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 -בעזרתו יתברך-

 

 לכל הילדים המתוקים ולכל הילדות המתוקות שלום וברכה!  להורים היקרים,

 

 שנה, בה' באייר הוקמה בארץ ישראל  מדינת ישראל. 72פני ל

 למדינת ישראל השנ 72 השנה אנו חוגגיםשנכון 

 אבל באמת, באמת סיפור האהבה בין עם ישראל לארץ ישראל

 ,התחיל הרבה זמן לפני כן

 אבותינו הקדושים , עוד בימי האבות לפני אלפי שנים 

 ,אברהם , יצחק ויעקב

  :ר לאברהםאמ ל הטוב-כאשר הא

 )בראשית יב:א( ."אל הארץ אשר אראך ומבית אביך וממולדתך לך לך מארצך"

 ואברהם הלך

 ואתם יודעים לאן הוא הגיע?

 לארץ ישראל

 )בראשית יג:טו( "לך אתן את הארץ הזאת":  וה' הבטיח לו ולכל זרעו אחריו

 אנחנו כל כך שמחים שזכינו בחסדי ה' לשוב לארץ ישראל.ו

 שנזכה לגאולה שלמה בקרוב!נאחל לכל הילדים המתוקים יום עצמאות שמח ו

לסיום לא נשכח  להודות למועצה, למחלקת החינוך לגיל הרך , לדלית רכזת הגנים שגם 

 הפעם מעניקים לכל ילדי הגנים ערכה לכבוד יום עצמאות.

כל האבות ואת כל  אתהאם ידעתם שבתוך המילה ישראל אפשר למצוא חידה: 

 האמהות?

 ישראל

 

 

באהבה רבה 
 גננות!מכל ה        

 לאה   אברהם  רחל     רבקה שרה      יעקב     יצחק   

 

 

2 



 האמונה

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק

ְלָבֵבנּוָלעַ  ָיהַבִּ ַדַח 

נֱֶּאָמָנה,ַ ַָהֱאמּוָנהַה 

ץַָקְדֵׁשנּו רֶּ ַָלׁשּובְַלאֶּ

דַָחָנה.ַ ירַָבּהַָדוִּ ַעִּ
ַ

ַָׁשָמהַנ ֲעֹמדְַלגֹוָרֵלנּו

ַַאבַָהמֹוןַָקָנה,ַ

ֵיינּו תַח  ְחיֶּהַאֶּ ַָׁשָמהַנִּ

יַָמָנה.ַ תַמִּ ֵייֲַעד  ַח 
ַ

ַָׁשָמהַנ ֲעֹבדֱַאֹלֵקינּו

יָלהַּוַ ְדָוהְַבגִּ ְרָנָנה,ְבחֶּ ַבִּ

ְרָגֵלינּו ַָׁשָמהַנ ֲעלֶּהַלִּ

ָשָנה.ַ יםַב  ַָׁשֹלׁשְַפָעמִּ
ַ

ְמָדֵתנּו יםַחֶּ יִּ תַח  ַּתֹור 

ָּתָנה,ַ ְליֹוןַנִּ יַעֶּ פִּ ַמִּ

יאַנ ֲחָלֵתנּו חַהִּ ַנֶּצ 

ָּתָנה.''ַ ְדָברַמ  מִּ ַמִּ
 

 

 

 

 

גָּלִים ָאֶרץ דְּ  כָּל הָּ

 רפאל ספורטה

 

ץ ַָכלַָהָארֶּ

ים, יםְַדָגלִּ ְַדָגלִּ

םַרֹוֵקד ַע 

ים. לִּ יםַג  לִּ ַג 

ַ

םַָׁשֵמחַ  ַע 

ףַצֹוֵהלַ ַ–ט 

יֹום גַה  ַח 

ְׁשָרֵאל. ְַליִּ
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ָּפָּה ֵאל ֶשלִי י רָּ  ֶאֶרץ יִשְּ

 דתיה בן דור

ָּפָּה וְּגַּם "  ֵאל ֶשלִי י רָּ ֶאֶרץ יִשְּ

ת, חַּ  ּפֹורַּ

ד!" ָּחַּ י ע? כֻּלָּנּו בְּ נָּה? ּוִמי נָּטָּ  ִמי בָּ

ֵאל.       רָּ  ֲאנִי בָּנִיִתי בַּיִת בְֶּאֶרץ יִשְּ

 ֶרץָאז יֵׁש לָּנּו אֶ 

ְּיֵׁש לָּנּו בַּיִת  ו

ֵאל. רָּ  בְֶּאֶרץ יִשְּ

 

