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 פעלה, המשמשת כלי לעריכת מסכתוקלה לה ודולרית, מוחהנ ית,אקטיבינטרמחים להגיש לכם מצגת אאנו ש
 מתאיםדי ערכי המחנכים, כלי לימום, המורים והאתכות. נוסף על כך, המצגת תשמשחגיגית לרגל יום העצמא

לבניית אירוע או כלי חווייתי ,ותהעצמאםמת המדינה וליונושאים הקשורים להקות הלשיעור בכיתה על אוד
 שירה בציבור. 

מקצתם, על פי וכלו להשתמש בהם, כולם אוות. תמחשוה וקים, סרטוניםות, פסמקור וללת שירים,המצגת כ
 ו על פי רמת הקשב,ותכם אשמולו אתם ניצבים, בהתאם לזמן העומד לרש דיעלקהל ה בחירתכם – בהתאם 

שתתקבל ולא ארוך מדי, כדי ניור על משך זמן הגיוהקהל. חשוב מאוד לשמינמיקה של האירוע ודות והלנהסב
 נת, מלמדת וגם חווייתית.מעניי מסכת מרגשת, 

 ורה המיטבית.וננחה אתכם כיצד להשתמש בה בצ ינודאת מבנה המסכת המומלץ על י במסמך זה נציג

 שתתאים לכם ולקהל ות בקלות מסכת מרגשתכנן ולבנול קצר תוכלו לתותרגותאחר היכרוחים שלאנו בט
 יחודי שלכם.הצופים הי
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מהחלון הירוק- אתר קק"ל לצעירים: את המצגת וורידה•

http://www.greenwin.kkl.org.il/presantations/atzmaut/ 
 ללא rak_beisrael.html את הקובץוחפתול zipמה- לחלץ מחשב,יקיית המצגת אל היש להוריד את ת•

 ות אליו.ות הנלויקינוי של התיחה או שיפת
 .מעלהיקסלים ופ 768/1024 וציית תצוגת מסך שלותאמת לרזולהמצגת מ•
 מקם את הקובץלהקפיד למחשב ישות הן קי) או לתיקינייד (דיסק או החסןהעתקת המצגת ל מקרה שלב•

rak_beisrael.html ות אליו.ות הצמודיקיעם כל הת 

http://www.greenwin.kkl.org.il/presantations/atzmaut
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 הסרגל התחתון

 וע.וני ומומלץ לאירמבנה הגי וצרותות, הימעבר בין שקופי נויה על פי סדר מוגדר מראש שלמצגת "רק בישראל" ב
ות, קפיצה לסוף או קפיצהורה בין השקופיאחהתחתון מאפשרים דפדוף קדימה ו פתורי השליטה בסרגלכ

 להתחלה. 

לשקופית הסיום לשקופית הבאה לשקופית הקודמת חזרה להתחלה

 מסך שירון, קולנוע ושומר 
 פי בחירתכם ודה במצגת ולעבור להשמעת שירים עלן, קולנוע ושומר מסך מאפשרים לעצור בכל נקשירו פתוריכ

 בחרו לשלבאחר שת יתה, למשל) או לכל תוכןורך שיעור בכהקרנת סרטונים (לצ(לצורך שירה בציבור, למשל), ל
 יתקיים עלאנל] שבר דיון [פ ֶפת, חם, קריאה נוסיקוד, הופעה של תלמידיוד ר(ע וצעיםכנים המנוסף על הת, ועבאיר

 וע להשמיע את ההמנון.ודה באירנק בחור באיזופתור התקווה מאפשר לכם למצעות שומר המסך. כהבמה...) בא
 לנקודה שבה עצרתם נה תחזיר אתכםנה הימנית העליובפי X פתורמצעות כוח או לסיים בו. סגירה באפתמומלץ ל

