
 דף ****
משפחתי

הזמנה לשיחה:

מה אתם הייתם עונים לילדה שבשיר על 

השאלות שלה?

מה אתן זוכרות ומרגישות בצפירה?

מה לדעתכם צריך להתרחש כדי שלא יהיו 

עוד מלחמות בעולם כמו בחזון של ישעיהו?
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עם הילד או עם הילדה, 1. קבעו זמן למפגש רגוע הוראות שימוש:
 

עם אבא או עם אימא 
 

לעשות את שלהן.במצב לא זמין ותנו למילים 3. השאירו את הטלפונים לכם טוב על הלב. 2. בחרו מקום שעושה )או עם כל מי שאוהבים(.

ישעיהו הנביא רואה בחזונו 
לכלים שמביאים לצמיחה.מכלים שזורעים הרס ושכול הופכים לכלים חקלאיים. שלום עולמי שבו כלי הנשק 
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ַאָּבא ֶׁשּלִי יֹוֵדַע ַהּכֹל
הּוא ְמאֹוד ָחכָם

לְכָל ְׁשֵאלָה – יֵׁש לֹו ְּתׁשּוָבה. 

ַאָּבא, ָמה זֶה ָהַרַעׁש ַהּזֶה?
- צְִפיָרה.

לָָּמה יֵׁש צְִפיָרה?
- ּכִי ִהיא ַמזְּכִיָרה.
ָמה ִהיא ַמזְּכִיָרה?

- ִמלְָחמֹות ֶׁשָהיּו.
וְֵהן נִגְְמרּו?
- ּכֵן, ִמּזְַמן.

ָאז לָָּמה צִָריךְ לִזְּכֹר אֹוָתן?

הּוא ָחַׁשב ָהמֹון זְַמן 
וְלֹא ָענָה,

ּוְקצָת נִגְְמָרה לִי ַהַּסְבלָנּות
ָאז ָׁשַאלְִּתי עֹוד ְׁשֵאלָה:

ַאָּבא, ָמה זֶה ְּבִדּיּוק ִמלְָחָמה?
- ִריב ּגָדֹול ֵּבין ַעִּמים אֹו ְמִדינֹות.

ַעל ָמה ָהִריב?
- ּכְמֹו ַּבּגַן –

ּכְֶׁשְּׁשנַיִם רֹוצִים אֹותֹו ָּדָבר
אֹו לֹא רֹוצִים ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשנִי.

וְֵהם ַּבּסֹוף ַמְׁשלִיִמים?
- לְִפָעִמים.

וְִאם לֹא?

- ָאז זֶה לֹא נִָעים.
ָאז ִּבגְלַל זֶה ַהּצְִפיָרה?

- ִּבגְלַל ָמה?
ִּבְׁשִביל ֶׁשּיְַׁשלִימּו?

-  לֹא, ָאַמְרִּתי לָךְ ּכְָבר – 
צְִפיָרה זֶה ִּבְׁשִביל לִזְּכֹר.

לֹא ֵהַבנְִּתי ָמה זֹוכְִרים, ַּתּגִיד לִי ׁשּוב...

 - זֹוכְִרים ֶׁש... 
 זֹוכְִרים ֶׁשִּמלְָחָמה 

זֶה ָּדָבר ָעצּוב.

ַאָּבא ֶׁשּלִי יֹוֵדַע ַהּכֹל
הּוא ְמאֹוד ָחכָם,

לְכָל ָּדָבר יֵׁש לֹו ִּפְתרֹון.
ֲאָבל ַּבַּפַעם ַהִהיא –

ַהְּתׁשּוָבה ְקצָת ָחנְָקה לֹו ַּבּגָרֹון.



ּ כְּחֹלְמִים...שִׁיר הַמַּעֲלֹות בְּׁשוּב ה' אֶת  ֹּון הָיִינו ּ.שִׁיבַת צִי ֶׁךְ הַזְֹּרעִים בְִּדמְעָה בְִּרנָּה יְִקצֹרו הַזַָּרע בֹּא יָבֹוא בְִרנָּה נֹשֵׂא הָלֹוךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶש
אֲלֻמָֹּתיו.

