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  םָׁשלֹו    
ַאֲחִרית ַהָי                          ...ִמיםְּוָהָיה ּבְ

  

   ְלִאִּתיםַחְרבֹוָתםִכְּתתּו     ְו

  ,ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות    

  ,לֹא ִיָּׂשא גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב    

  .ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה    

  )דפסוק ', ישעיהו פרק ב(             

  

  

  

  ,ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבש                                                

  , ְוָנֵמר ִעם ְגִדי ִיְרָּבץ                                               

  ,ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו                                                

  .ֵהג ָּבםְוַנַער ָקטֹן נֹ                                                

  )פסוק ו, א"ישעיהו פרק י(                                                        
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  ְסֵלבַרּבי ַנְחָמן ִמְּבַר/ ָנַתִתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ְו

  

 ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו 'הְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

ְלָחמֹות ּוְשִפיכּות ָדִמים ִמן ָהעֹוָלם ַבֵטל ִמֶשְּת

 ְולֹא ִיָּׂשא , ָׁשלֹום ָגדֹול ְוִנְפָלא ָּבעֹוָלםְךְוַתְמִשי

ַרק . ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה

 , ַלֲאִמיָתהל ָהֱאֶמתַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵב

 ִּבְשִביל ִריב ֲאֶׁשר לֹא ָּבאנּו ְלֶזה ָהעֹוָלם

ּוַמֲחלֹוֶקת ְולֹא ִּבְשִביל ִשְנָאה ְוִקְנָאה ְוִקְנטּור 

ּוְבֵכן ְּתַרֵחם ָעֵלינּו ִויֻקָּים ָּבנּו . ּוְשִפיכּות ָּדִמים

לֹום ָּבָאֶרץ ּוְשַכְבֶּתם ְוָנַתִּתי ָׁש: ִמְקָרא ֶשָּכתּוב

ֶרב ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶח

 .ֲעבֹר ְּבַאְרְצֶכםלֹא ַּת

  
  
  
  

  .אּוְקַראיָנהב נֹוַלד ְּבֵלַרְסַרּבי ַנְחָמן ִמְּב

  .ֶעֶרְך ָשָנה ְּב200הוא ַחי ִלְפֵני 

  .ְתנּוַעת ַהֲחִסידּותהּוא ָהָיה ַמְנִהיג ָּגדֹול ִּב

  .ץהוא ָאַהב את ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוִביֵקר ָּבָאֶר

  ַח ַהְתִפיָלה ֵמעֹוֶמקרּבי נחמן ֶהֱאִמין ֶשֵיש ְּבכֹו

  .ַהֵלב ְלָהִביא את ַהְגאּוָלה ְלַעם ִיׂשראל
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33338933  

  

  דינת יׂשראלמ

ְּבֶאֶרץ יׂשראל ָקם ": של מדינת יׂשראל ָּכתּובִּבְמִגיַלת ָהַעְצָמאּות 

  ...".ָהָעם ַהְיהּוִדי

  הוא ָחַשב על ארץ יׂשראל ולא ָשַכח,ּכאשר ַעם יׂשראל ָהָיה ַּבָגלּות

  .אֹותה

  .הייתה לו ְתִפיָלה וגם תקווה ַלְחזֹור לארץ יׂשראל ּוְלָהִקים מדינה

והתקווה של ָהָעם הייתה , "התקווה"ְלַעם יׂשראל ָהָיה ִהמנון 

ארץ יׂשראל ְוִלְבנֹות מדינה יהודית ּבארץ ּב..." ִלְהיֹות ַעם חֹוְפִשי"

  .הזאת

 ךואחר ּכ, 1917נת  עד ש1516ּבארץ יׂשראל ָשְלטּו ַהתּוְרִּכים ִמְשַנת 

  .1948 עד ְשַנת 1917ָשְלטּו האנגלים ּבארץ יׂשראל ִמְשַנת 

ארגון (ם "או ֶהְחִליטּו ּב1947ח "ר שנת תשנובמּבּב) 29(ט "יום כּב

  :ְלַחֵלק את ָהָאֶרץ לשתי מדינות) האומות המאוחדות

  . לערבים– ליהודים ומדינה אחת –מדינה אחת 

ן ִהְתִחילה ֵכָל, ַקֵּבל את ַהַהְחָלָטה הזאתאבל הערבים לא ִהְסִּכימּו ְל

  .מלחמה

, ירדן,  מצרים–אבל המדינות הערביות , יׂשראל ָרְצָתה שלום

 ְוִנְלחמּו נגד ם"להחלטה של האוִהְתַנְגדּו , עירק ולבנון, סוריה

  .מדינת יׂשראל

מלחמה  ּב.ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות –הייתה מלחמה קשה וארּוָּכה 

