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הורים וילדים יקרים!

השנה למדנו  על חברות ושיתוף פעולה,

הכרנו פתגמים מתוך המקורות 

שמנחים אותנו 

 

הילדים בשיתוף פעולה  לסיכום 

את הסיפור 

הם חיברו יחד את העלילה 

וציירו ציורים בהתאם.

להתנהגות חברית, בוגרת ואחראית. 

יצרו 

"הדגל הנעלם"

אנחנו מתכבדים להגיש לכם 

את הספר 

של ילדי גן נרקיס

מאחלים לכם הצלחה בהמשך הדרך

בהמון אהבה

אורה, לבנה, צביה וריטה 

הורים וילדים יקרים!



70בשכונת נרקיסה התכוננו לחגיגות יום העצמאות ה-  של מדינת ישראל.

בשכונה גרה משפחה ענייה, היו להם שני ילדים: אסתר וערן. הם היו כל כך עניים שאפילו 

לילדים. אסתר וערן היו מאוד עצובים, הם כל כך רצו שיהיה  לא היה להם כסף לקנות 

להם דגל.

דגל 



אחרי הצהריים הלכו אסתר וערן למגש המשחקים שם הם פגשו את 

לכל אחד מהם היו כמה דגלים ביד. "

ליעוז, נוי, אליה, רוני, אלה 

למה אתם עצובים?" שאלו הילדים את אסתר וערן. ואורין 

"אין לנו דגלים".

הילדים הושיטו להם דגל. אסתר וערן שמחו כל כך והודו לילדים.

רוח החלה לנשוב, פתאום העיפה הרוח את הדגל מידם, אסתר וערן ניסו לתפוס את הדגל אבל הוא עף 

גבוה. הילדים החלו לרוץ אחרי הדגל, אבל כשנכנסו ליער הדגל נעלם מעיניהם. 

הילדים פחדו. "מה נעשה?" הם שאלו. 



פתאום הם דרכו על נחש! הילדים נבהלו מאוד וצעקו: "אהה!" הנחש היה נחש טוב והוא אמר 

להם שהוא יודע איך למצוא את הדגל: "ביער יש עץ גדול, על העץ יש מפה, אבל הדוב הגדול שומר על 

המפה". 

א

ה
!הה



הילדים החלו לחפש אחר העץ הגדול. פתאום הם שמעו 

קולות וראו שאלה ,

 "בואו תעזרו לנו למצוא את 

העץ הגדול" הם בקשו.

דניאל טוקר, גיל, גיא ביטון 

ליאן, נויה בוזגלו וליהי



אחרי שחפשו זמן רב הם מצאו את העץ הגדול. מול העץ עמד 

דוב גדול. הילדים הניחו על הארץ דבש ודגים, הדוב מיד עזב 

את העץ והלך לאכול. הילדים טיפסו מהר על העץ, הם מצאו 

את המפה מוסתרת מתוך חור קטן בעץ.



פתאום הם ראו את  יושבים על ענפי העץ. 

"מה אתם עושים פה?" שאלו הילדים. רצינו לשחק, הדוב רדף אחרינו, ברחנו וטיפסנו על העץ 

ואחר כך הוא לא נתן לנו לרדת. "בואו נרד מהר לפני שהדוב יגמור לאכול ויגלה אותנו" 

 

אריאל, שי כהן, גילי, בני, תומר ושי דניאל

אמרו 

הילדים.



הילדים ירדו בזהירות מהעץ והתרחקו בשקט מהדוב. 

בואו נסתכל ביחד על המפה". 

הילדים הבינו ש

"משהו מתקרב!" אמר           

ערן בלחש "הקשיבו!" הילדים הקשיבו ושמעו צעדים מתקרבים. תחילה נבהלו אבל 

. "שמענו שאתם  אז הם ראו את 

מחפשים את הדגל ובאנו לעזור לכם" הם אמרו, "

לפי המפה הדגל נמצא על אי בלב ים אחרי ההר הגבוה". 

מאיה, לינוי, יצחק, אופק, מיכל, אור ודניאל וינר





הילדים טיפסו על ההר וכשירדו ממעברו השני הם הגיעו לחוף הים. 

"איך נגיע לאי?" שאלה אסתר, באותו הרגע הם ראו סירה מתקרבת. ומי היה מתוך הסירה?  

"אתם יכולים לעלות על הסירה שלנו, אנחנו ניקח אתכם לאי".

נויה שלמה, גיא בר ששת, איתמר, יואב וזוהר נועה, שחר, 





הילדים עלו על הסירה והחלו לחתור לכיוון האי, לפתע הם ראו כרישים מתקרבים. 

למזלם הם הספיקו להגיע לאי ושם סוף סוף הם ראו את דגל ישראל הנעלם. 





אסתר וערן לקחו את הדגל והפעם שמרו עליו והחזיקו בו חזק. " 

איך נחזור הביתה?" שאלו הילדים. באותו הרגע ראו משהו מתקרב., היה זה כדור פורח!!

הילדים התישבו בתוך הסל של הכדור הפורח וכך חזרו כולם הביתה בשלום. 





כשהילדים הגיעו הביתה השמש כבר שקעה. 

"להתראות מחר בחגיגה!" הם אמרו זה לזה.





למחרת התחילו כולם בהכנות לקראת חגיגת יום העצמאות. הם סידרו, ניקו, קשטו ותלו דגלים. 

ההתרגשות הייתה גדולה והשמחה רבה. ערן ואסתר הגיעו בגאוה עם הדגל שלהם ויחד איתם 

כל ילדי שכונת נרקיסיה שעזרו להם למצוא את הדגל! 
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