 קטעי קריאה קצרים שיוקראו על ידי קריינים 22 נתה כך שהיא מאפשרת חלוקה שלנבמסכת "רק בישראל"
 שלב קבוצה גדולה של תלמידים או משתתפים מהקהל באירוע.טקס, מתוך שאיפה לנחה הות נוסף על מיניוקרי

 ט המומלץ.לטקס מתאיםמקסימלי הה םניזהו מספר הקריי

 כמה קטעים לכל קריין ולהתאים את הקריאה ליכולות ולנסיבות. אחרת, לתת הקטעיםאת לחלק פשרובן שאמ
 מסכת והסיפור שהיא בונה ומספרת.ותר על קטעי הקריאה, שהם לב המומלץ לא לו

 לאירוע, וממליצים לשלב בו תלבושות ותחפושות, תפאורה ינים""תבל אתכם להעשיר ולהוסיף יניםאנו מזמ
ואביזרים כיד הדמיון הטובה עליכם.

 כאן מרכיבים את האירוע המומלץ על פי תפיסתנו. זוהי המלצה טעי הקריאה המוגשים לכםוק מהלך המסכת 
 כנים, משך זמן, מספר הקריינים, חלוקת התפקידים, התוספות)להתאים את האירוע (ת שחשוב ורבלבד ויש לזכ

ות שלכם.וחדלקהל ולנסיבות המי

 מופיעים כטקסט בלבד כאשר על המסך מופיע רקע אחר. וחלקם נים במצגתוקרהקריאה מ מקטעי חלק 
 שלהם לא מופיע בהקרנה בנקודה ירוקה. שהטקסט נו הקרייניםפניכם יסומבטבלה של
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 צגתשירי המ
פעיל או להפסיק על פי בחירתוח, להפתשירים שאפשר ל ותם בחלק מהשקופיל התחתון מופיעיבמרכז הסרג

פעלה הקוליתות השיר ואת ההפתח את מילת פה ודונם שם דונם  פתור "שם השיר"לחיצה על כ מקרין:ה
 .דה שבה עצרתם במצגתנקואתכם לונה תחזירהעלי בפינה Xות ה־מצעשלו. סגירת השיר בא

 מייםניפים פעיס
 מקרים אלו יופיע. בפעילוח על פי קצב הקריאה ובשליטת המפתנימיים שאפשר לות יש סעיפים פמהשקופי בחלק

ד פתור י לחיצה עליו תפתח סעיף נוסף. כאשר כפתור היד נעלם, סימן שפתחתם את כל הסעיפים כ וכל
בשקופית ואפשר להמשיך בדפדוף הרגיל אל השק ופית הבאה.

 ניםהשליטה בסרטו
 . כדי לעצור, לחזורופיעיםפתיחת השקופית שבה הם מ וטומטי עםופן אפתחים באם נוה ניםבמצגת שלושה סרטו

 יע סרגל שליטה.מן העכבר עליו ואז יופ ַאחורה או לשלוט בסרטון יש להעביר את ס

 זיקת רקעמו
 ות. ניתן להפסיקיניקת רקע לקרילשמש מוז םועדימסוימים, המי םאוטומטית של שירי יחהפת וללוע כמהלך האיר

 וקם מימיןהממ פתורהקול ע"י הכ מתוט על עוצולשליתומטוטפעל איקלי שהואת הליווי המוז
 .פתור "שם השיר"לחוץ על כוח את מילות השיר לשם שירה בציבור יש לפת. כדי ללשם השיר
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 ללא

מומלץ ללחוץ על כפתור "התקווה" ולשיר את
 ההמנון על פי העדפתכם: בתחילת המסכת או 

 בסופה.

 מעבר קדימה

השיר "ציון תמתי" יתנגן כמוזיקת רקע לקריינות.
אם רוצים אפשר לפתוח גם את מילות השיר לצורך 

 שירה בציבור בלחיצה על הכפתור שלו בסיום 
 הקריאה.

 מעבר קדימה

 מעבר קדימה

 כדי לפתוח את סעיפי המשנה יש ללחוץ על כפתור
היד לפי קצב הקריאה.

