קראו את הטקסט וענו על השאלות:

המנון מדינת ישראל
סרקו והקשיבו:

"התקווה" היא ההמנֹון ֶׁשל מדינת יש ָר ֵאל .מילותיו מבוססֹות על שנֵ י
ה ָבתים ָהראשֹונים משיר ֶׁבן תש ָעה ָבתים הנק ָרא ״תקוותנו״ ,ש ָכתב
נפ ָתלי ֵה ֵרץ אימבר.
השיר התק ֵבל כ ָבר בשנת  1897כהמנֹון תנּועת "חֹוב ֵבי צּיֹון" .כשהוקמה מדינת
יש ָר ֵאל ב 1948-זכה השיר למעמד ֶׁשל המנֹון המדינָ ה' ַאך ָהיָה זֶׁ ה רק בשנת 1996
שמעמדו זֶׁ ה הוסדר בחוק רשמי ֶׁשל מדינת יש ָר ֵאל.
בשיר ״תקוותנו״ תיאר אימבר ֶׁאת הכמיהה ֶׁשל ָה ָעם
הּיהּודי ָלשּוב לַארצֹו .השיר ּפֹונֶׁ ה ֶׁאל ר ֲחמי ָה ֵאל
בתקווה לגאולה וָ מע ָלה ֶׁאת ז ָכר חורבן ֵבית המק ָדש
ירּושלים כנקודה בּזמן ָש ָבה הח ָלה ה ָגלּות .השיר
ו ָ
רּושלים.
ָארץ צּיֹון ,י ָ
מב ֵטא תקווה ל ֲחזֹור ָל ֶׁ
הּודה ליב מטמֹון-כ ֵֹהןֶׁ ,את
בשנת ֶׁ 1905החליף ד"ר י ָ
בֹותינּו ָלעיר ָבּה ָדוד חנָ ה״
״לשּוב ֶׁאל ֶׁא ֶׁרץ ֲא ֵ
שּורה ָ
ה ָ
ירּושלים".
ל"להיֹות עם חופשי בַאר ֵצנּוֶׁ ,א ֶׁרץ צּיֹון ו ָ
מּואל הכ ֵֹהן ,איכר
ֶׁאת הלחן המוכר ָלנּו כּיֹום כתב ש ֵ
מהמושבה ראשֹון לצּיֹון בשנת  ,1887על ּפי שיר עם
״ע ָג ָלה ושוורים״ .הלחן נָ פֹוץ מּפֹה לאוזן
רֹומני ב ֵשם ֲ
ָ
במושבות ֶׁא ֶׁרץ יש ָר ֵאלָ ,מ ָצא ֶׁאת דרכֹו ֶׁאל הקונגרס

עֹולם.
הציוני ּומ ָשם נָ פֹוץ לקהילות הּיהּודים ברחבי ָה ָ
משימות כתיבה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מהו מקור המילה המנון?
מי חיבר את מילות "התקווה"?
מה מתאר אימבר בשורות השיר?
מתי זכה השיר להיבחר להמנון המדינה?
יהה ֶׁשל ָה ָעם הּיהּודי ָלשּוב לַארצֹו:"..
למה מתכוון כותב הטקסט במילה " :הכּמ ָ
ג .מאמץ רב
ב .רצון חזק.
א .חיפוש
השיר מבטא תקווה -הוכח זאת במילים ותיאורים מתוך השיר.

תמר מישאל

קראו את הטקסט וענו על השאלות:

המנון מדינת ישראל

משימות כתיבה:
 .1מ ָצא במלֹון ֶׁאת ֵּפרּוש המ ָלה המנֹון.
ָ .2ת ֵאר ֶׁאת הכמ ָיהה (געגּועים) לצּיֹון ּול ֶׁא ֶׁרץ יש ָר ֵאל בהמנֹון.
ָ .3ת ֵאר ֶׁאת הר ָגשֹות בשיר.
ֹותר ֶׁאת
 .4נ ֵסה להֹוסיף להמנֹון מש ָּפט אֹו ביתֲ ,א ֶׁשר לד ֲע ֵתך ישקפּו טֹוב י ֵ
צֹונֹות ָיך.
ֶׁ
שֹות ָיך ּור
רג ֶׁ
יֹותר? הס ֵבר.
ֵ .5איזֶׁ ה מש ָּפט לד ֲע ֵתך הּוא ָחשּוב ב ֵ
 .6אֹוצר מילים ֶׁ -מתח קו ֵבין מ ָילה לפירּו ָשה:
לבב -

לצד המזרח.

