
 ְנָמִלים ֵאיָנן ְיֵשנֹות ָלעֹוָלם
ֶחֶדר ָחשּוְך   ִאם ָתִשימּו ָדג ָזָהב בַּ

ע ֶשּלֹו ֶצבַּ ֵבד ֶאת הַּ  הּוא ְיאַּ
גִ  יָרָפה ְיכֹוָלה ְלנַּּקֹות ֶאת  'הַּ

ָּלשֹון  ָאְזִנָיה ִעם הַּ

ְגדֹוָלה   ְמִדיָנה הַּ רּוְסָיה ִהיא הַּ

 ְביֹוֵתר ָבעֹוָלם

ם ְבִעיר ְרחֹובֹות ָהיּו ָהמֹון   עַּ פַּ

ֶדֶגל ֵהִעיר   ְרֵדִסים ְוָלֵכן בַּ פַּ

פּוִזים  מצוירים תַּ

ְרֵבה ְבֵני   ִיים ֲהִכי הַּ ְבִסין חַּ

 ָאָדם

ָיה  ִּלְוָיָתןה חַּ ָכֹחל הּוא הַּ הַּ

ְגדֹוָלה ְביֹוֵתר ָבעֹוָלם  הַּ

ְגדֹוָלה ְביֹוֵתר   ָהִעיר הַּ

ִים  ְבִיְשָרֵאל ִהיא ְירּוָשלַּ

ְלָיה   ֵהִעיר ונציה ֶשְבִאיטַּ

ט  ת ְלאַּ עַּ טשֹוקַּ ְבתֹוְך   ְלאַּ

ִים מַּ  הַּ

ְגדֹוָלה   ָפִריז ִהיא ָהִעיר הַּ

ת  ְביֹוֵתר ְבָצְרפַּ

ע יַָּבשֹות ְפִריָקה: ָבעֹוָלם ֵיש ְשבַּ ,  אַּ

ְלָיה, ֵאירֹוָפה, אסיה ,  אֹוְסְטרַּ

ְצפֹוִנית ָאֶמִריָקה  , ָאֶמִריָקה הַּ

ְדרֹוִמית   ואנטרטיקההַּ

ח ֶשל כַּדּור ָהָאֶרץ   ֶשטַּ ֹרב הַּ

ִים מַּ  ִמכֹוָסּה בַּ



ִצפֹור ְּלֻאוִמית ֶשל ִיְשָרֵאל   הַּ הַּ

ח  ֶפרַּ ת ְוהַּ דּוִכיפַּ ִהיא הַּ

ָּלִנית כַּ ְּלֻאוִמי הּוא הַּ  הַּ

ל ְיֵדי ֹחול   ְמיֶֻצֶרתְזכּוִכית  עַּ

 שחומם לטמפרטורות ְגבֹוהֹות

ְמִדינַּת ִיְשָרֵאל ֵיש    257בַּ

ִמיֵני ְצָמִחים מּוָגִנים ֶשָאסּור 

 ִלְקֹטף

ְדָען   ל ָהָיה מַּ אלכסנדר גרהם בַּ

ְמִציא ְבִריִטי ֶשִהְמִציא ֶאת   ּומַּ

ֶטֶלפֹון ָהִראשֹון  הַּ

ָאחּוִזים ִמגּוף ָהָאָדם ֵהם  60

ִים  מַּ

  ֹכחַּ אייזיק ניוטון ִגָּלה ֶאת 

ל  פּוחַּ ָנפַּ ֲאֶשר תַּ ִהְכִביָדה כַּ

ל רֹאשֹו  עַּ

 ִפיִלים ֵאיָנם ְמֻסָגִלים ִלְקֹפץ

ְשָמם ֶשל ָהִאיְנְדָיאִנים ִנֵתן ָלֶהם 

ל ָטעּות בניווט ֶשָעָשה   ִבְגלַּ

ב   כריסטופר קולומבוס ֶשָחשַּ

 (הֹודּו) לאינדיהֶשִהִגיעַּ 

ִחים  ָהיּו ָהִראשֹוִנים   רייטָהאַּ

ָמטֹוס  ֶשִהְצִליחּו ָלטּוס בַּ
ְמִדינַּת   ָגבֹוּהַּ ְביֹוֵתר בַּ ָהָהר הַּ

ר חרמון  ִיְשָרֵאל הּוא הַּ

ְמֻפְרָסם ליאונרדו דה  ָיר הַּ צַּ הַּ

ָהָיה ָהָאָדם ֶשִהְמִציא   וינצי

ִים ִמְסָפרַּ  ֶאת הַּ

ָגבֹוּהַּ ְביֹוֵתר ָבעֹוָלם   ָהָהר הַּ

ר   האוורסטִנְקָרא הַּ



ְכָלִבים ְמֻכִנים  ֶהָחֵבר ֲהִכי טֹוב "הַּ

ר  " ֶשל ָהָאָדם כֹות ָכְך ֶשָיְצרּו ָקשַּ זַּ בַּ

 .ָכְך טֹוב ִעם ְבֵני ָאָדם-ֲחֵבִרי ָכל

ִים   32ָלָאָדם בֹוֵגר ֵיש  ִשינַּ

ֶפה  קבועות בַּ

ֶזְברֹות לֹא ְמֻסָגלֹות ִליֹשון  

ד  ְכֶשֵהן ְלבַּ

ָגדֹול ְביֹוֵתר   כֹוָכב הַּ ק הּוא הַּ ָצדַּ

ֶשֶמש ֲעֶרֶכת הַּ מַּ  בַּ

ִבְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל הּוא חֹוֶזה  

ְמִדיָנה ם ְלָהִקים ֶאת  , הַּ ִמי ֶשָחלַּ

ִמְשָפט ר ֶאת הַּ :  ְמִדינַּת ִיְשָרֵאל   ְוָאמַּ

ָגָדה"  "ִאם ִתְרצּו ֵאין זֹו אַּ

טִלְפֵני  ְשעֹות ִביּום 20ֲאָריֹות ְיֵשִנים  ֵשם  ֶשֻהְחלַּ ל הַּ עַּ

ִהִציעּו ִלְקרֹא  , ִיְשָרֵאל

ְמִדיָנה ר: לַּ  ְיהּוָדה ְוִציֹון , ָצבַּ

ְחָמן ביאליק הּוא  ִיים נַּ חַּ

ְמשֹוֵרר  ְּלֻאִמיהַּ ֶשל ְמִדינַּת   הַּ

 ִיְשָרֵאל

  ראשתְבִיְשָרֵאל כיהנה 

ד ת ִבְלבַּ חַּ  .  ֶמְמָשָלה אַּ

 גולדה ֵמִאיר: ָקְראּו ָלּה

ֶמְמָשָלה ָהִראשֹון ֶשל   רֹאש הַּ

ְמִדינַּת ִיְשָרֵאל ָהָיה ָדִוד ֵבן גוריון  

ל ָהרֹאש ֲעֹמד עַּ ב לַּ  ְוהּוא ָאהַּ

ִיְשְרֵאִלים אֹוְכִלים יֹוֵתר   הַּ

ר   ֵפרֹות ִויָרקֹות ִמְשאַּ

 ֻאוְכלּוִסיֹות ָהעֹוָלם

ְגָבִניֹות ֻהְמְצאּוְבִיְשָרֵאל   עַּ

ְמָבה בַּ ָמָרק ְוהַּ  השרי ְשֵקֵדי הַּ


