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 מושגים ונושאים לשיחה

 מדינה, מולדת, עיר, שכונה, רחוב 

 הדגל, ההמנון וסמל המדינה / העיר 

  אם תרצו אין זו אגדה" -חוזה המדינה" 

 הכרזת המדינה, עצמאות, ממשלה, צבא 

 גבורה ויום הזיכרון לחיילי יום הזיכרון לשואה ול

 צפירה, עמידת דום, נר זיכרון, עצרת זיכרון :צה"ל

 ל לצד ההתחדשות והתקווההעצב והשכו 

  הכמיהה לכינון יחסי שלום 

  גבולות המדינה, מפה, גלות, בית  -ישראל והעולם

 לאומי לעם היהודי

 בימות בידור, זיקוקין 

 תפקוד וחשיבה  – ת במובן האישיחופש ועצמאו

 עצמאיים, ביטוי חופשי, להיות אני עצמי

 

  

https://www.carmitalon.co.il/post/pytvkh-tsmvt-bgyl-hrk-lpy-sdr-hlp-byt


 ספרות ליום העצמאות

 לה דגוןיצ ,יום הולדת לך מולדת 

 אל", בתוך הספר "סיפור על יעל בחג העצמאות לישר

 רבקה אליצור ,"שלום לך אורחת"

 לוי  –מיכל מעוז  ,מקום משלו 

 אוריאל אופק ,שלום לך אבא 

 

 יום העצמאותקישורים ל

 הגדות עצמאות  

 לקט סרטונים ושירים ליום העצמאות  

 מגילת העצמאות  
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 דף מידע להורים

 

למדינת  -------יום העצמאות ה בתקופה הקרובה נעסוק בגן בנושא 

ישראל: נספר בקצרה את הרקע ההיסטורי להכרזה על הקמת 

המדינה, נשוחח על הקשר בין הקמת המדינה לבין יום השואה ויום 

הזיכרון לחיילי צה"ל, נתייחס למעבר מעצב לשמחה ותקווה, נכיר 

, סמל המדינה, העירהמדינה ודגל  דגל –את סמלי החג, כמו 

עיר הבירה, המאכל הלאומי, וכ"ו, וכן נשוחח על המילה ההמנון, 

עצמאות ומשמעותה בחיי היומיום לילדים ולמבוגרים, לאדם היחיד, 

 לקבוצה ולעם.

עם ילדי  , נחגוג בגן את טקס יום העצמאות יחד--, תאריך --יום ב

 . ביום זה אין צורך לשלוח תיקי אוכל, והילדים--הגנים הסמוכים 

 לבן )חולצה לבנה ומכנס כחול(. –מתבקשים לבוא לגן בבגדי כחול 

יסתיימו , ----, תאריך -- הזיכרון, יום  כם: ביוםלתשומת לב

 בצהריים.  ,--- דים בגן בשעההלימו

ן. , לא יתקיימו לימודים בג--, תאריך ---יום  –ם העצמאות ביו

 בבקר. 8.00, בשעה --- הלימודים יתחדשו ביום

 בברכת חג עצמאות שמח

 צוות הגן.

  



 , דתיה בן דוררחתארץ ישראל שלי יפה וגם פו

 ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת.

 !חדכולנו ביע? מי בנה ומי נט

 .אני בניתי בית בארץ ישראל

 .ויש לנו בית בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ

 .ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת

 !כולנו ביחד? מי בנה ומי נטע

  .אני נטעתי עץ בארץ ישראל

 ל.ויש לנו עץ בארץ ישרא ,ויש לנו ביתיש לנו ארץ,  אז

 .ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת

 !כולנו ביחד ?מי בנה ומי נטע

 ,אז יש לנו ארץ. אני סללתי כביש בארץ ישראל

 .ויש לנו כביש בארץ ישראל ,ויש לנו עץ ,ויש לנו בית

 .ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת

 !כולנו ביחד ?מי בנה ומי נטע

 ,אז יש לנו ארץ. אני בניתי גשר בארץ ישראל

 .ויש לנו גשר בארץ ישראל ,ויש לנו כביש ,ויש לנו עץ ,ויש לנו בית

 .ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת

 !כולנו ביחד ?מי בנה ומי נטע

 .אני חיברתי שיר בארץ ישראל

 ,ויש לנו עץ ,ויש לנו בית ,אז יש לנו ארץ

 ,ויש לנו גשר ,ויש לנו כביש

   .ויש לנו שיר על ארץ ישראל



 )המחשה( רחתארץ ישראל שלי יפה וגם פו

 



  



  



 בואו נעשה שלום קטן, לאה נאור

  בואו נעשה שלום קטן

 אני איתך, אתה איתי.

 בואו נעשה שלום קטן, שלום קטן, אמיתי.

 בואו נעשה שלום קטן.

 לא שלום עולמי.

 אני עושה שלום קטן עם עצמי. –תראו 

 כל,אאם לא ת –אני לא אכעס בכלל 

 אני לא ארגיז אף אחד במיוחד.

 או יותר. - פחותאני אוותר, ואתה תוותר  -

 בואו נעשה שלום קטן

 לא נצעק, לא נריב. -

 פשוט נשב ביחד, נדבר ונקשיב. -

 אולי זה לא שלום כל כך גדול,

 הוא פשוט ורגיל -

  אך כל שלום צריך גם איכשהו להתחיל. -

 

 



 ֶדֶגל ִיׂשָרֵאל, רפאל ספורטה

ְגֵלך   , ֶיֶלד? ָמה ָהָלַבן, ָמה ָהְתֶכֶלת?ָיַדַעתדִּ

יד? ֵבין ַיע? ָמה ָיגִּ ד, ָמה ָיבִּ ים ָמֵגן ָדוִּ  ָפסִּ

יד: ְשָרֵאל ָיעִּ  ֶדֶגל יִּ

 אֹור ָהְמנֹוָרה הּוא –ָלַבן 

 יל ּתֹוָרה הּואוָדף ֶשל זֹוַהר, ְגוִּ 

 ּתֹום, ֶאֶמת ַוֲאָהַבה.

 ְצַבע ַהתֹוֶחֶלת, –ְתֶכֶלת 

ְקָּוה, ים, ּתִּ  ַהר ַבֶמְרַחקִּ

ים ְכחּוָלה,   ֲחלֹום ַהְגאּוָלה.ֱאֶרץ ַגֲעגּועִּ

ים  ְרֵעי ַים סּוף ֶהם –ָהָפסִּ  קִּ

יל זֹוֶהר אל חֹוף ָכסּוף.  ְשבִּ

ים ְצָריִּ יֲאת מִּ  ֶדֶרך ְיצִּ

ם, ְירּוָשַליִּ ְזַהר לִּ ה יִּ  כֹּ

ֹּאן ֲאסּוף. ל ָהַעם ְכצ  כֹּ

יֵפהּו  ֶזה ָהֵדֶגל ְננִּ

 ָּתכֹול ֱאל ָּתכֹול ְואֹור מּול אֹור.

