ָשׁלוֹם

וְ ָהיָה ְּב ַאחֲ ִרית ַה ָ ּי ִמים...

בוֹתם ְל ִא ִתּים
וְ ִכ ְתּתוּ ַח ְר ָ
יהם ְל ַמזְ ֵמרוֹת,
יתוֹת ֶ
ַח ִנ ֵ
וֲ
לֹא יִ ָשּׂא גוֹי ֶאל גוֹי ֶח ֶרב,
יִל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה.
וְ לֹא ְ
)ישעיהו פרק ב' ,פסוק ד(

וְ גָר זְ ֵאב ִעם ֶכּ ֶבש,
יִר ָבּץ,
ָמר ִעם ְג ִדי ְ
וְ נ ֵ
ַח ָדּו,
וּמ ִריא י ְ
וּכ ִפיר ְ
וְ ֵעגֶל ְ
ַער ָקטֹן נֹ ֵהג ָבּם.
וְ נ ַ
)ישעיהו פרק י"א ,פסוק ו(
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אָרץ /
ָת ִתי ָשׁלוֹם ָבּ ֶ
וְ נ ַ

ַח ָמן ִמ ְבּ ַר ְס ֵלב
ַרבּי נ ְ

בוֹתינוּ
ֶיך ה' ֱאל ֵֹקינוּ וֵאל ֵֹקי ֲא ֵ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
עוֹלם
וּש ִפיכוּת ָד ִמים ִמן ָה ָ
ֶש ְתּ ַב ֵטל ִמ ְל ָחמוֹת ְ
ִשּׂא
עוֹלם ,וְ לֹא י ָ
וְ ַת ְמ ִשי ְך ָשׁלוֹם גָדוֹל וְ ִנ ְפ ָלא ָבּ ָ
גּוֹי ֶאל גּוֹי ֶח ֶרב וְ לֹא י ְִל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמהַ .רק
יתה,
יוֹשׁ ֵבי ֵתּ ֵבל ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ָ
ֵדעוּ ָכּל ְ
י ִַכּירוּ וְ י ְ
עוֹלם ִבּ ְש ִביל ִריב
ֲא ֶשׁר לֹא ָבּאנוּ ְלזֶה ָה ָ
לוֹקת וְ לֹא ִבּ ְש ִביל ִש ְנאָה וְ ִק ְנאָה וְ ִק ְנטוּר
וּמ ֲח ֶ
ַ
יקיָּם ָבּנוּ
וּב ֵכן ְתּ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וִ ֻ
וּש ִפיכוּת ָדּ ִמיםְ .
ְ
וּש ַכ ְב ֶתּם
אָרץ ְ
ָת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּ ֶ
ִמ ְק ָרא ֶש ָכּתוּב :וְ נ ַ
אָרץ וְ ֶח ֶרב
וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד וְ ִה ְש ַבּ ִתּי ַחיָּה ָר ָעה ִמן ָה ֶ
אַר ְצ ֶכם.
לֹא ַתּ ֲעבֹר ְבּ ְ

אוּק ַראינָה.
נוֹלד ְבּ ְ
ַח ָמן ִמ ְבּ ַר ְס ֵלב ַ
ַרבּי נ ְ
הוא ַחי ִל ְפנֵי ָ 200שנָה ְבּ ֶע ֶר ְך.
נוּעת ַה ֲח ִסידוּת.
הוּא ָהיָה ַמ ְנ ִהיג גָּדוֹל ִבּ ְת ַ
אָרץ.
יקר ָבּ ֶ
וּב ֵ
אָהב את ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
הוא ַ
עוֹמק
ילה ֵמ ֶ
רבּי נחמן ֶה ֱא ִמין ֶשיֵש ְבּכוֹ ַח ַה ְת ִפ ָ
אוּלה ְל ַעם יִ שׂראל.
ַה ֵלב ְל ָה ִביא את ַה ְג ָ

להצליח בעברית קלה ג'

