
ה' ְּבִאָּיר – יֹום ָהַעְצָמאּות
מה אאחל למדינה 

לכבוד יום הולדתה?
15

ְּבָיְׁשֵבנּו ְּבִצּיֹון ְלָמה ָאנּו ְּכֵמִהים?
אנו חיים בארצנו, ארץ ישראל, תחת שלטון עברי, מקבלים חינוך עברי, יש 

לנו צבא המגן עלינו ותרבות יהודית-ישראלית מתחדשת.
נולדתם לתוך מציאות מבורכת של עצמאות העם היהודי בארצו. העצמאות 

היא חלק בלתי נפרד כמעט מטבעכם.
אולם מציאות זו הייתה לפני כ-64 שנים תרחיש בדיוני... 

למציאות.  ואמונה הפך  היה אלא תקווה  לא  שנה  אלפיים  מה שבמשך 
החלום העתיק לשוב לארצנו כאומה עצמאית התגשם.

יום העצמאות שלי 

אתם  היכן   – העצמאות  יום  את  מציינים  אתם  כיצד  במחברת  תארו 

מציינים את החג? בחברת מי אתם חוגגים אותו? אילו מחשבות ורגשות 

מלווים אתכם ביום הזה?

יום העצמאות כיתה א', באדיבות ארכיון החינוך אוניברסיטת תל אביב
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אם אשכחך  / 
מנחם מנדל דוליצקי 

ִצּיֹון ַּתָּמִתי, ִצּיֹון ֶחְמָדִתי 

ָלְך ַנְפִׁשי ֵמָרחֹוק הֹוִמָּיה 

ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך, ָיָפִתי 

ַעד ֶּתְאַטר ּבֹור ִקְבִרי ָעַלי ִּפיָה 

לא ֶאְׁשָּכֵחְך ִצּיֹון לא ֶאְׁשָּכֵחְך ַּתָּמִתי 

ַאְּת, ֹּכל עֹוד ֵאִחי, ּתֹוַחְלִתי ְוִׂשְבִרי 

ְוֵעת ַהֹּכל ֶאְׁשְּכָחה ַאְּת ְׁשֵאִרית ִנְׁשָמִתי 

ְוִצּיֹון, ַאְּת ִצּיֹון, ְּתִהי ָעַלי ִקְבִרי 

הֹוִמָּיה – מתגעגעת

ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך  – אם אשכח את ירושלים 
יינטל ממני כוחה של יד ימיני. המשורר נשען על 
בבל":  נהרות  "על  המזמור  של  הידועים  פסוקיו 
ְלׁשֹוִני  ִּתְדַּבק  ְיִמיִני.  ִּתְׁשַּכח  ם  ְירּוָׁשלִָ ֶאְׁשָּכֵחְך  "ִאם 
ם ַעל  ְלִחִּכי ִאם ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשלִַ
ֹראׁש ִׂשְמָחִתי" )תהלים קלז, ה–ו(. שימו לב שלבד 
מן החזרה על ההתחייבות בדברי משורר תהלים, 
מוסיף מחבר השיר התחייבות נוספת – לזכור את 

ירושלים גם במותו.

יסגור  שקברי  עד   – ִּפיָה  ָעַלי  ִקְבִרי  ּבֹור  ֶּתְאַטר  ַעד 
עליי, כלומר כל עוד אני חי, לא אשכחך.

ַאְּת, ֹּכל עֹוד ֵאִחי, ּתֹוַחְלִתי ְוִׂשְבִרי – כל עוד אחיה, אני 
מקווה ומייחל לך.

ְּתִהי ָעַלי ִקְבִרי – אזכור את ציון גם בקברי.

http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/
player.asp?version_id=3888

סן פרנסיסקו 
מילים: אריק איינשטיין

לחן: שלום חנוך 

יושב בסן פרנסיסקו על המים 

שוטף את העיניים בכחול ובירוק 

יפה בסן פרנסיסקו על המים 

אז איך זה שאני מרגיש רחוק. 

ממול האווזים, שטים בין הסירות 

וגשר הזהב יפה כמו בסרט 

חבל שאת לא פה איתי בשביל לראות 

היית אומרת שמפה את לא חוזרת 

יושב בסן פרנסיסקו... 

רואה את דוקטור ג'יי קורע רשתות 

וקרים עבדול ג'אבר נוגע בשמים, 

חבל שאת לא פה איתי בשביל לראות 

כל כך יפה בסן פרנסיסקו על המים. 

יושב בסן פרנסיסקו... 

פתאום אני רוצה הביתה חזרה אל הביצה 

לשבת בכסית ולצחוק עם משה ועם חצקל. 

תן לי חתיכת תבור תן לי חתיכת כנרת 

אני אוהב להתאהב בארץ ישראל קטנה, 

חמה 

ונהדרת. 

יושב בסן פרנסיסקו...

http://www.youtube.com/
watch?v=LueHyXp5eN4

ַחְברּוָתא

63



מה הנושא המשותף לשני השירים? א. 

היכן נמצא כל אחד מן הדוברים בשני השירים? ב. 

מה מייצגת ארץ ישראל בעבור כל אחד מהם? ג. 

איזה שיר מעורר בכם הזדהות? הסבירו מדוע. ד. 

עד כמה דומה חוויית הדוברים בשני השירים ועד כמה היא דומה לחוויה שלנו,  ה. 

השומעים?

יש  עדיין  חיים בה? האם  גם בשעה שאנו  לחוש כמיהה לארץ  האם אפשר  ו. 

טעם לומר "בשנה הבאה בירושלים הבנויה"?

לארץ  אהבתנו  את  נבטא  איך  כמהים?  אנו  ְלמה  הבנויה  בישראל  בישבנו  ז. 

שהתגעגענו אליה אלפיים שנים?

נסו לחבר שיר קצר המתכתב עם אחד משני השירים מנקודת מבט של ילד  ח. 

או ילדה החיים בארץ ישראל.

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 

לארץ  לעלות  מהכמיהה  חדלו  לא  רבים  דורות 
ולממש בה את חלומם הציוני. חלק מן הכמהים עלו 
לארץ, בנו בה והורישו לנו יצירה מפוארת בדמותה 

של מדינת ישראל. 

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

חשבו על מתנה סמלית למדינה 

שתבטא את הזיקה שלכם אליה. 

השתמשו בצבעים ובחומרים 

ממוחזרים על מנת לתת ביטוי חזותי 

לרעיון שלכם )המתנה יכולה לכוון 

לידיעת הארץ, לטיפוח נופיה, לשימור 

אתרים מיוחדים בה, להנצחת מראות 

הארץ, להישגים מדעיים, לצדק חברתי, 

לערכים של סובלנות ושלום, לקליטת 

עלייה, לשפה העברית, להתחדשות 

תרבותית, לאחריות ולכידות בחברה 

הישראלית או לכל ערך אחר הנגזר 

מתפיסתכם הציונית(.

יֹוְצִאים ַלֶּדֶרְך

כל  תתגשמנה  אבות  חמדת  בארץ  "פה 
התקוות" )ישראל דושמן(

כיצד נבטא את אהבתנו לארץ "חמדת אבות"?
ביום העצמאות אנו חוגגים יום הולדת למדינה, 
וזו הזדמנות עבורנו לבחון את הזיקה שלנו לארץ 
עצמנו  את  ולשאול  ישראל,  ולמדינת  ישראל 
לארצנו,  בנוגע  שלנו  והתקוות  החלומות  מהם 

ומה ביכולתנו לתת לה ולחברה הישראלית.
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