פתרון החידות לפי סדר הופעתן בחוברת
 .1חידתו של ראש העיר – מר יוסי ברודני
התשובה 70 :שנה למדינה
פסקה ראשונה – 70
פסקה שנייה – שניה – מורידים י' הופך לשנה ,תו –לה
פסקה שלישית  -מדינה (אביהו מדינה)
 .2חידתה של גב' אורית נאור – אגף החינוך
מספר המסתתר 70
 70אומות ו 70-שפות היו במגדל בבל והתפזרו לכל עבר,
בני יעקב ירדו למצרים –  70נפש.
 .3חידת אגף החינוך:
רחל כהן-כגן(לוברסקי) וגולדה מאיר
 .4חידתה של יו"ר ועד הורים בי"ס אלון:
חיים ויצמן
 .5חידתו של הרצל ארביב ,חבר מועצת העיר:
הרצל הציע דגל למדינתנו ובו  7כוכבי זהב על רקע לבן.
היריעה הלבנה מסמלת את החיים החדשים הטהורים.
הכוכבים הם שבע שעות הזהב של יום העבודה שכן בסימן העבודה הולכים היהודים אל
הארץ החדשה.
 .6תפזורת
חידות הגיון של כיתה ט' – ישיבת בני עקיבא
 .7יצחק שמיר
 .8ביבי נתניהו
 .9שמעון פרס
 .10לוי אשכול
 .11מנחם בגין
 .12אהוד ברק
 .13חיים ויצמן
 .14עזר ויצמן
 .15חיים הרצוג
חידותיו של המורה אבי דקסל מישיבת בני עקיבא
 .16שרה אהרונסון
לצוות מייפאואר הציונית האוניה טטיס שהביאה את עולי העליה הראשונה מרומניה באוגוסט
 , 1882חלילנים – זכרון יעקב זמרין בשמה הראשונים ,מקום מרעה לרועים בעלי חליל,
אחי המדען – אהרון אהרונסון אגרונום חשוב מגלה אם החיטה  400 ,שנה – שנות
האמפריה התורכית  ,על מצבת שרה רק שמה הפרטי כי היא עזבה את בעלה וחזרה לזכרון
ללא גירושים.
 .17הפלמח
 .18חידתו של אריאל פרק  ,חבר המועצה:
חטיפתו של החייל נחשון וקסמן (בשנת  )1994שנחטף והוחזק כבן ערובה בידי החמאס,
ונרצח בעת הניסיון לחלצו .במהלך המבצע נהרג ניר פורז לוחם סיירת מטכ"ל ,אשר זכה
לצל"ש הרמטכ"ל עבור פעולתו במסגרת החילוץ.
 .19חידתם של משפחת חזות דוד – יו"ר הנהגת הורים – מורשת מנחם:
ניל"י (ראשי התיבות :נצח ישראל לא ישקר ,ספר שמואל א ',פרק ט"ו ,פסוק כ"ט(הוא ארגון
מחתרתי שהוקם בשנת  1915ופעל ביישוב העברי בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם
הראשונה  .בשיאו מנה הארגון פחות מ 30-חברים פעילים.
 .20חידתה של שחר רבי מכיתה ט' אולפנת אמי"ת:
נתן אלבז – מחנה נתן ,על שם נתן אלבז שבעת טיפול שיגרתי ברימונים הבחין שניצרתו של
אחד הרימונים השתחררה ,ופעל בעוז רוח להציל את חבריו ,תוך שהוא מקריב את עצמו.

בפעולה זו הו מת ,ולאחר מותו קיבל צל"ש שהומר מאוחר יותר לאות המופת .נתן אלתרמן
כתב שיר על המקרה בתור השביעי ,והערכה רבה היתה לנתן בציבור.
 .21חידתה של חברת המועצה מיכל וולדיגר ומשפחתה:
מפקד שיירת הל"ה ,דני מס ז"ל ,שנפל בשיירת הל"ה.
"מבצע דני" לשחרר רמלה-לוד קרוי על שמו.
 .22חידותיהם של אביתר פקטור ואורן בייטל מישיבת בני עקיבא:
עופרת יצוקה ,מלחמת ששת הימים ,מלחמת יום כיפור
 .23חידותיהם של משפחת קוסקס מתיכון גבעת שמואל:
מיצרי טיראן
אנגליה
התנגשות בחייו של שגריר ישראל בלונדון שלמה ארגוב שנפצע אנושות בראשו
ספינת מעפילים שהפליגה מאיטליה ונקראת כך כי זו היתה ספינת המעפילים הראשונה
אחרי אקסודוס ומפעל העפלה לא נעצר על אף מש שקרה באקסודוס.
