודים שעלו ארצה. הניצחון גרם להתרוממות רוח    .12
ֹׂנִי הַּמֶלֶךְ אֶ  ת ּכָל יהודי הגולה ולקיבוץ גלויות גדול. מי הציע: "ָאקוָּמה וְֵאלֵכָה וְֶאְקּבְצָה ֶאל ֲאד

ָרֵאל"?   יִש ְ

 אבנר בן נר  א.
 אחיתופל הגילוני  ב. 
 חושי הארכי  ג.
 שמואל ד.

 

 ( 13-16מלחמת ההתשה )שאלות 

היסטוריונים רבים חלוקים על תאריך תחילת המלחמה. על ירבעם נאמר: "וַיַּעַל עַל הַּמִזְּבֵַח    .13
ֶֹׂדש   ר יוֹׂם ּבַח ה עָש ָ ָ ִמינִי"? }...{ ּבֲַחִמש ּ ְ ר ּבָָדא ִמלִּּבוֹׂ". מה עוד קרה ב"חֶֹׂדש  הַש ּ ֶֹׂדש  ֲאש ֶ ִמינִי ּבַח ְ  הַש ּ

 עם ישראל הגיע למדבר סיני  א.
 בניית בית המקדש בימי שלמה הגיעה לסיומה  ב. 
 תיבת נח נחה על הרי אררט  ג.
 הענן עלה מעל למשכן העדות ד.
 

ורים משירות צבאי להילחם במשך  במהלך המלחמה התנדבו קציני מילואים מבוגרים הפט  .14
כמה חודשים תוך שהם מעניקים מבגרותם ומניסיונם לחיילים הצעירים. מתנדבים אלו כונו 

 "נמרים". מי הזכיר את הנֵָמר בדבריו? 

 דוד א.
 משה ב. 
 יונה ג.
 ישעיהו  ד.
 

בעת המלחמה כיהנה גולדה מאיר כראש ממשלת ישראל, האישה היחידה שנבחרה לתפקיד    .15
 מה שנים מלכה המלכה היחידה בממלכת יהודה? זה. כ

 שתיים עשרה שנה  א.
 שש שנים  ב. 
 עשרים שנה  ג.
 שלוש שנים  ד.



 במלחמה זו נלחמו נגד ישראל מצרים וירדן. באמצעות איזה מעשה הוסרה "ֶחְרּפַת ִמצְַריִם"?   .16

 ברית מילה א.
 מלחמה ב. 
 הקרבת קורבן  ג.
 תפילה  ד.

 

 ( 17-20)שאלות מלחמת יום הכיפורים 

ֹׂא   .17 מלחמה זו בניגוד לקודמותיה נפתחה בהפתעה נגד ישראל. באיזו מלחמה נאמר: "וַיָּב
עַ ּפְִתאֹׂם"?   ֲאלֵיהֶם יְהוֹׂש ֻׁ

 מלחמת מלכי הצפון א.
 מלחמת העי ב. 
 מלחמת מלכי הדרום ג.
 מלחמת יריחו  ד.
 

ים שרויים  בנאום פתיחת המלחמה של ראש הממשלה גולדה מאיר נאמר כך: "עת כה רב   .18
בתענית ומתפללים בבתי כנסת. תוקפנו חשבו שביום הכיפורים לא נהיה ערוכים להשיב  

ֹׂא יֲַחִטא"?  עֲָרה וְל ַ  מלחמה שערה". כמה אנשים תוארו במילים: "קֹׂלֵעַ ּבֶָאבֶן ֶאל הַש ּ

 700 א.
 26,000 ב. 
 30 ג.
 22,000 ד.

 
תקשורת ללא הפסקה: "מאות כדי ליידע את תושבי ישראל בנעשה במלחמה דיווחו כלי ה  .19

נראו הלילה בגולן" )מתוך ידיעות אחרונות(. באיזה   -עמודי אש של טנקים ורכב סורי בוער
ֹׂלֵךְ לְִפנֵיהֶם יוָֹׂמם וּבְעַּמוּד ֵאש  לָיְלָה"?   הקשר נאמר: "בְעַּמֻׁד עָנָן ַאּתָה ה

 קריאת ה' אל אהרון ומרים באוהל מועד א.
 סימן תחילת תזוזת המחנות  ב. 
 פיוס ה' על ידי משה לאחר חטא המרגלים  ג.
 חציית הירדן ד.
 



