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הורים יקרים,
אנו נמצאים בפתחם של ימי הזיכרון ויום העצמאות. 

תקופה זו מפגישה אותנו במעבר בין זיכרון קולקטיבי של תקופות קשות 
בחיי העם היהודי והחברה הישראלית ובין יום העצמאות השמח והחגיגי 

במיוחד. בערכה זו התייחסנו לנושאים אלו בצורה המתאימה לילדים 
צעירים, אך כללנו גם הצעות להרחבה עם ילדים בוגרים יותר, על פי 

ראות עיניכם, ההורים. אנו מקווים שתמצאו את הערכה שימושית.
IAC קשת מזמינה אתכם להצטרף לקהילת המנויים שלנו 

IACKESHET.ORG ולקבל ספרי ילדים ישירות לבתיכם

קשת בבית
ערכת פעילות 

לימי הזכרון ויום העצמאות

 The Hebrew content will be followed by English

https://www.israeliamerican.org/keshet
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״ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, 
מי בנה ומי נטע? כולנו ביחד״ 

מי זה ״כולנו?״ מי בנה את ארץ ישראל? 
לפני הרבה שנים, באו לישראל יהודים רבים מארצות רבות מסביב לעולם. 

מדוע? כי הם רצו מקום שיהיה שלהם, ורצו לחזור לארץ ישראל מסיפורי 
התנ״ך וההיסטוריה היהודית. במקומות שבהם הם גרו, היה לפעמים קשה 
להיות יהודים- אנשים אחרים לא אהבו את המנהגים השונים , ואת הדרך 

בה אנו חיים ובמקומות רבים גם פגעו בהם. לכן הם רצו לבוא לארץ ישראל 
ולהקים בה מדינה שבה יוכלו לחיות כעם היהודי כפי שירצו, בלי לפחד. 
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יוצרים ביחד: מפה משפחתית עם שורשי המשפחה: 
✔  מדפיסים את המפה בקישור הזה.

✔  משוחחים עם הילדים על מקורות המשפחה- מאיפה הגיע כל אחד למקום 
שבו הוא מתגורר? אפשר לדבר עם סבא וסבתא או עם הדור הקודם כדי 

לשמוע על המסע שלהם לישראל או לארצות הברית. 
✔ צובעים יחד על המפה את המקומות מהם באנו. אפשר לצבוע בצבע שונה 

כל ענף בעץ המשפחתי. 

מרחיבים עם ילדים בוגרים: עם ילדים בגילאי 6 ומעלה, אפשר לדבר באופן 
יותר ספציפי על יום השואה ומשמעותו. אנו מציעים בגילאים אלו להתמקד 

בסיפור ספציפי שהילדים יכולים להבין, משום שנושא השואה הוא כמובן 
מסובך וקשה להבנה. 

צופים ביחד: 
✔ צופים עם הילדים בקליפ לשיר ״חלום״ שכתב אברמק קופלוביץ, נער 

יהודי שחי בגטו לודז׳ וכתב שם מחברת שירים. אביו של אברמק, שהיה היחיד 
במשפחה ששרד, מצא את מחברת השירים ועלה איתה לישראל. שנים רבות 

לאחר מכן, אחיו החורג של אברמק מצא את מחברת השירים בישראל והם 
תורגמו לעברית על ידי המשוררת עירית עמיאל. תוכלו למצוא עוד מידע רב 

על אברמק ועל סיפור ההנצחה שלו בקישור הזה. אפשר להראות לילדים את 
התמונות, השירים והציורים שלו. 

✔ לאחר הצפייה, מספרים לילדים בקצרה את הסיפור- לילדים צעירים 

יותר אפשר לספר פחות מתוך הפרטים- ומבקשים מהם לכתוב או לצייר 
את החלום שלהם, כפי שאברמק חלם את שלו. לפעמים, כאשר קשה או 

עצוב לנו, נעים לחשוב על חלום שבו אנו יכולים לעשות כל דבר. מדברים עם 
הילדים על כך שאמנם עצוב מאוד שהיו ילדים שלא זכו להגשים את החלום 
שלהם, אבל היו גם הרבה אנשים, כמו אביו ואחיו של אברמק, שעבדו קשה 