  .ְוֶאְזָרִחים חיילים 6000גּו הזאת ֶנֶהְר

ָיְצאּו אחרי שהאנגלים  ,1948ח "ּבחמישה ּבחודש ִאָייר שנת תש

דויד ּבן גוריון . ִהְכִריז על ֲהָקַמת המדינהן דויד ּבן גּוריֹו, מן ָהָאֶרץ

 1Lesson 1שיעור
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הוא היה ראש הממשלה . ּבתל אביבת אּוָמְצַעְמִגיַלת ָהָקָרא את 

  .הראשון של מדינת יׂשראל

יום ּביום הזה אנחנו חֹוְגִגים את . אָייר הוא יום ַחגְּב )5( ה

  .ראלשל מדינת יׂשהַעְצָמאּות 

 

  

 -המדינהטקס ההכרזה על הקמת 

 ח"תש, יירבא' ה
 

  ?תמונהמה ּב

 .ראלן גוריון ראש הממשלה הראשון של יׂשדוד ּב ♦

 .ראלארץ יׂשקמת מדינה יהודית ּבן גוריון מכריז על הּב ♦

 .על הקיר, חוזה המדינה, ה של הרצלנתמו ♦

 ).בית המקדשיתה ּביזכר למנורה שה(מנורת שבעת הקנים  ♦

  המנורה-ראל סמל מדינת יׂש ♦

 )ל"צה(ראל סמל צבא ההגנה ליׂש ♦

 ראלדגל מדינת יׂש ♦

  דודסמל מגן ♦

   הדואר העברי–ול ּב ♦
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  .Answer the questions or complete      .  ענו על השאלות או השלימו

  ?מה ָּכתּוב ִּבְמִגיַלת ָהַעְצָמאּות. 1

                                                                                                                       

  ?מתי ָחַשב עם יׂשראל על ארץ יׂשראל. 2

                                                                                                                       

                    ו                                         וגם                     )לעם יׂשראל(ה לו ָהייָת. 3

    .  מדינה                     יׂשראל  לארץ    

                                                                                             ?מה ַהִהְמנֹון של ַעם יׂשראל. 4

                                                                                                                       

                               "                    ו                    להיות "ֹון עם יׂשראל רוצה לפי ַהִהְמנ. 5

                                                                                                                       

                                                                              ?מתי ָשְלטּו התּוְרִּכים ּבארץ יׂשראל. 6

                                                                                                                       

                                                                            ?מתי ָעְזבּו הַאְנְגִלים את ארץ יׂשראל. 7

                                                                                                                       

                                                      ?)ארגון האומות המאוחדות(ם "מה ֶהְחִליטּו ָּבאּו. 8

                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                 ?ם"ּואילו מדינות ִהְתַנְגדּו ַלַהְחָלָטה של הא. 9

                                                                                                                       

                          ו.                    ו                    ו                    ְּבִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ֶנֶהְרגּו. 10
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                                                                               ? 1948ח "ּבאייר תש' ה-מה ָקָרה ּב. 11

                                                                                                                        

                                                                                                                                                      .

                                                             ? איפה ָקָרא ֶּבן גּוְריֹון את מגילת העצמאות. 12

                                                                                                                       

   של מדינת                   ו                    ו                     ֶּבן גּוְריֹון היה. 13

  .    יׂשראל

                                               ? מתי אנחנו חֹוְגִגים את יום העצמאות של יׂשראל. 14

                                                                                                                       

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ? מגילת העצמאותמי חתם על
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  ָרֵאלְמִדיַנת ִיׂש

The State of Israel 

  ר" קמ21.946 :שטח

 )קילומטר מרובע(

    מיליון6 :תושבים

   ירושלים :בירה

 מוסלמית , יהודית :דתות

 דרוזית   , נוצרית

   עברית וערבית :שפות
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  . וסמנו את המקומות,לו במפההסתּכ

Look at the map and mark the places cited below.