באזור הגדה המזרחית של תעלת סואץ היה משטח מוקף סוללת עפר שכונה "חצר המוות".   .20
המשטח נקרא כך עקב מתקפה אדירה שנפתחה נגד ישראל באזור זעיר זה. מי היה  

 "ֲחצְַרָמוֶת"? 

 מגיבורי דוד  א.
 מנציבי שלמה ב. 
 דום מאלופי א ג.
 מצאצאי נוח  ד.

 

 ( 21-24מלחמת לבנון הראשונה )שאלות 

 מלחמה זו נקראה גם "מבצע שלום הגליל". איזו מהערים הבאות שכנה "ּבַגָּלִיל"?   .21

 ּבֶצֶר א.
 ֶקֶדש  ב. 
 ָראמֹׂת ג.
כֶם ד.  ש ְ

 
המלחמה התנהלה בארבעה צירים מרכזיים: חוף הים, אזור ההר המרכזי, הגזרה המזרחית    .22

 הלבנון. בהקשר של איזה מנהיג מוזכר אזור "בְִקעַת הַלְּבָנוֹׂן"?ובקעת 

 יהושע  א.
 משה ב. 
 דוד ג.
 שמואל ד.

 
במלחמה זו נערכו קרבות קשים במחנות פליטים שהיו בצור ובצידון. "צִידוֹׂן ַרּבָה" הייתה גבול    .23

 ? רדיפה באחת ממלחמות ישראל, איזו עיר נוספת מוזכרת כגבול רדיפה באותה המלחמה

 ָאבֵל ּכְָרִמים א.
ְרפוֹׂת ַמיִם  ב.   ִמש ְ
ּטָה  ג. ִ  ּבֵית הַש ּ
 עֲזֵָקה  ד.

 
 



יום קרב נגד הסורים והמחבלים, שנגמר בהצלחה רבה  –ביולי התנהל מבצע טרף  22 -ב   .24
 הטריפה?  תלופע תמוזכר לאלצה"ל. בברכתו של איזה שבט 

 יהודה  א.
 אשר ב. 
 גד  ג.
 בנימין ד.
 

 ( 25-28השנייה )שאלות מלחמת לבנון 

סיבת פריצת המלחמה הייתה תקיפה מתוכננת של חיזבאללה בה נחטפו שני חיילי צה"ל    .25
בוּיִם דְּרוֹׂר וְלֲַאסוִּרים ּפְַקח קוַֹׂח"?  ֹׂא לִש ְ  ונהרגו שלושה. מי אמר/ה: "לְִקר

 ישעיהו  א.
 ירמיהו  ב. 
 יונה ג.
 חנה ד.

 
 "ֶרכֶב ֵאש  וְסוֵּסי ֵאש "?  אירוע נכחו:ימים עד להפסקת אש. באיזה  34המלחמה נמשכה   .26

 מלחמת יהושע ומלכי הצפון  א.
 פגישת אלישע וצבא ארם בדותן ב. 
 מעמד הר סיני  ג.
 פרידת אליהו מאלישע בנהר הירדן  ד.
 

לקראת סוף המלחמה נשלחו כוחות צה"ל להילחם בנחל סלוקי, קרב שנחשב לאחד הקשים    .27
 ַ  יֶָּרב ּבַנַָּחל"? במלחמה. במלחמה נגד איזה עם נאמר "ו

 פלישתים  א.
 בני עמון  ב. 
 עמלק ג.
 ארם ד.

 
 
 
 



למלחמה היו תוצאות רבות בהן התפטרות הרמטכ"ל וקצינים בכירים בצה"ל. מיהו השופט    .28
 שכונה "ָקצִין"? 

ּמוֹׂת א. ְרדֻּׁ  השופט שהשתמש בּקַ
ּבוֹׂן"  ב.   השופט שהזכיר בדבריו את העיר "ֶחש ְ
 ּבְהַר הָעֲָמלִֵקיהשופט שנקבר  ג.
ָרֵאל"  ד. ע גַּם הוּא ֶאת יִש ְ ֹּׂש ַ  השופט שנאמר עליו: "וַי
 

 ( 29-32מבצע עופרת יצוקה )שאלות 

שם המבצע, שהחל בזמן חג החנוכה, לקוח מהשיר "לכבוד החנוכה" שכתב חיים נחמן   .29
 ביאליק. מי הזכיר את ה"עוֶֹׂפֶרת" בדבריו? 