השיר "דונם פה ודונם שם" יתנגן כמוזיקת רקע 
לקריינות. אם רוצים אפשר לפתוח גם את מילות 
 השיר לצורך שירה בציבור בלחיצה על הכפתור 

 שלו בסיום הקריאה.

 ערב טוב, אורחים יקרים וברוכים הבאים לאירוע יום מנחה:
 העצמאות ה___ של מדינת ישראל.

 לשירת התקווה הקהל מתבקש לקום.

 שיר: התקווה

 אני מברך את כל מי שטרח ובא לחגוג אתנו את יום מנחה:
העצמאות ה___ של מדינת ישראל. תודה ל___ ּול___

שכיבדו אותנו הערב בנוכחותם. 

 אני שמח להזמין לבמה את ___________ אשר הכינו 
 לכבודנו את האירוע המיוחד הזה.

 מילות ההמנון ששרנו יחד כעת הן המתאימות ביותר 1: קריין 
 מונת הפתיחה שלנו – ְת ִל

 *רחוק אל ארץ ישראל... ֵביט מ ַה של יהודי המ ָה ֵמ ְנפש הומייה ּוכ
 זור ָּחול ופ ְשנה נע ונד העם היהודי, זרוי כ : 22,000 קריין 
 יו ָּלֹות ִפ ְת ִּא, ּוב ָב ְח ֶנְפּוף, שפוף ו ָכְצות הגולה. נרדף ו ְּאבק באר ְכ

 תֹוְך לבו פנימה כיסופים לציון. ְמדי יום ביומו ּוב

 אם בוחרים לשיר את התקווה בסוף האירוע ולא בתחילתו *
2 מדלגים על הקריין הראשון ומתחילים בקריין

 כפי שמספרת מגילת העצמאות: 3: קריין 
 הזרוע שמר לה אמונים ַּכֹוח ְ"לאחר שהוגלה העם מארצו ב

 בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו
ולחדש בתוכה את חירותו המדינית."

 י לעבור מתקוות למעשים ֵד ְּוכ (מחופש להרצל): 4 קריין 
 הרבה אנשי מעשה: ְזקוקים היינו לחוזה אחד גדול ּול

 ּדתי את מדינת היהודים.' ...לו אמרתי זאת היום ַסִּאזל י ָ"'בב
ים. אולי בעוד חמש ִר ָב ֲע ָּי, הייתה התשובה צחוק מכל ה ִב ְמ ֻּפ ְב

 שנים, לכל היותר בעוד חמישים שנה, יסכימו הכול. המדינה 
 צון העם להיות מדינה." ְּר ִכבר נוסדה, בתמצית מהותה, ב

- בנימין זאב הרצל

 צירי הקונגרס לא צחקו: קרן מיוחדת הוקמה והחלה :5 קריין
 ה, רגב לרגב ודונם לדונם של אדמת ָרּוט ְפ ִסוף פרוטה ל ֱא ֶל

המולדת.
בֹות יהודים בכל העולם ְב ִ: וגם לבבות אספה הקרן, ל6 קריין 

 שהרגישו סוף־סוף, שאפשר לעשות מעשה, שאפשר להפוך 
 ציאות. ְמ ִחלום ל
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מעבר קדימה.אפשר לשלוט בסרט במעבר  
העכבר עליו. 

סרטון: סיפורה של קק"ל

 אפשר לפתוח את השיר "לא נעצור" לשירה בציבור 
 בתום הקריאה.

 מעבר קדימה

 מעבר קדימה

מעבר קדימה

מעבר קדימה. 
 בתום הסרטון מומלץ להפעיל אחד מהשירים 

 בכפתורי השירים ולשיר בהתלהבות.