כדי להשאיר את החלומות שלהם בחיים. שימו לב: חשוב לנסות לסיים בנימה 
אופטימית של הגשמת חלומות, על מנת לעזור לילדים להתמודד עם העצב 

הכרוך בנושא זה. 
תוכלו למצוא עוד סיפורים המתאימים לילדים גם באתר של יד ושם. 

http://genealogy.galim.org.il/upload/images/map_b.gif
https://www.youtube.com/watch?v=tWP7prW_Dfg
http://www.lodz-israel.co.il/abramek/abramek.html
http://education.yadvashem.org/alef-bet/index.asp
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״אני בניתי בית בארץ ישראל״ 
)איך בנו את מדינת ישראל?(

האנשים שהגיעו מכל רחבי העולם בנו ערים, מושבים וקיבוצים כדי לגור בהם, 
וגרו גם בערים שכבר היו בישראל, כמו ירושלים ויפו. לפעמים הם גרו בבתים 

גדולים, אבל בדרך כלל גרו בצריפים קטנים ובבתים מעץ, משום שהיו עסוקים 
בבניית ארץ ישראל. למי שמגיע למקום כלשהוא לפני אחרים קוראים ״חלוץ״, 

והחלוצים עבדו קשה כדי לבנות ערים בארץ ישראל. אפילו עיר גדולה כמו 
תל-אביב התחילה כיישוב קטן עם מעט אנשים והרבה חול. 

בונים ביחד: 
בונים עיר מיוחדת ביחד- מקרטונים ישנים, קוביות, לגו, ואפילו גלילי נייר 

טואלט אפשר לבנות עיר קטנה בבית. אפשר להתבונן בתמונות של תל אביב 
הישנה ותל אביב של היום ולחשוב יחד איזה סוג של עיר רוצים לבנות. למשל- 

אילו בתים אנחנו רוצים בעיר שלנו? איך נקרא לה? איפה נרצה לשים אותה? 
מי יגור בה? 

בהמשך, אפשר להוסיף לעיר גם עצים, כבישים, גשרים ועוד! אפשר להזמין 
משפחות נוספות לבנות את הערים שלהן, ולבנות יחד מדינה שלמה. 



- 6 -

אות
צמ

הע
ון ו

יכר
 הז

״אני שתלתי עץ בארץ ישראל״ימי
הרבה מהאנשים שהגיעו לארץ ישראל לא ידעו איך לגדל צמחים ועצים 

בישראל, והיו צריכים ללמוד איך להיות חקלאים. הם שתלו עצים חדשים, כמו 
אקליפטוס ופיקוס, וגם למדו לטפל בעצים שכבר היו בארץ ישראל, כמו עצי 

הזית והתאנה. זה לא היה קל, משום שהיו הרבה אזורים בישראל בהם היו 
ביצות או אדמה קשה שבה היה כמעט בלתי אפשרי לשתול צמחים. הם בנו 

יחד מושבים וקיבוצים שבהם גידלו ירקות, פירות, פרות, תרנגולות ועוד. 

מבשלים ביחד: 
מכינים סלט ישראלי, מדברים שנפוצים מאוד בישראל: ירקות, זיתים ופירות 

הדר.  
✔ קוצצים עגבניה, מלפפון, פלפל, בצל ופטרוזיליה. 

✔ מתבלים בשמן זית, לימון, מלח ופלפל. 

✔ מערבבים ואוכלים בתאבון ביחד. 

אפשר גם להוסיף לסלט הישראלי פירות וירקות אהובים במיוחד במשפחה. 

יוצרים ביחד: 
העץ שלי- בארץ ישראל היה צריך לטעת הרבה עצים, ועדיין חשוב להמשיך 

לטעת בה. אם כל אחד יטע עץ אחד, יהיו לנו יערות נפלאים. כל משתתף 
מצייר את העץ שהיה רוצה לטעת בישראל. זה יכול להיות עץ אמיתי או עץ 

דמיוני, כמו עץ שוקולד או עץ מרשמלו. אפשר גם ״לשתול״ את העצים בדגם 
העיר המשפחתי. 
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״אני סללתי כביש בארץ ישראל״
ארץ ישראל קיימת המון זמן, ולכן היו בה תמיד דרכים רבות שעליהן נסעו 

עגלות וסוסים, אך כשבנו את מדינת ישראל סללו גם כבישים רבים, כדי שיהיה 
קל להגיע ממקום למקום. 