)תהילים קכו(

 מוזמנים לשלוח אלינו את היצירות שלכם 
ל: office@929.org.il ונפרסם אותן אצלנו!

ַהּלְוַאי ּוֵמָענָן ֵּתֵרד ָעלֵינּו ֶקֶׁשת

ַהּלְוַאי ֶׁשּלָעֹולָם ַהּזֶה יֵׁש ַּתָּקנָה

ַהּלְוַאי וְָהָאָדם יְִהיֶה ַרחּום ַעד ֶעֶרב

ַהּלְוַאי ֶׁשּיֵׁש ִסּכּוי ֶאָחד לַָאֲהָבה

ַהּלְוַאי ֶׁשּלֹא נִכְַאב וְִאיׁש ָאִחיו יֹאַהב

ַהּלְוַאי וְיִָּפְתחּו ׁשּוב ַׁשֲעֵרי ּגַן ֵעֶדן

ַהּלְוַאי וְיְִתַמּזְגּו ִמזְָרח ּוַמֲעָרב

ַהּלְוַאי ּונְַחֵּדׁש יֵָמינּו ָּכאן ּכְֶקֶדם.

ַהּלְוַאי וְיֹום יִצְַמח ִמּתֹוךְ סּוָפה ּגֹוֶעֶׁשת

ַהּלְוַאי וְלֹא ּתֹאַבד לַָעד ַהַּמָּתנָה

ַהּלְוַאי ֶׁשַהִּמְדָּבר יַצְִמיַח ֵעֶׂשב ֶּדֶׁשא

ַהּלְוַאי וְעֹוד נֵֵׁשב ְּבֵצל ַהְּתֵאנָה. 

)כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם(

להאזנה לשיר 
סרקו את הברקוד

הלוואי // מאת אהוד מנורהלוואי // מאת אהוד מנור

הלוואי...הלוואי

 מוזמנים להמשיך את השיר. 
מה ה"הלוואי" שלכם?

 מוזמנים להמשיך את השיר. 
מה ה"הלוואי" שלכם?

מתי אנשים מרגישים "כחולמים"? 

זו הרגשה טובה או רעה? 

מה הכוונה "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו"? 

מכירים את זה בחיים שלכם?  

בחיים של המדינה? 

ֲאנִי ְּבֻחלְָצה לְָבנָה
ֶׁשּנְִהיֵית ְקָצת ְקַטּנָה

ֶרגַע ֶאָחד ָעצּוב 
ֶרגַע ֶאָחד ָׂשֵמַח
ֶרגַע ֶאָחד זֹוֵכר

ֶרגַע ַאֵחר ׁשֹוֵכַח
וְַרק ּדֹוד ֵאיָתן נְִׁשַאר ַּבְּתמּונָה

לֹא ִמְׁשַּתּנֶה, ִמָּׁשנָה לְָׁשנָה.

https://acum.org.il/


 אם הייתי מקים מדינה

זאת כנראה הייתה:

 מדינה קטנה מאוד... . 	

סוף סוף רק אני!

"להלה־לנד" – מדינה . 2

בלי חוקים, עושים מה 

שרוצים!

דיקטטורה! וכולם היו . 	

עושים מה שאני אומר.

טעות גדולה... אני . 	

בקושי מקים את עצמי 

מהספה.

בחנו את עצמכםבחנו את עצמכם

 חידון מיוחד ליום העצמאות
מחכה לכם בקישור

ֲאנִי וְגַם ַהָּסְבָתא

יַָׁשְבנּו ּפֹה ְּבַצוְָּתא

ַעל ַהַּסְפָסל ֶׁשַּבּגִּנָה

 וְַסְבָּתא ׁשּוב חֹוזֶֶרת 

וְׁשּוב ִהיא ְמַסֶּפֶרת

ָמה ֶׁשָהיָה לְִפנֵי ַהְּמִדינָה:

ֵאיךְ יִּׁשּוִבים ָּבנְָתה ִהיא

ִמגְָּדל, ּגֵָדר ֶׁשל ַּתיִל,

ּוַבּלֵילֹות ָׁשְמָרה ִמְּפנֵי אֹויֵב

ְּבַדְפנָה וֲַחנִיָתה

ֵמַהִּמגְָּדל ִהִּביָטה

וְָׁשָרה ִעם ּכֻּלָם ִמָּכל ַהּלֵב:

ַהֶּדגֶל ֶׁשּלִי הּוא ָּכחֹל וְלָָבן

ֶאְתמֹול, ַהּיֹום וְגַם ָמָחר

ַהֶּדגֶל ֶׁשּלִי הּוא ָּכחֹל וְלָָבן

ּכְמֹו ַהּיָם וְַהִּמְדָּבר.

ֲאנִי וְגַם ַהָּסְבָתא

יַָׁשְבנּו ּפֹה ְּבַצוְָּתא

ַעל ַהַּסְפָסל ֶׁשַּבּגִּנָה

 וְַסְבָּתא ׁשּוב חֹוזֶֶרת

וְׁשּוב ִהיא ְמַסֶּפֶרת

ָמה ֶׁשָהיָה לְִפנֵי ַהְּמִדינָה.

ַהּיֹום ַהּכֹל ּפֹוֵרַח ּגֵָדל ּוִמְתַּפֵּתַח

רֹוָאה וְלֹא ַמֲאִמינָה

וְִהיא ָּתִמיד חֹוזֶֶרת

צֹוֶחֶקת וְאֹוֶמֶרת

ָאסּור לְִׁשּכַֹח ֶאת ַהַּמנְּגִינָה:

ַהֶּדגֶל ֶׁשּלִי הּוא ָּכחֹל וְלָָבן

ֶאְתמֹול, ַהּיֹום וְגַם ָמָחר

ַהֶּדגֶל ֶׁשּלִי הּוא ָּכחֹל וְלָָבן

ּכְמֹו ַהּיָם וְַהִּמְדָּבר.

)כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם(

הדגל שלי // מאת יורם טהרלבהדגל שלי // מאת יורם טהרלב

ציירו דגל למדינה שאתם מקימים
)חשבו על הדברים שהכי חשובים לכם במדינה ותנו להם מקום בציור(:

https://acum.org.il/


שאלות למחשבה:
 מגילת העצמאות מבטאת את החזון ואת התקוות 

של האנשים שהקימו את המדינה.
עם מה במגילה אתם מזדהים במיוחד?

מה מהחזון כבר יש לנו במדינה?
מה הייתם רוצים להוסיף?

דמותו  עוצבה  בה  היהודי,  העם  קם  ישראל  "בארץ 

 הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, 

בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל־אנושיים והוריש לעולם 

כולו את ספר הספרים הנצחי...

 אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, 

היא מדינת ישראל.

...

גלויות;  ולקיבוץ  יהודית  ישראל תהא פתוחה לעליה  מדינת 

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה 

נביאי  של  חזונם  לאור  והשלום  הצדק  החירות,  יסודות  על 

ישראל; תקיים שוויון זכויו ת חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה 

בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך 

הדתות;  כל  של  הקדושים  המקומות  על  תשמור  ותרבות; 

ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות...

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות 

עם  הדדית  ועזרה  פעולה  לשיתוף  להם  וקוראים  ועמיהן, 

העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום 

חלקה במאמץ משותף לקדמת המזרח התיכון כולו."

)מתוך מגילת העצמאות(

 רוצים לשמוע זאת 
בקולו של דוד בן־גוריון?

מיהו בן־גוריון האמיתי? 
 

גלו מי האחד שדומה לו 
בדיוק!

הוראות:הוראות:



כתיבה: הדס גלבוע. איור ועיצוב: טלי מגידיש ונילי דביר, סטודיו דוב אברמסון. עריכה לשונית: רעות גרוס. 
מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק: 929 בקטנה
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גלו מהם שמות 
היישובים/המקומות 
המסתתרים מאחורי 

הציורים. 
שבצו אותם על המפה.

בחנו את עצמכםבחנו את עצמכם