2

33338933
שיעור 1

Lesson 1

מדינת ישׂראל
ילת ָה ַע ְצ ָמאוּת של מדינת ישׂראל ָכּתוּבְ " :בּ ֶא ֶרץ ישׂראל ָקם
ִבּ ְמ ִג ַ
ְהוּדי."...
ָה ָעם ַהי ִ
כּאשר ַעם ישׂראל ָהיָה ַבּגָלוּת ,הוא ָח ַשב על ארץ ישׂראל ולא ָש ַכח
אוֹתה.
וּל ָה ִקים מדינה.
ילה וגם תקווה ַל ְחזוֹר לארץ ישׂראל ְ
הייתה לו ְת ִפ ָ
ְל ַעם ישׂראל ָהיָה ִהמנון "התקווה" ,והתקווה של ָה ָעם הייתה
חוֹפ ִשי "...בּארץ ישׂראל וְ ִל ְבנוֹת מדינה יהודית בּארץ
" ִל ְהיוֹת ַעם ְ
הזאת.
תוּר ִכּים ִמ ְשנַת  1516עד שנת  ,1917ואחר כּך
בּארץ ישׂראל ָש ְלטוּ ַה ְ
ָש ְלטוּ האנגלים בּארץ ישׂראל ִמ ְשנַת  1917עד ְשנַת .1948
בּיום כ"ט ) (29בּנובמבּר שנת תש"ח ֶ 1947ה ְח ִליטוּ בּאו"ם )ארגון
אָרץ לשתי מדינות:
האומות המאוחדות( ְל ַח ֵלק את ָה ֶ
מדינה אחת – ליהודים ומדינה אחת – לערבים.
אבל הערבים לא ִה ְס ִכּימוּ ְל ַק ֵבּל את ַה ַה ְח ָל ָטה הזאתָ ,ל ֵכן ִה ְת ִחילה
מלחמה.
ישׂראל ָר ְצ ָתה שלום ,אבל המדינות הערביות – מצרים ,ירדן,
סוריה ,עירק ולבנוןִ ,ה ְתנ ְַגדוּ להחלטה של האו"ם וְ ִנ ְלחמוּ נגד
מדינת ישׂראל.
וארוּכּה – ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאוּת .בּמלחמה
ָ
הייתה מלחמה קשה
ֶה ְרגוּ  6000חיילים וְ ֶאזְ ָר ִחים.
הזאת נ ֶ
ָצאוּ
בּחמישה בּחודש ִאיָיר שנת תש"ח  ,1948אחרי שהאנגלים י ְ
אָרץ ,דויד בּן גוּריוֹן ִה ְכ ִריז על ֲה ָק ַמת המדינה .דויד בּן גוריון
מן ָה ֶ
3
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ילת ָה ַע ְצ ָמאוּת בּתל אביב .הוא היה ראש הממשלה
ָק ָרא את ְמ ִג ַ
הראשון של מדינת ישׂראל.
חוֹג ִגים את יום
ְ
ה )ְ (5בּאיָיר הוא יום ַחג .בּיום הזה אנחנו
הע ְצ ָמאוּת של מדינת ישׂראל.
ַ

טקס ההכרזה על הקמת המדינה-
ה' באייר ,תש"ח

מה בּתמונה?

♦ דוד בּן גוריון ראש הממשלה הראשון של ישׂראל.

♦ בּן גוריון מכריז על הקמת מדינה יהודית בּארץ ישׂראל.
♦ תמונה של הרצל ,חוזה המדינה ,על הקיר.

♦ מנורת שבעת הקנים )זכר למנורה שהייתה בּבית המקדש(.
♦ סמל מדינת ישׂראל  -המנורה

♦ סמל צבא ההגנה לישׂראל )צה"ל(
♦ דגל מדינת ישׂראל

♦ סמל מגן דוד

♦ בּול – הדואר העברי
להצליח בעברית קלה ג'
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ענו על השאלות או השלימו.

Answer the questions or complete.