ֹּא ָנְחלִּ   יֵפהּוקֹוֶדש הּוא, ל

ְשמֹור.   ּוְבַדם ֲעַליו נִּ

  



 הבית הקטן והבית הגדול )מחבר לא ידוע(

 ית הקטן הוא הבית של המשפחה שלי.הב

 גג והרבה חלונות להביט החוצה, יש בו קירות ורצפה

 ומקום לאחי ולאחותי.יש בו מקום לאבא ולאמא, 

 יש בו מקום לסבא וסבתא, 

 מקום שהוא רק שלי, בשבילי. ויש בו

 י אוהב את הבית הקטן שלי, אנ

 .שומר עליו שיהיה יפה ונקי

 ,לאמא ולאבא רוצה שיהיה בו נעים

 וגם לי. , לשכנים,ולאורחים שבאים לאחי הקטן, לסבתא ולסבא

 הבית הגדול שלי - יש לי גם בית אחר

 יש נגב ויש גליל, שיש בו עמק, ויש בו הר

 ויש ירדן ,יש ים תיכון וים כנרת

 פה ותל אביב, ויש הרצליהיש ירושלים, חי

 יש פרחים באביב, גשם בחורף ומפרשיות בקיץ

 יש שמים עם עננים, כוכבים וחלומות

 .לבית הגדול שלי קוראים מדינת ישראל

 .אני אוהב את הבית הגדול שלי

 .שומר עליו שיהיה יפה ונקי

 רוצה שיהיה נקי ויפה

 לאנשים ולילדים רוצה שיהיה בו נעים

  לי. וגם לחייליםם החדשים, ולעולי גם לזקנים



 העצמאות הפרטית שלי, כרמית אלון

 עצמאות של עם ומדינה

 מתבטאת בכנסת, בממשלה בצבא ובמשטרה.

 עצמאות של ילד או ילדה

 מתבטאת בחופש יצירה,

 בחשיבה, בהרגשה ובחדוות עשייה.

 עצמאות היא החופש להיות קרובים אל עצמנו

 ולממש את מרב יכולותינו.

 ללמידה והתפתחותשי חש פנוי ילד חופ

 וגם לשגיאות. פתוח להתנסויותהוא 

 ילד, כמו המבוגר

 צומח תוך ניסוי, תהייה וגם טעייה.

 כך הוא מגבש את זהותו

 ובונה את ביטחונו העצמי.

 כן, רבותיי, עצמאות היא הניצוץ בעיניים

 מלווה בחיוך ניצחון, של ילד רך המזדקף ואומר:

 אני בעצמי

 אני יכול.



 

 

 

 רבֵ ימ  ץ ִא ֶר י הֶ לִ תָ פ  ה, נ  וָ ק  ִת ה  

יָמה  ָכל עֹוד ַבֵלָבב ְפנִּ

ָיה י הֹומִּ  ,ֶנֶפש ְיהּודִּ

יָמה ְזָרח ָקדִּ  ּוְלַפֲאֵתי מִּ

ָיה יֹון צֹופִּ ן ְלצִּ  .ַעיִּ

ְקָוֵתנּו ֹּא ָאְבָדה ּתִּ  ,עֹוד ל

ְקָוה ַבת ְשנֹות ַאְלַפיִּם  ,ַהּתִּ

י ְבַאְרֵצנּו ְהיֹות ַעם ָחְפשִּ  ,לִּ

ירּוָשַליִּם יֹון וִּ    .ֶאֶרץ צִּ



 חג העצמאות שלי, לאה נאור

 אני רוצה חג עצמאות קטן בשבילי

 שאני אהיה עצמי, או עצמאי. -

 זה אולי נשמע מסובך

 שאני אעשה הכל בעצמי

 אפילו אם לא יצליח לי כל כך. -

 לקנות לי חולצה בצבע של אש –כמו למשל 

 שאמא חושבת שזה נורא רועש.

 סגול עם פרח ענקלצייר עץ 

 שאבא חושב שזה לא מדויק.

 לכתוב עם שגיעוט,

 לגדל חתולים

 ולא לענות על כל מה ששואלים.

 זה חג עצמאות פרטי, בלי דגלים

  - אם חושבים על העניין אבל אולי,

 זה דומה לחג העצמאות של המדינה

 רק הרבה יותר קטן. -

  



 (מחבר לא ידוע) חידה

 מו מכחולכ –לצייר אני יכול עם האצבע 

 פס כחול, ועוד אחד

 שני פסים כחולים. הידד! -

 ובאמצע משולש

 ועוד אחד עליו מולבש

 והנה מגן דוד שיגן עלי תמיד. -

 מה ציירתי? מי יידע?

 מי יפתור את החידה?

 את כולכם אני שואל:

 זהו דגל ישראל!

 

  



 יום הולדת למדינה, רבקה גבאי

 ילדים יקרים, ילדים חמודים:

והיינו , לא הייתה מדינה ליהודים לפני הרבה שניםהידעתם ש

היו אלה  - בארצנו שלטו אז אנשים זרים? בעולם מפוזרים

 היו אלה החלוצים. - ועלו אליה מעט מאוד יהודים האנגלים,

  מכוניות.או מפעלים, בתי חרושת , בארץ לא היו כבישים ויערות

 שגרמו לחלוצים למחלות קשות. - היו בה הרבה ביצות

  בחרו בדרך העבודה.הם ולכן  החלוצים רצו מאוד להקים מדינה

 הקימו בתים, ובנו שכונות. נטעו עצים ויערות, הם נלחמו בקדחת ובביצות,

שישובו  - כשבלבם תקווה גדולה, על ארצם הקדושה ולהגבינתיים, חלמו היהודים ב

הוגלו לפני ממנה  להם ניתנה לעד מידי האל, ארץ ישראלשהם זכרו  לארצם במהרה.

 בגלל שנאת חינם בין אחים. - אלפי שנים

ושלחו אותם בחזרה  ,לא נתנו להם לעלות לארצם האהובה, אך האנגלים, אבוי לצרה

 ולארץ עלו במהרה. עד שהוכרזה הקמת המדינה לדרכם.

