
ֶאֶרץ  דֹול ּבְ תּוִקים ַהּגָ ִים ַהּמְ ֶרת, ֲאַגם ַהּמַ ּנֶ ִאים ַלֲאַגם ַהּכִ רּוִכים ַהּבָ ּבְ
ְפֵני ְקָצת יֹוֵתר  ּלִ יָון ׁשֶ אן, ּכֵ ָחק ּכָ ׂשְ ָרֵאל! ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֶאת ַהּמִ ִיְשׂ

ָרצּו ִלְהיֹות ּפֹוֲעִלים  ה ְצִעיִרים ּוְצִעירֹות ׁשֶ יעּו ֵהּנָ ִנים ִהּגִ ָאה ׁשָ ִמּמֵ
ע  ן ָיָרק ּוַמּטַ ָזּה ּגַ ֶמְרּכָ ּבְ ה, ׁשֶ ַטּנָ ָחֵצר ַהּקְ ָרֵאל. ּבֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְוַחְקָלִאים ּבְ
ַחּיּו  ׁשֶ ֶהן ּכְ הּוִדים לֹא ָעְסקּו ּבָ ּיְ ָמִרים, ֵהם ָלְמדּו ְמָלאכֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ ּתְ

ים,  ִביִשׁ ּוִבים, ָסְללּו ּכְ נּו ִיּשׁ ִמחּוץ ָלָאֶרץ, ְוָלֵכן ִנְקְראּו 'ֲחלּוִצים'. ֵהם ּבָ
ים ֲחָדׁשֹות  לּו ְיָרקֹות. ַהֲחלּוִצים ִהְמִציאּו ִמּלִ ֶרת ְוִגְדּ ּנֶ ּכִ ִגים ּבַ גּו ּדָ ּדָ

ב ְוִקיּבּוץ.   ְגַמת מֹוׁשָ ים ּדֻ ּוִבים ֲחָדִשׁ ִעְבִרית, ַוֲאפִיּלּו ָיְצרּו סּוֵגי ִיּשׁ ּבְ

רוֹת         ַהְגָדּ
י ְצָמִחים  ּבִ ְזכּות ַהחֹור ׁשֶ ה, ּבִ ה ַוֲעגּוּלָ  ֲאִני ְקַטּנָ

ַמְרִוים ֶאת ִצְמאֹוָנם:  

ָרק:   ּמָ ֹוִחים ּבַ  ֲאַנְחנּו ִריּבּוִעים ַהׂשּ

ָבן:   ה ְוַגם ּדּוְבּדְ ם ַעְגָבִנּיָ  ֲאִני ּגַ

ָנָנה:  ַבע ְלּבָ ּצּוָרה ּוַבּצֶ  ֲאִני ֲחִטיף ָמלּוַח ַהּדּוֶמה ּבַ
 

ּבֹו אֹוְכִלים ַיַחד ְודֹוֲאִגים ֶאָחד  ּוב ׁשֶ  ֲאִני ִיּשׁ
ִני:   ֵ ְלָצְרֵכי ַהּשׁ

ְקַלַחת:  ּמִ ִרים ּבַ ם ׁשָ ג ְוַאּתֶ ף ִלי ַעל ַהּגַ ּזֵ ּתַ  ֲאִני ִמְשׁ
 

ים  יִלים, ֵיׁש ֲאָנׁשִ ה ַעל ָהָאֶרץ ִמּטִ  ֲאִני ְמִגּנָ
ִתי ָהִראׁשֹוָנה ַעל ָהרֹאׁש:  הֹוְלִכים ִעם ִמיּלָ ׁשֶ

 

ַמִים:  ִלים ּבְ ְשׁ ְתּבַ ים ַהּמִ ֵצק ְקַטּנִ ּדוֵרי ּבָ  ֲאַנְחנּו ּכַ
 

ִסיָעה:   ַע ָלֶכם ְלַתְכֵנן ֶאת ַהּנְ  ֲאִני ְמַסּיֵ

ם ִעיר ְצפֹוִנית:  ֲאִני ֲעׂשּוָיה ֵמָחָלב ּוְקרּוָיה ַעל ׁשֵ
 

ים  ְפזֹוֶרת ַהְמָצאֹות ְוִחיּדּוׁשִ  ִלְפֵניֶכם ּתִ
ָרֵאל. נֹות ִקּיּום ְמִדיַנת ִיׂשְ ים ִמ-72 ׁשְ ְרֵאִלּיִ ִיְשׂ

 - תחנה 1 - 
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 תפזורת 
ים ּוְלַהְמִציא  ׁש ִחיּדּוׁשִ יִכים ְלַחּדֵ ַמְמׁשִ

ִנים!   ים ּוְמֻגּוָ ְתחּוִמים ַרּבִ ַהְמָצאֹות ּבִ

ה  רֹוִצים ִלְלֹמד ַעל ֲחלּוֵצי ָהֲעִלּיָ
א:  ְרקֹוד ַהּבָ ה? ִסְרקּו ֶאת ַהּבַ ִנּיָ ְ ַהּשׁ