 .24חידותיהן של תלמידות כיתה ו'  4מבי"ס מורשת מנחם:
לו אשכול ,הרצל
 .25חידתו של חבר המועצה עדי גרוס:
השיר נכתב ב ,1976-לאחר מבצע אנטבה בו סיירת מטכל שחררה  103ישראלים נחטפו
בגלל היות ישראלים.
 .26שטרות כסף
 .1רחל בלבשטיין (רחל המשוררת)
 .2דוד בן גוריון
 .3זלמן שז"ר
 .4גולדה מאיר
 .5ש"י עגנון
 .6משה מונטיפיורי
 .7לאה גולדברג
 .8הרמב"ם
 .9חיים ויצמן
 .10בנימין זאב הרצל
 .11לוי אשכול
 .27נופים ואתרים
 .1אילת
 .2יפו
 .3גבעת שמואל
 .4עכו
 .5ירושלים
 .6מצדה
 .7מגדל עזריאלי
 .8החרמון
 .9ים כנרת
 .10רמת הגולן
 .11הר תבור
 .28חידת האגף המשפטי בראשות עו"ד אילנה תמם:
 .1איילת שקד
 .2עם הקמת המדינה הוקמו בתי המשפט המחוזיים והשלום יסודות מערכת המשפט
הושתתו על המערכת מימי המנדט הבריטי .בית המשפט העליון לא כונן מיד עם קום
המדינה והוא הוקם בתאריך  14.09.48ארבעה חודשים לאחר הקמת המדינה.
 .3נשיא בית המשפט העליון הראשון היה ד"ר משה זמורה והוא נבחר על ידי הממשלה
הזמנית.
 .4בית המשפט העליון נפתח בירושלים רק מפני שלא נמצא לו מקום מתאים בתל אביב.

ובאישורו של בן גוריון הוחלט לשכנו במגרש הרוסים שבו שכן בית המשפט העליון בתקופת
המנד"ט.
 .29חידת מחלקת הגבייה:
תשובה  – 2כביש הסרגל נקרא כך מכיוון שכשנבנה הוא היה הכביש היחידי בארץ שהיה
ישר.
 .30חידתה של שירלי אחיטוב מנהלת מתנ"ס גבעת שמואל:
מתנס גבעת שמואל
 .31חידתה של שירה מנדלסון כיתה ג' 1מבי"ס אלון:
שניר ,בניאס ,דן
 .32חידתם של איתמר חושן ופרנקל מישיבת בני עקיבא:
מדבר יהודה
 .33חידתם של עמית נדם ואיתי אליהו מכיתה ה' 2בי"ס מורשת נריה:
מדינת ישראל
 .34חידתם של נועה אברשטרק מכיתה ד' , 4בי"ס מורשת זבולון:
יישובי חומה ומגדל
חידתם של עידו זינגר והראל מאנאי מכיתה ה' ,2בי"ס מורשת נריה:
 .35נהר הירדן
 .36ים סוף
 .37חידתו של דביר קיסרמן מכיתה ה' ,1בי"ס נריה:
הכותל המערבי
 .38חידתם של אסף מנצור ודביר גרוהר מכיתה ה' ,1בי"ס מורשת נריה:
הכנרת
 .39חידתו של אריאל שטרן מכיתה ד' ,4בי"ס מורשת זבולון:
האו"ם
 .40חידתם של רעות כץ ונויה אייזנברג מכיתה ד' , 3בי"ס מורשת נריה:
הכנסת
 .41חידתם של הודיה נעמן ,הדר דיאמנט והדר כאפי מכיתה ד' , 4=2מורשת נריה:
קיבוץ שדה בוקר
 .42חידתה של לימור רונגר מאגף החינוך:
 .1ירוחם
 .2ראש העין
 .3שדרות
 .4להבים
 .5יד אליהו
 .6ממשית
התשובה  :ירושלים
 .43אתרים בירושלים
 .1הכותל
 .2משכנות שאננים
 .3כיפת הסלע
 .4הכנסת
 .5שער הרחמים
 .6יד אבשלום
 .7היכל הספר
 .8יד ושם
 .9כנסיית ה"בצלים"
 .10מגדל דוד
 .44חידתו של אבישג חלפין מכיתה ד' ,1בי"ס בן גוריון:
בענף הג'ודו זכתה ישראל ב 5-מדליות ,בענף השייט ב 3-מדליות ,ענף הקיאקים – מדליה 1
 .45חידתם של אביתר פקטר ואורן בייטל מישיבת בני עקיבא:
באר שבע

7 .46חידתה של משפחת אברהמוב מתיכון גבעת שמואל:
ישראלים :יעל ארד ,אורן סמדגה ,מיכאל קלגנוב ,אריק זאבי ,גל פרידמן ,אורי ששון ,ירדן
ג'רבי
 .47חידתם של גלעד ברוכי גדנקן ובן פרידמן מכיתה ה' ,2בי"ס מורשת נריה:
אנדי רם
 .48חידתם של שחר הגר וחברים מישיבת בני עקיבא:
יעל ארד
 .49חידתם של יואב שמרלינג ,איתמר יוסף ,יועד גלבר ונועם שרמן מישיבת בני עקיבא:
רוני רוזנטל ,יוסי בניון
 .50חידתו של בני סומך חבר מועצת העיר:
 .1עומרי כספי
 . 2סקרמנטו קינגס ,קליבלנד קאבלירס ,יוסטון רוקטס ,ניו אורלינס ,מינסוטה טימברוולבס,
גולדן סטייט ווריורס
 .3סקרמנטו קינגס –  36נקודות
 .51חידתו של מעיין כהן מכיתה ד' , 4בי"ס מורשת זבולון:
תנחום כהן מינץ – היה כדורסלן ישראלי ,מגדולי שחקני הכדורסל הישראלים בכל הזמנים.