 מי התחיל בכל העניין?, ודאיווכעת ילדים, תשאלו ב

 :הוב על היהודיםבאיש מאוד חשוב וא הכול התחיל לפני מאה שנים

 האיש שחזה את הקמת מדינת ישראל. בנימין זאב הרצל, אוה זה

 ואז לא חלם על מדינה. הוא נולד בהונגריה הרחוקה,

 : ושם נקלע למחזה איום ונורא ריז שבצרפת,הוא ביקר בעיר פ - כאשר גדל הרצל

ובוגד מאין שהוא מרגל  על קצין יהודי, דרייפוס שמו, אנשים רעים העלילו עלילה שפלה

לקצין היהודי נערך משפט ראווה והשופטים דנו אותו לגירוש והשפלה, ואת . כמותו

 דרגותיו תלשו מעל כתפיו.



 זעק דרייפוס הנואש. -"אני חף מפשע" 

 צעקו מכל עבר ההמונים. -הרצל התבונן נרגש סביב, "בוז ליהודים" 

 מיד חשב על רעיון: -הרצל איש חכם ונבון, נרגש ומזועזע 

צריך שתהיה לעם הזה ארץ! מדינה שתהיה רק ליהודים. מדינה  -כדי לעשות לזה קץ 

 שבה יהיו חופשיים!

הרצל הודיע על אספות וכנסים שבהם השתתפו יהודים רבים. הרצל נאם בפניהם 

 מקום שבו לא יהיו עוד נרדפים.  -נאומים מרגשים, שצריך להקים מדינה ליהודים 

 ו הנודע: "אם תרצו, אין זו אגדה".את נאומו חתם הרצל במשפט

 הרצל לא זכה לראות את המדינה. הוא נפטר זמן רב לפני הקמתה. 

 היום הוא קבור בירושלים על ההר שנקרא על שמו, כמובן.

וביום העצמאות  ,וכך את זכרו אנו מוקירים ,בארץ יש מקומות רבים שעל שמו נקראים

 אותו מזכירים.

 חה. זהו יום ההולדת של המדינה.יום העצמאות הוא יום של שמ

 ביום זה אנו נזכרים כיצד מכל הארצות והעמים החלו יהודים לארץ נוהרים.

 ממרוקו, תימן, עיראק, תורכיה, רומניה, פולין, אמריקה ורוסיה, לארץ עלו ובית בה בנו.

 דגל המדינה, והמנון התקווה.את המדינה תמיד מלוות:  שתי מתנות יום הולדת יקרות

 החשובים. םבכל הטקסים והאירועי המנון התקווה שרים ומנגניםאת 

 ואת תקומת המדינה מנציחים. את הדגל מעטרים -מגן דויד ושני פסים כחולים 

 עליה נשמור כולנו לנצח נצחים. -וכך נולדה מדינת היהודים 

 

 

  



 יום העצמאות, כרמית אלון

 מדינת ישראל חוגגת יום הולדת

 תכלת.והגן לבש כחול, לבן ו

 דגלים מתנופפים בכל רחוב ושכונה

 ואיתם דגלי העיר וסמל המדינה.

 ישראל שלנו היא ארץ מולדת

 ואין לנו, אין לנו ארץ אחרת.

 ומה זו מולדת?

 מולדת היא העץ בחצר

 והפרח שבגן,

 היא השביל שבצד

 והנוף המוכר.

 

 ישראל היום כולה חוגגת,

 הידד, הידד, הידד.

 

 

  



 מתוך הבית הקטן והבית הגדול, אדי אלוןאר, יש לי בית יפה ומו

ת ָיֶפה ּומּוָאר י ַביִּ י ָגר.  - ֵיש לִּ ת בֹו ֲאנִּ  ֶזה ַהַביִּ

ים, ָגֵדר ֲאֻדָמה,  ירֹות ְלָבנִּ  קִּ

ים,  ים ְירּוקִּ  ְשֹלָשה ֵעצִּ

יָנּה.  ים ְבגִּ ים פֹוְרחִּ יִּ ְבעֹונִּ ים צִּ  ַנְדֵנָדה ּוְשַלל ְפָרחִּ

ימָ  ת ְפנִּ י ּוַבַביִּ ים ַוֲאָחיֹות ַוֲאנִּ ָמא ַאחִּ  ה ַאָבא ְואִּ

ֶשר.  ים ַיְחָדו ָבאֹּ  ָגרִּ

ת, ַאֵחר, ָגדֹול ּוְרַחב ָיַדיִּ  י עֹוד ַביִּ  .םיֵיש לִּ

ים ְוָשַמיִּם ים, ָשדֹות , ַפְרֵדסִּ ת ַהָגדֹול ֵיש ָהרִּ   .ַבַביִּ

ְפָעלִּ  ים ּומִּ ישִּ ים, ְכבִּ ת ַהָגדֹול ֵיש ָבּתִּ  ים ַבַביִּ

ים.  ים, ֶשֶמש, ָיֵרַח, ְוכֹוָכבִּ  ָים, ְנָחלִּ

ים;  ְשַלל ְצָבעִּ י ָצבּוַע בִּ ת ַהָגדֹול ֶשלִּ  ַהַביִּ

ים,  ים ָהֲעָמקִּ ֶנֶרת, ְירּוקִּ  ְכֻחָלה ַהכִּ

ים ים ַהָבּתִּ ְדָבר, ְלָבנִּ ב ַהמִּ   .ָצהֹּ

יָעה, חּוָמה ָהֲאָדָמה   ְכֻתָמה ַהְשקִּ

ם נֹוֶצצֶ  ירּוָשַליִּ ְפַאְרָּתּהוִּ ְזַהב ּתִּ   .ת בִּ

י ת ַהָגדֹול ֶשלִּ י ,ֶזה ַהַביִּ יָנה ֶשלִּ   .ַהְמדִּ

ל י ָכאן ַהכֹּ   .ֵיש לִּ

 : ַרק ָדָבר ֶאָחד עֹוד ֲאַבֵקש ַוֲאַיֵחל

יָשלֹום  ְשָרֵאל ,ָכאן ְבֵביתִּ  .ְבֶאֶרץ יִּ



 סמדר שיר ,כשהמדינה גדלה בשנה

 –כשילד גדל בשנה 

 גבוה, וקצת יותר עגלגל,הוא קצת יותר 

 ויש לו יתר תלתלים, ויותר נמשים,

 ויותר בכלל.

 –כשעץ גדל בשנה 

 הוא קצת יותר עבה, וקצת יותר רחב

 ויש לו יותר ענפים, ויותר פירות, ויותר עלים.

 –כשהמדינה גדלה בשנה 

 –יש בה יותר כבישים, ויותר סלעים, ו 

 פחות שלווה.