פּו ֶזה ֶאת זֹו  ּתְ ׁשַ
יֶתם  ָעׂשִ ה ֶשׁ ַמֲעׂשֶ ּבְ
ָנה.   ָ ָלִראׁשֹוָנה ַהּשׁ

מתיתפצהניבג
עינששדקכקוי
פטתחקגיפוצר
שספידפכנשוש
במבהתדרטקשת
קוטבצפפמדנו
צחרלטטקזיפי
מזורפייעמהנ
לנדתאיחתרחב
עחפגואעסקסג
זעעושמשדודע

: א ִנְמָצא ּבְ ֶתק ַהּבָ ַהּפֶ
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ִאים ְלַעְתִלית.  רּוִכים ַהּבָ ְבּ

י  ּתֵ ּוִבים, ּבָ ים, ְוֵכן ָקמּו ִיׁשּ ֲעׂשֹוִרים ָהַאֲחרֹוִנים ָעלּו ַאְרָצה ְיהּוִדים ַרּבִ ּבָ
ים,  ִאּיִ ים, ַאְך ֲאַנֲחנּו ָעַדִין לֹא ַעְצַמָ יַאְטרֹוִנים ְועֹוד מֹוָסדֹות ֲחָדׁשִ ֵסֶפר, ּתֵ

ה.     ִריִטים ׁשֹוְלִטים ֹפּ ַהּבְ

ִריִטים  ַחְבֵריַהם ִמחּוץ ָלָאֶרץ ִיְצָטְרפּו ֲאֵליֶהם, ֲאָבל ַהּבְ ַהֲחלּוִצים ָרצּו ׁשֶ
ְגרֹום ְלִסְכסּוְך ּוִמְלָחָמה  ה ּתִ ָהֲעִלּיֶָ ׁשּו ׁשֶ ה ְיהּוִדית. ֵהם ָחׁשְ ָאְסרּו ַעל ֲעִלּיָ

ים ֶהֱחִליטּו  ין ְיהּוִדים ַלֲעָרִבים. ַלְמרֹות ָהִאיּסּור, ְיהּוִדים ְצִעיִרים ַרּבִ ּבֵ
ָפֵרְך  ע ָארֹוְך ּוְמּ דֹולֹות ְוָיְצאּו ְלַמּסָ ות ּגְ אי. ֵהם ָעלּו ַעל ֳאִניֹּ ֲחׁשַ ַלֲעלֹות ּבַ

יעּו  ם ִהּגִ יִלים'. רּוּבָ חֹוֵפי ָהָאֶרץ. עֹוִלים ֵאּלּו ִנְקְראּו 'ַמְעּפִ ָעְגנּו ְבּ ַעד ׁשֶ
ים. ֶאָחד  סּו ְוָהָעְברּו ְלַמֲחנֹות ַמֲעָצר ּבִריִטּיִ ים ִנְתּפְ ִבְטָחה, ּוְמַעּטִ ָלָאֶרץ ּבְ

ִלית.  ַעּתְ אן ּבְ ֲעָצר ִנְמָצא ּכָ ִמַמֲחנֹות ַהּמַ

ֵדי  ן ּכְ ְכָתב מּוְצּפָ תּוב ּבִ ְחּתֹו, ַהּכָ ּפַ יל ְלִמׁשְ ל ַמְעּפִ ב ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ִמְכּתָ
ב. ְכָתּ ּמִ ּלּו ָמה ָרׁשּום ּבַ ָנתֹו ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ. ּגַ ּוָ ַהּבִריִטים לֹא ְיַגּלּו ֶאת ּכַ ׁשֶ

ַמֲחֵנה  ים ּבְ מֹוַע ַעל ַהַחּיִ רֹוִצים ִלׁשְ
א:  ְרקֹוד ַהּבָ ַעְתִלית? ִסְרקּו ֶאת ַהּבַ

: א ִנְמָצא ּבְ ֶתק ַהּבָ ַהּפֶ
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ִאים ְלֵתל ָאִביב. רּוִכים ַהּבָ ּבְ

מֹוַע ַעל ָהֵאירּוַע  ֶרְך, ְוִלׁשְ ָלאֹות ַהֶדּ ה! ּתּוְכלֹו ָלנּוַח ִמּתְ ם ֵהּנָ ְעּתֶ ִהּגַ טֹוב ׁשֶ
ִוד  ר תש"ח ּדָ ִאּיָ -ה' ְבּ ָנה! ּבְ ִדּיּוק ִלְפֵני 72 ׁשָ אן ּבְ ִהְתַרֵחׁש ּכָ ֶהָחׁשּוב ׁשֶ