משחקים ביחד: 
שלום לך ארץ נהדרת! יוצאים יחד למסע על מפת ישראל- 

✔ מכינים יחד דרכון משפחתי מנייר, או דרכון לכל אחד מבני המשפחה. עם 

הדרכון נטוס בדמיוננו לישראל, ונוכל לסמן בו את כל המקומות בהם נבקר. 
✔ מציירים את מפת ישראל על הרצפה או השטיח. אפשר לצייר מפה על נייר 

גדול, ולצבוע את האזורים השונים בצבעים שונים. אפשר גם לסמן באמצעות 
נייר דבק צבעוני או חוט צמר את צורת המפה על הרצפה.  תוך כדי, כדאי 

לספר לילדים על כל הדברים השונים שיש בארץ אחת קטנה: הרים מושלגים, 
מדבר, יערות, ערים, קיבוצים, מושבים ואפילו המקום הנמוך ביותר בעולם! 
✔ טסים עם הדרכון שלנו לישראל, ונוסעים יחד בדמיוננו בכבישים לבקר 

מקומות שונים. אפשר לבקר במקום בו גדלו ההורים/ הסבים והסבתות, 
מקומות בהם יש לנו משפחה, מקומות מעניינים כמו החוף בתל אביב, הכותל 
בירושלים וכן הלאה. כאשר מגיעים לכל מקום, אפשר להתבונן יחד בתמונות 

של המקום, או לעשות יחד משהו שעושים באותו המקום. למשל, בחוף הים 
אפשר לשחות או לבנות ארמון בחול; בבית של סבא וסבתא אפשר לאכול 

משהו מיוחד, וכו׳. 
✔ אם יש מקומות בישראל בהם הילדים או ההורים ביקרו, או בהם יש 

משפחה, כדאי להתבונן בתמונות מהביקור או של המקום, להעלות זכרונות 
ממנו, או לספר לילדים על החוויה האישית של ההורים באותו מקום. למשל- 

בחוף הים של תל אביב הייתי שוחה כל שבוע עם סבתא. גם אתה תוכל 
לשחות שם בפעם הבאה שנבקר את סבתא בישראל.
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״אני בניתי גשר בארץ ישראל״
את מדינת ישראל לא בנו רק מי שהגיעו אליה מזמן, אלא המשיכו לבנות אותה 

כל אלו שהגיעו אליה במשך הרבה שנים ועד היום. למי שעובר לגור בישראל 
קוראים ״עולה חדש״ או ״עולה חדשה״. במשך 70 השנים שמדינת ישראל 
קיימת, עלו אליה המון אנשים, וכל אחד מהם הביא איתו משהו מיוחד, כמו 

מאכל מיוחד, שפה, שירים וסיפורים. הגשר שחיבר בין כל האנשים השונים 
האלו היה ועודנו השפה העברית- שפה שבה מדברים המון אנשים בארץ 

ישראל, וכמובן גם במקומות אחרים. 

משחקים ביחד: 
פנטומימה או תן קו )pictionary(: מה עושה מי שעוד לא מכיר את השפה, 

ומי שעוד לומד אותה? כולנו יכולים לדבר עם הגוף, בציור, או במוזיקה. 
כותבים על פתקים מספר מילים )לילדים קטנים אפשר ללחוש את המילה 

באוזן(. כל משתתף בתורו מנסה להמחיש את המילה באמצעות הגוף או 
בציור, ללא שימוש בשפה. המשתתפים האחרים מנסים לנחש. 
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״אני חיברתי שיר״ 
למדינת ישראל, כמו לכל המדינות, יש המנון, 

שהוא שיר מיוחד של המדינה, שכולם מכירים. ההמנון של מדינת ישראל 
מיוחד מאוד, מפני שהוא נכתב עוד לפני שהמדינה הוקמה. להמנון קוראים 

״התקווה״, והוא מספר על הרצון של כל כך הרבה אנשים לבוא ולחיות ביחד 
בארץ ישראל במדינה המיוחדת שהקימו. את ההמנון שרים בישראל באירועים 

שמחים, כמו חגיגות של חגים או משחקי ספורט, וגם באירועים עצובים. 