שיחק בעמדת הסנטר .במקביל שירת בחיל החימוש והגיע לדרגת אלוף משנה.
טורף לילה = תן
כדור חום = כדורסל
טורף בלילה כדור חום :כדורסלן
תן+חום=תנחום
מגנצא= צמינץ
לבית העלמין לא ישוב = כהן אסור בבית עלמין
 .52חידתה של נירית ליבוביץ יו"ר הורים אולפנת אמי"ת:
בבה אידלסון
 .53חידתם של רעות כץ ונויה אייזנברג מכיתה ד' ,3בי"ס מורשת נריה:
רבי יהודה מאיר גץ
 .54חידתה של כיתה ה' 4מבי"ס מורשת זבולון:
יצחק רבין
 .55חידת אגף הרווחה בראשותה של גב' אתי סומך:
זאב ז'בוטינסקי
 .56חידתם של ימית נדם ואיתי אליהו מכיתה ה' ,2בי"ס מורשת נריה::
יונתן פולרד
 .57חידתו של דוד שרוני מבקר העירייה :
זיגפריד מוזס
 .58חידתם של כיתה ה' , 2בי"ס מורשת זבולון:
מוטה גור ,מפקד חטיבת הצנחנים במלחמת ששת הימים ,שחרור העיר העתיקה והכותל.
 .59חידתם של המורה גל ערמון  ,אולפנת אמי"ת:
המרגל אלי כהן הי"ד
חבר ליהושע – מרגל
בחור אמין – שם הכיסוי שלו היה אמל אמין ת'אבת
מארגנטינה – הופעל כסורי גולה בארגנטינה
בעל תהילת עולם – נודע כגדולי מרגלי ישראל
וגעגועים – רוצים שתוחזר גופתו לקבר ישראל מסוריה
 .60חידה של מורן יערי יו"ר ועד הורים בי"ס בן ככוריון:
בשנת  1964קיבל ש"י עגנון פרס נובל לספרות.
 .61חידתה של משפחת שר מתיכון גבעת שמואל:
עדה יונת האישה היחידה מבין  12זוכי פרס נובל שהינם אזרחים ישראלים.
 .62חידתה שך שיר בוחבוט מכיתה ב' ממורשת זבולון:
נחום גוטמן

 .63חידתה של מיכל נתנאל חברת מועצת העיר:
תירצה אתר
ניסתה למצוא סיבה – תירצה
מקום בארמית – אתר
"ציפור בחדר" זה שם הסרט הדוקומונטרי על חייה של תירצה אתר
 .64חידתו של ישי יעקובסון מכיתה ג' 4מבי"ס מורשת נריה:
אילן רמון
 .65חידתם של כיתה ה' 4מבי"ס מורשת זבולון:
הכרזת המדינה
 .66חידתה של רבקה דייטש מורה באולפנת אמי"ת:
הצהרת בלפור
 .67חידתה של חיה פרטוש מכיתה ג' , 1בי"ס אלון:
תשובה א' – העלייה ההמונית לארץ ישראל החלה מיד לאחר הקמת המדינה ,במהלך שנות
החמישים והשישים.
 .68חידתם של כיתה ה' 2מבי"ס זבולון:
מבצע אנטבה
 .69חידתו של אוהד ליבוביץ מכיתה ה' , 2בי"ס מורשת נריה:
אביב נעורים
 .70חידתו של מנכ"ל העיר – מר גבי חדד
רמז  – 1במבה
רמז  – 2עלמה
רמז  – 3בן גוריון
רמז 100 – 4
רמז  - 5דמקה ומטקה
רמז  – 6שנקל
רמז  – 7אריק אינשטין
רמז  – 8פרס
רמז  – 9התקווה 6
השיר המסתתר – "הכי ישראלי"