 ציםאך יש בה יותר ילדים, ויותר ע

 מזל טוב, באהבה. –המאחלים לה 

 

  



 )מחבר לא ידוע( מה אבקש ממך אלוהים?

 מה אבקש ממך אלוהים?

 יש לי הכל, דבר לא חסר לי.

 ולא בשבילי בלבד.  -רק דבר אחד אבקש 

 הוא בשביל הרבה אימהות, ילדים ואבות

 ולא רק בארץ הזאת

 אלא גם בארצות זרות ואויבות. -

 כן, שלום אני רוצה הייתי רוצה לבקש שלום.

 הן לא תסרב לבקשה יחידה של ילדה..

 אתה בראת את ארץ השלום אשר בה עיר השלום,

 ואין עדיין שלום. –ובה מקדש השלום... 

 ויש לי הכל -מה אבקש ממך אלוהים 

 אבקש רק שלום, רק שלום

 

  



 בת שבע דגן, מאירה ענבל, עופרים, מה אומרת הצפירה

 אששמעתי צפירה של מכבי 

 עם סולם המגיע לקומה שש.

 שמעתי אמבולנס הצופר בקול

 שבאור אדום לנסוע יכול.

 שמעתי צפירה של אוטו משטרה.

 כולם צופרים כי משהו קרה.

 

 יש גם צפירה אחרת

 רכב מבשרת -שבלי כלי

 לאלו שחיים על אילו שאינם

 כי זה יום הזיכרון וזכרם לא תם.

 

 את קול הצופר

 אשמע גם מחר.

 וםאעמוד ד

   כי כך מתחיל יום הזיכרון.

 
 
 
 
 



 דליה קורח שגב, מה זאת מולדת

 –אמא, מה זאת מולדת? 

 שואלת בתי הקטנה, אילת.

 מולדת?

 מולדת היא פרח, מולדת היא שביל

 מולדת היא נגב, ירדן וגליל.

 חלון שנפתח בביתי –מולדת 

 להשקיף בעדו על הנוף שמולי.

 מולדת היא בית בו יחד גרים

 ם, שכנים והרבה חברים.ידידי

 מולדת היא ארץ שלי לעולם!

 זה הבית. ביתו של העם. -

 סבא וסבתא וגם ההורים,

 וגם את, בתי, וכל הילדים.

 למולדת קיווינו אלפיים שנה

 ותמיד בלבנו פינה לה חמה.

 



 לוין קיפניס, מנורה וענפי זית

 כאשר קמה מדינת ישראל באו אל המנורה ואמרו לה: 

 !"מל המדינה"את היי ס

קודש בבית המקדש, אמרה המנורה: "רבים היו כלי ה

 .כולם זהב טהור

 בי?". ולמה זה בחרתם

 יש ששון!". -יש שמחה. יש אורה  -ענו לה: "כי את נותנת אורה. יש אורה 

ביקשה המנורה: "לא אוכל לבדי להיות סמל. ילווה אלי עץ הזית הנותן לי 

 ".להאיר את נרותיי משמנו הטוב

 כו ובאו אל הזית: הל

 "זית, זית, הילווה נא אל המנורה ותהיו יחד סמל המדינה!" 

 הזית: "רבים העצים בישראל שנשתבחה בהם הארץ.  אמר

  למה זה בחרתם בי?"

 נותן את השמן הטוב למאור.  ענו לו: "כי אתה

 !"יש ששון -יש שמחה, יש אורה  -יש אורה 

 ורה להיות לסמל המדינהנתן הזית שניים מענפיו לשני צידי המנ

  !וששון ולישראל אורה, שמחה



 נרות עצובים,  אלישבע דגן, עופרים -נרות שמחים 

 נרות שונים יש בעולם

 נרות חנוכה,  נרות שבת,

 נרות הבדלה

 קלועים כמו חלה

 ויש נרות לקישוט סתם.

 הרבה, הרבה נרות

 בכל מיני צורות

 ובכל מיני צבעים

 כולם נרות שמחים!

 

 אך יש עוד נר אחד בודד

 לזכר בן אדם שמת

 נר נשמה.

 

 ויש שמדליקים נרות

 בדומיה ובכבוד

 ששה נרות בלי צבעים.

 כולם נרות עצובים,

 ששה נרות לזיכרון

  להמון אדם המון.

 ליון!יששה מ

  



 עצמאות, עודד בורלא

 "!לכל אחד יש יום העצמאות שלואתה יודע מה? : "מיכל אמרה לי

 "י?"איך? למי? מת שאלתי אותה:

 :אמרה מיכל

 - עף מן הקן בפעם הראשונה גוזל היום שבו

 ! יום העצמאות שלוא הו

 

  כלנית היום שבו

 - שלה אל השמש פתחה את עלי הכותרת האדומים

 !יום העצמאות שלה הוא

 

 של השכנים  החתלתול היום שבו

 – תפס את העכבר הראשון שלו

 ר!ל העכבאבל לא ש - העצמאות שלו הוא יום

 

 בפעם הראשונה הדבורה היום שבו עפה

 – והביאה צוף אל הכוורת

 !יום העצמאות שלה הוא

 

 והיום שבו קם נמרוד

 – בעצמו התלבש בעצמו, אכל בעצמו והלך לגן

  !לוש הוא יום העצמאות

 

 וכולנו חוגגים את יום העצמאות של כולנו

 לפני הרבה שנים, ,מפני שביום הזה

 צחנויה שבה נמלחמה קש אחרי

  אות!".לעצמ  זכינו כולנו, כל עם ישראל



 טקס יום העצמאות

 שלום לכם ילדים חמודים.    מנחה:

 חג גדול לנו היום,  

 :כל איש שמח, כל איש צוהל

 ביום זה קמה מדינת ישראל

 יום הולדת למדינה, לה הבאתי מתנהשיר: 

 זמר לך –זמר 

נה, ש -ביום ה' באייר שנת תש"ח, לפני מנחה: 

התכנסה ממשלת ישראל והכריזה על הקמת מדינת 

 ישראל העצמאית והמשוחררת. 

לכבוד מאורע זה של הקמת המדינה חוגגים אנו מדי 

נגילה  –שנה בשנה את חג העצמאות, יום טוב לנו 

 ונשמחה בו.

 דוד בן גוריוןהקלטה של  –הכרזת העצמאות 

 המדינה, נניף הדגל לכבודה  -בת מנחה: 

  –ידעו כולם בכל מקום 

 ישראל שלנו לעולם!