שרים ביחד: 
ממציאים יחד המנון משפחתי- 

✔ מאזינים להמנון של ישראל ביחד: מסבירים לילדים שהתקווה הוא שיר 

געגועים לארץ ישראל, ששרו מי שרצו לעלות לישראל עוד לפני שמדינת 
ישראל הוקמה. כשאנחנו שרים את ההמנון אנחנו נותנים כבוד למדינת 

ישראל. בעת השמעת ההמנון כולם עומדים על רגליהם ושרים. אפשר לשוחח 
עם הילדים על רגעים בהם ההורים )וגם הילדים( שרו את ההמנון והתרגשו 

במיוחד. 
✔ לאחר מכן חושבים ביחד על דברים שמייחדים את המשפחה או את 

הקהילה, וכותבים המנון של המשפחה. אפשר לבחור במנגינה פשוטה שכבר 
מכירים, ולכתוב לה מילים, או להלחין מנגינה חדשה. אפשר גם ליצור שריקה 

משפחתית או משפט בראשי תיבות המורכב משמות הילדים וההורים. 

יוצרים ביחד: 
למדינת ישראל יש גם סמל מיוחד, שאפשר לראות במקומות רבים בישראל. 

בסמל ישנה מנורה עם שבעה קנים, המסמלת את העבר, ענפי זית המסמלים 
את ההווה, והמילה ישראל המסמלת את העתיד- עם ישראל שממשיך לגדול 

ולהתפתח. מציירים יחד סמל משפחתי או דגל משפחתי: אפשר לכלול 
בו את שמות בני המשפחה, דברים שאוהבים לעשות יחד, מקומות בעולם 

שהמשפחה גרה בהם ועוד.
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״אז יש לנו ארץ״ 
כל היהודים שהגיעו לארץ ישראל במשך הרבה שנים, רצו לא רק לבנות בה 

בתים, ערים, יישובים וכבישים, אלא להקים בה מדינה- מקום שיהיה הבית 

שלהם, ובו יוכלו להחליט איך הם רוצים לחיות. 

אך להקים מדינה זה לא קל. בארץ ישראל ובארצות השכנות שלה היו הרבה 

אנשים שלא רצו שליהודים תהיה מדינה משלהם, ולכן כשמדינת ישראל 

הוכרזה, התחילה מלחמה עצובה מאוד שבה נלחמו אנשים אמיצים שרצו 

להגן על המדינה הקטנה שהקימו. יום לפני יום העצמאות, ביום הזיכרון, אנחנו 

זוכרים אותם ואת החיילים והחיילות שעזרו להגן על מדינת ישראל. בבוקר 

אנחנו עצובים, כי אנחנו זוכרים את החיילים והחיילות שאינם בחיים, אבל 

בערב אנחנו שמחים וחוגגים, כי בזכותם ובזכות כל האנשים שבנו את מדינת 

ישראל, יש לנו מקום שבו אנחנו יכולים לשמוח ולחגוג. 
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יוצרים ביחד: 
מספרים לילדים על נר הזיכרון, שאנו מדליקים ביום הזיכרון ובוער במשך כל 

היום, כדי לעזור לנו לזכור אנשים שכבר לא איתנו, ולחשוב עליהם. על נייר או 
מדבקה, מכינים יחד תווית עם שם או שמות לנר הזיכרון. זאת הזדמנות לחלוק 

עם הילדים, בעיקר ילדים בוגרים יותר, סיפורים על קרובי משפחה או חברים 
שרוצים לזכור. אפשר גם לבקר באתר יזכור ולבחור שם של חייל בודד, שאולי 

אין מי שמדליק לכבודו נר. מדליקים את הנר יחד, ומעודדים את הילדים 
לחשוב על בקשה מיוחדת שיבקשו בלב בעת ההדלקה. 

שרים ביחד: 
״עוד יבוא שלום עלינו- סלאם״: בביצוע המוכר של השיר שומעים תופים 

ומקצבים שונים- שכיף לתופף גם בבית. מכינים ביחד תופים: המון דברים 
בבית יכולים להפוך לתוף, כמו קופסת פח עם מכסה, ארגז הפוך, קופסת 

פלסטיק ועוד. אפשר לקשט את התוף בסמלים של שלום כמו יונה ועלה זית, 
בשמות בני המשפחה או בכל מה שרוצים. שרים ביחד את השיר ומתופפים. 