ילת ָה ַע ְצ ָמאוּת?
 .1מה ָכּתוּב ִבּ ְמ ִג ַ

 .2מתי ָח ַשב עם ישׂראל על ארץ ישׂראל?

ייתה לו )לעם ישׂראל(
ָ .3ה ָ
לארץ ישׂראל

ו

וגם
מדינה.

 .4מה ַה ִה ְמנוֹן של ַעם ישׂראל?

 .5לפי ַה ִה ְמנוֹן עם ישׂראל רוצה "להיות

ו

"

התוּר ִכּים בּארץ ישׂראל?
ְ
 .6מתי ָש ְלטוּ

האַנ ְג ִלים את ארץ ישׂראל?
 .7מתי ָעזְ בוּ ְ

 .8מה ֶה ְח ִליטוּ ָבּאוּ"ם )ארגון האומות המאוחדות(?

 .9אילו מדינות ִה ְתנ ְַגדוּ ַל ַה ְח ָל ָטה של האוּ"ם?

ֶה ְרגוּ
ְ .10בּ ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאוּת נ ֶ

ו
5

ו

.ו
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 .11מה ָק ָרה בּ-ה' בּאייר תש"ח ?1948
.

גוּריוֹן את מגילת העצמאות?
 .12איפה ָק ָרא ֶבּן ְ

גוּריוֹן היה
ֶ .13בּן ְ

ו

ו

של מדינת

ישׂראל.
חוֹג ִגים את יום העצמאות של ישׂראל?
 .14מתי אנחנו ְ

מי חתם על מגילת העצמאות?
להצליח בעברית קלה ג'
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ְמ ִדינַת יִשׂ ָר ֵאל
The State of Israel
שטח 21.946 :קמ"ר
)קילומטר מרובע(
תושבים 6 :מיליון
בירה :ירושלים
דתות :יהודית ,מוסלמית
נוצרית ,דרוזית
שפות :עברית וערבית
JJ
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הסתכּלו במפה ,וסמנו את המקומות.

J JLook at the map and mark the places cited below.

אָרץ…
ְכּ ַדאי ְל ַה ִכּיר את ָה ֶ
… It’s Worth Getting to Know the Country
ּ ְבישׂראל יש אַ ְ ּ ַ
רבע ָ ִ
ערים גדולות:

וּב ֵאר ֶש ַבע.
יפה ְ
אָביבֵ ,ח ָ
ְרוּש ַליִםֵ ,תל ִ
י ָ
JJ

ּ ְביש ָׂראֵ ל י ֵׁש אַ ְ ּ ָ ָ
רבעה הָ ִרים ְ ֹ
גבוהִ ים:

הכּ ְר ֶמל.
ַהר ַה ֶח ְרמוֹןַ ,הר ִמירוֹןַ ,הר ַה ָתבוֹר וְ ַהר ַ
רבעה י ִ
ּבישׂראל יש אַ ְ ּ ָ ָ
ָמים:

ֶרת ,יַם ַה ֶמ ַלח וְ יַם סוּף.
ַהיַם ַה ִתיכוֹן ,יַם ַה ִכּינ ֶ
על יָד ִי ְש ָׂראֵ ל יֵש אַ ְ ּ ַ
ַ
מד ֹ
רבע ְ ִ
ינות:

סוּריָה ,י ְַר ֵדן וּ ִמ ְצ ַריִם.
ְל ָבנוֹןְ ,

להצליח בעברית קלה ג'
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.הסתכּלו בּמפּה של מדינת ישׂראל והשלימו
Look at the map of the State of Israel and complete.
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ

ָצפוֹן
North

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
ִמזְ ָרח
ַמ ֲע ָרב
ֶמ ְר ָכּז
JJ
East
West
JJ
JJ