 מעבר קדימה

 ל, דרכים נפרצו ֵח ֵעור הִּשו, מפעל הי ְאדמות נרכ 7: קריין 
 ּנות. הנגב נכבש כנגד כל הסיכויים ָשובים החלו להיבִוי

 נים ִחלוצים, מעפילים ומגַּהמונים, ו ַוהיהודים – "שבו לארצם ב
 חיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים ֶהפריחו נשמות, ה

ל והולך..." ֵשוב גדִוהקימו י

 התקבלה החלטה באו"ם על 1947 בנובמבר 29ב־ :8 קריין 
 חלוקת ארץ ישראל. ההחלטה קבעה שבארץ ישראל תוקמנה

 שתי מדינות – מדינה יהודית ומדינה ערבית.
 רץ משתוללת. "מה שנכתב באו"ם ָּא ָ: המלחמה ב9 קריין 
 ּדם," אומרים האויבים. ְּדיו יימחק ב ִב

 רץ מצור, מחסור, מארב ָּא ָמלחמה; ב ְנערים ונערות יוצאים ל
 שן רובים. השעון מתקתק והימים נוקפים, האם תהיה ֲעַו

 מדינה? הבריטים עוד רגע עוזבים...

 סרטון בית קק"ל

 חמישים ואחת שנים עברו (מחופש לדוד בן־גוריון): 10 קריין 
ם של יוםִי ַר ֳּה ָצ ַמאז באזל. השבת תכף נכנסת. בארבע אחר ה

 שישי, בעיר תל־אביב, על אדמת המולדת, עלה לבמה איש 
 טן קומה אך גדול, ובלי שמץ של רעד או היסוס בקולו עמד ְק

 וקרא...

 סרטון הכרזת המדינה

 באותו ערב מתחיל בן־גוריון מחברת חדשה ביומנו11 קריין :
 וכותב: 

 יום ו', ה' באייר תש"ח
 ם הוכרזה העצמאות היהודית וקמהִי ַר ֳּה ָצ ַבארבע אחר ה

 המדינה. גורלה בידי כוחות הביטחון.
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 מעבר קדימה. ניתן לפתוח את השיר "ירושלים של 
זהב" לשירה בציבור בתום התפילה.

 כדי לפתוח את סעיפי המשנה יש ללחוץ על כפתור 
היד לפי קצב הקריאה.

"שיר השיירה" יתנגן כמוזיקת רקע לקריינות. אם 
רוצים אפשר לפתוח גם את מילות השיר לצורך 

 שירה בציבור בלחיצה על הכפתור שלו בסיום 
הקריאה.

יש ללחוץ בכל פעם על צבע אחר מצבעי סמל 
קק"ל כדי לפתוח מצגת קצרה של מפעלים 

השייכים אליו. השיר "עוד לא תמו כל פלאייך יתנגן 
כמוזיקת רקע לקריינות. אם רוצים אפשר לפתוח 
 גם את מילות השיר לצורך שירה בציבור בלחיצה 

על הכפתור שלו בסיום הקריאה.

כדי לפתוח את סעיפי המשנה יש ללחוץ על כפתור 
 היד לפי קצב הקריאה. אפשר לפתוח את השיר 

"ספירת מלאי" לשירה בציבור בתום הקריאה.

 אפשר לפתוח את השיר "נולדתי לשלום" לשירה 
 בציבור בתום הקריאה.

 מעבר קדימה

 קטע נוסף

�ˇ�°°˛� 

 אני מזמין את _____________ לבמה לברך מנחה:
 ולקרוא את התפילה לשלום המדינה

מה על גבולותיה והתפללה ֲח ְל ִ: המדינה הצעירה נ12 קריין
 לשלום. 

 ּל העולם על ָמפעל עלייה עצום יצא לדרך, ויהודים הגיעו מכ
 מרבד הקסמים, על גלי הים, על כנפי נשרים.