 יונה א.
 דוד ב. 
 משה ג.
 ישעיהו  ד.
 

במבצע זה הצליח צה"ל להשמיד מנהרות רבות, אופן פעולה ייחודי בו השתמש האויב   .30
 כטקטיקת מלחמה. לשם מה נעשו "ּמִנְהָרוֹׂת"? 

 הסתתרות מפני מדין  א.
 הבאת מים לדוד  ב. 
 מנוסתם של לוט ובנותיו מסדום ג.
 פחד מפני מלחמה בפלישתים ד.

 
בזמן מלחמה התבטא בנוהל שהופעל על ידי  חשיבותה של ישראל לשמור על אנושיות גם   .31

נוהל בו תושבי הבתים שהיו מיועדים להתפוצץ קיבלו התראה  –צה"ל שנקרא "הקש בגג" 
 שנתנה להם זמן להתפנות. על מי נאמר: "וַיְִּתהַלֵּךְ עַל גַּג ּבֵית הַּמֶלֶךְ"? 

 מנשה א.
 דוד ב. 
 רחבעם ג.
 אחשוורוש  ד.

 



מנבא טובות על אזורים   ויה אלוף אבי מזרחי. הנביא ירמיהמפקד זרוע היבשה במלחמה זו ה   .32
עַר הַּסוִּסים ִמזְָרָחה". מהו הדבר הטוב שמנבא ירמיה ,בבית המקדש על אזורים  ו ביניהם "ש ַ

 אלו? 

יב ֶאל הַּמָקוֹׂם הַּזֶה  א.  וְֶאת ּכָל גָּלוּת יְהוָּדה }...{ ֲאנִי ֵמש ִ
לוֹׂם  ב.   יִהְיֶה לָכֶם ש ָ
ֹׂא יִנָּתֵ  ג. ֹׂא יֵהֵָרס עוֹׂד לְעוֹׂלָםל  ש  וְל
ֹׂאן עַל יְֵדי מוֹׂנֶה ד. ְֹׂרנָה הַצּ  עֹׂד ּתַעֲב

 

 ( 33-36מבצע עמוד ענן )שאלות 

ךְ"?   .33  באיזה אירוע נכחו "הֶעָנָן וְהַחש ֶ

 יציאת יונה ממעי הדגה  א.
 ברית בין הבתרים ב. 
 חציית ים סוף  ג.
 השמדת המזבחות בימי יאשיהו ד.

 
חיילי מילואים. מיהו המלך   75,000שרה הממשלה גיוס של ביום השלישי למלחמה אי   .34

בְעִים ָאלֶף" איש?  ה וְש ִ ָ  שבתקופתו נהרגו "ֲחִמש ּ

 יהוא בן נמשי  א.
 מנשה בן חזקיהו  ב. 
 אחשוורוש  ג.
 חזאל  ד.

 
במבצע זה לא הייתה לחימה רגלית אלא רק חיל האוויר וחיל הים פעלו. מי הזכיר בדבריו    .35

ה"? "ֶאת הַיָּם וְֶאת הַ   יַּּבָש ָ

 דוד א.
 בועז ב. 
 שמואל ג.
 יונה ד.
 

 



במבצע זה ספגו ערי הדרום מכות רבות. בין הערים שנאלצו להתמודד תחת האש היו   .36
בַע"?   נתיבות, באר שבע ואשקלון. על מי נאמר: "וַיֵּצְאוּ ֶאל נֶגֶב יְהוָּדה ּבְֵאר ש ָ

 דוד ואנשיו  א.
 נעמי ורות ב. 
 יואב וצבאו ג.
 ערואליהו ונ ד.

 

 ( 37-39מבצע צוק איתן )שאלות 

המבצע נפתח במבצע "שובו בנים" להחזרת שלושת הנערים שנחטפו. מי ציווה: "ש וּבוּ ִאיש     .37
 לְבֵיתוֹׂ ּכִי ֵמִאּתִי נִהְיָה הַדָּבָר הַּזֶה"? 

 שמעיה איש האלהים  א.
 משה ב. 
 שאול ג.
 גדעון ד.

 
ים יוֹׂם"? יום. על פי הכתוב, מתי  50המבצע נערך   .38 ִ  מצווים בני ישראל להתחיל לספור "ֲחִמש ּ

 מהיום השביעי של פסח  א.
 מיום הבאת עומר התנופה ב. 
 לאחר הקרבת תרומת גורן ג.
 בארבעה עשר בניסן ד.
 