מרחיבים עם ילדים בוגרים: 
עם ילדים בגילאי 8 ומעלה אפשר להרחיב יותר על יום הזיכרון. כמו בהקשר 

של יום השואה, גם כאן מתאים לספר סיפור ספציפי של חייל או חיילת. 
אפשר לספר סיפור אישי של ההורים או מישהו מבני המשפחה, להראות 

תמונות ולספר על מישהו חשוב לנו שאיבדנו. אם רוצים לספר סיפור פחות 
אישי, סרטוני ההנצחה של בית אבי חי מספרים סיפורים אישיים של נופלים, 
ומתאימים לגילאים שונים, וניתן לבחור מתוכם סרטון או שניים שמתאימים 

לילדים במשפחה.

http://www.izkor.gov.il/
https://youtu.be/i4HViPVymlo
http://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn
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איך חוגגים יום הולדת למדינה? 
יום העצמאות הוא יום ההולדת של מדינת ישראל. זהו יום שבו אנחנו חוגגים 

את כל העבודה הקשה שעשו כל מי שבנו את המדינה פעם, לפני הקמתה, וגם 
בשבעים השנים מאז שקמה המדינה. ביום העצמאות, נהוג בישראל לתלות 

על הבתים ועל המכוניות את דגל ישראל, שעליו מופיע סמל מיוחד: מגן דוד, 
שהיה סמל של העם היהודי במשך המון שנים, ושני פסי תכלת, המזכירים את 

הטלית שבה מתעטפים כשמתפללים. בכל יישוב יש גם מסיבת יום הולדת 
למדינה, וכל האנשים שמחים, שרים וחוגגים ביחד. 

יוצרים ביחד: 
מכינים ביחד דגל ישראל מחומרים קיימים: אפשר ליצור דגל מכל דבר, החל 
מניירות או קרעי עיתונים וכלה בחרוזים, נרות, חלקי צעצועים ישנים וכו׳. עם 
ילדים בוגרים יותר, אפשר לחשוב על מה שישראלי בעיניהם, בין אם זה הים, 
השמש, סבא וסבתא או כל דבר, ולנסות לשלב את האלמנטים האלה בדגל. 

שרים ביחד: 
״ארץ ישראל שלי״: מוסיפים יחד בתים נוספים לשיר- מה עוד היינו רוצים 

להוסיף לארץ ישראל לכבוד יום ההולדת? למשל- בית ספר, בית כנסת, אולם 
ספורט, אצטדיון כדורגל, או כל דבר אחר. את המילים החדשות לשיר אפשר 

לכתוב ולאייר ביחד. 

צופים ביחד: 
במשך השנים הטלוויזיה החינוכית בישראל יצרה תוכניות וסרטים רבים בנושא 

יום העצמאות ויום הזיכרון. אם תרצו לצפות בהן עם הילדים, תוכלו למצוא 
אותן כאן.  אנו גם מזמינים אתכם לחגוג את יום העצמאות עם הIAC באירועי 

Celebrate Israel באזורכם! תוכלו למצוא עוד מידע באתר שלנו. 

חג עצמאות שמח!

https://youtu.be/aC1waOY3uD0
http://edu.gov.il/moe/ZikaronVeAzmaut/independence/Pages/id-broadcasts.aspx
https://israeliamerican.org/celebrate-israel-festival
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כחול ולבן 
_________________

כחול ולבן
זה הצבע שלי.

כחול ולבן
צבעי אדמתי.

כחול ולבן
כחול ולבן

זה הצבע שלי
כל ימי לעולם.

כחול ולבן,
כמו שיר, כמו חלום.

כחול ולבן
תקוה לשלום.

כחול ולבן…

כל הארץ דגלים 
_________________

כל הארץ דגלים דגלים,
עם רוקד גלים גלים

עם שמח, טף צוהל -
חג היום לישראל.
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ארץ ישראל שלי 
_________________

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?

כולנו ביחד!
אני בניתי בית בארץ ישראל

אז יש לנו ארץ
ויש לנו בית בארץ ישראל.

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?

כולנו ביחד!
אני נטעתי עץ בארץ ישראל -

אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,

ויש לנו עץ בארץ ישראל.