 ּשו ומתוך כור היתוך ְּיצות יוב ִשובים נבנו, כבישים נסללו, בִי
 אלים. ְחדש – הישר ֵם עתיק מ ַלוהט נולד ע

 קרן קימת לישראל המשיכה במפעל הייעור, 13: קריין 
 שוב הארץ ולקליטת העלייה. כפי שאמר אבי היער,ִנרתמה לי

 הד"ר יוסף וייץ:
 י זרים ֵיד ִ"קרן קימת פשטה את הצורה של גאולת קרקע מ

 לי השממה." ְּב ַולבשה צורה של גאולת קרקע מכ
(מומלץ לשלב ריקוד או הופעה בצבעי סמל קק"ל)

 ׁטחה על מפות העולם אינו ִ: "זֹוהי ארץ כל כך קטנה, וש14 קריין 
מספיק כדי לכתוב את שמה בתוכו

ם את שפת האם מפי בניה. ֵ: זֹוהי ארץ שבה לומדת הא15 קריין 
: זֹוהי ארץ שבה אכלו האבות בוסר ושיני הבנים מצוינות.16 קריין 
: זֹוהי ארץ שבה לא מצפים לנסים, אך מתחשבים בהם.17 קריין 
: זֹוהי הארץ שאינה מקבלת אוויר, אך נושמת חירות.18 קריין 
 : זֹוהי הארץ היחידה בעולם שאני יכול לחיות בה. זֹו19 קריין 

הארץ שלי."

 י החיים, הוא זריחת השמש, הוא חיוכו ִפְ"השלום הוא י 20: קריין 
ם, חדוותו של אב, היחד של משפחה. ֵשל ילד, אהבתה של א

 הוא קידומו של האדם, ניצחונו של העניין הצודק, התגברותה 
 של האמת. השלום הוא כל אלה והרבה יותר מזה."

- מנחם בגין

ּיראה ישראל שלנו? ֵ: איך תמנחה
 כיצד נעצב את פניה של המדינה בשנים הבאות? 

 איך ניצור סביבה בריאה שטוב לחיות בה?
 עולם ּומה נרצה להשיג לעצמנו? איזו ָמה נרצה להנחיל ל

 מולדת נמשיך וניצור כאן יחד?

כאן אפשר לשלב קטע נוסף על פי בחירתכם:
: חבר דיון (פאנל) דוברים מכובדים1 אפשרות 

מנחה: אני מזמין את ____________ ואת 
 ___________ ואת __________ 
לשיחה קצרה על_____________

 : שילוב סרט שהכינו ילדי בית הספר/כיתת2 אפשרות 
המנהיגות וכו' על החזון שלהם לעתיד.

 : להמשיך במצגת ללא תוספות3 אפשרות 
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כדי לפתוח את סעיפי המשנה יש ללחוץ על כפתור
 היד לפי קצב הקריאה. 

 מעבר קדימה. אפשר לפתוח את השיר "עושה
שלום" לשירה בציבור בתום הקריאה.

 מעבר קדימה. השיר יופעל באופן אוטומטי 
 לסיום המצגת.

 מעבר קדימה

 מעבר קדימה

קריין  21 (מחופש לבן־גוריון): "דמות האדם בישראל פירושה
ָקודם כול דמות הנוער בישראל, יכולתו היוצרת, יְזמתו  

החלוצית...
תעשו בעצמכם, בחייכם, יום־יום כל מה שהייתם רוצים 

שיעשה כל העם. תהיו מופת לעם – בחייכם אתם.  
ֶּכ ֶסף או לכבוש בחרב. צריך אתה   ְמולדת אי אפשר לקנות ב 

ֵליצור אותה בז עת אפיך." 
- דוד בן גוריון

: "אין לי נכסים, יש לי רק חלומות להוריש לדורות22 קריין
 הבאים עולם טוב יותר, מפויס יותר – עולם שנעים לחיות בו. 

