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יֹום ָהעַצְָמאּות



ִמי ָשר ּבְ-ה ּבְִאיָר?
יֹום ָהעַצְָמאּות

.
ֹלא טֹוב ּבְֵסֶדר אֹו  טֹוב ְמאֹוד אֹו  ּבְבַָקָשה לְַסֵמן א ּבַָמקֹום ַהַמְתִאים ּולְצַיֵר 

 ָמה יֵש ּבְיֹום ָהעַצְָמאּות?
ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

יֹום ָהעַצְָמאּות

312ִמי ָשר ּבְ-ה ּבְִאיָר? 

יְִׂשָרֵאל

5-412ַהֶדגֶל ֶשל ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל

6ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל ֶשלִי

8-73ַהסֵֶמל ֶשל ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל

94ֵאיפֹה ַהסֵֶמל ֶשל ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל?

11-105הַהִמְנֹון ֶשל מְִדינַת יְִׂשָראֵל

12ְתפִילֹות לְִשלֹום מְִדינַת יְִׂשָרֵאל

חֹוגְגִים עִם יְִׂשָרֵאל

136ְתפִילָה לְִשלֹום יְִׂשָרֵאל

1412ִמילִים ֶשל יֹום ָהעַצְָמאּות

153ּבְָרכָה לְִמִדינַת יְִׂשָרֵאל

יְרּוָשלַיִם

17-16יְרּוָשלַיִם - ָהעִיר ֶשלִי

18ַהסֵֶמל ֶשל יְרּוָשלַיִם

193ּבְָרכָה לָעִיר יְרּוָשלַיִם

חֹוגְגִים עִם יְִׂשָרֵאל

2012ִמְׂשחִָקים

3ּכְִתיבָה יֹוצֶֶרת

456ִשיִרים

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת
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ִמי ָשר ּבְ-ה ּבְִאיָר?
יֹום ָהַעְצָמאּותיֹום ָהַעְצָמאּות

ֵהי, ֵהי, ֵהי  1

ּבְ-ה ּבְִאיָר,  2

ָשר, ָשר, ָשר,  3

.                     4

 5

ָשר, ָשר, ָשר,  6

ּבְיֹום ָהעַצְָמאּות  7

ּבְ-ה ּבְִאיָר.  8

ֵאל, ֵאל, ֵאל  9

ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל,  10

ָשר, ָשר, ָשר,  11

.              12

              13

ָשר, ָשר, ָשר,  14

ּבְיֹום ָהעַצְָמאּות  15

ּבְ-ה ּבְִאיָר.  16

. ֵאל    ָר ְׂש ִי ם  ַע

יֹום ָהעַצְָמאּות

ִמי ָשר
ִאָיר? -ה ְבּ  ּבְ

12

ָאה, יֹום 
ָהַעְצָמאּות?!

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב עַם יְִׂשָרֵאל וְלִָשיר.
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ָרֵאל  ִיׂשְ

ּבֶַדגֶל ֶשלִי  7
וְֶשל ּכָל יְהּוִדי,  8

יֵש ּפַסִים  9
ּבְצֶבַע ּכָחֹול וְלָבָן.  10
ּוָמה יֵש ּבֶָאְמצַע?  11

ָמגֵן ָדוִיד ּכָחֹול וְָקטָן.  12

ּבֶַדגֶל ֶשל  1
, ֵאל   ָר ְׂש ִי ְמִדינַת   2

יֵש ּפַסִים  3
ּבְצֶבַע ּכָחֹול וְלָבָן.  4
ּוָמה יֵש ּבֶָאְמצַע?  5

ָמגֵן ָדוִיד ּכָחֹול וְָקטָן.  6

ּבְיֹום הָעַצְמָאּות  13
ּבְ-ה ּבְאִיָר,  14

יֵש לָנּו ְדגָלִים  15
ֶשל מְִדינַת  .  16

הִינֵה הְַדגָלִים ֶשלִי  17
וְהְַדגָלִים ֶשל ּכָל יְהּוִדי.  18

ב. א.

ג.

ּבְבַָקָשה לְָהִאיר ֶדגֶל, ְדגָלִים.

ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל אֹו ֹלא ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל?
 חֹוְגִגים ִיְׂשָרֵאל

 ִעם ִיְׂשָרֵאל

ַהֶדגֶל ֶשל ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב יְִׂשָרֵאל וְלִָשיר.

ַהֶדֶגל ֶשל
ַרֵאל  ְמִדיַנת ִיׂשְ

1

חֹול ְוָלָבן כָּ

4 ָרֵאל חֹוְגִגים ִעם ִיׂשְ

ָמגֵן ָדוִיד

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.
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ָרֵאל  ִיׂשְ

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל ּבַָמקֹום ַהַמְתִאים.

ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל אֹו ֹלא ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל?

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

ּבְבַָקָשה לְַהגִיד ּבֶַדגֶל ֶשל יְִׂשָרֵאל יֵש…
ָשלֹום

ֶדֶגל ִיְׂשָרֵאל

יִרים ֶאת ַמכִּ
ָרֵאל  ֶדֶגל ִיׂשְ

2

ַהֶדגֶל ֶשל ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל

7.  ּבֶַדגֶל יֵש ְשנֵי צְבָעִים.

8.  ּבֶַדגֶל יֵש ְשלֹוָשה צְבָעִים.

9.  ּבֶַדגֶל יֵש ּפַסִים ּכְחּולִים.

10.  ּבֶַדגֶל יֵש ּפֶַרח ּכָחֹול.

11.  ּבֶַדגֶל יֵש ָמגֵן ָדוִיד ָאדֹום.

12.  ּבֶַדגֶל יֵש ָמגֵן ָדוִיד ּכָחֹול.

ֶדֶגל ִיְׂשָרֵאל

ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל

ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל
ֹלא ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

 ִיְׂשָרֵאל

ּבְבַָקָשה לַעֲׂשֹות.

ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל
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ָרֵאל  ִיׂשְ

1.  ָמה ַהצְבָעִים ֶשל ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל?

ָמה יֵש ּבְֶדגֶל יְִׂשָרֵאל?  .2

ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל ֶשלִי

ַאְלּבֹום ַהִזיָּכרֹון
ֲאִני ְוֶדֶגל ִיְׂשָרֵאל 1

ִהינֵה ֲאנִי וְֶדגֶל יְִׂשָרֵאל.

ּבְבַָקָשה לַעֲנֹות עַל ַהְשֵאלֹות.

ּבְבַָקָשה לְצַיֵר אֹו לְַהְדּבִיק ְתמּונָה.

ֶדגֶל יְִׂשָרֵאל

 חֹוְגִגים ִיְׂשָרֵאל
 ִעם ִיְׂשָרֵאל
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ָרֵאל  ִיׂשְ

הַסֵֶמל ֶשל ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל

ּבַסֵֶמל ֶשלִי,  7
וְֶשל ּכָל יְהּוִדי,  8

יֵש ְמנֹוָרה  9
וַעֲנָפִים ֶשל זֵיִתים.  10
ּוָמה ּכָתּוב ּבַסֵֶמל?  11

ֵשם ַהְמִדינָה -  .  12

ב. ּבַסֵֶמל ֶשל  1
, ֵאל   ָר ְׂש ִי ְמִדינַת   2

יֵש ְמנֹוָרה  3
וַעֲנָפִים ֶשל זֵיִתים.  4
ּוָמה ּכָתּוב ּבַסֵֶמל?  5

ֵשם ַהְמִדינָה -  .  6

א.

ּבְיֹום ָהעַצְָמאּות  13
ּבְ-ה ּבְִאיָר,  14

יֵש לָנּו סְָמלִים  15
ֶשל ְמִדינַת  .  16

ִהינֵה ַהסְָמלִים ֶשלִי  17
וְַהסְָמלִים ֶשל ּכָל יְהּוִדי.  18

ג.

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב יְִׂשָרֵאל וְלִָשיר.

ּבְבַָקָשה לְָהִאיר ֵסֶמל, ְסָמלִים.

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ְמנֹוָרה

ַהֶסֶמל ֶשל 
ָרֵאל ְמִדיַנת ִיׂשְ

3

 ִיְׂשָרֵאל
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