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?

כולנו ביחד!
אני סללתי כביש בארץ ישראל -

אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,

ויש לנו כביש בארץ ישראל.

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?

כולנו ביחד!
אני בניתי גשר בארץ ישראל -

אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,

ויש לנו כביש,
ויש לנו גשר בארץ ישראל.

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?

כולנו ביחד!
אני חיברתי שיר בארץ ישראל -

אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,

ויש לנו כביש,
ויש לנו גשר,

ויש לנו שיר על ארץ ישראל.
אות

צמ
הע

ום 
 לי

רון
שי
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הדגל שלי 
_________________

אני וגם הסבתא
ישבנו פה בצוותא

על הספסל שבגינה
וסבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת

מה שהיה לפני המדינה:

איך ישובים בנתה היא
מגדל, גדר של תיל,

ובלילות שמרה מפני אויב
בדפנה וחניתה

מהמיגדל הביטה
ושרה עם כולם מכל הלב:

הדגל שלי הוא כחול ולבן
אתמול, היום וגם מחר

הדגל שלי הוא כחול ולבן
כמו הים והמידבר.

אני וגם הסבתא
ישבנו פה בצוותא

על הספסל שבגינה
וסבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת

מה שהיה לפני המדינה.

היום הכול פורח גדל ומתפתח
רואה ולא מאמינה
והיא תמיד חוזרת

צוחקת ואומרת
אסור לשכוח את המנגינה:

הדגל שלי הוא כחול ולבן…

נולדתי לשלום
_________________

אני נולדתי אל המנגינות
ואל השירים של כל המדינות

נולדתי ללשון וגם למקום
למעט להמון שיושיט יד לשלום.

אני נולדתי לשלום שרק יגיע
אני נולדתי לשלום שרק יבוא

אני נולדתי לשלום שרק יופיע
אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו.

אני נולדתי אל החלום
ובו אני רואה שיבוא השלום

נולדתי לרצון ולאמונה
שהנה הוא יבוא אחרי שלושים שנה.

אני נולדתי לשלום שרק יגיע...

נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים
שמורה לה אדמה ולה חלקת שמיים

והיא רואה צופה הנה עולה היום
והשעה יפה זוהי שעת שלום.

אני נולדתי לשלום שרק יגיע…
אות

צמ
הע

ום 
 לי

רון
שי
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Keshet Ba’bayit
בית

ת ב
קש

Keshet Ba’bayit
REMEMBRANCE DAYS AND 
INDEPENDENCE DAY
Dear parents, 
The Remembrance days and Independence Day are coming up 

soon; this period brings us together in the transition from the 

collective memory of difficult periods in the life of the Jewish 

people and Israeli society to the festive and celebratory day of 

independence. In this kit, we refer to these topics in a way suitable 

for young children, but we also include suggestions for expansion 

with older children which you, the parents, can decide to use at 

your discretion. We hope you find this kit useful.

Join IAC Keshet and start receiving Hebrew children's book to 

your home. IACKESHET.ORG

https://www.israeliamerican.org/keshet
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Remembrance  &  Independence Days

“My land of Israel is pretty and in bloom; 
who built it, who planted? All of us 
together” 
Who is “all of us”? Who built the land of Israel?
Many years ago, many Jews came to Israel from countries all over the world. 
Why? Because they wanted a place of their own, and they wanted to get back 
to the land of Israel which they knew from the stories of the Bible and Jewish 
history. In the places where they lived, it was sometimes difficult to live a Jewish 
life – other people didn’t always like the different customs and way of life of the 
Jews, and in some places Jewish people were harmed. This is why they wanted 
to go to the land of Israel and establish a country where they can live as Jews, 
without fear. 
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Creating together: A family map with the family roots:
✗ Print the map in this link
✗ Talk with the children about the sources of the family – where did everyone 
come from to where they live now? You can discuss this with the grandparents 
or with the previous generation to learn about their journey to Israel or to the US. 
✗ Paint together the places on the map that we came from. You can use a 
different color for each branch of the family tree. 

With older children, we can expand: with children age 6 and above, we can talk 
more specifically about Holocaust Day and its meaning. At this age, we suggest 
to focus on a specific story that the children can comprehend, because the issue 
of the Holocaust is obviously complex and almost incomprehensible. 