 אין זה הרבה מדי."
- יצחק רבין

 שיר: שלום לך ארץ נהדרת (שירה בציבור)

מנחה: תמה מסכת יום העצמאות ה___ של מדינת ישראל.
 תודה ל____________ שטרחו על הכנת הטקס, ותודה 

 נּו את המצגת שליוותה ֵבּור ֲּע ַלקרן קימת לישראל, שהכינה ב
 אותו.

 אלי של ְהמשיך לחגוג בערב ישר ְהקהל מוזמן להישאר ּול
 שירה בציבור, מאכלים וסיפורים.

,˜ˇ�°�˘ ��°�� �ˇˇ	 ,˘�˘Èˇ ˘°°˛ˇ� �ˇˆ°�� ��˛�� 
.ˆ�˛�°ˆ �È°� 
˛� ,�°�ˇ�˝�˘ ˘�ˆ�È˘ 



קטעי קריינות
לגזירה

�ˇ�°°˛� °��� 
˘˛°��ˆ 





 

 

 

�ˇ�°°˛� °��� 
 _____________________________- שם: 1 קריין

 מונת הפתיחה ְתִ מילות ההמנון ששרנו יחד כעת הן המתאימות ביותר ל
 רחוק אל ארץ ישראל...ֵ ביט מַ ה של יהודי המ ָה ֵמְ שלנו – נפש הומייה ּוכ

 2 אם בוחרים לשיר את התקווה בסוף האירוע ולא בתחילתו מדלגים על הקריין הראשון ומתחילים בקריין *

 _____________________________ שם:-2 קריין
 צות הגולה. ְּאבק בארְ זור כָ ּחול ופְ שנה נע ונד העם היהודי, זרוי כ 2,000
 תֹוְך לבו פנימה ְיו מדי יום ביומו ּובָ ּלֹות ִפ ְתִ ּא, ּוב ָב ְח ֶנְפּוף, שפוף ו ָכְנרדף ו

 כיסופים לציון.

 _____________________________ שם:-3 קריין
 כפי שמספרת מגילת העצמאות:

 הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות ַּכֹוחְ "לאחר שהוגלה העם מארצו ב
 פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את

 חירותו המדינית."

 _________________________ שם:- (מחופש להרצל) 4 קריין
 הרבה ְי לעבור מתקוות למעשים זקוקים היינו לחוזה אחד גדול ּול ֵדְ ּוכ

 אנשי מעשה:
 ּי, ִב ְמֻ ּפְ ּדתי את מדינת היהודים.' ...לו אמרתי זאת היום ב ַסִּאזל יָ "'בב

ים. אולי בעוד חמש שנים, לכל היותר ִר ָב ֲעָ הייתה התשובה צחוק מכל ה
 בעוד חמישים שנה, יסכימו הכול. המדינה כבר נוסדה, בתמצית מהותה, 

 צון העם להיות מדינה." - בנימין זאב הרצלְ ּר ִב

 _____________________________ שם:-5 קריין
 סוף פרוטה ֱאֶ צירי הקונגרס לא צחקו: קרן מיוחדת הוקמה והחלה ל

 ה, רגב לרגב ודונם לדונם של אדמת המולדת.ָ רּוט ְפ ִל

 _____________________________ שם:-6 קריין
 בֹות יהודים בכל העולם שהרגישו סוף־סוף, ְבִ וגם לבבות אספה הקרן, ל

 ציאות. ְמִ שאפשר לעשות מעשה, שאפשר להפוך חלום ל





 

 

 

 _____________________________ שם:-7 קריין 
 ּנות. ָשובים החלו להיבִל, דרכים נפרצו וי ֵחֵ עור הִּשו, מפעל היְ אדמות נרכ

 ּהמונים, ַהנגב נכבש כנגד כל הסיכויים והיהודים – "שבו לארצם ב
 חיו שפתם העברית, בנו ֶנים הפריחו נשמות, הִ חלוצים, מעפילים ומגַו

 ל והולך..."ֵ שוב גדִכפרים וערים והקימו י

 _____________________________ שם:-8 קריין
 התקבלה החלטה באו"ם על חלוקת ארץ ישראל. 1947 בנובמבר 29ב־

 ההחלטה קבעה שבארץ ישראל תוקמנה שתי מדינות – מדינה יהודית
 ומדינה ערבית.