הומיה -

צופה ,מסתכלת

לפאתי -

לקדמה ,למזרח

קדימה -

לב

צופיה -

מתגעגעת

ציון -

כינוי לארץ ישראל.

שֹורר בשיר?
יתה תקוֹות המ ֵ
 .7מה ָהי ָ
 .8מי הלחין ֶׁאת השיר? ומה היה מקצֹועֹו?
 .9שרטט תרשים זרימה לגילגולי ההמנון על פי הטקסט.

תמר מישאל

המנון מדינת ישראל
גזרּו ֶׁאת ֶׁחל ֵקי ההמנֹון הלאּומי,
והדביקּו לפי ֵס ֶׁדר המילים הנָ כֹון.

נֶׁ ֶׁפש יהּודי הֹומּיָה,
עין לציֹון צֹופּיָה.
רּושלים.
ֶׁא ֶׁרץ ציֹון י ָ
עֹוד לא ָאב ָדה תקו ֵָתנּו,
התק ָוה בת שנֹות ַאלּפים
ימה
ּולפ ֲא ֵתי מז ָרח ָקד ָ
ימה
ָכל עֹוד ב ֵל ָבב ּפנ ָ

להיֹות עם ָחפשי בַאר ֵצנּו
תמר מישאל

מ ִדינֵּהֵּוְּ הַ ְּשלםֵּ ֵֵֵּּּ:
ה ְֵּּ
טֵּבסמֶ ל ֵַּ
הַ בֵּ ְּ
בְּ אֶ ְּמצע הסֵ מֶ ל__________ בצבע__________
ל ְּמנו ָֹרה __________ 7
ִמסָ בִ יב ל ְּמנו ָֹרה__________
ענְּפֵ י הזיִ ת ְּמס ְּמלִ ים אֶ ת ה_______
ימ ָשה לִ ְּתאּו ָרה.
המנו ָֹרה ִש ְּ
ְּ
ִמתחת ל ְּמנו ָֹרה כְּ תּובָ ה ה ִמלָה_______.
מַ ְּח ַסןֵּמיליםֵּ :
ָקנִיםְּ ,מנו ָֹרה ,יִ ְּש ָראֵ ל  ,ענְּפֵ י – זיִ ת ָ ,שלוֹם  ,זָ הָ ב.

תמר מישאל

קראו את הטקסט וענו על השאלות:

מנורת שבעת הקנים היא הסמל היהודי העתיק ביותר ,מנורת
שבעת הקנים שהאירה במשכן ,הודלקה אחר כך בבית –
המקדש באור תמיד .צורת המנורה מופיעה פעמים רבות
כעיטור בבתי – כנסת עתיקים ובאתרים יהודיים וכלים שונים
המתגלים בממצאים ארכיאולוגיים .המנורה סמלה את
תפארת העם בימי גדולתו ,כאשר מנורת – הזהב התנוססה
בבית – המקדש.
כאשר מנהיגי המדינה חשבו לקבוע את סמל מדינת – ישראל המתחדשת  ,אימצו את סמל
המנורה בעלת שבעת הקנים
ועיטרוה סביב בענפי – זית לסמל את שאיפת השלום של המדינה.
צורת המנורה שבסמל המדינה הועתקה מתבנית המנורה החקוקה בתבליט תהלוכת
הניצחון שבקשת טיטוס ברומא .סמליות רבה יש בכך ,שמנורה זו שהרומאים חקקוה כסמל
לנפילת המדינה היהודית בארץ – ישראל ,היא המסמלת עתה – אחרי אלפיים שנה את
ריבונותה ועצמאותה של מדינת ישראל המחודשת.

משימות כתיבה:
 .1ספר מה ידוע לך על סמל המדינה?
 .2מה דעתך על בחירת המנורה לסמל המדינה? הסבר.
 .3ספר באילו מקומות מקובל לקשט בסמל המדינה?
 .4ספר על גלגולה של המנורה.
 .5ספר ממה נובעת הבחירה לעטר את סמל המדינה בענפי זית?
 .6יש לך רעיון לסמל אחר? תאר וצייר את הסמל.