אּו הֹוִרים  ָרֵאל. ָהְרחֹובֹות ִהְתַמּלְ ן-ּגּוְריֹון ִהְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבֶ
ָרֵאל  ן-ּגּוְריֹון ַמְכִריז: 'ְמִדיַנת ִיׂשְ מֹוַע ֶאת ּבֶ יּפּו ִלׁשְ ּצִ ים ֶשׁ ׁשִ ִויָלִדים ִנְרּגָ

ָלה  ְמׁשָ ן-ּגּוְריֹון ְוַחְבֵרי ַהּמֶ אן ָחְתמּו ּבֶ הּוִדי'. ּכָ ִהיא ְמִדיַנת ָהָעם ַהּיְ
ץ  ַקּבֵ הּוִדים ּתְ ִדיַנת ַהּיְ ּמְ ְבָעה ׁשֶ ּקָ ת ָהַעְצָמאּות ׁשֶ ית ַעל ְמִגיּלַ ַמּנִ ַהּזְ

ל  ֶביֵהָ ְללֹא ֶהְבּדֵ ל ּתֹוׁשָ י ּכָ ַלּפֵ ְויֹון ָמֵלא ּכְ ׁשִ ֻלּיֹות ְוִתְנַהג ְבּ ל ַהּגָ ְיהּוִדים ִמּכָ
ַזע ּוִמין.  ת, ּגֶ ּדָ

ְמיּוָחד ְוִלְמדּו ֶאת ִסיּפּוָרּה: ַעְנֶיֶנת ֶאְתֶכם ִבּ ּמְ ֲחרּו מֹוֵסד אֹו ֶחְבָרה ׁשֶ ם? ּבַ ְמּתֶ ּיַ  ּסִ
ִסיּפּור ֲהָקָמָתּה? ד אֹוָתּה? ָמה ְמַעְנֵין ּבְ ָמַתי הּוְקָמה? ִמי ִייּסֵ

כֹון ֶמל ַהּנָ ִדיָנה, ָזהו ֶאת ַהּסֵ ל ֵסֶמל ַהּמְ ְרָסאֹות ׁשֶ ע ּגִ ִלְפֵניֶכם ַאְרּבַ

ן-ּגּוְריֹון  מֹוַע ֶאת ּבֶ רֹוִצים ִלׁשְ
ת ָהַעְצָמאּות?  ַמְקִריא ֶאת ְמִגיּלַ

א:  ְרקֹוד ַהּבָ ִסְרקּו ֶאת ַהּבַ
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ל  ָמִלים ׁשֶ ָזהּו ֶאת ַהּסְ
ַהּמֹוָסדֹות ְוַהֲחָברֹות 

ים ְרֵאִלּיִ ׂשְ ַהּיִ
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: א ִנְמָצא ּבְ ֶתק ַהּבָ ַהּפֶ
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ה.  ֶרְך ֲאֻרּכָ יֶתם ּדֶ בֹוד! ֲעׂשִ ל ַהּכָ ָכּ

לּו ְוָחְלמּו  ּלְ ים ִהְתּפַ הּוִדים ַרּבִ ּיְ ם ָלִעיר ׁשֶ ְעּתֶ ִהּגַ
ַלִים!  ִנים – ִלירּוׁשָ ְך ַאְלֵפי ׁשָ ֶמׁשֶ יַע ֵאֶליָה ּבְ ְלַהּגִ

תּו  בּו ֶרַגע, ׁשְ יּפּוס. ׁשְ ַטח ֲעֵיִפים ֵמַהּטִ ם ּבֶ ַאּתֶ
ְך ִסיּפּוֵרנּו: ְלַאַחר ַהְכָרַזת  יבּו ְלֶהְמׁשֵ ַמִים ְוַהְקׁשִ

ל  ִני ׁשֶ ֵתל ָאִביב, ֵהֵחל ָהֶחֶלק ַהׁשֵּ ִדיָנה ּבְ ַהְמּ
ַלִים ִהְתַרֵחׁש ְקָרב  ירּוׁשָ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות. ּבִ
ְרֵדִני.  ָבא ַהּיַ ְרֵאִלי ְלֵבין ַהָצּ ׂשְ ָבא ַהּיִ ין ַהּצָ ַמר ּבֵ

ל ָהִעיר ְוַעל  ְזָרִחי ׁשֶ ְבׁשּו ֶאת ַהֶחִצי ַהִמּ ְרֵדִנים ּכָ ַהַיּ
ַנת 1967.    ן ַעד ִלׁשְ ָרֵאל ְלַיְרּדֵ ין ִיְשׂ בּול ּבֵ ע ַקו ַהְגּ ה ִנְקּבַ ֵלי ַהֲהָגָנה. ֹפּ ַחּיָ ֹון, ִנְלֲחמּו  ּבְ ַהר ֶזה, ַהר ִצּיִ