ָּפָּה..." ֵאל ֶשלִי י רָּ  "ֶאֶרץ יִשְּ

ֵאל.      רָּ ִתי ֵעץ בְֶּאֶרץ יִשְּ עְּ  ֲאנִי נָּטַּ

 ָאז יֵׁש לָּנּו ֶאֶרץ

ְּיֵׁש לָּנּו בַּיִת  ו

ְּיֵׁש לָּנּו ֵעץ  ו

ֵאל. רָּ  בְֶּאֶרץ יִשְּ

 

ָּפָּה..."" ֵאל ֶשלִי י רָּ  ֶאֶרץ יִשְּ

לַּלְִּתי כְּ        ֵאל.  ִביׁשֲאנִי סָּ רָּ  בְֶּאֶרץ יִשְּ

 ָאז יֵׁש לָּנּו ֶאֶרץ

ְּיֵׁש לָּנּו בַּיִת  ו

ְּיֵׁש לָּנּו ֵעץ  ו

ְּיֵׁש לָּנּו כְִּביׁש  ו

ֵאל. רָּ  בְֶּאֶרץ יִשְּ

 

 

ָּפָּה..." ֵאל ֶשלִי י רָּ  "ֶאֶרץ יִשְּ

 

רָּ    ֵאל.ֲאנִי בָּנִיִתי גֶֶׁשר בְֶּאֶרץ יִשְּ

 ָאז יֵׁש לָּנּו ֶאֶרץ

ְּיֵׁש לָּנּו בַּיִת  ו

ְּיֵׁש לָּנּו ֵעץ  ו

ְּיֵׁש לָּנּו כְִּביׁש  ו

ְּיֵׁש לָּנּו גֶֶׁשר  ו

ֵאל. רָּ  בְֶּאֶרץ יִשְּ

 

ָּפָּה..." ֵאל ֶשלִי י רָּ  "ֶאֶרץ יִשְּ

 

ֵאל. רָּ ִתי ִׁשיר בְֶּאֶרץ יִשְּ  ֲאנִי ִחבַּרְּ

 ָאז יֵׁש לָּנּו ֶאֶרץ

ְּיֵׁש לָּנּו בַּיִת  ו

 ֵ ְּי  ׁש לָּנּו ֵעץו

ְּיֵׁש לָּנּו כְִּביׁש  ו

ְּיֵׁש לָּנּו גֶֶׁשר  ו

ְּיֵׁש לָּנּו ִׁשיר   ו

ֵאל. רָּ  עַּל ֶאֶרץ יִשְּ
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 והקהת

 נפתלי הרץ אימבר

ַכלַעודַבלבבַפנימה

ַה.ינפשַיהודיַהומ

ַולפאתיַמזרחַקדימה

ַעיןַלציוןַצופיה.
ַ

ַאבדהַתקותנו,עודַלאַ

ַוהַבתַשנותַאלפיים,התק

ַלהיותַעםַחופשיַבארצנו

 ארץַציון,ַירושלים.

 

 תפילה לשלום המדינה

ַ,שבשמיםאבינוַ

 צורַישראלַוגואלוַ!

ַמדינת ישראל,ַאתברךַ

ַראשיתַצמיחתַגאלתנו.

  ,חסדך באברת עליה הגן

ַ,שלומך סוכת עליה ופרוש 

ַ.בארץ שלום ונתת

 לך אתן את הארץ הזאת

 בראשית פרק י"ג פסוק ט"ו 

 ברכת השניםו

 

ַהארץַאתַכלַַ,כיַאתַכל

ַאשרַאתהַרואה

ַ,ַלךלך

ַאתננהַלך

 2Xולזרעךַעדַעולם...ַ

ַ

ַלךַאתןַאתַהארץַהזאת,

ַאתַהארץ

ַהזאתַהארץ

וברךַכלַמיניַתבואתהַלטובהַותןַַ

 2X ברכהַעלַפניַהאדמה...
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 "להדליק את האור"

 בשפת הסימנים()שיר 

 

 כשבחוץ ובפנים האור כבה

 ובליבי נגמרה האהבה,

 אני מחפש את הדרך

 להדליק אור בחזרה.

 

 "כמה דרכים

 יש להדליק את האור?

 לתת את היד,

 לחבר לעזור?

 אם יש אהבה,

 אז יש להבה בלב."