Watch together: 
✗ Watch the clip for the song Dream together with the children; it was written 
by Avramek Koplovitz, a Jewish boy in the Lodz Ghetto who wrote poems in 
his notebook. Avramek’s father, who was the only surviving member of the 
family, found the notebook and took it to Israel with him. Many years later, 
Avramek’s step-brother found the notebook in Israel, and the songwriter Irit 
Amiel translated the songs into Hebrew. You can find much more information 
on Avramek and his commemoration story at this link. The children can see the 
photos, his songs and his drawings. 

✗ After watching, tell the children a brief version of the story – younger children 
can be told with less detail – and ask them to write or draw their dream, as 
Avramek did his. Sometimes, when we have it hard or sad, it’s nice to think of a 
dream where we can do everything. Talk to the children about how, although it is 
sad that many children couldn’t achieve their dreams, many other people, such 
as Avramek’s father and stepbrother, who worked hard to keep their dreams 
alive. Please note: it’s important to try and end on an optimistic note of achieving 
dreams, in order to help the children cope with the sadness of this topic. 
More stories suitable for children can be found on the Yad Vashem website. 

Remembrance  &  Independence Days

http://genealogy.galim.org.il/upload/images/map_b.gif
https://www.youtube.com/watch?v=tWP7prW_Dfg
http://www.lodz-israel.co.il/abramek/abramek.html
http://education.yadvashem.org/alef-bet/index.asp
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“I built a home in the Land of Israel” 
(How was Israel built?)

The people who arrived from all over the world built cities, villages and 
kibbutzim to live in, and also settled in existing cities like Jerusalem and Jaffa. 
Some of them had big houses, but more often they lived in small shacks and 
wooden houses, while keeping busy building the country. Those who come first 
to a new place are called “pioneers”; the pioneers worked hard to build towns in 
the land of Israel. Even a big city like Tel Aviv started as a small town with very 
few people and lots of sand. 

Building together: 
Build together a special city – use old cardboard boxes, blocks, Lego, and even 
toilet paper rolls to build a small city at home. You can look at pictures of old Tel 
Aviv and of Tel Aviv in the present and think together about the type of city we 
want to build. For example – what kind of houses do we want in our city? What 
shall we call it? Where will we place it? Who will live in it? Later, we can also add 
trees, roads, bridges and more. You can invite other families to join and build 
their own cities, and together build a whole country!

Remembrance  &  Independence Days
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“I planted a tree in the Land of Israel”
Many of the people who came to Israel did not know how to grow plants and 
trees in their new country; they had to learn how to become farmers. They 
planted new trees, such as eucalyptus and fichus, and also learned how to take 
care of trees that were already there, like olive and fig trees. It wasn’t easy, 
because many regions in the Land of Israel were marshes, or had very hard soil 
that made it difficult to plant. They built villages and kibbutzim together, where 
they grew vegetables, fruit, cows, chickens and more. 

Cooking together: 
Prepare an Israeli salad from produce that’s very common in Israel – vegetables, 
olives, and citrus fruit. 
✗ Chop a tomato, cucumber, pepper, onion and parsley.
✗ Season with olive oil, lemon, salt and pepper.
✗ Mix it all, eat and enjoy it together.
You can also add to the Israeli salad your family’s favorite fruit and vegetables.

Creating together: 
My tree – many trees had to be planted in Israel, and it’s still important to 
plant more. If each person planted one tree, we’ll have wonderful forests. Each 
participant draws the trees they would want to plant in Israel. It can be a real or 
imaginary tree, like a chocolate or marshmallow tree. You can also “plant” the 
trees in the family’s city model. 

Remembrance  &  Independence Days
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“I paved a road in the land of Israel”
The land of Israel exists for a very long time, so there were always roads for 
horses and carts; when the State of Israel was built, many more roads were 
paved to make it easy to travel from one place to another. 

