


ילדים יקרים,

בחידון שלפניכם תמצאו 60 שאלות על חיות בספרי 
ילדים. כדי לענות עליהן, יש לגלוש באתר ואת החסר 

להשלים בספרייה, בחנות ספרים, או בידע אישי. 

רשימת הספרים שבהם מסתתרות התשובות הנכונות,
נמצאת בסוף החידון, כדי להקל עליכם לענות על השאלות. 

סמנו את תשובותיכם בטופס הפתרון שבאתר, מלאו את 
הפרטים שלכם ושלחו באימייל, לכתובת הרשומה שם. 

בין פותרי החידון שישלחו 60 תשובות נכונות, תיערך הגרלה.

לכל אחד מ10 הזוכים שיעלו בגורל, יישלחו שוברים לקניית ספרים בסך 
200 שקלים, באדיבות רשת סטימצקי. 

השוברים ניתנים למימוש ברשת חנויות סטימצקי בלבד, בכפוף לתנאי 
הרשת, לרבות תאריך תפוגה והגבלות מטעמה

ההגרלה תיערך במרכז ההדרכה לספריות בישראל בפיקוח רו”ח.
פתרון החידון והודעה על שמות 10 הזוכים יפורסמו באתר לקראת ”שבוע 

הספר”.

שימו לב - כל משפחה יכולה לזכות פעם אחת בלבד!!

ההשתתפות אסורה על עובדי מרכז ההדרכה לספריות בישראל, ועל עובדי חברת זברה 

הפקות בע”מ ובני משפחותיהם של הנ”ל.

המועד האחרון למשלוח פתרון:
יום ראשון, כ”ג באייר , 17 במאי, 2009.

בהצלחה!

זברה הפקות בעמ    מרכז ההדרכה לספריות בישראל
 המפעל ליוזמות חדשות בספרות העברית בתמיכת משרד המדע התרבות והספורט

מינהל התרבות, המחלקה לספרות
© כל הזכויות שמורות

www.icl.org.il

1. מי צייר נחש שבלע פיל?
א. מוריס סנדק בספר ארץ יצורי הפרא

ב. גרנביל בספר רובינזון קרוזו
ג. אנטואן דה סנט אכזיפרי בספר הנסיך הקטן
ד. גוסטב דורה בספר עלילות הברון מינכהויזן

 2. מהו שמו של האריה בספר
    האריה, המכשפה וארון הבגדים?

א. דילן  
ב. אדוארד  

ג. לואיס  
ד. אסלן  

3. על מי מדבר שירו של ע.הלל? 
“מה מעשיך היום?

ישן
ומה בלילה?

חכם.
איפה הראש?

למטה.
ואיפה הרגלים?

למעלה!
ומה שלומך בדרך כלל?

טרללה!”
א. תרנגול  ב. עטלף  ג. יתוש  ד. ינשוף

4. איזה בעל חיים הוא כספיון?
א. דג  ב. כריש  ג. נחש  ד. איגואנה

בלבול מוח
מוח של פיל 6,000 גרם

מוח של בן אדם 2,000 גרם
מוח של סוס 530 גרם

מוח של שימפנזה 420 גרם
מוח של כלב 70 גרם

מוח של חתול 30 גרם

מוח של תנין 8 גרם
מוח של חולדה 2 גרם

מוח של עטלף 0.1 גרם
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מה שמו של ינשוף  .5 
השלג של הארי פוטר?  

א. מאלפוי  
ב. הדוויג  

ג. דמבלדור  
ד. וולדמורט  

 אין קשר בין משקל המוח ובין האינטליגנציה. משקל מוחו של פיל
גדול פי שלושה מזה של בן אדם, אבל כולנו יודעים מי חכם יותר.



9. איזה בעל חיים לא אהב לא בשר ולא גבינה, רק תות פשוט?
א. עכבר  ב. שפן  ג. קיפוד  ד. אריה

6. איזו חיה הלכה עם אורי לגן?
“מראש לראש, לא הפסיקה לנדוד, כי היא היתה ..... סקרנית מאוד.”