 _____________________________ שם:-9 קריין
 ּדם," ְּדיו יימחק בִ רץ משתוללת. "מה שנכתב באו"ם בָ ּאָ המלחמה ב

 אומרים האויבים.
שן רובים. ֲעַרץ מצור, מחסור, מארב וָ ּאָ מלחמה; בְ נערים ונערות יוצאים ל

 השעון מתקתק והימים נוקפים, האם תהיה מדינה? הבריטים עוד רגע 
 עוזבים...

 ____________________ שם:- (מחופש לדוד בן־גוריון) 10 קריין
 חמישים ואחת שנים עברו מאז באזל. השבת תכף נכנסת. בארבע אחר

 ם של יום שישי, בעיר תל־אביב, על אדמת המולדת, עלה לבמהִי ַרֳ ּה ָצ ַה
 טן קומה אך גדול, ובלי שמץ של רעד או היסוס בקולו עמד וקרא...ְ איש ק

 _____________________________ שם:-11 קריין
 באותו ערב מתחיל בן־גוריון מחברת חדשה ביומנו וכותב:

 יום ו', ה' באייר תש"ח
 ם הוכרזה העצמאות היהודית וקמה המדינה. גורלהִי ַרֳ ּה ָצַ בארבע אחר ה

 בידי כוחות הביטחון.

 _____________________________ שם:-12 קריין
 מה על גבולותיה והתפללה לשלום. ֲח ְלִ המדינה הצעירה נ

 ּל העולם על מרבד ָמפעל עלייה עצום יצא לדרך, ויהודים הגיעו מכ
 הקסמים, על גלי הים, על כנפי נשרים.

 ּשו ומתוך כור היתוך לוהט נולד ְּיצות יובִ שובים נבנו, כבישים נסללו, בִי
 אלים.ְ חדש – הישרֵ ם עתיק מ ַע





 _____________________________ שם:-13 קריין  
 שוב הארץִקרן קימת לישראל המשיכה במפעל הייעור, נרתמה לי
 ולקליטת העלייה. כפי שאמר אבי היער, הד"ר יוסף וייץ:

 י זרים ולבשה צורה ֵידִ "קרן קימת פשטה את הצורה של גאולת קרקע מ
 לי השממה." ְּבַ של גאולת קרקע מכ

 (מומלץ לשלב ריקוד או הופעה בצבעי סמל קק"ל)

_____________________________ שם: - קריין 14
ִ"זֹוהי ארץ כל כך קטנה, וש ׁטחה על מפות העולם אינו מספיק כדי לכתוב

את שמה בתוכו" 

_____________________________ שם: - 15  קריין
 "זֹוהי ארץ שבה לומדת הֵאם את שפת האם מפי בניה."

_____________________________ שם: - 16  קריין
 "זֹוהי ארץ שבה אכלו האבות בוסר ושיני הבנים מצוינות."

_____________________________ שם: - 17  קריין
 "זֹוהי ארץ שבה לא מצפים לנסים, אך מתחשבים בהם."

_____________________________ שם: - 18  קריין
 "זֹוהי הארץ שאינה מקבלת אוויר, אך נושמת חירות."

_____________________________ שם: - 19  קריין
 "זֹוהי הארץ היחידה בעולם שאני יכול לחיות בה. זֹו הארץ שלי."

- אפרים קישון





 _____________________________ שם:-20 קריין  
 י החיים, הוא זריחת השמש, הוא חיוכו של ילד, אהבתה ִפְ"השלום הוא י

ם, חדוותו של אב, היחד של משפחה. הוא קידומו של האדם, ֵשל א
 ניצחונו של העניין הצודק, התגברותה של האמת. השלום הוא כל אלה 

 והרבה יותר מזה." - מנחם בגין

 __________________ שם:- (מחופש לבן־גוריון) 21 קריין
 "דמות האדם בישראל פירושה קודם כול דמות הנוער בישראל, יכולתו

מתו החלוצית... ְזָהיוצרת, י
תעשו בעצמכם, בחייכם, יום־יום כל מה שהייתם רוצים שיעשה כל העם. 