    )בליווי מוזיקה(היכונו להנפת הדגל. עמוד דום 



 קריאה: 

 תפילה לשלום המדינה

יַנת  ְשָרֵאל ְוגוֲאלו, ָבֵרְך ֶאת ְמדִּ ם, צּור יִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ ָאבִּ

יַחת ְגֻאָלֵתנּו. ָהֵגן ָעֶליָה ְבֶאְבַרת  ית ְצמִּ ְשָרֵאל, ֵראשִּ יִּ

ְּתָך  ַחְסֶדָך ּוְפרש ָעֶליָה ֻסַכת ְשלוֶמָך ּוְשַלח אוְרָך ַוֲאמִּ

ְלָפֶניָך.   ְלָראֶשיָה, ָשֶריָה ְויוֲעֶציָה, ְוַתְקֵנם ְבֵעָצה טוָבה מִּ

יֵלם ֱאלוֵהינּו ְישּוָעה  ֵני ֶאֶרץ ָקְדֵשנּו, ְוַהְנחִּ ַחֵזק ֶאת ְיֵדי ְמגִּ

יָצחון ְּתַעְטֵרם, ְוָנַתּתָ  ְמַחת עוָלם  ַוֲעֶטֶרת נִּ ָשלום ָבָאֶרץ ְושִּ

ְשָרֵאל, ְפָקד ָנא ְבָכל  - ְליוְשֶביָה. ְוֶאת ַאֵחינּו ָכל ֵבית יִּ

יֶרָך  יון עִּ יּות ְלצִּ יֵכם ְמֵהָרה קוְממִּ ַאְרצות ְפזּוֵריֶהם, ְותולִּ

ְשַכן ְשֶמָך, ַכָכתּוב ְבתוַרת מֶשה ַעְבֶדְך:  ם מִּ ירּוָשַליִּ  ְולִּ

ם יִּ  ָשם ְיַקֶבְצָך ה' ֱאלוֶהיָך אִּ ם, מִּ ְקֵצה ַהָשַמיִּ ַדֲחָך בִּ ְהֶיה נִּ

יֲאָך ה' ֱאלוֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשּו  יָקֶחָך: ֶוֱהבִּ ָשם יִּ ּומִּ

ְרְבָך ֵמֲאבוֶתיָך:  ְבָך ְוהִּ ְשָּתּה, ְוֵהיטִּ ירִּ  ֲאבוֶתיָך וִּ

ְרָאה ֶאת ְשמֶ  ְשמר ֶאת ָכל ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְליִּ ָך, ְולִּ

ְדֶקָך,  יַח צִּ ד ְמשִּ ְבֵרי ּתוָרֶתָך, ּוְשַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶבן ָדוִּ דִּ

ְפדות ְמַחֵכי ֵקץ ְישּוָעֶתָך.   לִּ



הוַפע ַבֲהַדר ְגאון ֻעֶזָך ַעל ָכל יוְשֵבי ֵּתֵבל ַאְרֶצָך, ְויאַמר 

 כל ֲאֶשר ְנָשָמה ְבַאפו: 

ְשָראֵ   ל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותו ַבכל ָמָשָלה, ָאֵמן ֶסָלהה' ֱאלוֵהי יִּ

 

 המדינה: ))הילדים עונים: –ישראל  מנחה:

 היא עירנו, הבירה –ירושלים 

 צבע דגלנו –כחול ולבן 

מבוגרים צועדים עם הדגלים )מנגינת לכת דגלנים: 

 ברקע(

 שירים + ריקוד: 

 דגלים )דגל לכל ילד( -כל הארץ דגלים 

 באלה הידיים

 איסוף הדגלים( -)בסיום  ע כאן מצעדפוס

   קטע קריאה:

 מה אבקש ממך אלוהים?

 יש לי הכל, דבר לא חסר לי.

 ולא בשבילי בלבד.  -רק דבר אחד אבקש 

 הוא בשביל הרבה אימהות, ילדים ואבות

 ולא רק בארץ הזאת,



 אלא גם בארצות זרות ואויבות.

 הייתי רוצה לבקש שלום. -

 כן, שלום אני רוצה

 א תסרב לבקשה יחידה של ילדה.הן ל

 אתה בראת את ארץ השלום

 אשר בה עיר השלום,

 –ובה מקדש השלום... 

 ואין עדיין שלום.

 ויש לי הכל -מה אבקש ממך אלוהים 

 .אבקש רק שלום, רק שלום

 

 הפרחת בלוני הליום כמניין שנות המדינה.

 : לסיום שיריםמחרוזת 

 מנורה וענפי זית

 דגלים –כל הארץ דגלים 

 התקווה

 

  



 עופרה גורן -, איורים לוי –מקום משלו, מיכל מעוז 

 פעם היה איש.

 היו לו הורים ואחים, אישה וילדים.

 היה לו תמיד כובע על הראש.

 והיו לו ניגונים רחוקים, היה לו ספר עתיק

 עם מילים שלפעמים לא הבין.

 מה שלא היה לו הוא מקום משלו, לבנות בו את ביתו.

 ואולי אפילו אלפי שנים ,כל חייו, עשרות, מאות

 דד ממקום למקום עם המשפחה, הכובע, הוא נ

 הספר העתיק והניגונים הרחוקים,

 ובכל פעם הקים בית במקום אחר:

 ולפעמים בארצות חמות., לפעמים בארצות קרות

 , לפעמים היו לו שכנים טובים

 ולפעמים היו לו שכנים רעים.

 ,לפעמים גר שם זמן קצר בלבד

 ולפעמים גר שם זמן רב מאד.

 הוא המשיך לנדוד. דם או במאוחראבל תמיד, במוק



 ,הוא דווקא רצה להמשיך ולגור באותו מקום

 אבל בסוף תמיד גירשו אותו,

 ,או הפחידו אותו, או שרפו את ביתו

 ,או הכו אותו ואסרו אותו

 והכריחו אותו להיפרד מהכובע,

 מהספר העתיק ומהניגונים הרחוקים.

 יםוקרא ספרים אחר, לפעמים הוא ניסה כובעים אחרים

 ,אבל אף אחד לא שכח מי הוא -

  הוא תמיד נאלץ לברוח, –ובסוף 

 ולחפש לו שוב מקום שאינו שלו 

 ולהתיישב בו עד הפעם הבאה.

 פעם אחת קרה לאיש שלא היה לו מקום משלו 

 ,גם הפעם הכו אותו, אסרו אותו: הנורא מכל

 אבל, .. גרשו אותו ושרפו את ביתו

 ת אחיו, א, בפעם הזאת גם הרגו את הוריו

 ואפילו את ילדיו.