יִקים  ים ַעּתִ ּתִ ֶנֶסת, ּבָ י ְכּ ּתֵ ִדים, ּבָ ֵנִסּיֹות, ִמְסּגָ ּנּו - ּכְ ָקף ִמּמֶ ׁשְ ֶפה ַהּנִ ַעְמדּו ַעל ַהר ִצּיֹון ּתּוְכלּו ִלְראֹות ֶאת ַהּנֹוף ַהּיָ ּתַ ׁשֶ ּכְ
ים. תֹות ְוַעּמִ ים, ּדָ נֹוִפים ַוֲאָנׁשִ ֶנת ּבְ ַלִים, ְמֻגּוֶ זֹו ִהיא ְירּוׁשָ ים, ְרחֹובֹות סֹוֲאִנים ְוִסְמָטאֹות ָצרֹות. ּכָ ים ֲחָדׁשִ ּתִ ְלַצד ּבָ

ַרְחֵבי ָהָאֶרץ( ה ּבְ ַלִים ַוֲחִמיׁשּ ירּוׁשָ ה ֵמֵהם ּבִ ָ ִלְפֵניֶכם ִחיּדֹות ִצּיּוֵרי ֲאָתִרים )ֲחִמיׁשּ

ּתּוְכלּו ְלָזהֹות ֲאָתִרים  ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ
ַלִים? ִסְרקּו ֶאת  ירּוׁשָ נֹוָסִפים ּבִ

ל ָהִעיר: ְרקֹוד ְלִצּלּוֵמי ַרְחָפן ׁשֶ ַהּבַ

1

34

67 5

8910

2

ת:  ֶרׁשֶ ַעְנֵין ֶאְתֶכם ְוַגּלּו ָעָליו ֵמיָדע נֹוָסף ּבָ ּמְ ְחרּו ֲאָתר ׁשֶ יִהיֶתם, ּבִ ּזִ  ְלַאַחר ׁשֶ
ר ּבֹו? ּתֵ ו? ֵאיֶזה ִסיּפּור ְמַעְנֵין ִמְסּתַ ָמַתי הּוַקם? ָמה ֵיׁש בֹּ

קה=און    

נ=מ

ה

ה

א=ח

ת
ד=ג

ד=י

ה
גמה

: א ִנְמָצא ּבְ ֶתק ַהּבָ ַהּפֶ
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ֶגב! ִאים ַלּנֶ רּוִכים ַהּבָ ְבּ

ׁש ָרמֹון,  ַפת ַמְכּתֵ ר, ַעל ׂשְ ְדּבָ ֶאְמַצע ַהּמִ ִדיָנה הּוְקָמה ּבְ ְלַאַחר קּום ַהְמּ
ְבעֹות ַהחֹול  לּוִלים, ִגּ צּוִקים ַהּתְ ְמֵינּו ֶאת ַהְמּ ה ָרמֹון. ּדַ ָהֲעָיָרה ִמְצּפֵ

ׁש. ְלַצד ַהּיֹוִפי  ְכּתֵ ל ַהּמַ ָלִעים ׁשֶ ין ַהּסְ ְתרֹוְצִצים ּבֵ ְבעֹוִני ְוַהְיֵעִלים ַהּמִ ַהּצִ
ִיים. ָלַקח  ם ְקׁשָ ה ָרמֹון ָהיּו ּגַ ִמְצּפֵ בות ּבְ ְ ית ַהִהְתַיׁשּ ֵראׁשִ ֶקט, ּבְ ְוַהׁשֶ

ר ּוָמה לֹא. ֵהם  ְדּבָ ִמּ ֵדל ּבַ יּלּו ָמה ּגָ ַלֲחלּוִצים ְמַעט ְזַמן, ַאְך ָמֵהר ְמאֹוד ּגִ
ִביׁש ְלֵאיַלת,  ׁש ַהַחם, ָסְללּו ֶאת ַהּכְ ְכֵתּ ּמַ ים ּבַ ת ַמְחַצּבִ ְכִרּיַ ה ּבִ ָעְבדּו ָקׁשֶ

ֶפה.  ר ַהּיָ ְדּבָ ִמּ ל ּבַ ַנאי, ָיְצאּו ְלַטּיֵ ָהָיה ּפְ ּוְכׁשֶ

ם יֹוְדִעים ָעָליו! ר. ּבֹוא ִנְרֶאה ָמה ַאּתֶ ָרֵאל ִהיּנֹו ִמְדּבָ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ְטָחּה ׁשֶ ִ ֲחִצי ִמׁשּ

ר   ְדּבָ ּמִ ים, ַחּיוֹת ּוְצָמִחים ּבַ ִעְקבוֹת ֲאָנׁשִ   ִמי ֲאִני?  ִחידוֹת ּבְ
תֹוִכי: ִרים ּבְ דּוִאים ּגָ ַהּבֶ

ר':   ְדּבָ ְמָכִנים אֹוִתי 'ְסִפיַנת ַהּמִ

ֲאִני ַעְרמּוִמי:  ִרים ָעַלי ׁשֶ ְיָלה ּוְמַסּפְ ּלַ ִעיָלה ּבַ ה ַהּפְ ֲאִני ַחּיָ

