
הורים יקרים,

"מי בנה ומי נטע? כולנו ביחד". 

ילדי הגן הקימו "מדינה" מקוביות וחגגו את ההישג - בדומה להקמת מדינת ישראל! אבל עכשיו, כשהכול בנוי, 

איך יתקבל מי שלא היה שותף להקמה? סיפור העוסק בשייכות ובמקום שיש לכל אחד ואחת במרקם המיוחד 

של החברה והמדינה בישראל. 

קיבוץ גלויות והקמת מדינת ישראל 
ּ " )מתוך תפילת שמונה-עשרה( ֹ ת הָ אָ רֶ ץ לְאַ ְרֵצנו ּ נְפו ּ ע כַ ַ חַ ד ְמֵהרָ ה ֵמאַ ְרבַ ּ  י ְּ ֵצנו "קַ ב

לאורך הדורות התפללו יהודים ליום שבו יוכלו לשוב לארץ ישראל ולהקים בה מדינה עצמאית. זה היה חלומם 

הגדול. מאז ראשית הציונות החליטו רבים לעלות לארץ, ליישב אותה, "לבנות ולהיבנות" בה.  

לפני שבעים שנה, יום שישי ה' באייר תש"ח )14 במאי 1948(, התגשם החלום: 

מדינת ישראל העצמאית הוכרזה!
מדינת ישראל הצעירה פתחה את שעריה ולמרות הקשיים, העוני והמחלוקות 

הצטרפו אליה במשך השנים מיליוני עולים מכל רחבי העולם. באותם 

הימים היה נהוג לומר: "ֵמעוֹלֶה לעולה -  כוחנו עולה". כל אחד תרם את 

חלקו, וכך התפתחה המדינה. לא קל לקבל חברים חדשים לקבוצה קיימת 

ולמצוא בה את מקומך. ובכל זאת, דווקא מגוון האנשים, ריבוי השפות, 

הטעמים והמסורות שהביאו איתם כל העולים לארץ הם אלה שיוצרים 

בישראל חברה מעניינית ויצירתית, שיש בה הרבה אורחות חיים ונקודות 

מבט ואפשרויות רבות להמשיך לצמוח.  

פעילות בחיק המשפחה
האיורים מראים כמה קשה עובדים ילדי 

הגן כדי לבנות את המדינה שלהם! 
ולבקש  באיורים  יחד  להתבונן  תוכלו 

הבנייה  פעולות  את  לזהות  מילדיכם 

שהילדים בסיפור עוסקים בהן.

האיורים "קורצים" גם למבוגרים הקוראים 
את הסיפור ומרמזים על דמויות ועל 
אירועים בהיסטוריה של מדינת ישראל. 
גרב  כובע  חובש  הדובי  אפילו 

מתקופת הפלמ"ח! תוכלו לספר 

ואירועים  דמויות  על  לילדיכם 

חוזה  הרצל,  כגון:  היסטוריים, 

על  המכריז  גוריון  בן  המדינה, 

הקמת המדינה וריקודי השמחה 

ברחובות לאחר מכן, ועוד.

עדי הקטנה מצביעה על איורי תמונות 
המספרות את סיפורי העלייה לישראל 

אפשר לבקש מהילדים לנחש מאלו ארצות הגיעו הילדים 

שבאיורים. תוכלו גם לעיין יחד באטלס או במפת העולם 

ולחפש את המקומות בהם גרו משפחותיכם בדורות 

קודמים ושבהם גרים קרובי משפחה היום. 

המשחק "בניית מדינה" התחיל בארגז 
תחפושות שהילדים מצאו בגן. 

תוכלו להציע לילדים  להתחפש ולבחור 

לעצמם תפקיד בבניית המדינה כיד הדמיון 

הטובה עליהם. 

לא תמיד קל להצטרף לקבוצה קיימת
בעקבות הקריאה תוכלו לשוחח עם ילדיכם 

על רגשות הילדים בסיפור ולשתף אותם 

בניסיון החיים שלכם, גם במישור האישי 

וגם במישור הלאומי.

לא תם ולא נשלם: בניית מדינה היא תהליך מתמשך, ועולים חדשים 
עשויים להצטרף גם בעתיד 

"העולה החדש" דוד הביא עמו מטוס למשחק הקוביות. מה אפשר 

להציע למצטרפים החדשים להביא ולעשות כדי להמשיך ולשפר 

את המדינה?

בהווי הישראלי ידועים שירים המתארים 
קבלת פני עולים חדשים. שירים אלה 

מכונים גם "שירי סוכנות"
תוכלו לארגן ערב שירה ולשיר יחד "הבאנו 

שלום עליכם", "הנה מה טוב ומה נעים 

שבת אחים גם יחד", "עם ישראל חי" ועוד.

גם אתם יכולים לבנות מדינה, תנו דרור לדמיונכם: 
איך תקראו למדינה שלכם? מי יגור בה? אילו בניינים נחוצים בה? 

איזה דגל יהיה לה? נשמח לקבל תצלום של המדינה שיצרתם בכתובת

 .pjisrael@hgf.org.il

אנו נעלה תצלומים נבחרים 

לאתר האינטרנט 

של ספריית פיג'מה.

הַּמְדִינָה ֶׁשל יַלְדֵי הַּגַן
ֱאמוּנָה ֵאלוֹן

 Копию этих страниц на русском языке можно найти  в  
русской части нашего сайта www.pjisrael.org
קריאה נעימה ופעילות מהנה!