א. כינה  ב. יתושה  ג. נמלה  ד. פרעושה

7. מי מבין הארבעה לא חיבר משלים על חיות?
א. איזופוס  ב. קרילוב  ג. דיקנס  ד. לה פונטיין

.1.
 איך מזמזמת

דבורה ביפנית? 
 בון בון • מושי מושי •

סאקי סאקי

.2.
 איך קורא

עורב בגרמנית? 
 נישטגוט נישטגוט •

איך דו איך דו • קה קה

.3.
  איך נוער

חמור באנגלית? 
 איה אה • וול וול •

הו נו

.4.
  איך מצייץ

עכבר בפולנית? 
 צויץ צויץ • פי פי פי •

אויי ויי

.5.
 איך מקרקר תרנגול 

הודו בצרפתית? 
אולהלה • קו אלה קוקו • 

תשובות:גלו גלו
1. בון בון
2. קה קה

3. איה אה
4. פי פי פי
5. גלו גלו

11. את מי פגשה אליס כשהוא ישוב על פטריה 
ומעשן נרגילה?

א. עכבר  ב. חתול  ג. זחל  ד. נמנמן

12. מעשה שתחילתו ..... וסופו ארי דורס? 
א. אריה  ב. קוף  ג. חתול  ד. חמור

13. באיזה ספר אפשר למצוא כלב-ים אמיתי?
א. אי המטמון 

ב. פו הדוב
ג. המסע אל האי אולי

ד. האסופית

 14. גיבורי הספר
הרוח בערבי הנחל הם:
א. בונה, עכברוש, צפרדע ,תחש

ב. חפרפר, עכברוש-מים, קרפד, תחש
ג. גירית, קרפד, תחש, עכברוש מים

ד. בונה, עכברוש-מים, תחש, חפרפר

15. מותק של עודד בורלא הוא:
א. כלב  ב. חתול  ג. ארנב  ד. עקרב

17. למי אין סוס?
א. לטוסברהינדי הגיבור

ב. לדון קישוט
ג. לברון מינכהויזן

ד. לדוקטור סוס

8. איזה ספר מסתתר מאחורי הציור?
א. האפרוח שהלך לאיבוד

ב. האפרוח בלבולמוח
ג. האפרוח העשירי

ד. אפרוחים היינו

 16. איך קוראים
לחזירה שבציור?

א. אודליה
ב. אוליביה

ג. אהובה
ד. אופליה

��

10. איך ריפא דוקטור אויזמר
את השפן בספר לימפופו?

א. הזריק זריקה
ב. מרח משחה

ג. חבש תחבושת
ד. שלף קוץ
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18. באיזו ארץ סוסים מושלים בבני האדם?
א. בארץ לעולם לא

ב. בארץ ההויאנמים
ג. בארץ צ’ומבליה

ד. בארץ זולו

19. איזה שיר מסתתר בציור?
א. מה עושות האיילות

ב. איילות מבולבלות
ג. איילות כבני אדם

ד. מה קרה לדודה לאה

20. מי רכב על פיל?
א. פרדיננד פדהצור
ב. קאיטוש המכשף

ג. פיליאס פוג
ד. מקס ומוריץ

23. באיזו עיר גר קופיקו?
א. ירושלים

ב. אילת
ג. פתח תקוה

ד. גבעתיים

 24. בביתו של מי גרו הברוזה ֶדּב-ֶדּב, הכלב ִג’יּפ,
החזיר ַגּב-ַגּב, התוכית ּפֹוִליֶנְזָיה והינשוף טּו-טּו?

א. בביתו של דוקטור דוליטל
ב. בביתו של הברון מינכהויזן

ג. בביתו של גלגמש
ד. בביתו של דוקטור סוס

25. מיהי ריקי טיקי טאבי?
א. נמייה בספר הג’ונגל 

ב. חברתה זהובת הפרווה של הסופרת דורית אורגד
ג. הגחלילית של פיטר פן

ד. הכלבה של דורותי

26. קפיטן קוק הנעלם הוא:
א. תוכי  ב. שחף  ג. ירגזי  ד. שרקרק

תשובות:
1. שקר
2. אמת
3. אמת
4. אמת
5. אמת

או
 1. האלפקה והלמה
הן שמות של אותה חיה.

