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  )ם"פלי-ה (הימיח " פלמ-השירת 
                                      ה אברהם'י מאירק" עחובר

  ,בימים אלה של כשל מערכות. א       .1 

  ,         של התפוררות  משטר ושל אבדן תקוות

  .         נזכור נא שבעבר היו גם מעשים והצלחות

  

  ,גדול-עבר רחוק היה איש קטןאותו  ב.     ב

  , עתידות לפענחשכילה ,         מנהיג של מעש ותבונה

  .תוצאותה השיג לוהצליחהיטיב להציב היעדים          

  

  ,ם מן הגולהרובעלו  והאיש ושותפי.      ג

  ,על המציאות האומללהמ        השכילו להתעלות 

  .תשתית למדינהה ולבנות והניחבו ר      ה  

  

  ,ת המדינה להקמהיו רבים אחרים שתרמו.      ד

  ,היה שונה בתכליתבעשייה חלקם , אלה        אך 

  . השליטו שלבגירוש, במיוחד,         הם התמקדו

                           

  ,הלהביא תמצית של עלילצנוע זה ניסיון . א.     2           

   ההיסטוריה לא רשמה בצורה נאותהה        אות

  .מלל של עיסה עכורה אך, קבלנת,         וכשכבר נכתבה

  

  ,ם"פלי- האנשי, מדברי יחידים, ביא בחרוזא.     ב

  ,        אלה שחוו הדברים ועשו מלאכתם נאמנה

  . בהצלחת המשימה,תםומ תראלה שמירב        

  

  .מחצית המאה העשריםו בהתרחשדברים ה.     ג

  ,ימים של רדיפות,  שנות הארבעיםאלה       היו 

  .קורבנותגם של של מלחמה ו, רצח עם       של 

  

  הפוליטיקה והנהנתנות, הכיתתיות,  בימינו,היום.     ד

  לגעגועים וזיכרונות        אינם מותירים מקום 

  .ביא קומץ של עלילות נשכחותא, דווקא,         ואני

  

  ,בשנות השלושים של המאה העשריםהחל .  א    .3           

   לוחמני צבר עוצמה-         משטר טווטוני

  .הרעיד סיפי משטר ביבשת אומללהו        

  

  ,ןמיומזרח תיכון עתיק י, שעה בהב.     ב

  ,יםיהודה        הצמיח ניצני שיבה של צאצאי 

  .כנגד כל הסיכויים, מכורה וזאתה  אלחזור        ל

  

  , בנוי לתלפיות–ישוב לוחם היה  ,בארץ ישראל.     ג

  , ראת באותקמכין הכול ל,  תבונה       מונהג ברוב

  .       עושה את הדרוש להשבת בנים לארץ האבות

  

  , אל ארצות נכרנויורבח ויצא שנות השלושיםב.    ד

  , אותהושיטהפזורה וה ואספ,  קטנות ספינותו       גייס

  .אל ארץ מכורה, בחוסר כול,        בים סוער
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  המוסדותכשת הארבעים אל שנוונדלג נשוב . א    .4            

  , הסתוות לנדרשוזה עשו להקמתו של כוח מחץ                        

  .תלאומיולמשימות , תמיד,  נכוןלהיותאך         

  

  ,"ההגנה"פלוגות המחץ של , ח"פלמ-ה.     ב

  המחצית באימונים ומבצעיםכשלפעול היו  ות        אמור

  .רה למארחיםקודש כתמו, שאר הזמן, אילו        ו

  

  ,ההתלהבות רבהומיטב הנוער התנדב .     ג

  ,ימוד ומלאכה לוותיקים ועולים נטש,        ילידי הארץ

  .הנהגה הקריאת להתגייס ולהיענות למיהרו       

  

  מסעות וסיורים,  קורסים שלות פעילההארץ רחש.   ד                

  רעיםכנגד הפו, גם מסעות עונשין,         ומדי פעם

  .גם פגיעה נקודתית בקלגסי השליטים                ו       

  

  התחכמו המנהיגים, בשנות הארבעים, בהמשך . א  .5

  ,ה ולהביא עוליםיהם ביקשו להגביר העשיו           

  . כימאיםח"מי פלנשא הוחלט להכשיר ,על כן                      

  

  ,ל ים תיכוןעל שפתו ש, קיבוץשל ה ועל חופי.     ב

  ,שנועד להכשיר השייטיםזה  ,ח הים"       קובץ פלמ

  . והחובלים*הגדעונים,  הימאים,לאחר מכן, היואלה ו       

  

  :ימאות ומחתרותצירוף של ,  אתגר חדש–בשורה .    ג

  צפירקה ומוישה, ישרוליק, ה ושרה'      יוסק

  .מפרשים והחלו חותרים בסירותה      הרימו 

  

  ,מלחמהעדיין השתוללה , ביבשת המעונה, בזמןבו .   ד

  ונשרפו ברבבותנכלאו ונרצחו ,       יהודים נרדפו

  . הצלת שארית הפליטהשליט אכזר מנע,       ואילו בארץ

    

  סמק והאחרים , יק'ברצ, יוסי: ח הים"פלמאנשי . א . 6            

  גילו יוזמות וטרחו להכין הצעירים,          לקחו פיקוד

  . וסיכוניםלקראת עתיד עתיר משימות, וזאת         

  

