
פעילויות ליום העצמאותחוברת 

פולט  , גרינולד-אביטל קלרמן, בעריכת דבי להב
שמש-גרינברג ודפנה גולן



ארץ ישראל שלי

דמות ישראלית שהיית רוצה •
...  לפגוש

מקום בארץ ישראל שאני הכי •
...  אוהב

... אני רוצה לאחל למדינה•

... שיר ישראלי שאני אוהב•



...אני אוהב את המדינה כי•

....מתנה שאני רוצה לתת למדינה•

.... אני לא כל כך אוהב במדינה•

.....רק בישראל•

....להיות ישראלי זה•



?עבורךהזאת מהי הארץ 



חידון טריוויה ליום העצמאות

:התאריך העברי של יום העצמאות הוא•

באייר' ט1.

באייר' ה2.

באייר' י3.

באייר' ח4.

:מדינת ישראל נוסדה בשנת•

.11947

.21948

.31951

.41950

ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל•

דוד בן גוריון1.

משה שרת2.

חיים וייצמן3.

לוי אשכול4.

הנשיא הראשון של מדינת ישראל•

חיים וייצמן1.

יצחק נבון2.

זלמן שזר3.

יצחק בן צבי4.

לפני עצמאות מדינת ישראל שלטו בארץ •

עותומאנים1.

ממלוכים2.

רומאים3.

בריטים4.

?באיזו עיר נערכה הכרזת המדינה הרשמית על ידי דוד בן גוריון•

ירושלים1.

אשקלון2.

תל אביב3.

צפת4.



?ל"ל הראשון של צה"מי היה הרמטכ. •

חיים ויצמן1.

משה דיין2.

אהוד ברק3.

יעקב דורי4.

?איזה מלחמה פרצה לאחר הכרזת המדינה•

מלחמת העצמאות1.

מלחמת ששת הימים2.

מלחמת יום כיפור3.

השנייהמלחמת לבנון 4.

?עם איזה מדינה אין לישראל גבול•

מצריים1.

ירדן2.

לבנון3.

עירק4.

?התקווהמי כתב את ההמנון הלאומי •

נפתלי הרץ אימבר1.

אהוד מנור2.

דוד בן גוריון3.

נעמי שמר4.

?מהי הציפור הלאומית של ישראל•

דוכיפת1.

אנקור2.

יונה3.

שקנאי4.



'ועד ת' א: מ, ישראל

א  
אגד.....     חברת אוטובוסים

אסם.... מפעל ישראלי המייצר אטריות וריבות 
על  -אל....  חברת התעופה הלאומית

ב 
בגין, בן גוריון....  ראש ממשלה 

בזק... טלפון , חברה האחראית לתקשורת
ואד-אל-באב... אזור קרבות בדרך לירושלים 

ג
גליל.... יש גם עליון וגם תחתון , אזור בצפון

גאון יהורם.... זמר ושחקן ששיחק בקזבלן 
גלבוע.... ך"המוזכר בתנהר בצפון 

ד
דיין משה....ל ושר בישראל "רמטכ

דימונה.... בדרום הארץ שהייתה עיירת פיתוח עיר 
דדו....ל במלחמת יום הכיפורים "של הרמטככינויו 

ה
הפועל.... ארגון ספורט בישראל 

הבימה..... התיאטרון הלאומי 
הארץ.... שמו של עיתון בוקר 

ן

ויצמן.... שני נשיאי מדינה שם משפחה של
וינגייט....קצין אנגלי שם על בית ספר לספורט 



ז

זלמן שזר.... נשיא המדינה 
זית.... עלי העץ שנמצאים בסמל המדינה 

זהב....מתכת יקרה וצבע שבו את ירושלים צובעים 

ח

חיפה.... עיר נמל בצפון 
חרמון...הגבוה ביותר בארץ ההר 

חולה(ה....)שיובש  אגם בצפון 

ט

טבריה.... עיר על חוף הכינרת 
טרומפלדור.... גיבור לאומי שנפל בתל חי 

טורקים.... בארץ לפני האנגלים שלטו 

י

ידיעות אחרונות.... עיתון יומי 
יפה ירקוני" ....זמרת המלחמות"זמרת הנקראת 

יד ושם.... מוסד לזכר השואה והגבורה 

כ

כנסת(ה).... בית הנבחרים של ישראל 
כרמלית.... רכבת תחתית בחיפה 

כלנית.... פרח מוגן וכינוי של החיילים הבריטים 

ל

לוד.... עיר בשפלה קרובה לשדה תעופה 
לבנון....מדינה בגבול הצפוני לישראל 

לטרון.... מנזר בדרך לירושלים 



מ
מכבי....הגדול בארץ הספורט ארגון 

מצדה.... היהודים לגבורת מקום בדרום שהוא סמל 
מטולה.... הישוב הצפוני ביותר במדינה 

נ
נבון יצחק.... אחד הנשיאים המדינה 

נהריה.... עיר קיט בצפון 
ל"נח.... נוער חלוצי לוחם 

ס
סוריה.... מדינה בגבול הצפוני של הארץ 

סיני.... מדבר בדרום 
סוסיתא.... המכונית הישראלית הראשונה 

ע
עלית.... ממתקים ושוקולד , בית חרושת לקפה

עכו.... בצפון נמל עתיקה עיר 
עגנון.... סופר ישראלי שזכה בפרס נובל לספרות 

פ
פלאפל.... המאכל הלאומי 

פרס שמעון.... ממשלה ונשיא המדינה ראש 
ח"פלמ.... פלוגת מחץ השייכת להגנה 

צ
צפת..... עיר בצפון 

צופים.... תנועת נוער 
ל"צה.... ראשי תיבות של צבא הגנה לישראל 



ק

קיבוץ.... צורת התיישבות המיוחדת לישראל 
קולק טדי.... ראש העיר המפורסם ביותר של ירושלים 
קוק.... הרב האשכנזי הראשי הראשון בישראל 

ר

רבין יצחק.... ל וראש ממשלה שנרצח "רמטכ
רמת הגולן.... אזור הררי בצפון הארץ 

.... לחקלאות מכון מחקר ופקולטה עיר במרכז הארץ שבה 
רחובות

ש

שרון  .... שר הביטחון וראש ממשלה , הוא היה חבר כנסת
ששת הימים.... 1967-שם המלחמה ב

שרת משה.... ממשלה השני של ישראל ראש 

ת

תל אביב.... 1909-עיר שנוסדה ב
תנובה.... גבינות וגלידה , מפעל לחלב

תל חי.... ל טרומפלדור ישוב בצפון הקשור 





משחק ארץ עיר ליום העצמאות

מבוך עצמאות

ערים ויישובים בארץ  ' ב-'מצאו לפי אותיות א

.ואנשים מפורסמים ישראלים



תפזורת ליום העצמאות

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

:  רשימת המילים

סמל  , צהל, זיקוקין, דגל, מנורה, מגן דוד, מדינת ישראל, ירושלים, ולבןכחול 

התקווה, המדינה







דפי צביעה ליום העצמאות–כחול ולבן 


