           …ְּכַדאי ְלַהִּכיר את ָהָאֶרץ

                                                  It’s Worth Getting to Know the Country … 
 

 

ִביׂשראל יש ַארבע ערים גדולות ָ ְַ ְּ ּ: 

  .ֵחיָפה ּוְבֵאר ֶשַבע, ֵתל ָאִביב, ְירּוָשַלִים

ָביׂשרֵאל  ְ ֹיֵׁש ַארבעה ָהרים גבוִהיםּ ְ ִ ָ ְָ ּ:

  .ַהר ַהָתבֹור ְוַהר הַּכְרֶמל, ירֹוןַהר ִמ, ַהר ַהֶחְרמֹון

 

ִיׂשראל יש ַארבעה ָימיםּב ָ ְָ ּ: 

  .ַים ַהֶמַלח ְוַים סּוף, ַהִּכיֶנֶרתַים , ַים ַהִתיכֹוןַה

 

ֹעל ָיד ִיׂשרֵאל יֵש ַארבע מִדינות ְ ַ ּ ְ ָ ְַ: 

  .ִמְצַרִיםַיְרֵדן ּו, סּוְרָיה, ְלָבנֹון
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   .ראל והשלימוה של מדינת יׂשמּפלו ּבהסתּכ
                                         Look at the map of the State of Israel and complete.

 

 
 

.פוןָצַּב  אתֵצְמת ִנָפְצ.1

.____________ ּב  אתֵצְמה ִניָפֵח.2

.____________ ּב  אתֵצְמיב ִנִבל ָאֵּת.3

.____________ ּב  אתֵצְמים ִנַלָשרּוְי.4

.____________ ּב  אתֵצְמת ִניַלֵא.5

.____________ ּב  אתֵצְמה ִנָיִרֲהַנ.6

.____________ ּב  אָצְמח ִנַלֶמם ַהַי.7

.____________ ּב  אָצְמב ִנֶגֶנַה.8

.____________ ּב אָצְמן ִניכֹוִתם ַהָיַה.9

.____________ ּב  אָצְמיל ִנִלָגַה.10

  זָּכְרֶמ

  ֹוןפָצ
North

  חִמְזָר
East

  ַמֲעָרב
West 

  רֹוםָד
South 
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  :  השלימו
                                       Complete: 
 
  
 
 

  .ְנַתְנָיהִל ________  ֶהְרצִלָיה ִנְמֵצאת.1

  .ם ַהֶמַלחַיְל ________  ֵצאתְיִריחֹו ִנְמ.2

  .ֶהרצִלָיהְל ________  יב ִנְמֵצאתִבל ָאּת.3

  .ָרַמת ַהגֹוָלןְל ________  ְצָפת ִנְמֵצאת.4

  .ִיְׂשָרֵאלְל ________  ְלָבנֹון ִנְמֵצאת.5

  .ִיְׂשָרֵאלְל ________  ִמְצַרִים ִנְמֵצאת.6

  .ָרֵאלִיְׂשְל ________  ַהָים ַהִתיכֹון ִנְמָצא.7

  .ִיְׂשָרֵאלְל ________  ַיְרֵדן ִנְמֵצאת.8

  .סּוְרָיהְל ________  נְצַרת ִנְמֵצאת.9

  .ֵאיַלתְל ________  ְּבֵאר ֶשַבע ִנְמֵצאת.10

ָָשא ָנא ֵעיֶניך" ה ָוֵקְדָמה ָוָיָמה...ׂ   "ּ ָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ

)בראשית יג יד(                                                                                         

  ...ִמָצפֹון ל

to the north of… 

  ...ח לִמִמְזָר

to the east of… 

  ...ל  ִמָדרֹום

to the south of… 

  …ִמַמֲעָרב ל

to the west of… 
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  :השלימו
                                               Complete: 
 
 
 

.ֵחיָפהֵמ     רחוקה  ֵאיַלת.1

  . ַים ַהֶמַלח___________  ְירּוָשַלִים.2

  .ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ___________  ַהָים ַהִתיכֹון.3

  . ֵאיַלת___________  ֶהרצִלָיה.4

  . ְּבֵאר ֶשַבע___________  ְצָפת.5

  . ַים ַהֶמַלח___________  ָעָרד.6

  . ַנֲהִרָיה___________  ַאְשְקלֹון.7

  . ֵתל ָאִביב___________  ָיפֹו.8

  . ָרַמת ַהגֹוָלן___________  ְצָפת.9

  . ְטֶבְרָיה___________  ַהִּכיֶנֶרת.10

ֵוֵאצא לַטייל ולִהסַתכל"      ְ ְ ְ ֵּ ּ"

החורף,ביאליק(     )משירי

  ... לָקרֹוב

close to (m)… 

  ... לְקרֹוָבה

close to (f)… 

  ...מ ָרחֹוק

far from (m)… 

  …ְרחֹוָקה מ

far from (f)… 

   …דל ַיַע

beside/next to… 
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