 2. הטיגריס
הוא חתול הבר היחיד 

שיש לו פסים.

 27. מי עזר לפטר
      ללכוד את הזאב?

א. סבא
ב. הציפור הקטנה

ג. הברווז
ד. החתול

21. איך קוראים לעכברה שבציור?
א. מייסי  ב. קייסי  ג. ספייסי  ד. ננסי

22. באיזה ספר מצילה שרלוטה 
העכבישה את וילבור החזיר?

א. חוות החיות
ב. סיפורי ככה בדיוק

ג. הקרקס של דוקטור דוליטל
ד. חוות הקסמים

 �. היען
שוקל יותר מארבעה ילדים 

בני עשר, יחד.

�. מספר חוליות הצוואר 
של ג’ירף זהה לזה של 

בני אדם.

 �. לחזירי יבלות
יש יבלות בפרצוף.
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המאייר ארנסט שפארד התפרסם בעיקר בזכות ספריו של 
 א.א. מילן פו הדוב, הבית בקרן פו, אנחנו שנינו

וגם בזכות הספר הרוח בערבי הנחל מאת קנת גראהם.
 

בציור שלפניכם חיברנו חיות רבות שצייר שפארד ונתנו לכל חיה מספר.. ענו על השאלות הבאות
אילו חיות נלקחו מהספר פו הדוב?

אילו חיות נלקחו מהספר הרוח בערבי הנחל?
איזו חיה צייר שפארד אבל לא לספרים האלו?

איזו חיה צייר מאייר אחר?
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33. איזו חיה משמשת בתפקיד המצפון של פינוקיו?
א. חיפושית ב. צרצר ג. זיקית ד. אוגר

34. מה גנב מר שועל המהולל?
א. תרנגולות מהלול

ב. טלאים מהדיר
ג. עגלים מהרפת
ד. יונים מהשובך

28. מיהו קרנפון בסיפורי ככה בדיוק?
א. קרנף צעיר

ב. דג
ג. נער פילים

ד. חרק בעל קרן

30. מה מחזיקים שני הלוויתנים בספר לובנגולו מלך זולו?
א. את כתרו של לובנגולו

ב. את כן הציור של נחום גוטמן
ג. את השמש

ד. את קו המשווה

31. נגרו קבלו הוא:
א. החבר של תום סוייר

ב. כלבה הנאמן של החמישיה הסודית
ג. סוס בספר שלושים וחמישה במאי

ד. סוס חכם בספר מסעות גוליבר

כדאי 
לדעת!

 37. מאין הגיע
קריקטור הנחש?

א. באוניה מניו יורק
ב. ברכבת מפריז
ג. בדואר מברזיל

ד. בפקס מאוסטרליה

36. מי הוא מר נילסן?
א. אחד מאווזי הבר של נילס הולגרסן

ב. סבא של מוגלי 
ג. הקוף של בילבי בת-גרב

ד. הארנב בספר אליס בארץ הפלאות

פילים לא יכולים לקפוץ!

פרפרים טועמים את האוכל ברגליהם

 תרנגולים יכולים לראות את
הזריחה 45 דקות לפנינו

הג’ירפות הן החיות היחידות 
שנולדות עם קרניים

 בניו זילנד מספר הכבשים גדול
פי 20 ממספר בני האדם

כשדולפינים ישנים, חצי מוח 

שלהם נשאר ער כדי להזכיר 

להם לעלות ולנשום אויר

דגים לא יכולים לעצום עיניים 

לקיפוד בוגר יש כ-16,00 קוצים

לדבורים יש 5 עיניים

לזחלים יש יותר 
 שרירים מאשר

לבני אדם

29. בשמי איזו ארץ עפו נילס 
הולגרסן ואווזי הבר?