 -הבין  והאיש, שלא היה לו מקום,



 ,שאין לו יותר לאן לברוח

 מקום משלו. –ושהוא מוכרח למצוא לעצמו 

 אשר לפי הספר העתיק שלו הוא נזכר במקום אחד

 היה פעם המקום שלו.

 ואיך מגיעים לשם. הוא לא ידע איפה המקום הזה

 באוויר וברגל. ים,ב –אבל, היה לו ברור שהוא יגיע לשם 

 לא הניחו לו להיכנס אליו. - כשהגיע למקום שבספר 

 ויתרוולכן, לא  אבל, הוא זכר שאין לו לאן לברוח,

 והוא התגנב פנימה.

 ,שממנו לא יברח -הוא בנה לו שם בית 

 וממנו לא ייתן לאיש לגרשו.

 –הוא הכריז בפני כל העולם 

   שזה הוא מקומו, וזה ביתו.

 - הוא הניף דגל

 כמו שאחרים עשו במקומות האחרים בהם היה.

 הוא חזר אל שפת הניגונים הרחוקים,

 הוא המציא מילה חדשה. - וכאשר הייתה חסרה לו מילה



 ,הוא הקים לו משפחה חדשה

 ושיכן בביתו גם את כל הקרובים שהגיעו מרחבי העולם.

 ,הוא השתתף בהחלטות על גורלו

 ירות.וגם קצר פ ,זרע זרעים, שתל שתילים

 ,הוא ניסה לתקן סדקים בביתו פנימה - כשהתעורר הצורך

 ולשבור קירות בין החדרים השונים בבית.

 הוא ניסה לעשות דברים

  -שאף פעם לא יכול היה לעשות אותם קודם 

 כשלא היה לו מקום משלו,

 הוא גם הגיע להישגים של ממש. ולפעמים

  במקום הזה: אבל, הוא לא היה לבד

  - וגם מי שגר שם חשב שם, מישהו כבר גר

 שזה המקום שלו.

 אך גילה שהשכן,  - הוא ברך את השכן לשלום

 אינו שמח לקראתו. - שעל חלק מאדמתו הוא התיישב

 הוא הסכים לרעיון להתחלק עם השכן

 ,כדי שלשניהם יהיה מקום -



 אך השכן דחה את ההצעה.

 - וכך, האיש, שפעם לא היה לו מקום משלו

 מקום שלו, והתאמץ מאד לשמור עליו:ויתר על הולא 

 

 או לשרוף את ביתו, כשהשכנים שלו ניסו לגרשו

 הוא יצא להגן ולהילחם עליו.

 לפעמים הוא גם גרש אחרים, - כדי להיות בטוח בביתו

 או אסר אותם ושרף את בתיהם.

 הוא בכה על בנו שנפל בקרב,

 –זכר את ילדיו שנהרגו במקומות אחרים 

 גם בלי שיכלו להתגונן. ולפעמים ,בלא קרב

 אבל שנא את המלחמה, - הוא גבר על אויביו

 ותמיד חלם על שלום. -

 ושבת את שבתותיו באין מפריע,, הוא חגג את חגיו

  ופעם בשנה,

 הוא חגג את יום השנה לשבתו בבית החדש.

 



 ככל שחלפו ורבו השנים

 שפעם,  הוא הצליח לפעמים לשכוח

 לא היה לו מקום בעולם.

 , הרגיש בטוח דיו כשהוא

 שבדעתו להישאר לתמיד וכאשר שכניו התחילו להבין

  - וכולם עייפו ממלחמות ומקורבנות

 הם גם התחילו לדבר שלום זה עם זה.

 שילדיו החדשים לפעמים האיש חשש

 אשר תמיד גדלו במקום משלהם,

 או יפסיקו לשמור עליו, ישן –יעזבו את ביתו החדש 

 לא להם.וייצאו לחיות במקומות  -

 את סיפורו של האיש לכן הוא החליט לספר להם

 שלא היה לו מקום משלו.

 

 

  



 שלום לך אבא, אוריאל אופק

היה זה בקר בהיר וחמים. עטרה פקחה את עיניה וזכרה: צריך לקום 

וללכת אל הגן. לאחר שהתלבשה בעצמה פנתה אל המטבח. אבל, 

 כאשר עברה מול החדר של אמא ואבא עצרה לרגע: 

ן, גם היום הייתה מיטתו של אבא חלקה ומסודרת. גם הלילה לא ישן כ

אבא במיטתו. לא הלילה, לא בלילה שעבר ואפילו לא בשבת שעברה. 

כל אותם ימים לא היה אבא בבית ועטרה לא ראתה אותו, לא חבקה 

 אותו. שום דבר.

נדמה שאפילו השמש מאירה פחות. ואמא  -הוי, כמה עצוב בלי אבא.. 

 יא שונה. שקטה כזאת, עצובה..גם ה –

 שואלת עטרה, אפילו שהיא יודעת את התשובה. –"אמא, איפה אבא?" 

 משיבה אמא בקול שקט "הוא במילואים, בסיני". –"אבא חייל עכשיו" 

 מוסיפה עטרה לשאול –"ומתי ישוב אבא אלינו?" 

 עונה אמא. –"אני מקווה שבעוד ארבעה עשר יום יהיה אבא שוב איתנו" 

רה מנסה לחשב לעצמה כמה הם ארבעה עשר ימים, ומתבלבלת. אז עט

בלי אבא. אין חשק  –יורדת עליה עצבות רבה, כי עצוב כל כך בבית 

 לשחק ואפילו לא להשתובב.

אחרי ארוחת הבקר הולכת עטרה לגן. היא עומדת בחצר ומביטה 

בחבריה המשחקים. הם צוחקים, שמחים ועליזים. ואילו היא, עטרה, 

 ממלא את ליבה:כעס 

 פתאום באו ולקחו ממנה את אבא שלה. 



פקחה את עיניה, וראתה את  –היא כבר איננה זוכרת מתי  –בקר אחד 

ותרמיל צד  ,לבוש מדי חייל –אבא נכנס אל חדרה. היה זה אבא אחר 

"שלום עטרה. אני הולך  תלוי על כתפו. הוא חיבק אותה בחום ואמר:

 אמר והלך. –י לאמא" למילואים. היי ילדה טובה ועזר

שואלת עטרה  –מי הם אותם "מילואים" שלקחו ממנה את אבא שלה 

את עצמה. האם הם בקשו ממנה רשות? למה אבא צריך פתאום להיות 

 חייל? דווקא הוא? ולמה אסור לו לבקר בערב בבית?

 ומי יענה לה?  –שאלות רבות מתרוצצות בראשה הקטן 

 ,שוב הביתה, ואז היא תשאל אותוהיא תחכה עד שאבא י –אין ברירה 

 והוא יהיה מוכרח לענות לה.