  ה השתכללה והתרחבהחדש היחידה הימית ה.     ב

           נעלמו הפקפוקים והיה ברור לכול שזו הקטנה

  .ה         תוכל להם לקושי ולסכנות ותעמוד היטב במשימ

  

  ,המלאכה מרובה, השעה דוחקת, הקץ להתארגנות.      ג

  ,        יש לצאת לדרך ולעשות ככל שהיד משיגה

  .זועקת לישועההשארית ה        להוציא מהתופת את 

  

  , יריב קשוח ורב עוצמה-הבריטי ניצב מנגד .     ד

  ,ה מורכבת והדרך ארוכהטלהמ,      הנטל רב

  .השימהאם נצליח לבצע את המ,      הלב חרד
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  ,השמדההם להביא לניצולי "פלי-העל  הוטל . א ..7             

  ללא טיפול ודאגה, הנטושים ברחבי יבשתאלה         

  .        את בשורת הארץ ושמץ של תקווה

  

  , נשכחיםסיוןיסר הנוהחששות וח, הספקנות.     ב

  מרץ וגיל הנעורים,         הכול בזכות משמעת

  .המשימה הנעלה והאמון במנהיגים,         ומעל כל אלה

  

  ,מציאות קשה ומסובכת אינה יודעת רחמים.     ג

  ,יוצאים אל הנכר, לעשרות, ם"       אנשי פלי

  .       כול דרך וכול אמצעי כשרים להצלתם של האחים

  

  :מתחכמת לה, ביבשת החרבה, **"החבורה."    ד

  חייליםהתיעוד ורכב ה,        מנצלת המדים

  .       ומצליחה לרכז הפליטים במחנות העקורים

  

  ,עשה ניסים -גייס תמיכה " המוסד לעליה". א .8              

          שכנע ממשלות לאפשר יציאת ההמונים 

  . ליציאה בנמליםוכזובאלפים ר,         ואלה

  

  ,בסיוע נדבנים, ם"בכירים ונערי פלי.     ב

  ,צוותים ומלחים,         מגייסים רבי חובלים

  .לקליטת אחינו הפליטים        מכינים את כלי השיט 

  

  ,יעקב סלומון וכול האחרים, בארצות המוצא.     ג

  מכינים ומובילים את הפליטים אל החופים,        אוספים

  .משיטיםהאחריות עוברת אל ידיים נאמנות של ,        ושם

  

  :ימאיםה מוטלת על כולה, כבדה האחריות ,בהפלגה.     ד

        , גדעונים והמלוויםה, רבי החובלים,        המפקדים

  .מתנכליםהכוחות ההם שנושאים בעונש המפגש עם        

  

  פלוגות המחץ הימיים, גלים, גלים, כך . א .9              

  נחום וגם אפרים, שייקה, עדה,  ובראשם שאול       

  . מביאים לארץ האבות שבעה ריבוא מעפילים       

  

  ,והחברות ישרוליק ,ודהיה, קיפי, ייוס: חברינו.     ב

  הפלגותהכמאה ושש עשרה , השיטו ארצה        

  .אחרותהו" הזקן", "פאנים"-ה, "אקסודוס"-האת או יהבו        

  

  "החבורה"כל על מפקדיו ו, ח הימי"פלמ-ה, בסיכום.                     ג

   שארית הפליטהה של                       נשא על כתפיים את הצלת

  .את אספקת ציוד הלחימה, ולא פחות חשוב,                     וכן   

  

  ,תחילהבל נשכח שבנוסף לאלה שהוזכרו , אך.                     ד

  ם את יוסלה ואת יוחאי עם יחידת החבלה"פלי-                       היה לו ל

  .היבשהמספר לא מבוטל של לוחמים בקרבות ,                        וכן
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  ,דגיש תרומת רבים ונשכחיםנ, בטרם נסיים. א. 10              

  ל הרבים"אנשי המח,           כמו קיבוץ שדות ים

  .אחריםהשרה ו, ים כמו אימיהבודדשאר ,           וכן

  

  ,"כאילו" ו"בערך"כשהכול במדינה נעשה , כיום.       ב

   ,הקש המלאכהב אזאת אלה שעשו בהערכה           נזכור 

  .תמורהכל במסירות וללא , בלתי אפשרייםבתנאים           

  

  ,ם"פלי-זכרו את לוחמי ה, אנשי המחר, אתם.       ג

           כי הם עשו מלאכה בלתי אפשרית של עליה ורכש

  . של חיל היםתותשתית להקמהיו ה         וגם 

  

  ,םהסוף לסיפורי, אזלו המילים, תמה העלילה.       ד

  ,יםזכורמעשים בלתי ו          הובאו כאן עובדות 

  .נרכין כולנו הראש לזכר הנופלים, ובל נשכח          

  

  

  ח הימי"פלמ-סוף שירת ה                     
  
  
  האלחוטאים שקיימו את הקשר בין האניות לארץ" = הגדעונים     "*
  
  העקורים את ואספ – בצבא הבריטי" ההגנה"אנשי   = "החבורה"   **

  .וריכזו אותם בנמלי היציאה     מרחבי אירופה                         
  
  

            

  
  

          