א. נורווגיה  ב. דנמרק  ג. שבדיה  ד. פינלנד

32. מהו פרס זאב?
א. פרס נשיא המדינה לתלמידים טובים

ב. פרס לספורטאי או ספורטאית ישראלים מצטיינים
ג. פרס הוקרה למגינים על חיות הבר בישראל

ד. פרס לספרות על שם הסופר אהרון זאב

35. גיבור הספר סיפורו של 
פרדיננד הוא:

א. נמר הודי
ב. קוף מקסיקני
ג. פיל אפריקני

ד. פר ספרדי
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38. מי כתב:
כמו לכלב

או כמו לארנב
הייתי רוצה

שיהיה לי זנב.
בשביל מה? 
אני לא יודע.

אולי סתם
לנענע.

א. שלומית כהן אסיף
ב. רפאל ספורטה

ג. לוין קיפניס
ד. יהודה אטלס

מה שוקל יותר? 
מה מהיר יותר? דב פנדה או מכונת כביסה

ברדלס או וספה

תשובות:
זכר הפנדה 

הברדלס 
מגדל עזריאלי 

טירנוזאורוס רקס 
נחש קוברת משקפיים

מה יש יותר? 
רגליים לרבנדל או 

קומות במגדל עזריאלי
 

מי גבוה יותר? 
הג’ירף או 

הטירנוזאורוס רקס

מה ארוך יותר? 
מיטת נוער או נחש 

קוברת משקפיים

 40. מי שכרה את הדירה הפנויה
בספר דירה להשכיר?

א. הנמלה  ב. החזירה  ג. הקוקייה  ד. היונה

39. על שם מי נקרא הדב פדינגטון?
א. על שם תחנת הרכבת פדינגטון שבלונדון

ב. על שם הפודינג האהוב באנגליה
ג. על שם צליל הפעמון בביה”ס: פדינגגג-טוןןןן

ד. על שם סבא שלו

41. מה שמו  של רועה העיזים, 
החבר של היידי בת ההרים?

א. פטר  ב. הנרי  ג. זיגי  ד. מוריס

42. מיהו פנג הלבן?
א. כלב ים  ב. שועל שלג  ג. כלב זאב  ד. דב לבן

43. אילו ציפורים כתבו תווים על חוט ועל גדרות?
א. הבולבולים  ב. הפשושים  ג. הסנוניות  ד. התוכים

44. אילו חיות עזרו לסבא אליעזר למשוך בגזר?
א. כלב, שועל ועכבר  ב. חתול, ארנב ועכבר  ג. ארנב, כלבלב וחתולה  ד. כלב, חתול ועכבר

 45. איך קוראים לילד
בספר פו הדב?
 א. אמיל טישביין

 ב. כריסטופר רובין
 ג. אנריקו

ד. וילי וונקה

46. מי איננו כלב?
א. שפיץ

ב. קרמבו
ג. בייגלה

ד. ג’רונימו סטילטון

 47. מה מבקש האריה
מהקוסם בארץ עוץ?

א. אומץ  ב. שכל  ג. כוח  ד. אהבה

 48. מי נלחם בפר השמיים
בעל הכנפיים?

א. דון קישוט
ב. סנשו פנסה

ג. הברון מינכהויזן
ד. גלגמש



49. מיהי החיה ששלחה מכתבים מכל העולם לסופי?
א. דני הברווז

ב. פליקס הארנב
ג. שוקי הכלבלב
ד. רוני עכברוני

50. איך קוראים לקוף שבציור? 
א. צ’יפופו  ב. קופיקו  ג. ג’ורג’  ד. קובי

51. מיהו רוסיננטה?
א. החמור של שרק

ב. הסוס של דון קישוט
ג. הסוס של בילבי

ד. הכלב של פצפונת

52. איזו חיה התהלכה במגפיים?
א. חזיר  ב. חתול  ג. חמור  ד. חמוס

 53. איפה התחבא הגדי שניצל
בסיפור על הזאב ושבעת הגדיים?

