
יהודיתיום העצמאות ברוח עמיות 
לבית הספר היסודי

ְּהּוִדי-בְֶּאֶרץ" ָרֵאל ָקם ָהָעם ַהי (ת העצמאותמגיל)" יִשְּ



יזכור עם ישראל
ובתפוצות  את בניו ובנותיו בארץ 



?הידעתם
גם יהודים שחיים מחוץ לישראל

.שמחים ביום העצמאות שלנו
?מדוע

כי ישראל היא בית לכל יהודי  
העולם גם כשהם גרים בארץ  

.אחרת

,אנחנו הבית של כל יהודי בעולם
(יצחק רבין)אנחנו גם האחריות , אנחנו המקלט

'כיתה א

השתמשו בגרוטאות  :משימה
קופסאות מזון  )שנאספו בבית 

(  'וכועיתונים צבעוניים , ריקות
בית יהודי שמתאים לכל  "ובנו 

אל תשכחו להניף ". יהודי בעולם
על גג הבית שיצרתם את דגל  

.ישראל

ְקָוה: קישור ליחידת לימוד ַהתִּ

https://www.tarbuty.org.il/unit/49


?הידעתם
משפחות יהודיות רבות שולחות 

בית ספר של יום  "את ילדיהן ל
ושם הם לומדים נושאים  " ראשון
חגים וכמובן , תורה, עברית: שונים

.על ישראל

(יורק-ניו, המורה נועה)חשוב שכל ילד יהודי בעולם יכיר את ישראל  

'כיתה ב

מה הייתם רוצים  :משימה
שילדים יהודים בעולם יידעו על 

הכינו כרזה מקושטת ? ישראל

.עובדות5בה לפחות וכיתבו

"שיר השיירה"קישור ליחידת לימוד 

https://www.tarbuty.org.il/unit/197


?הידעתם
.  הלוח העברי מותאם לארץ ישראל

לפעמים זה יוצר מצבים קצת  
ו בשבט אי אפשר  "למשל בט. מצחיקים

או , לטעת עצים ברוסיה כי קר מדי
,  בישראללמשל כשפסח חג האביב 

וביום  .  ובאוסטרליה זו עונת הסתיו
במועד זה אין לעונה ? העצמאות
העיקר שהמבט מופנה לציון  , משמעות
.  וירושלים

(מוסקבה, 'תלמיד כיתה ג, אלכס)החורף של ישראל לא קר כמו החורף ברוסיה 

'כיתה ג

בסרטון שצולם  צפו :משימה
.  בבית ספר תחיה במוסקבה
הכינו סרטון יום עצמאות 

לא יותר  )קצרצר עם משפחתכם 
וברכו בו ילדים ( דקות3-2מ

תוכלו . יהודים שחיים מעבר לים
קטע משעשע , ריקוד, לכלול שיר

.ועוד

"מעל פסגת הר הצופים"קישור ליחידת לימוד 

https://www.youtube.com/watch?v=DxQpAjhDlwI&feature=youtu.be
https://www.tarbuty.org.il/unit/140


?הידעתם
יש מילים שגם מחוץ לישראל  

:למשל. נהוג לומר אותן בעברית
,  מצווהבר , בת מצווה, חלה, שבת

:תיקון עולם והכי חשוב

שלום

(פרגוואי, 'תלמידת כיתה ד, אנבלה)אמאהמילה העברית האהובה עלי ביותר היא 

'כיתה ד

ס  "צפו בסרטון שהוכן בבי: משימה
סרטון זה  . 2017ישראלי בשנת 

נשלח כברכה לתחרות מצטייני 
.  ארגנטינה, עברית בבואנוס איירס

הכינו יצירת  אמנות על מילה 
,  עברית שאתם אוהבים במיוחד

צלמו את יצירתכם ושילחו את  
מן היצירות  . התמונה למחנכת

שלכם נכין תערוכה שכבתית  
עברית היא שפת האם של עם  "

".ישראל מתלמידיו של אהרון: קישור ליחידת לימוד

https://www.youtube.com/watch?v=Icrr2TMj-2s&feature=youtu.be
https://www.tarbuty.org.il/unit/120


?הידעתם
יהודים רבים נחשבים 

לפורצי דרך ומספר  
הזוכים היהודים בפרס  

.נובל גבוה במיוחד

אני לא מצליח  . התלמידים בכיתה שלי מתפרצים בלי לבקש רשות דיבור
(עלה מאנגליה, 'תלמיד כיתה ה, דייוויד)להבין אם זאת התלהבות או חוצפה 

'כיתה ה

זוכי  6הכינו משחק על :משימה
3-ישראלים ו3, פרס נובל יהודיים

.  מן התפוצות

התקוה: קישור ליחידת לימוד

יר: קישור ליחידת לימוד ָהֵרעּותׁשִּ

https://www.tarbuty.org.il/unit/126
https://www.tarbuty.org.il/unit/139


?הידעתם
ברחבי תבל פזורים מוסדות  

בתי  , בתי כנסת. יהודיים רבים
זה עוזר לכל  . מועדונים ועוד, ספר
לעם שלנו לפגוש ששייך מי 

יהודים אחרים ולפעול ביחד  
.בתחומי עניין משותפים

(קנדה, טורונטו, ונתן'המורה ג)אני שואב כוח מתחושת השייכות שלי לעם ישראל 

'כיתה ו

בחרו שיר ישראלי והכינו  :משימה
לו מצגת שמשלבת תמונות של 

היעזרו  . קהילות יהודיות בעולם
באינטרנט או בקרובים ובמכרים 

.  שיש לכם מעבר לים

..."אנו מכריזים בזאת"קישור ליחידת לימוד 

"ההכרזה על ישראל"קישור ליחידת לימוד 

https://www.tarbuty.org.il/unit/151
https://www.tarbuty.org.il/unit/124


ישראל-את עםאנו מברכים 
בארץ ובתפוצות

בחג עצמאות שמח
ובבריאות איתנה