תמר מישאל

מ ִדינֵּה ּוְּ ה ָשלֵם:
ה ְֵּּ
ִה ְּסת ֵכל בְּ ֶדגֶלֵֵּּ ֵַּ
ה ְּצבָ עִ ים_________ __________.
ב ְּצ ָד ִדים______________.
בָ אֶ ְּמצע_____________.
ִצבְּ עֵ י ה ֶדגֶל דו ִֹמים לְּ ִצבְּ עֵ י ____________

מַ ְּח ַסןֵּמיליםֵּ :
ְּשנֵי פ ִסים ָ ,כחֹל ּוְּ לָבָ ן  ,הטלִ ית  ,מָ גֵן ָדוִ ד.

תמר מישאל

קראו את הטקסט וענו על השאלות:

בתאריך ה' באייר ,אנו חוגגים את יום העצמאות של מדינתנו .חשוב שנדע :לא
ביום אחד השגנו את עצמאותנו .שנים רבות נלחמנו ועבדנו כדי לקבל
עצמאות.
אבותינו אשר באו ארצה לפני קום המדינה ,החלו את מלחמת העצמאות .הם
נלחמו ברעב ,ובצמא .הם נלחמו בביצות ובקדחת ,והם נלחמו במתנפלים
ורוצחים ערביים שהפריעו להם לבנות את הארץ.
רבים היו הקורבנות .רבים נפלו ומתו במלחמה הקשה והממושכת הזאת של
בניין הארץ .והנה באה גם מלחמת העצמאות ושוב נפלו רבים על הגנת
הארץ.
לא בקלות השגנו את עצמאותנו ולא קל לשמור עליה .אבותינו עשו רבות כדי
להגן על המולדת ,אך עדיין לא תמה המלאכה.
היום אנחנו יודעים כמה יקר לשמור על עצמאות המדינה הזאת.
משימות כתיבה
 .1הסבר את המושג "עצמאות".
 .2הסבר את חשיבות העצמאות למדינה.
 .3ספר על עצמאות ישראל.
 .4האם קבלנו את עצמאותנו בקלות?
 .5תאר את ההשקעה בהגנה על המולדת.
 .6מהי מולדת בשבילך?
 .7כתוב ברכה מעוטרת ליום העצמאות.
 .8צייר ציור לעצמאות ישראל.
 .9צור בול ליום העצמאות.
.10ספר כיצד אתה (משפחתך) מתכנן לבלות את יום
העצמאות?
תמר מישאל

תמר מישאל

קראו את הטקסט בעמ'  148וענו על השאלות:

סרקו וצפו בסרטון:

 .1מהו סוג הטקסט שקראתם?
 .2מתי הוכרזה מדינת ישראל?
 .3באיזה מקום הוכרזה המדינה?
 .4כיצד נערך טקס ההכרזה על מדינת ישראל?
 .5מי היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל?
 .6מי היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל?
 .7בקטע מוזכרים שני תאריכים .מהו התאריך העברי ומהו התאריך הלועזי? –
איזה חג נחוג בתאריך העברי?
 .8מיד לאחר הכרזת המדינה פרצה מלחמה .למלחמה זו כמה שמות:
א .מה השמות?_______________________________
ב .מה פירוש כל שם?____________________________
ג .מה המשותף לשלושת השמות?___________________
ד .מה פירוש המילה הכרזה?______________________
 .9הביטו בתמונות המצורפות ,ותארו בכתיבתכם מהי תחושת התושבים
לאור הכרזת עצמאות המדינה?

תמר מישאל

תמר מישאל
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כ"ט בנובמבר
בכ"ט בנובמבר הוחלט על חלוקת מדינת ישראל למדינה ערבית ולמדינה יהודית ואילו ירושלים תהיה
אזור בין לאומי.
במפה ניתן לראות את חלוקת מדינת ישראל שהוחלטה ע"י
האו"ם.
השטחים שמסומנים בירוק הם מסמלים שטחים ישראליים
ויהודיים .
השטחים שצבועים בצבע הכתום מסמלים את שטחם של
הערבים במדינת ישראל .
המסומן בצבע הסגול הוא שטח בין לאומי (ירושלים).
מכאן ניתן להסיק שהשטח של היהודים הוא ממישור החוף
באשקלון עד עכו ,הגליל המזרחי וחלק גדול בדרום.
החלק שיהיה ברשות הערבים הוא כל השאר .
אף דת – לא יהודית ולא ערבית קיבלה את ירושלים –
שהוחלט שהיא עיר בינלאומית .
תגובת המגזר הערבי:
לאחר קבלת החלטת האו"ם ,ארץ ישראל התחלקה לשני
חלקים שהתנהלה על פי תוכנית החלוקה .עם אישור
התוכנית ,הערבים כעסו דחו ולא קיבלו אותה בשמחה.
לאחר שהתקבלה התוכנית הערבים הראו את כעסם ב30-
בנובמבר כאשר תקפו אוטובוס  2094של חברת "אגד" ליד
כפר פג'ה וחמישה יהודים מנוסעיו נרצחו .מיד אחר כך החלה
מלחמת העצמאות.
תגובת המגזר היהודי:
לאחר הכרזת הקמת מדינה יהודית-ערבית ,התקבלה תוכנית מסוימת .היהודים החליטו לקבל את
הצעת החלוקה ואף סייעו בפעילות דיפלומטית לקידום ההחלטה .עם אישור התוכנית היהודים יצאו
בריקודים והפגינו את שמחתם בחוצות הערים היהודיים בארץ ישראל .מלבד תושבי נהריה אשר היו
מאוכזבים מאי הכללתם במדינה היהודית.
תמר מישאל