א. בסל הכביסה
ב. בארון המטבח

ג. בתבת האורלוגין
ד. מתחת למיטה 

54. באיזה ספר מאסו החיות 
 במלחמות  והחליטו להשמיע

קול למען השלום?
א. עצרת החיות

ב. תנו לחיות לחיות
ג. חוות החיות
ד. חיות עכשיו

55. ממה מפחד איתמר?
א. מעקרבים
ב. מלטאות
ג. מנחשים

ד. מארנבים

56. למי יש חליפה ירוקה, כתר זהב, ועניבת פרפר אדומה?
א. למלך בבר 

ב. לדב פדינגטון
ג. לטרזן

ד. לצפרדי ולקרפד

57. הכלבה שחזרה הביתה ממרחקים היא:
א. לאסי  ב. פיונה  ג. טינה  ד. בטסי

 58. העופר במבי הוא
גיבור ספרו של:

א. מיכאל אנדה
ב. פליקס סלטן

ג. רודיארד קיפלינג
ד. לואיס קרול

59. לבית של מיץ פטל הארנב היו:
א. וילונות אדומים ותריסים צהובים
ב. חלונות צהובים ווילונות כחולים
ג. תריסים צהובים וחלונות אדומים
ד. תריסים אדומים וחלונות ירוקים

 שתי פרות נפגשות בשדה. 
אומרת פרה אחת לשניה: מוווווו!

משיבה השניה: קוקוריקו!!!
 הפרה הראשונה שואלת בתדהמה:

מה זה צריך להיות?
עונה הפרה השנייה: אני לומדת שפות...

שיכור אחד הולך ברחוב בראש להקת 
פינגווינים. כשהם חוצים את הכביש צועק 

לעברם אחד הנהגים: משוגע, קח אותם 
לגן חיות! משיב לו השיכור: בגן חיות כבר 

היינו, עכשיו אנחנו הולכים למוזיאון...

שאול ומיכאל נסעו לספארי בקניה. פתאום 
פגשו אריה. שאול זרק חול לעינייו של 

האריה וטיפס מהר על עץ גבוה. מיכאל לא 
זז. בוא מהר, קרא לו שאול לפני שהאריה 

יתנפל עליך. למה שיתנפל עליי? ענה 
מיכאל, אני זרקתי לו חול בעיניים??

 תמהוני אחד משוטט ברחוב ומפזר אבקה.
ניגש אליו שוטר ושואל:

למה אתה מפזר את האבקה הזאת?
עונה התמהוני: זאת אבקה נגד פילים

אומר השוטר: אבל אין כאן פילים
אומר התמהוני: נו, אתה רואה, האבקה עוזרת!!!

60. איך קוראים לכלב של קרן, 
גיבורת הספר אלרגיה?

א.שמפניה
ב. קוקו

ג. היום קוראים לו שוקולד, אבל פעם קראו לו חומי
ד. לקרן אין בכלל כלב

גיחי   
�1 גיחי 1�
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מעשה שתחילתו חמור וסופו ארי דורס / נחום גוטמן