ְרָוִתי ְמֵלָאה ֲחַבְרּבּורֹות:  ֶגב ְוִנְכֲחָדה. ּפַ ֶנּ ה ַבּ ַחּיָ ה טֹוֶרֶפת ׁשֶ ֲאִני ַחּיָ

ה:   ָ מֹוִני ֲחִמיׁשּ ֶגב ּכָ ּנֶ דֹול ְמאֹוד ְוֵיׁש ּבַ ֲאִני ּבֹור ּגָ

ַבע:   ָמן ָסגֹול ַוֲאִני ֵסֶמל ַהֶחְבָרה ַלֲהָגַנת ַהּטֶ ִצְבִעי ַאְרּגָ

ִמים ּוְקטֹוֶרת:   ׂשָ נּו ּבְ ַסּלֵ ּבְ ׁשֶ ר, ּכְ ְדּבָ ּמִ יֵמי ֶקֶדם ָעַבְרנּו ּבַ ּבִ

ה:   ִמי קֹוֶפֶצת ַחּיָ ׁשְ עֹוָלם. ּבִ קֹום ֲהִכי ָנמּוך ּבָ דֹות ַהּמָ ֲאִני ִקיּבּוץ ַעל ּגְ

נֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות:  ׁשְ אן ּבִ ן-ּגּוְריֹון ָעַבר ָלגּור ּכָ ּבֶ

ְרקֹוד ְלִצּלּוֵמי  ִסְרקּו ֶאת ַהּבַ
ׁש: ְכֵתּ ל ָהִעיר והּמַ ַרְחָפן ׁשֶ

: א ִנְמָצא ּבְ ֶתק ַהּבָ ַהּפֶ
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ם ָלִעיר ֵאיַלת!  ְעּתֶ ר, ִהּגַ ֶאְפׁשָ רֹוָמה ׁשֶ ם ֲהִכי ּדָ ְעּתֶ בֹוד! ִהּגַ ל ַהּכָ  ּכָ
ַמן ָלנּוַח. וֵאין  ם, ִהִגיַע ַהּזְ ְלּתֶ ם ְוִטּיַ ִניֶתם, ִנְלַחְמּתֶ ֲעִליֶתם, ּבְ ַאֲחֵרי ׁשֶ

ם  ם ֵאיַלת. ַהִאם ְיַדְעּתֶ ר ִעיר ַהחֹוֶפש ְוַהּיָ ָמקֹום טֹוב יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ
ֶרֶגל  ה ּבָ ּנָ ר ַלֲעבֹור ִמּמֶ ֶאְפׁשָ ָרֵאל ֶשׁ ִיׂשְ ִחיָדה ּבְ ֵאיַלת ִהיא ָהִעיר ַהּיְ ׁשֶ

ֵבל?  ְלִאי ּתֵ ֵני ּפִ ׁשְ ר ּבִ י ְמִדינֹות ׁשֹונֹות ּוְלַבּקֵ ּתֵ ִלׁשְ

ן ַלֲעבֹר  -1979 ִנּתָ ם ּבְ ְחּתַ ּנֶ לֹום ִעם ִמְצַרִים ׁשֶ ָ ם ַהּשׁ ִעְקבֹות ֶהְסּכֵ ּבְ
ם  ִפיָרִמידֹות. ְלַאַחר ֲחִתיַמת ֶהְסּכֵ ר ּבְ ֵמֵאיַלת ְלִמְצַרִים ּוְלַבּקֵ

ְטָרה.  דּוָמה ּפָ ֶרְך ֶאל ָהִעיר ַהּקְ ָחה ַהּדֶ -1994 ִנְפּתְ ן ּבְ לֹום ִעם ַיְרּדֵ ָ ַהּשׁ
בּול. ֵני ַמַעְבֵרי ּגְ ָאֶרץ ּוָבּה ׁשְ ִחיָדה ּבָ ְך ָהְפָכה ֵאיַלת ָלִעיר ַהּיְ ּכָ

יר!  ַמן ָלׁשִ יַע ַהּזְ  ִהּגִ
יר ֶאָחד.  ר ׁשִ ּתֵ ָכל ְקבּוַצת ֲעָנִנים ִמְסּתַ יֵרי יֹום ָהַעְצָמאּות. ּבְ ה ַעְנֵני ׁשִ ָ  ִלְפֵניֶכם ֲחִמיׁשּ

א ַצְוּתָ ירּו אֹותֹו ּבְ יר ָהָאהּוב ֲעֵליֶכם ְוׁשִ ֲחרּו ֶאת ַהׁשִ ן, ּבַ ֲעָנִנים, ּוְלַאַחר ִמּכֵ ְתִרים ּבַ ְסּתַ יִרים ַהִמּ ּלּו ֶאת ַהׁשִ ּגַ

ְכַתב  ּנִ יר ָהִראׁשֹון ׁשֶ מֹוַע ֶאת ַהׁשִ רֹוִצים ִלׁשְ
ִדיָנה?  מּונֹות ִמּקּום ַהּמְ ִליּוּוי ּתְ ַעל ֵאיַלת ּבְ