 

 כשאני לבדי יושב עצוב

 לא זוכר שאני מאוד אהוב.

 עזור לי למצוא את הדרך,

 בחזרה להדליק אור

 

 "כמה דרכים..."
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 חידון ליום העצמאות

 

 (72ַבתַכמהַמדינתַישראל?ַ)

 )דגל(מיַאני?ַאמצעַשניַפסיםַכחוליםַומגןַדודַב

ַ)מנורה(ַמיַאני?המקדשַמדינתַישראלַואותיַהדליקַהכהןַהגדולַבביתַסמלַמופיעהַבאניַ

ַ(ענפיַזית)ַ?נחנומיַאַמופיעיםַמשניַצדיַהמנורהַבסמלַהמדינהושניםַאנחנוַ

 שםַהארץַשלנוַושםַאחדַהאבות,ַמהַשמי?ַ)ישראל(

 שםַהמועצהַשלנו?ַ)אשכול(

ַאורוַשלַעולםַולהַשמותַרבים?ַ)ירושלים(ַעירַמלכותוַשלַדודַהמלךַבירתַישראל,

 באיזהַחודשַאנוַחוגגיםַַאתַיוםַהעצמאות?ַ)בחודשַאייר(

 איזוַתפילהַאנוַמוסיפיםַביוםַהעצמאות,ַהודיהַלה'?ַ)הלל(

ַומיַמשרתַבצה"ל?ַ)החילים(ַַישראל(לגנהַהבאַצמהַפירושַהמילהַצה"לַ?ַ)

ַמהַהםַהפירותַשבהםַהשתבחהַארץַישראל?ַ

ַ)שבעתַהמינים:ַחיטהַ,שעורה,ַגפן,ַתאנה,ַרימון,ַזיתַותמר(

 

 אשרינו שזכינו לארץ                                   

 ל כך יפה!!!כ                                         
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 פוריםמגדיר צ

 היום? יציפור פגשת ואיז
 חסידה

רשחרו  

 סיקסק

 נחליאלי

 דוכיפת

 פשוש

 דרור

 יונה

 צופית
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 עפרוני
יץמצו  
 

 עורב

 מיינה



 מגדיר פרחי בר

 איזה פרח אני מזהה בחוץ?

 מקור החסידה

קוראים לו ככה כי 
מזכיר את שלו הפרי 

 המקור של החסידה
כפי שאפשר לראות 

 .ונהבתמ

 סביון

כשזרעוניַהסביוןַ
ישַלהםַמבשילים,ַ

ערותַלבנותַש
והפרחַנראהַכמוַ
 ראשַשלַסבא.

 מנתור המדבר

אפשרַלמצואַ
מרבדיםַסגוליםַ
 שלַמנתורַהמדבר

ַבחלוציות

מקור השם 
חרצית מהמילה 

"חרוץ" 
 זהב.–שפירושו

 חרצית

לפעמים קשה 

להבדיל בין הפרג, 

הנורית והכלנית. 

לפרג יש עיגולים 

שחורים בעלי 

הכותרת וכך ניתן 

 לזהות אותו.
 פרג

 ציפורני חתול

הפרי שלו 
מזכיר 

ציפורניים 

 של חתול.

 קחוון

מענייןַ,ַפרחַלבןַוריחני
,ַכמוַהחרציתלדעתַש

המבנהַנראהַכפרחַבודדַ
בעלַאבקניםַצהוביםַועליַ

כותרתַאולםַבעצםַ
רביםַמדוברַבפרחיםַ

 .וקטנים
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 משעמ"ם לי

 

מתוך הבנה שתנועה היא אחת הדרכים להשתחרר ולהירגע ה וכמטפלת בתנוע

 לכם את ערכת 'משעמ"ם לי' הכנתימכל מצב, 

 ם.לדייו הוריםל יוחדמ שהואמ ושהע רוצה לשחקש ימ

בכל  .)אותה אפשר לקשט( הניחו אותן בתוך קופסאאותן ורצועות, קפלו הגזרו את 

 צעו את המשימה.הוציאו פתקית אחת וב ,פעם שלילד )או לכם...( משעמם

המשימות מובנות וקצרות, ניתן לבצען באופן המוכתב, אולם זו גם הזדמנות 

 להיות קשובים לילדים ואפילו לצרף פתקיות משלכם., עבורכן/ם לפתח כל משימה

 

 יונית חורב ללמוד לשחק

 

 קיפצו עד דלת השירותים על רגל אחת ובחזרה.