 עטרה מתקרבת אל הגדר ומביטה אל הרחוב: 

אוטובוס עוצר בתחנה ומוריד נוסעים. אופנוע דוהר בקול רועש. הדוור 

 צועד ומביא מכתבים לבתים.. 

 לא עובר רגע, ופתאום עטרה מוצאת את עצמה מעבר לגדר. ברחוב.

היא תגלה פתאום את אבא צועד מולה, ואז היא תרוץ אולי  –מי יודע 

 לקראתו בזרועות פרושות ותקרא בקול צוהל:

 הו כמה נפלא זה יהיה... –לה!" ...  –"אבא! אבא 

מכונית צופרת קרוב מאד אליה, ומיד אחר  –טו"  –טו  –"טו  אבל פתאום

 כך היא שומעת קריאה: "ילדה, אסור לחלום כשהולכים ברחוב!"...

ה מפנה את ראשה: טנדר צבאי נעצר על ידה, ובתוכו יושב חייל. עטר

 .היא מתביישת מעט ואומרת בלחש: "סליחה"



 שואל החייל –"איפה את גרה?" 

"אולי אתה  דה, תולה בחייל את עיניה ושואלת:היא מראה בי –"שם" 

 גם הוא חייל... במילואים, בסיני" –מכיר במקרה את אבא שלי? 

ואני נוסע לכל מיני  ,עונה החייל. "נהג אני –ני" "גם אני משרת בסי

 מקומות. עכשיו, למשל, נסעתי להביא תרופות למרפאה שלנו".

קוראת עטרה בשמחה, "אם כך, אתה בטח  –"גם אתה משרת בסיני?" 

 מכיר את אבא שלי!"

 "אבל איך קוראים לאביך?" ,חייך החייל –"סיני הוא מקום גדול מאד" 

 אריה" –"עמוס. עמוס גור 

"וודאי שאני מכיר אותו.  ,קרא החייל –ואז קרה הדבר הנפלא: "עמוס?!" 

 את היא עטרה שאביה מספר עליה לכולם..." –אם כך 

לבקשתה של עטרה להסיע  פנחסבקיצור, אחרי שיחה קצרה הסכים 

אותה אל אביה. בהתחלה הוא לא כל כך הסכים, אבל בסוף הוא אמר: 

 חוזרת הביתה". "נו טוב, אבל עוד הערב את

 הוא הוציא פנקס ועיפרון מכיסו וכתב: 

 "לאמא שלום.

 אני נמצאת עכשיו בדרך לאבא, לביקור קצר. 

 ואחזור בשלום. –אל תדאגי. אני בידיים נאמנות 

 ., חבר של עמוס(פנחסעטרה )וגם 

 



 הוא הצמיד את הפתק אל דלת הדירה ואחר כך אמר: 

 .""עכשיו נעלה לטנדר. כבר מאוחר נורא

דלת הטנדר נסגרה, וכעבור רגע היו  –לא היה צריך לבקש פעם שנייה.. 

 דרומה. –גלגליו מחליקים על הכביש הארוך 

 עטרה יושבת על יד הנהג.. ליבה נרגש ועיניה מביטות אל הדרך:

שדרת עצים נמשכת לאורך הכביש, כאילו שהעצים הם שומרי הדרך. 

רעפים, והנה פרדסים רחבי מאחוריהם נראו בתים עם גגות אדומים של 

על פני גשר המתוח ידיים, וגני ירק, ושדה של תירס.. ועכשיו עוברים הם 

 ופנחסהטנדר נוסע במהירות, עוקף משאית ואוטובוס,  מעל נחל מים...

הנהג מביט כל הזמן אל הכביש. הוא שותק, או שורק לעצמו מנגינה 

. היא מבקשת עליזה. גם עטרה שותקת. היא אינה רוצה להפריע לו

 מהר אל אבא שלה.  -להגיע מהר 

אבל  –אמר לה שהדרך ארוכה...  פנחסאבל, הדרך ארוכה מאד. נכון, 

עכשיו היא מבינה, שהדרך ארוכה עוד יותר משתיארה לעצמה.. נוסעים 

 ולדרך אין סוף. –ונוסעים 

נעלמו הבתים והשדות. מימין ומשמאל נראו גבעות צהובות,  -פתאום 

 ללא ירק. 

 .פנחסאמר  –"הגענו לסיני" 

 מביטה עטרה לימין ולשמאל, ושואלת: "אז איפה אבא שלי?"

 . "עוד מעט נגיע אליו"פנחסהסביר לה  –"הוא בבסיס" 



הטנדר נוסע במהירות. הכביש ריק, ורק מפעם לפעם חולף על פניהם 

 רכב צבאי. מין הרגשת בדידות תקפה פתאום את עטרה. 

 מציצים בתים קטנים, מוקפים בגדר תיל.  לפתע, מאחורי גבעה אחת

 .שואלת עטרה בתקווה –"זה הוא הבסיס?" 

סיני. אבל, הבסיס שלנו לא  –. "זה הוא קיבוץ עין פנחסעונה  –"לא!" 

 . רחוק מכאן"

הוא צדק. רק עברו את הקיבוץ, והנה פנה הטנדר אל דרך עפר, טיפס 

 צריך לרדת. במעלה הגבעה, ונעצר מול שער. עטרה קמה: וודאי 

 "זוהי רק בדיקה"  פנחסאמר לה  –"עוד לא" 

בכניסה הייתה שרשרת מתוחה, הנקראת מחסום. הלא אי אפשר 

 כאילו היה זה גן ציבורי.  –להיכנס סתם ככה לבסיס צבאי 

 החייל השומר מתקרב אליהם ומציץ דרך חלון הטנדר. 

 את עטרההוא אומר בשמחה. פתאום הוא מגלה  –" פנחס"שלום 

 "ומי החיילת הזו?" היושבת ליד הנהג, ושואל:

 הוא מחייך, אבל עטרה עונה ברצינות:

הוא חייל. קוראים לו  –"אני עוד לא חיילת, אבל אבא שלי שנמצא כאן 

 אריה" –עמוס גור 

קורא החייל השומר, וצוחק "רק לפני עשר דקות ראיתי אותו.  –"עמוס!" 

מיד הוא מפנה את ראשו לעבר ו –הוא צריך להיות עכשיו באוהל שלו" 

 ומשמיע קריאה רמה: ,מחנה האוהלים

 אריה, יש לך אורחת" –"עמוס גור 



 .ועוצר בין שני ג'יפים ,המחסום מורד, הטנדר נכנס לתוך הבסיס

 ופותח את הדלת.  ,פנחסאומר  –"עכשיו אפשר סוף סוף לרדת" 

 עטרה יורדת בקפיצה ומביטה סביב. 