ִסְרקּו ֶאת ַהּקֹוד:

: א ִנְמָצא ּבְ ֶתק ַהּבָ ַהּפֶ



ָלֶכם: ּוב ׁשֶ ׁשּ רּו ֶאת ַהִיּ ַצּיְ
ִדיָנה,  פֹון ִלְדרֹום ַהְמּ ֵלם, ִמּצָ ע ׁשָ יֶתם ַמּסָ  ֲעׂשִ

ִית! יף ִלְהיֹות ּבֹו, ָהּבַ ֲהִכי ֵכּ קֹום ׁשֶ ֵדי ַלֲחזֹור ַלּמָ  ּכְ
יָמה ַאֲחרֹוָנה  ֲאָרה ְמׂשִ ְטמֹון ִנׁשְ ּמַ ְזּכּו ּבַ ּתִ ִלְפֵני ׁשֶ

ְמקֹום ְמגּוֵריֶכם: ׁשּוָרה ּבִ ַהּקְ

ֲאלּו ֶאת  ׁשַ
ׂשּו  ָההֹוִרים אֹו ַחּפְ

ע  ת ַאְרּבַ ֶרׁשֶ ּבָ
עּוְבּדֹות ְמַעְנֵינֹות 

ּוב. ׁשּ ַעל ַהִיּ

ְקבּוַצת  ֲעׂשּו ֶסֶקר ּבִ

ל  ַהּוֹוְטְסַאּפ ׁשֶ

ּוב/ ׁשּ ִיּ ַהֲחֵבִרים ּבַ
יָתה: ּכִ

ֲהִכי  ָבר ׁשֶ  ָמה ַהּדָ

ּוב?  ׁשּ ִיּ אֹוֲהִבים ּבַ

 ִמי יֹוֵדַע ִמי ֵהִקים 
ּוב ׁשּ  ֶאת ַהִיּ

נּו  ּלָ  ׁשֶ
ּוָמַתי? 

ּוב:  ׁשּ ם ַהִיּ ׁשֵ

ָמַתי הּוַקם: 

מֹו:  ׁשְ ַמּדּוַע קֹוְרִאים לֹו ּבִ

 

ֲאַנְחנּו ָבִרים ׁשֶ ה ְמקֹומֹות/ּדְ לֹוׁשָ  ׁשְ
ּוב:  ׁשּ ִיּ אֹוֲהִבים ּבַ

 ) 1

 ) 2

 ) 3
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י  ּלִ ּוב ׁשֶ ׁשּ ַהִיּ

עוֹת ִלְפִעילּות ִסיּכּום   ַהּצָ
נּו ְמקֹומֹות נֹוָסִפים  ָרֵאל ְוַסְמּ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִצְבעּו ֶאת ַמּפַ

יִרים. ם אֹוֲהִבים ּוַמּכִ ַאּתֶ ׁשֶ

בּו ַעל 5 ְמקֹומֹות  ּוב: ִחׁשְ ׁשּ ל ַהִיּ ֲהִכינּו ִחיּדֹון ִאימֹוִג'י ׁשֶ
ֶכם. ִמְצאּו ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ַסְמִליל אֹו  ּלָ ּוב ׁשֶ ׁשּ ִיּ ִרים ּבַ מּוּכָ

ַגּלּו. ּיְ ְלחּו ַלֲחֵבִרים ׁשֶ ִגים אֹוָתם ְוׁשִ ַיּצְ ֶרֶצף ַסְמִליִלים ַהּמְ

חֹות  ּפְ ל ִמׁשְ ּואֹות ִויְרטּוָאִלית ׁשֶ ַהְדָלַקת ַמׂשּ ְתפּו ּבְ ּתַ ִהׁשְ
ם  יֹום ָהַעְצָמאּות ִמְתַקּיֵ ָאִסיף ִלְכבֹוד יֹום ָהַעְצָמאּות. ּבְ

ּואֹות  ּואֹות ּבֹו מּוְדָלקֹות 12 ַמׂשּ ַהר ֶהְרְצל ֶטֶקס ַמׂשּ ּבְ
ֶקס  א ַלּטֶ ָנה ִנְבָחר נֹוׂשֵ ָכל ׁשָ ָרֵאל. ּבְ ְבֵטי ִיׂשְ ְלִצּיּון 12 ׁשִ
ְתחּוָמם.  ם ֲחלּוִצים ִבּ ִהיּנָ ּואֹות ׁשֶ ְוִנְבָחִרים ַמְדִליֵקי ַמׂשּ

ל  ּואֹות ִויְרטּוָאִלּיֹות ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ ָנה ַנְדִליק ַיַחד ַמׂשּ ַהׁשָ
ָבִרים  ָרה ּדְ מּו ֲעׂשָ ּור ְוִרׁשְ יׁשּ ְנסּו ַלּקִ ָרֵאל. ִהיּכָ ְמִדיַנת ִיׂשְ
ָרֵאל: ִמְנָהִגים ְמיּוָחִדים, ְמקֹומֹות  ִיׂשְ ם אֹוֲהִבים ּבְ ַאּתֶ ׁשֶ

ֶהם ְוכו'. ר ּבָ ם אֹוֲהִבים ְלַבּקֵ ַאּתֶ ׁשֶ

 מצאו 
 את 

המטמון!