סדרת ספרי כספיון / פאול קור

הנסיך הקטן / אנטואן דה סנט אכזיפרי

בוקר טוב / ע.הלל

ספרי הארי פוטר / ג׳יי קיי רולינג

הכינה נחמה / מאיר שלו

האפרוח העשירי / נתן אלתרמן

האריה שאהב תות / תרצה אתר

אי המטמון / רוברט לואיס סטיבנסון

מקהלה עליזה / לאה נאור

אוליביה / איאן פלקונר

הרוח בערבי הנחל / קנת גרהם

לימפופו / ק. צ׳ּוקֹוְבְסִקי

האריה, המכשפה וארון הבגדים / ק. ס. לואיס

הספר הגדול של עודד בורלא

מי מכיר את בילבי בת-גרב? / אסטריד לינדגרן

חוות הקסמים / א. ב. וייט

מסעי גוליבר / ג׳ונתן סוויפט

מסביב לעולם בשמונים יום / ז׳ול ורן

מה עושות האיילות / לאה גולדברג

ספר הג׳ונגל / רודיארד קיפלינג

ספורו של ד”ר דוליטל / יו לופטינג

עלילות גלגמש / ש. שפרה

סיפורי ככה בדיוק / רודיארד קיפלינג

מסע הפלאים של נילס הולגרסן עם אווזי הבר / סלמה לגרלף

לאן נעלם קפיטן קוק / דבורה עומר

בארץ לובנגולו מלך זולו / נחום גוטמן

הקוסם מארץ עוץ / ל. פרנק באום

 סיפורו של פרדיננד / מונרו ליף

פינוקיו / קרלו קולודי

מר שועל המהולל / רואלד דאל

קופיקו / תמר בורנשטיין לזר

אלרגיה / יהונתן גפן

קריקטור / טומי אונגרר

דירה להשכיר / לאה גולדברג

פנג הלבן / ג׳ק לונדון

אליס בארץ הפלאות / לואיס קרול

איה פלוטו / לאה גולדברג

פו הדב / א. א. מילן

דב ושמו פדינגטון / מייקל בונד

עצרת החיות / אריך קסטנר

הילד הזה הוא אני / יהודה אטלס

פטר והזאב / סרגיי פרוקופייב

היידי בת ההרים / יוהנה ספירי

שלושים וחמישה במאי / אריך קסטנר

סדרת ספרי ג׳רונימו סטילטון

מייסי העכברה / לוסי קאזינס

פליקס הארנב / אנט לנגן וקונסטנצה דרופ

עלילות הגבורה של דון קישוט / מיגל דה סרואנטס

החתול במגפיים / האחים גרים

הזאב ושבעת הגדיים / האחים גרים

אוצר הסיפורים של ג׳ורג׳ הסקרן / מרגרט וה”א ריי

מסיפורי המלך בבר / ז׳אן דה ברונהוף

איתמר פוגש ארנב / דויד גרוסמן

לאסי חוזרת הביתה / אריק נייט

מיץ פטל / חיה שנהב

במבי / פליקס סלטן

אליעזר והגזר / לוין קיפניס

התשובות הנכונות מסתתרות בספרים האלה
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התשובות

א ב ג. 1 ד
א ב ג ד. 2

א ב. 3 ג ד
א. 4 ב ג ד
א ב. 5 ג ד
א. 6 ב ג ד
א ב ג. 7 ד
א ב ג. 8 ד

א ב ג ד. 9
א ב ג ד. 10 
א ב ג. 11 ד

א ב ג ד. 12
א. 13 ב ג ד
א ב. 14 ג ד

א ב ג ד. 15
ג ד א ב . 16

א ב ג ד. 17
א ב. 18 ג ד
א. 19 ב ג ד
א ב ג. 20 ד
א. 21 ב ג ד

א ב ג ד. 22
א ב ג. 23 ד
א. 24 ב ג ד
א. 25 ב ג ד
א. 26 ב ג ד
א ב. 27 ג ד
א ב. 28 ג ד
א ב ג. 29 ד

א ב ג ד. 30

א ב ג. 31 ד
א ב ג ד. 32

ג ד א ב . 33
א. 34 ב ג ד

א ב ג ד. 35
א ב ג. 36 ד
א ב ג. 37 ד

א ב ג ד. 38
א. 39 ב ג ד

א ב ג ד. 40
א. 41 ב ג ד
ד א ב ג . 42
א ב ג. 43 ד

א ב ג ד. 44
א ב. 45 ג ד

א ב ג ד. 46
א. 47 ב ג ד

א ב ג ד. 48
א ב. 49 ג ד
א ב ג. 50 ד
א ב. 51 ג ד
א ב. 52 ג ד
א ב ג. 53 ד
א. 54 ב ג ד

א ב ג ד. 55
א. 56 ב ג ד
א. 57 ב ג ד
א ב. 58 ג ד

א ב ג ד. 59
א ב ג. 60 ד

חידון החיות הגדול - התשובות 
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