


לבחור שם מלא



בראש איזו מדינה עומד כיום ראש 
?ממשלה מהקהילה
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?באיזו שנה התקיים מצעד הגאווה הראשון בעולם
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זה מגעיל אותי לראות שני  : "מי עומד מאחורי הציטוט
כשאת רואה  . זה פשוט עניין טכני. גברים מתנשקים

!"?זה לא מגעיל אותך, למשל,וק'ג
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?ייצג את ישראל באירוויזיוןלאמי מהזמרים הבאים 
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באיזו שנה בוטל האיסור על משכב זכר בישראל
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?מי זו מרשה פרידמן
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?הירשפלדמגנוסמי היה 
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איגיבאיזו עיר נפתחה הקבוצה הראשונה של 
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?"אנחנו כאן ובכל מקום"מי תבעה את הסיסמא 
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?באיזו שנה זכתה דנה אינטרנשיונל באירוויזיון
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?איזה מהימים הבאים לא קיים במציאות
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?מי מהבאים יצא ראשון מהארון
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באיזו מהמדינות הבאות מבוצע המספר הרב ביותר  
?של ניתוחים להתאמה מגדרית
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מי מבין המדינות הבאות היא האחרונה שהעניקה  
?זכות הצבעה לנשים
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?באיגיקיימת כיום לאאיזו מהקבוצות הבאות 



באיזה יישוב ממוקמת הקבוצה הצפונית ביותר של  
?איגי



באיזה יישוב ממוקמת הקבוצה הצפונית ביותר של  
?איגי



זוגות חד מיניים יכולים  , באיזו מהמדינות הבאות
?להינשא
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באיזו שנה בוטל האיסור על משכב זכר בגדה  
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?דתי בישראלבי"להטמי מהבאים אינו ארגון 
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?1977צ קלפים פתוחים משנת "מהו בג
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(bechdel)בקדלמהו מבחן 
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?מהו הדגל הבא
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:מי כתבה את הציטוט הבא
,  ״פעם כשישנתי עם חברה היה לי חשק עז לנשק אותה

לא יכולתי שלא להיות סקרנית נורא לגבי  . וזה מה שעשיתי
אני תמיד נכנסת להתלהבות בכל פעם שאני  ... הגוף שלה

זה  . לדוגמא, כמו ונוס, רואה את דמותה של אישה עירומה
.כה נפלא ומסקרן שקשה לי להפסיק להזיל דמעות

״!לי חברההיתהאילו רק 
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עופר נוימןונדב גורדון •