המשך:
מטרת ההחלטה:
לקיים את הצהרת בלפור ,בה התחייבה בריטניה לסייע בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.
לאחר שלושים שנה קיבלה עצרת האומות המאוחדות ,ברוב של שני שלישים מהקולות ,ההחלטה רבת
משמעות בתולדותיו של העם היהודי ,הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ,תוך קביעת לוחות זמנים
לביצוע.
תוצאות ההחלטה:
ההצעה נתקבלה ברוב של  33קולות 13 ,נגד 10 ,נמנעו ו 1-נעדרה.
בעד :ארצות הברית ,אוסטרליה ,אורוגוואי ,אקוודור ,איסלנד ,אוקראינה ,ברית המועצות ,בלגיה ,בוליביה,
ברזיל ,בלארוס ,גואטמלה ,דרום אפריקה ,דנמרק ,הרפובליקה הדומיניקנית ,האיטי ,הולנד ,ונצואלה,
ליבריה ,לוקסמבורג ,ניו זילנד ,ניקרגואה ,נורבגיה ,פנמה ,פרגוואי ,פרו ,הפיליפינים ,פולין ,צרפת,
צ'כוסלובקיה ,קוסטה ריקה ,קנדה ,שבדיה.
נגד :איראן ,אפגניסטן ,הודו ,יוון ,לבנון ,מצרים ,סוריה ,עיראק ,ערב הסעודית ,פקיסטן ,קובה ,טורקיה ,תימן
נמנעו :ארגנטינה ,אתיופיה ,בריטניה ,הונדורס ,יוגוסלביה ,מקסיקו ,סין ,צ'ילה ,אל סלוודור ,קולומביה.
העדרות :סיאם.

מטלות כתיבה
 .1לפי תכנית חלוקת ארץ – ישראל.
אלו אזורים היו שייכים ליהודים ואלו לערבים ?
(ראה במפה).
 .2מה הביא את ממשלת אנגליה לפנֹות לאו"ם?
. .3מה הצ ָיעה הּו ֲע ָדה ֶׁשל האו"ם?
ָ . .4מתי ֶׁהחליטּו באו"ם על ֲה ָקמת מדינָ ה יהּודית?
 .5מה ָק ָרה ביֹום ה' בא ָּיר תש"ח?
 .6מה הוחלט ביום כט' בנובמבר?
 .7היכן התקיים האירוע?
 .8כיצד הגיבו היהודים להחלטה?
 .9כיצד הגיבו הערבים להחלטה?
 .10מה היו תוצאות ההצבעה?

תמר מישאל

.12

ֵּ

כתבּו ב ָר ָכה אישית למדינה ָבּה ָתביעּו
ֶׁאת מש ֲאל ֶׁת ֶׁכם ליש ָר ֵאל והֹוסיפּו אּיּור
מתאים.

תמר מישאל

ַארצי הי ָק ָרה
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________

ממני_______________ :

תמר מישאל

מ ִדינֵּה ּוְּ ה ָשלֵם:
ה ְֵּּ
ִה ְּסת ֵכל בְּ ֶדגֶלֵֵּּ ֵַּ
ה ְּצבָ עִ ים_________ __________.
ב ְּצ ָד ִדים______________.
בָ אֶ ְּמצע_____________.
ִצבְּ עֵ י ה ֶדגֶל דו ִֹמים לְּ ִצבְּ עֵ י ____________

מַ ְּח ַסןֵּמיליםֵּ :
ְּשנֵי פ ִסים ָ ,כחֹל ּוְּ לָבָ ן  ,הטלִ ית  ,מָ גֵן ָדוִ ד.