אגם כנרת

עתלית

תל אביב

ירושלים

מצפה רמון

אילת

היישוב שלי!

יאללה  - מבחן קצרצר:

לפניכם מפה אילמת של ארץ ישראל,

גזרו את נקודות הציון והדביקו במקום שבו הן 
אמורות להופיע על המפה.

בהצלחה!



ֵיׁש ִלי ַחג
מילים ולחן: נעמי שמר

רּוַעת ַהֶפְסִטיָבִלים ׁשֵתָאֵלם ּתְ ּכְ
יֵרי ַאֲהָבִתי ְיַלְבְלבּו ׁשִ

א ִלי ּבָ מֹוַח ֵאיְך ׁשֶ ֲאִני ָיכֹול ִלׂשְ
י ְוֵזהּו ֶזה ַהַחג ָהֲאִמּתִ

 
ֵיׁש ִלי יֹום יֹום ַחג
ֵיׁש ִלי ַחג יֹום יֹום
ֵיׁש ִלי יֹום יֹום ַחג

ַהְללּוָיּה
 

ְתאֹום יֹוְדִעים ָלֶלֶכת ינֹוקֹות ּפִ ַהּתִ
תאֹום ִלְקרֹוא ש יֹוְדִעים ּפִ ּוְבֵני ַהּשֵׁ

ֶחם ְוָהאֹוֶפה ֹאוֶפה ִלי ֶאת ַהּלֶ
ֲהָדרֹו ְוֵזהּו ֶזה ַהַחג ּבַ
ֵיׁש ִלי יֹום יֹום ַחג...

 
ם ׁשֶ ה ַהּיֹום ָחַלף ָהַלְך ַהּגֶ ִהּנֵ
לּוָיה ה ְגדֹוָלה ּתְ רֹום ַחּמָ ּוַבּמָ

ת ֶשׁ י ִניּגֶ ת ַנְפׁשִ ֶאל ַהַחּלֹון ֶחְמּדַ
ל ַהַחג - ַהְללּוָיּה ְוֵזהּו ּכָ

ֵיׁש ִלי יֹום יֹום ַחג...

ִליל י ֶאל ַהּגָ ּבוֹא ִאיּתִ
מילים: אהוד מנור | לחן: יאיר רוזנבלום

ְרִמיל, ל, ַקח ּתַ ַקח ַמּקֵ
ִליל, י ֶאל ַהּגָ ּבֹוא ִאיּתִ
יֹום ָאִביב י ּבְ ּבֹוא ִאיּתִ

ְך ָסִביב, ָסִביב. ְנַהּלֵ
 

-ֲחִניָתה ֶמש ַהּזֹוַרַחת ּבְ ֶ ִעם ַהּשׁ
ַאְכִזיב. ְוׁשֹוַקַעת ּבְ

ֶמׁש, ֶ ן ַהּשׁ ֶמׁש, ּכֵ ֶ י ַהּשׁ ּכִ
ְכִזיב. ֶמׁש לֹא ּתַ ֶ אן ַהּשׁ ֶמׁש, ּכָ ֶ אן ַהּשׁ ּכָ

ֶמׁש, ֶ ן ַהּשׁ ֶמׁש, ּכֵ ֶ י ַהּשׁ ּכִ
ְכִזיב, ֶמׁש לֹא ּתַ ֶ אן ַהּשׁ ּכָ
ְכִזיב. ֶמׁש לֹא ּתַ ֶ אן ַהּשׁ ּכָ

תּוַח  ַהּכֹל ּפָ
מילים ולחן: נעמי שמר

טּוְרִקיז ֶרת זֹוֶהֶרת ּבְ ּנֶ 'ּכִ ָרִאיִתי ּתַ
יז, ֶהה ֵהִריַע ְוִהּתִ ל ָסגֹול ּכֵ ְוּגַ

ִרי י ְלַעְצִמי ַהּכֹל עֹוד ֶאְפׁשָ ְבּתִ ָחַשׁ
ִרים. אן ׁשָ ל עֹוד ֲאַנְחנּו ּכָ ּכָ

 
תּוַח ִלְרָוָחה ֶכר ּפָ ָרִאיִתי ֶאת ַהּסֶ

ְמָחה, ׂשִ ִים נֹוֶהֶרת ּבְ ְפַעת ַהּמַ ְוָכל ׁשִ
ִרי י ְלַעְצִמי ַהּכֹל עֹוד ֶאְפׁשָ ְבּתִ ָחַשׁ