ָדרוֹם
South

JJ
JJ

J J.ַּבָצפון

ְצ ָפת ִנ ְמ ֵצאת

.1

J J.____________

ּב

יפה ִנ ְמ ֵצאת
ָ ֵח

.2

J J.____________

ּב

ֵתּל אָ ִביב ִנ ְמ ֵצאת

.3

J J.____________

ּב

יְ רוּ ָש ַלים ִנ ְמ ֵצאת

.4

J J.____________

ּב

ילת ִנ ְמ ֵצאת
ַ ֵא

.5

J J.____________

ּב

ַנ ֲה ִר ָיה ִנ ְמ ֵצאת

.6

J J.____________

ּב

ַים ַה ֶמ ַלח ִנ ְמ ָצא

.7

J J.____________

ּב

ַה ֶנ ֶגב ִנ ְמ ָצא

.8

J J.____________

ַה ָים ַה ִתיכוֹן ִנ ְמ ָצא ּב

.9

J J.____________

ּב

ַה ָג ִליל ִנ ְמ ָצא
JJJ
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השלימו:
Complete:

ִמ ָצפוֹן ל...
…to the north of

ִמ ִמזְ ָרח ל...

.1

צליָה ִנ ְמ ֵצאת
ֶה ְר ִ

________ ִל ְנ ַת ְניָה.

.2

יְריחוֹ ִנ ְמ ֵצאת
ִ

________ ְל ַים ַה ֶמ ַלח.

.3

תּל אָ ִביב ִנ ְמ ֵצאת

רצליָה.
________ ְל ֶה ִ

.4

ְצ ָפת ִנ ְמ ֵצאת

גוֹלןִ .מ ַמ ֲע ָרב ל…
________ ְל ָר ַמת ַה ָ

.5

ְל ָבנוֹן ִנ ְמ ֵצאת

________ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל.

.6

ִמ ְצ ַריִ ם ִנ ְמ ֵצאת

________ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל.

.7

ַהיָם ַה ִתיכוֹן ִנ ְמ ָצא ________ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל.

.8

י ְַר ֵדן ִנ ְמ ֵצאת

________ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל.

.9

נצ ַרת ִנ ְמ ֵצאת
ְ

סוּריָה.
________ ְל ְ

.10

ילת.
ְבּ ֵאר ֶש ַבע ִנ ְמ ֵצאת ________ ְל ֵא ַ

…to the east of

ִמ ָדרוֹם ל...
…to the south of

…to the west of

" ָ ׂשא נָ א ֵעינ ָ
פונָ ה וָ נֶגְ ּ ָבה וָ ֵק ְד ָמה וָ י ּ ָָמה"
ֶיךָ ...צ ֹ

)בראשית יג יד(

להצליח בעברית קלה ג'
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השלימו:
Complete:

ָקרוֹב ל...
…)close to (m

רוֹבה ל...
ְק ָ

.1

ילת
ֵא ַ

רחוקה

ֵ
יפהJ J.
מ ֵח ָ

.2

יְרוּש ַליִם
ָ

__________J J

_ יַם ַה ֶמ ַלח.

.3

ַהיָם ַה ִתיכוֹן

__________J J

_ ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל.

.4

רצליָה
ֶה ִ

__________J J

ילת.
_ ֵא ַ

.5

ְצ ָפת

__________J J

_ ְבּ ֵאר ֶש ַבע.

.6

ָע ָרד

__________J J

_ יַם ַה ֶמ ַלח.

.7

אַש ְקלוֹן
ְ

__________J J

ַה ִריָה.
_ נֲ

.8

יָפוֹ

__________J J

אָביב.
_ ֵתל ִ

.9

ְצ ָפת

__________J J

גוֹלן.
_ ָר ַמת ַה ָ

.10

ֶרת
ַה ִכּינ ֶ

__________J J

_ ְט ֶב ְריָה.

…)close to (f

ָרחוֹק מ...
…)far from (m

חוֹקה מ…
ְר ָ
…)far from (f

ַעל ַיד…
…beside/next to

JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ

JJ
JJ

"ואֵ ֵצא ְלטַ ייל ּ ְ
ולהִ ְ ַ
סת ּ ֵכל"JJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

)Jביאליק ,משירי החורף(JJ
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