 תהיו מופת לעם – בחייכם אתם. 
 ף או לכבוש בחרב. צריך אתה ליצור אותה ֶסֶ ּכְ מולדת אי אפשר לקנות ב

 עת אפיך." - דוד בן גוריוןֵ בז

 _____________________________ שם:-22 קריין
 "אין לי נכסים, יש לי רק חלומות להוריש לדורות הבאים עולם טוב יותר,

 מפויס יותר – עולם שנעים לחיות בו. אין זה הרבה מדי." - יצחק רבין
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אנימציה, המתאר את הקמתה של קרן קימת  �°�ˇ˛˘ �ˆ ��"ˆ (1:14): סרטון
לישראל ואת מפעליה השונים.

אנימציה, המתאר את תפקידו של בית קק"ל בתל־אביב סרטון :(1:20) ˆ"�� �°�
המדינה, כמקום משכנן של מועצת העם ומנהלתו. באירועים שהובילו להכרזת

קטע ערוך מתוך הסרטון המקורי ההיסטורי של הכרזת  :(2:05) ˘�°˝È˘ ��˛�˘ 
מגנזך המדינה. הסרטון המלא נמצא בקולנוע. שהתקבל המדינה, כפי
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 לחן: מוני אמריליו לחן: עממי יווני לחן: נורית הירש

˘�° ˆ�˛�° �˛� 
�˛�� מילים: דודו ברק °ˆ�ˇ˛° °��� ˘��ˇ °�� 

 מילים: רחל לחן: שייקה פייקוב 12 מילים: תהלים קמ"ז, מילים: אריק איינשטיין
 לחן: נעמי שמר לחן: אביהו מדינה לחן: מיקי גבריאלוב

�ˇ˛� 
ˇÈ°˛˘ �� מילים: אהוד מנור �ˇˆ�È˘ ˛°� ˇˆ�ˆ °�˝ˆˇ� 

 מילים: יעקב אורלנד לחן: אריאל זילבר מילים: מתוך תהלים מילים ולחן: עוזי חיטמן
 לחן: ידידיה אדמון לחן: יוסל'ה רוזנבלט

�ˇ˝ˆ° �ˇ� �ˇ��� �ˇ��È 
� �ˇ˝ˇ ˘� �ˇ˝ מילים ולחן: שלמה ארצי �˛˝˘� �˛� ˜ˆ ˇˆ�  מילים: נועם חורב

 מילים: יהושע פרידמן מילים: אילן גולדהירש לחן: רמי קליינשטיין
 לחן: מנשה רבינא לחן: סטיבן גודמן



מודפס על נייר אקולוגי למען הסביבה

ˇ˛˝
08-9986188  טל':

08-9986131  פקס':
hagito@kkl.org.il 

,�°�ˇ�˝�˘ ˘�ˆ�È˘ ,˜ˇ�°�˘ ��°�� °˝° ˆ� ��ˇ˘
ˆ�˛�°ˆ �È°� 
˛� 

www.kkl.org.il | www.greenwin.kkl.org.il 

הצילומים באדיבות ארכיון הצילומים של קק"ל ולשכת העיתונות הממשלתית. סרטון
הכרזת המדינה באדיבות גנזך המדינה. כל הזכויות שמורות לקרן קימת לישראל 
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˜ˇ�°�˘ ��°�� °˝˛�È 

ˇ�	
04-8470237  טל':

04-8470238  פקס':
shirlyb@kkl.org.il 

˛È
03-5261153  טל':

03-5261183  פקס':
avivan@kkl.org.il 