שבא לידי ביטוי במבצע.    21-חיל השריון זכה לשדרוג משמעותי בעשור השני של המאה ה  .39
הגנה אקטיבית שהגנה על הטנקים מפני נשק נ"ט   מערכת –בין השידרוגים היה "מעיל רוח" 

 )נגד טנקים(. לְמה גרמה "רוַּח גְּדוֹׂלָה"? 

 ירידת גשם א.
 קריסת מבנה ב. 
 מות אדם ג.
 סערה   ד.
 

 



מלחמות רבות בין עמים שונים מוזכרות בתנ"ך. קהלת מזכיר אף הוא עניין מלחמה באומרו   .40
 מהעיתים הבאים מוזכר קודם?  "עת מלחמה ועת שלום". על פי דברי קהלת, איזה

 עֵת לֱֶאהֹׂב  א.
 עֵת לֲַחבוֹׂק ב. 
 עֵת לְִפרוֹׂץ ג.
מוֹׂר ד.  עֵת לִש ְ

 

 

 

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 חלק ב': שאלות בנושא יצחק נבון
 נשיא, מחנך ורודף שלום

 שאלות בנושא יצחק נבון. ענה על השאלות בקצרה,   10 לפניך
 והעתק את התשובות למקום המתאים בגיליון התשובות המצורף. 

 

ֹׂאוּ בְנֵי  מותו/ה של מי מוזכר בכתוב בעת בה נאמר:תאריך לידתו של נבון הוא א' בניסן.  .41 "וַיָּב
ֶֹׂדש  הִָראש וֹׂן"? _______________________________________  ָרֵאל ּכָל הָעֵָדה ִמְדּבַר צִן ּבַח  יִש ְ

 
בנאום ההשבעה של נבון לנשיא הוא אמר: "קטע הדרך שנותר למצותו קצר יותר מן הדרך   .42

ר ּתְֵדעוּ אֶ מי האדם שאמראשר כבר עברנו בה".  ֹׂא  : "לְַמעַן ֲאש ֶ ר ּתֵלְכוּ בָּה ּכִי ל ֶרךְ ֲאש ֶ ת הַדֶּ
לְש וֹׂם"?  ______________________________________  ֶרךְ ִמּתְמוֹׂל ש ִ  עֲבְַרּתֶם ּבַדֶּ

 
ֹׂל יְֵמי ַחיָּיו"?    .43 ֶתנּוּ ּכ יא ֲאש ִ נבון היה נשיאּה החמישי של מדינת ישראל. מי אמר: "ּכִי נָש ִ

  _____________________________ 
 

פרו "באמונתו יחיה" הוא לקט ציטוטים שאמר ראש הממשלה דוד בן גוריון. בדברי מי  ס .44
ר הוּא"?   נאמר: "ֵאל ֱאמוּנָה וְֵאין עָוֶל צַדִּיק וְיָש ָ

 _____________________________________________ 
 

מוזכר  באיזה ספר זכה נבון בפרס הצלב הגדול של מסדר המופת האזרחי.  2003בשנת  .45
 וי "אוֹׂת אוֹׂ מוֵֹׂפת"? ______________________________________________ הביט

 
"אוִֹׂפיָרה לַּזָהָב"?   מי הלךבת זוגו של נבון הייתה אופירה נבון. על פי הכתוב,  .46

 _____________________________________ 
 

ד ימינו  התבקש נבון לנהל את לשכתו של ראש הממשלה דוד בן גוריון והיה לי  1952בשנת  .47
ר ּכוֹׂכָבִים"?   11במשך  שנה. בדברי מי מוזכרים: "ַאַחד עָש ָ

 ____________________________________ 
 



בֶת  .48 ֶ ב ּבַש ּ ֹׂש ֵ בצעירותו למד נבון בבית הספר "תחכמוני" בירושלים. מהו שמו הנוסף של ה"י
ֹׂנִי"?    _______________________________ ּתְַחּכְמ

 
ביקר נבון ביוון ובמזרח הרחוק במטרה לחזק את קשרי החוץ. ציין את   1967בשנת  .50-49

 שני הספרים בהם מוזכר השם "יָוָן". 

   ____________________________,        ____________________________ 
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