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"הדגל שלי הוא כחול ולבן"  -סמלי המדינה:
דגל :כיצד נוצר הדגל שלנו? כאשר נקבל דגל לכבוד יום העצמאות נציג לילדים גם טלית בצבעי כחול ולבן (אפשר
להשאיל אחת מבית הכנסת) ונראה כמה דומים הדגל והטלית.
נספר על דוד וולפסון אשר הציע את הרעיון לדגל ישראל:
בזיכרונותיו מגלה לנו וולפסון " :השאלה הקטנה והקשה שהתעוררה הייתה באיזה
דגל נקשט את בית-הקונגרס? אין לנו דגל  .ומחשבה נצנצה במוחי  :והרי יש לנו דגל וצבע כחול ולבן לו – הטלית
בה אנו מתעטפים לתפילה יום יום בחול ובשבת ,בימי המעשה ובימי המועד .לבנה היא ופסי תכלת עוטרים
אותה.יהי נא דגלנו לבן עם פסי תכלת .לעיני כל ישראל ולעיני כל העמים ציוויתי לעשות דגל לבן ותכלת ולצייר בו
מגן דוד .כך נברא דגלנו הלאומי".
יצירה לדגל וקישוט הבית לכבוד יום העצמאות :ביום העצמאות כדאי לקשט את הבית בצבעי כחול ולבן .אפשר
לצייר דגלים על שקפים בעזרת טושים לא מחיקים המיועדים לדיסקים ולהדביק את הדגלים השקופים לחלון.
אפשרות נוספת היא לקשט את הבית ברצועות קרפ בצבעים כחול ולבן .חותכים רצועות ארוכות ומדביקים אותן
ברחבי הבית וסביב רהיטים שונים.
מנורה :על מנת לערוך היכרות עם סמל המדינה המנורה וענפי הזית ,נקרא את הסיפור מנורה וענפי זית /לוין
קיפניס.
מנורה וענפי זית /לוין קיפניס
כאשר קמה מדינת ישראל,באו אל המנורה ואמרו לה" :את היי סמל המדינה!"
אמרה המנורה" :רבים היו כלי הקודש בבית המקדש ,כולם זהב טהור ,ולמה זה בחרתם בי?" ענו לה, :כי את נותנת
אורה .יש אורה -יש שמחה ,יש אורה -יש ששון"!
ביקשה המנורה" :לא אוכל לבדי להיות סמל:ילווה אלי עץ הזית ,הנותן לי משמנו הטוב להאיר את נרותיי".
הלכו ובאו אל הזית" :זית ,זית ,הלוה נא אל המנורה ותהיו יחד סמל המדינה!" אמר הזית" :רבים העצים בישראל,
שנשתבחה בהם הארץ .למה זה בחרתם בי?" ענו לו" :כי אתה נותן את השמן הטוב למאור .יש אורה -יש שמחה,
יש אורה -יש ששון!"
נתן הזית שניים מענפיו לשני צידי המנורה ,להיות לסמל המדינה -ולישראל אורה ,שמחה וששון!
יצירה למנורה  :נחפש ברשת תמונה של המנורה וענפי הזית ונדפיס אותה על דף שלם .הילדים יכולים לצבוע את
המנורה .אפשרות נוספת היא להכין מראש ריבועי נייר קטנים ולהדביק אותם על המנורה כך שתיווצר צורת פסיפס
של המנורה.
אפשרות נוספת היא להדביק את הסמל לנייר קרטון ולמרוח על הסמל פלסטלינה ליצירת תבליט של המנורה וענפי
הזית .כדאי למרוח דבק פלסטי על הפלסטלינה בסיום העבודה להברקה ושימור של היצירה.
אפשר לראות את סמל המדינה גם על הדרכון ותעודת הזהות שלנו .התבוננות בסמל על הדרכן היא הזדמנות
להסביר על משמעותו של מסמך זה ועל היותנו אזרחי מדינת ישראל .נסביר לילדים כי לאזרח של מדינה חובות
וזכויות ,ממש כמו שלילד יש חובות וזכויות בבית.