ִרים. אן ׁשָ ל עֹוד ֲאַנְחנּו ּכָ ּכָ
 

תּוַח עֹוד לֹא ְמאּוָחר ַהּכֹל ּפָ
ר ָמָחר ּפֵ ּתַ ב ָהרּוַח ִיְשׁ ַמּצַ

ִרי - ֵכן, ֶזה ֶאְפׁשָ ֶזה ִיּתָ
ִרים. אן ׁשָ ל עֹוד ֲאַנְחנּו ּכָ ּכָ

 
ֵאיַלת ֲעפּוָלה ָהִייִתי ּבְ ָהִייִתי ּבְ

מּוַרת ַהחּוָלה ָמָצאִתי ִלי ִמְקָלט, ּוִבְשׁ
ִרי י ְלַעְצִמי ַהּכֹל עֹוד ֶאְפׁשָ ְבּתִ ָחַשׁ

ִרים. אן ׁשָ ל עֹוד ֲאַנְחנּו ּכָ ּכָ
 

ָאָגה י ִמּדְ י ָחְפׁשִ ְלּתִ ֵתל ָאִביב ִטּיַ ּבְ
י ָהְיָתה ִלי ֲחִגיָגה ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ְלָאן ׁשֶ
ִרי י ְלַעְצִמי ַהּכֹל עֹוד ֶאְפׁשָ ְבּתִ ָחַשׁ

ִרים. אן ׁשָ ל עֹוד ֲאַנְחנּו ּכָ ּכָ
 

תּוַח עֹוד לֹא ְמאּוָחר... ַהּכֹל ּפָ

ָרה ּיָ שיר הַשׁ
מלים: עלי מוהר | לחן: עממי

ְרנּו יּבַ פֹור ּדִ ְלׁשֹונֹות ַרּבֹות ִמּסְ ּבִ
ְרנּו ּלֹא ִהּכַ ְכָלל ׁשֶ ְמַעט ּבִ ְוֶזה ֶאת ֶזה ּכִ

ים ְמאֹוד ָעַזְבנּו ּוְמקֹומֹות ַרּבִ
ְוַרק ָמקֹום ֶאָחד ָרִצינּו ְוָאַהְבנּו

ים ְמאֹוד ָעַזְבנּו ּוְמקֹומֹות ַרּבִ
אנּו. ְוֶאל ָהָאֶרץ, ֶאל ָהָאֶרץ ּבָ

ָרה ּיָ ֶכת ַשׁ ְוִנְמׁשֶ
ָעְבָרה ָאה ׁשֶ ִמן ַהּמֵ

ָבר ַהּיֹוְצִאים ְרחֹוִקים ּכְ
ִרים ַוֲחלּוִצים ִאיּכָ

ֶרְך ּפֶ ָעְמלּו ָעְבדּו ּבַ ׁשֶ
ֶרְך ִלי ִלְראֹות ֶאת סֹוף ַהּדֶ ּבְ

ו עֹוְבִרים ֲאַנְחנּו ְוַעְכׁשָ
ַקְטנּו ְולֹא ַנְחנּו לֹא ׁשָ
ְלָעֵדינּו יכּו ִבּ לֹא ַיְמׁשִ

ינּו. ְתַקת ַחּיֵ זֹוִהי ַהְרּפַ
 

ְחנּו ָטאֹות ּוַמֲחנֹות ִהּגַ ִמּגֵ
ימֹון ָהַלְכנּו ׁשִ יּצֹות ְוֶאל ַהּיְ ֶאל ַהּבִ

צֹות ֲעָרב, ֵמרּוְסָיה ּוּפֹוַלְנָיה ִמּקְ
ְדַגְנָיה. ם ּבִ ִדימֹוָנה ּגַ ם ּבְ ִהְדַלְקנּו אֹור ּגַ

צֹות ֲעָרב, ֵמרּוְסָיה ּוּפֹוַלְנָיה ִמּקְ
ְדַגְנָיה. ם ּבִ ִדימֹוָנה ּגַ ם ּבְ ִהְדַלְקנּו אֹור ּגַ

לּוּיֹות ל ַהּגָ ּוִמּכָ
ָעיֹות ל ַהּבְ ְוִעם ּכָ

ַעם נֹוַצר ְוֶאֶרץ ָקָמה
ָמה ר ִנְרּדָ ָפה ֲאׁשֶ ְוׂשָ

ׁשּוב ִהְתִחיָלה ִמְתעֹוֶרֶרת
ֶרת ּבֶ ֶרת ּוְמּדַ ּוְמַדּבֶ

ַער ִביב ֵיהֹום ַהּסַ ִמּסָ
ַער י ְוַהּצַ ַרב ַהּקֹוׁשִ

מֹוַח ֲאָבל ֵיׁש ַעל ָמה ִלְשׂ
ֵיׁש עֹוד אֹוֶמץ, ֵיׁש עֹוד ּכֹוַח.

שירים