תמר מישאל

קראו את הטקסט וענו על השאלות:

הטקסט מתוך :מילה טובה מאוד -לכיתה ו ,מטח  :המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,תל אביב.

הדוכיפת יציבה בארץ ונפוצה במרכז הארץ ובצפונה .באזורים אחרים הדוכיפת חולפת.
גופה וראשה בצבע חום-ורדרד ,ואילו הכנפיים והזנב מפּוסּפסים בשחור ולבן .לאורך ראשה
ציצית של נוצות ארוכות ,שצבען חום-ורוד וקצותיהן בצבע שחור .הדוכיפת פורשת את
הציצית כשהיא מתרגשת ,כשהיא סקרנית ,או כשהיא חושדת.
כשהדוכיפת עושה זאת ,הציצית שלה נראית כמו כתר.
הדוכיפת מרבה ללכת על הקרקע .היא מנענעת
את הראש קדימה ואחורה בעת הליכה ,ומעֹופה
מזכיר את מעוף הפרפר.
בשונה מציפורים רבות ,הזכר והנקבה דומים מאוד
במראם .הדוכיפת נראית ביחידּות או בזוג.
הדוכיפת בונה את הקן שלה בגזעי עץ חלולים ,בסדקים
בקירות ,בעליות גג ובין רעפים.
הקן הוא ערמה של גבעולים ,עשבים ,קש ונוצות שבני הזוג אוספים .היא ניזונה מפרפרי לילה,
מעש  ,מזחלים ומזוחלים קטנים .היא מחטטת באדמה בעזרת מקורה הארוך והמכופף,
כדי לחפש את מזונה .הדוכיפת מטילה  6-5ביצים ורק הנקבה דוגרת עליהן .באותה עת
הזכר דואג למזונה .כאשר הביצים בוקעות שני ההורים מאכילים את הגוזלים.
הדוכיפת מפרישה חומר מצחין כדי להתגונן מפני חתולים ושאר אויבים .כשהכתר של
הדוכיפת נסגר ,נדמה כאילו יש לה שני מקֹורים – אחד מלפנים ואחד מאחור ,ומכאן שמה:
"דו -כיפת" ,שפירושו בארמית הוא שני מקורים.
הדוכיפת מוזכרת במקרא (ויקרא יא ,יט) ,בתלמוד ובאגדות חז"ל.
באגדות היא מוצגת כסמל לחוכמה.

תמר מישאל

קראו את הטקסט וענו על השאלות:

הטקסט מתוך :מילה טובה מאוד -לכיתה ו ,מטח  :המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,תל אביב.

משימות כתיבה:
 .1שאלו אלות על הכותרת?
 .2היכן ניתן למצוא את הדוכיפת?
 .3תארו את מראה הציפור דוכיפת.
 .4עיין במילון והסבר את המושג "לאומי".
 .5היכן בונה הדוכיפת את הקן שלה?
 .6מה משמעות שמה -דוכיפת ומדוע?
 .7היכן מוזכרת הציפור דוכיפת במקורות ומה היא מסמלת?
 .8בשורה  11מופיעה המילה 'חלּולים' -למה הכוונה?
א .מלאים בחול
ב .ריק ,שאין בו כלום
 .9למה דומה צורת המעוף של הדוכיפת?
 .10בשורה ...מופיעה המילה 'מצחין' -משמעותה:
א .ריח נעים וצח
ב .ריח רע ,סירחון
 .11לפי הטקסט ,הדוכיפת מפרישה חומר 'מצחין' -למה היא עושה זאת?
א .כדי לעוף גבוה
ב .כדי להתגונן מפני חתולים ושאר אויבים.
ג .כדי לשמור על הביצים.
 .12שערו ,מדוע נבחרה הדוכיפת להיות הציפור הלאומית? נמקו.
תמר מישאל

קראו את הטקסט וענו על השאלות:

מֹוע ֶׁצת ָה ָעם במ ֲע ָמד ֲחגיגי באּולם
ביֹום ששי ,ה' באּיָר תש"ח 14 ,במאי  ,1948התכנסּו חב ֵרי ֶׁ
מּוזֵ אֹון ֵתלָ-אביב ֶׁשבש ֵדרֹות רֹוטשילד ,והכריזּו על ֲה ָק ָמ ָתּה ֶׁשל מדינת יש ָר ֵאל.
ימה על המג ָלה נקבע בלּוח ה ָשנָ ה כיֹום ָהעצ ָמאּות.
ת ֲאריך ה ֲחת ָ
וכמקֹור לעגּון
כמקֹור לביסּוס ָהאֹפי הּיהּודי ֶׁשל המדינָ הָ ,
מגלת ָהעצ ָמאּות מש ֶׁמ ֶׁשת ָ
ֶׁעקרֹונֹות השוויֹון ל ָכל ֶׁאזר ֵחי המדינָ ה ,יהּודים ו ֶׁש ֵאינָ ם יהּודים.
מתֹוך מגלת ָהעצ ָמאּות (רעיֹונֹות ֶׁמר ָכזּיים)
רּוחנית ,ה ָדתית והמדינית ,והֹוריש
 .1ב ֶׁא ֶׁרץ -יש ָר ֵאל ָקם ָה ָעם הּיהּודיָ ,בּה ֻעצ ָבה דמּותֹו ָה ָ
עֹולם ֻכלֹו ֶׁאת ֵס ֶׁפר הס ָפרים הנצחי.
ל ָ
ּזּוריו ,ולֹא
 .2לַאחר ֶׁש ֻהג ָלה ָה ָעם ֵמַארצֹו בכֹוח הּזרֹוע ָשמר ָלּה ֱאמּונים ב ָכל ַארצֹות ּפ ָ
תֹוכּה ֶׁאת ֵחרּותֹו המדינית.
ָחדל מתפ ָלה ּומתק ָווה ָלשּוב לַארצֹו ּולח ֵדש ב ָ
 .3השֹוָאה שנתחוללה על עם יש ָר ֵאל הֹוכ ָיחה ֵמ ָח ָדש ֶׁאת ה ֶׁהכ ֵרח לפתרֹון ב ָעית ָה ָעם
עֹומד ברשּות עצמֹו
הּיהּודי .זֹוה י זכּותֹו הטבעית ֶׁשל ָה ָעם הּיהּודי להיֹות כ ָכל עם ועם ֵ
במדינָ תֹו ָהרבֹונית.
תּוחה ל ֲעלּיָה יהּודית ּולקבּוץ ָג ֻלּיֹות; תק ֵּים שויֹון ז ֻכּיֹות ל ָכל
 .4מדינת יש ָר ֵאל ת ֵהא ּפ ָ
ֶׁאז ָר ֶׁח ָיה.
ָ . 5אנּו קֹוראים ָל ֻאמֹות המ ֻא ָחדֹות לק ֵבל ֶׁאת מדינת יש ָר ֵאל לתֹוך משּפחת ָהעמים.
תֹוש ֵבי מדינת יש ָר ֵאל לשמֹר על ה ָשלֹום ולטֹל ֶׁחל ָקם
ָ . 6אנּו קֹוראים גם לבנֵ י ָה ָעם ָה ֲע ָרבי ָ
בבנין המדינָ ה.
ָ .7אנּו מכריזים ָבזֹאת על ֲה ָקמת מדינָ ה יהּודית ב ֶׁא ֶׁרץ-יש ָר ֵאל ,היא מדינת יש ָר ֵאל.

תמר מישאל

קראו את הטקסט וענו על השאלות:

משימות כתיבה:
 .1ענו נכון או לא נכון:
ָארץ ____________________
עֹולם יּוכלּו ל ֲעלֹות ָל ֶׁ
יהּודים מ ָכל ָה ָ

א.

ב .השֹוָאה הֹוכ ָיחה ֶׁשלעם יש ָר ֵאל לא חּי ֶֶׁׁבת להיֹות מדינָ ה___________________ :
ג.

על ּפי מגלת ָהעצ ָמאּות ָה ָעם הּיהּודי ָקם___________________ :

ד.

רֹוצה לק ֵבל ה ָכ ָרה ֵמ ָה ֻאמֹות המ ֻא ָחדֹות __________________
מדינת יש ָר ֵאל ֵאינָ ּה ָ

ה.

בנֵ י ָה ָעם ָה ֲע ָרבי נק ָראים לשמֹר על ה ָשלֹום ול ֲעזֹר בבניּית המדינָ ה______________.
 .2חברו  4-5שאלות לטקסט( .מתי ,איפה/היכן ,מי ,למה ,מדוע)
 .3בחרו רעיון אחד מתוך מגילת העצמאות וציירו לו איור.

תמר מישאל