 כים פזורים על גבעות חול.הרבה אוהלים קטנים ונמו

 .היא שואלת –"למה האוהלים כל כך קטנים ונמוכים?" 

 . פנחסמסביר לה  –"כדי שיהיה קל להעביר אותם ממקום למקום" 

 ."בכל אוהל גרים שני אנשים"

היא שואלת ומתקרבת אל שורת  –"ובאיזה אוהל גר אבא שלי?" 

וכיסה את עטרה  ,ברגע זה פרצה רוח עזה. ענן אבק התרומם. האוהלים

אז הרגישה שתי ידיים אמיצות  –כמו ערפל. היא עצמה את עיניה, ואז... 

גבוה, ומחבקות אותה חזק חזק, עד  -תופסות ומרימות אותה גבוה 

 שקשה היה לנשום.

 .קראה עטרה ופקחה את עיניה –"אבא!" 

לבוש מדים מאובקים, פניו שזופים  –כן. זה היה אבא שלה. אבא החייל 

היה זה אבא שלה.  –וסים זיפי זקן, שערו ארוך ופרוע, ובכל זאת ומכ

 אבא הטוב והאהוב.

  .אמר אבא והוא מופתע עד מאד –"עטרה שלי" 

 "איך נפלת הנה פתאום?"

את קורות היום, הזכיר גם שהשאיר פתק לאמא, ולאט  פנחסספר לו 

 לאט אבא נרגע. 



  .אמר בשמחה –"הוי, כמה טוב לראות אותך כאן" 

 "ספרי, מה נשמע בבית?"

מטפסים השניים אל ראש הגבעה הסמוכה, ועטרה מספרת לאבא על 

הגינה שהתחילה לפרוח, על החתולה שהמליטה גורים, ואיך היא עוזרת 

 ומחייכים. –לאמא... החיילים מסביב מביטים באב ובבתו 

 כשהגיעו לראש הגבעה אומרת עטרה: 

 .פה בסיני" מה אתה עושה –"עכשיו ספר לי אתה אבא 

אבא שתק. רוח קלה לטפה את פניהם. הארץ נראתה מכאן גדולה יותר 

 גבוהה. -ועטרה הרגישה את עצמה גבוהה 

 .נשמע פתאום קולו של אבא –"עטרה, מה את רואה?" 

 .ענתה –חול, המון גבעות של חול"  "גבעות של

"ואת יודעת, לא מזמן הייתה מלחמה במקום  ,אמר אבא –"נכון, בתי" 

הזה. יחד עם עוד חיילים רבים יצאנו להגן על הארץ שלנו. לחמנו באומץ 

וניצחנו את האויב שרצה לגרש אותנו מארצנו. אבל, עדיין יש אנשים  ,לב

רבים החושבים שהם יצליחו לגרש אותנו מכאן. לכן אני הולך יחד עם 

החברים שלי לשמור לפעמים על גבולות הארץ, וגם ללמוד כל מה שחייל 

 .ך לדעת"צרי

 .אמרה עטרה לאט. "עכשיו אתה במילואים" –"אני מבינה" 

 ,הוסיף אבא וספר "אבל, יום עוד יבוא –"אנחנו שומרים על המדינה" 

ועל כל הגבעות האלה יהיו בתים וגינות פרחים וילדים משחקים, ואנחנו 

 .ולא נכיר אותו" –נבקר במקום הזה 



 ..הרגישה עייפות רבה בגופהאמרה עטרה, ופתאום  –"אני דווקא אכיר" 

"אני נוסע  ,אמר לעטרה –"בואי" : הנהג פנחסברגע זה התקרב אליהם 

 .ואת חוזרת עכשיו הביתה" ,לצפון

והוא נוסע, נוסע, נוסע..  –חיבוק, נשיקה, ושוב יושבת עטרה בטנדר 

 עיניה של עטרה נעצמות. היא אינה רואה דבר...

ומרימות  ,המחבקות אותה עד שפתאום היא מרגישה בידיים טובות

 אותה בזהירות. היא פוקחת את עיניה וממלמלת:

 ...לה..." –"אמא... אני.. דרישת שלום מאבא... וגם מסיני.. וכן.. הוי, אמא 

 ומה היה אחר כך?

עטרה שכבה במיטתה, מולה ישבה אמא, ועטרה ספרה לה כל מה 

יכה ולפעמים ה, לפעמים חיתָ קראתם בדפים האלה. ואמא הביטה ְבבִּ ש

 הייתה עצובה.

עלינו, ופעם  "אבא שומר :אמרה לה עטרה –"אמא, אל תהיי עצובה" 

ואז יהיו בתים על הגבעה ההיא, עם , את אבא ואני ,נסע שלושתנו לסיני

 .הרבה פרחים וילדים משחקים" - הרבה

 עטרה עצמה את עיניה ואמא נשקה לה נשיקת לילה טוב.

  



 מתוך הספר "אמא אווזה"המפתח של המדינה, 

  



 

  



 מגילת העצמאות

  



 מגן דוד

בית צפונות ונסתרות בתוך המגן דוד  -שימו לב איך כל אותיות האלף "

למי שיגיד שאפשר לשים שם גם אותיות בשפה  .המפורסם שכולנו מכירים

 (.הצופן"מתוך ספרו של זמיר כהן "" )ויראה שינסה אחרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 תעודת הזהות שלי

 

  



 יצירות של אמנים עם מגן דוד ושני פסי תכלת

 

  



 לקט תמונות ליום העצמאות

 

  



  



 



 





  



   



  דפי עבודה ליום העצמאות 



  



  



  



  



 

 הדגלים המסתתרים בתמונה 8סמן את 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 מה יש בסל?
אל  על הקו המגיע מהסל רּובְ עִ 

 וגלו מה יש בסל.התמונה 
 



 זהים בעיגול מגני דוד הקף כל זוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 מגני דוד זהים והקיפו כל שלישיה בעיגול 3מצאו 

 

  



 

  



  



 פעמים את המילה ישראל 7מצאו בתפזורת 

 ל א ר ש י ע ט

 ג ל צ ת מ פ י

 מ י ע א ר ש ש

 ל א ר ש י ה ר

 ק ל א ר ש י א

 ש ד ג כ ר א ל

 ב ט י כ א י ח

 ג ע ש ג ל ח ל

 ק ד ר י ט פ ע

 ט ו א ד ג כ נ

 פ ל ל א ר ש י
 

 

  



 

  



 