 הריצפה  שחקו עם האחים "תופסת ישבנים". שבו על

 כדי עם האחים ונסו להתקרב ולתפוס אותם תוך 

 שאתם יושבים על הישבן.

   בואו נייצר מהגוף שלנו רהיטים.

 ..., כיסאמי יכול לייצר מהגוף שלו מיטה, שולחן

 צרו מסלול בעזרת בקבוקי פלסטיק תוך שיש 

 ביניהם רווח, כעת הכניסו את הרגליים לשקית 

 .וקים מבלי ליפולעם ידיות וקפצו בין הבקב

 צרו מסלול מהכריות שיש בסלון, 

 וכיצד מתקדמים עליו  הגדירו את תחילתו וסופו

 )אפשר לדמיין כי מדובר בגשר על מים, מי שנופל...(.
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 ד בלי עזרה של הידיים.ובואו נשכב על הריצפה וננסה לעמ

 צאו לטיול בבית כשאתם זוחלים על הגחון 

 ד...(.)אפשר לחפש את הכדור שאב

 קחו כף ותפוח אדמה, הניחו את תפוח האדמה בכף 

 כעת נסו ללכת מרחק רב  .והכניסו את הידית לפה

 ככל הניתן מבלי שתפוח האדמה ייפול.

 

 .צרו משולשים רבים ככל שתצליחו בעזרת גופכם בלבד

 

  15..., 10אח"כ עד  5 דספרו עתעמדו על רגל אחת ו

 ו הדבר בעיניים עצומות.עכשיו עשו אות מצוין!הצלחתם? 

...3 ,2 ,1 

 

 תעשו פרצוף מצחיק ממש.

המטבח ותלו אותם מאחור בתוך המכנס, מקחו מגבות  ת:תופסת זנבו

 אחד עליכם לנסות לגנוב את מגבת המטבח 

 רגליים.  על שתי תוך קפיצה מהשני,

 לו מגבת מטבח ביד ואחת מאחור. המנצח הוא זה שיש

 אחות להצטרף והוא יהיה  בקשו מאמא, אבא, אח או

 הנחש. הנחש מחזיק במגבת בקצה ומסתובב כשהמגבת 

 מתקרבת  יאבכל פעם שהוברדיוס המגבת  תעמדו .על הרצפה

  .כםגע בילקפוץ מבלי שהיא תיכם אל הרגליים על
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 עכשיו  .בחרו דרך ארוכה בתוך הבית, למשל מהמטבח לסלון

 ולבסוף  ייםנועו בה בקפיצות על רגל אחת, עכשיו על שת

 (.שלבו פעם אחת ופעם שתיים )אפשר לאתגר בשאלות תוך כדי

 טיילו ביניהם מבלי ופזרו אטבי כביסה על הרצפה 

 התחילו לאסוף  ,מוחא כף מישהוכש .לדרוך עליהם

 אפשר לפזר  ,וחברו לחולצה )למי שאין אטבים אותם

 לגו ולשים בכיסים(. קוביות

 כשרגליכם  כעת נסו לשבת פלסטיק.כוסות  6 -בנו מגדל מ

 עכשיו התחילו  !מקיפות אותו מבלי שיפול, הצלחתם? מצוין

 פול.ילנוע סביבו מבלי שהרגליים נפרדות ומבלי שהוא י

הראשון מן המשתתפים צריך לזחול מתחת לרגלים של  :רכבת משפחה

המשתתף הבא זוחל אחריו.  וקסד בפיולעמואחד המשתתפים האחר 

 א, כך כולם עד שנוצרת "רכבת מתחתם ונעמד גם הו

 ברחבי כעת ניתן לצאת לסיור  .משפחתית" )טור(

  . בצורות התקדמות שונות )קפיצה, דילוג, וכד'(, הבית

 

 צרו מסלול מבקבוקים ונסו לעבור דרכו בהליכת 

 סללום )תנועה בין הבקבוקים, בכל פעם מצד אחר(.

 כל הדרך  נועו בהליכה זקופה במסלול שבחרתם בבית, תופפו

 לנסות  אפשרעם יד על רגל נגדית )נסו להרים ברכיים גבוה(. 

 כשיד מתופפת על הראש בעדינות ויד שניה על הבטן...

 צמדו עם הגב לקיר, הניחו ידיים בצידי הגוף יה

 להסתובב לאורך הקיר  והתחילו

 .)נסו לשמור על רגליים צמודות(
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