Playing together: 
Shalom, Wonderful Country! Travel together on a map of Israel:
✗ Using paper, prepare together a family passport, or a passport for each 
member of the family; using this passport, we will make an imaginary trip to 
Israel and mark in it all the place we would visit. 
✗ Draw the map of Israel on the floor or carpet. You can draw a map on a large 
sheet of paper, and color each region with a different color. You can also trace 
the shape of the map on the floor using colored masking tape or wool string. 
While doing this, tell the children about all the things that can be found in this 
one small country – snowy mountains, deserts, forests, cities, kibbutzim, villages, 
and even the lowest place in the world!
✗ We use the passport and fly to Israel, and in our imagination, we travel 
the roads to visit various places. We can visit the place where the parents/
grandparents grew up, places where we have families, interesting places like 
the beach in Tel Aviv, the Wailing Wall in Jerusalem, and so on. When we get 
to a place, we can look together at pictures from that place, or do something 
together that relates to that place. For example, swim or build a sand castle at 
the beach; eat something special at grandparents’ home, etc. 
✗ If there are places in Israel where the children or parents have visited, or where 
there is family, we can look at photos of the visit or the place, reminisce about 
it, or tell the children some personal experiences of the parents from that place. 
For example, I used to swim with grandma every week at the Tel Aviv beach; you 
could also swim there with grandma next time we visit her in Israel. 

Remembrance  &  Independence Days
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“I built a bridge in the land of Israel”
Israel was not only built by those who arrived there a long time ago, but it was 
continuously built by all those who have arrived there over many years, until 
today. A person who goes to live in Israel is called “Oleh Hadash” or “Olah 
Hadasha” – new immigrant. In the 70 years since Israel was founded, many 
people immigrated to it and each one of them brought along something special, 
like a unique food, language, songs and stories. The bridge connecting all those 
people was always – and still is – the Hebrew language. This is the language most 
people in Israel speak, as well, of course, as people in many other places. 

Playing together: 
Pantomime or Pictionary: what does one do when he doesn’t know the language, 
or while still learning it? We can all talk with our bodies, by drawing, or using 
music. Write several words on notepaper (you can whisper the word in the ear 
of little children). Each participant in turn tries to make the word understood by 
using the body, or by drawing, without using language. The other participants try 
to guess the word. 

Remembrance  &  Independence Days
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“I wrote a song”
Like every country, Israel also has a national anthem. This is a special song of the 
country that everyone knows. The Israeli anthem is very special, because it was 
written before the state was even established. It is called “Hatikva” – the hope – 
and it talks about the yearning of so many people to come live together in the 
land of Israel, in their own country. The anthem is sung in Israel in happy events, 
like celebrations and sports events, and also in sad events. 

Singing together: 
Invent a family anthem together:

✔ Listen together to the Israeli anthem. Explain to the children that Hatikva is a 
song of yearning to the land of Israel, that was sung by people who wanted to 
immigrate to Israel before the state was founded. When we sing the anthem, we 
honor the State of Israel. When the anthem is heard everyone stands on their 
feet and sings together. Talk to the children about moments when the parents 
(and the children) had sung the anthem which where especially moving. 

✔ Then we think together about things that are unique to the family or 
community, and write an anthem for the family. You can choose a simple, familiar 
tune and add words to it, or compose a new tune. You can also create a family 
whistle or an acronym of the names of the children and parents. 

Creating together: 
The State of Israel also had a special emblem that you can see in many places 
around the country. The emblem has a Menorah with seven lights symbolizing 
the past, olive leaves symbolizing the present, and the word Israel – symbolizing 
the future: the people of Israel who continues to grow and develop. Draw 
together a family emblem or flag: you can include the names of family members, 
things we like to do together, places where the family had lived, etc. 

Remembrance  &  Independence Days
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“So we have a country”
All the Jews who came to Israel over many years wanted to not only build 
homes, towns, villages and roads – they wanted to build a country; a place that 
will be their home and where they can decide how they want to live.

But building a country isn’t easy. In the land of Israel and in the neighboring 
countries there were many people who did not want the Jews to have their own 
country; so when the State of Israel was declared, a sad war started and brave 
people fought to defend the little country they have founded. The day before 
Independence Day, on Remembrance Day, we remember all the men and women 
and soldiers who helped defend the state of Israel. In the morning we are sad, 
because we remember all those soldiers who are not alive any more, but in the 
evening we are happy again, celebrating, because thanks to them and to all the 
others who had built the state of Israel we have a place where we can celebrate 
and be happy.

Remembrance  &  Independence Days
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Creating together: 
Tell the children about the memorial candle that we light on Remembrance 
Day, and how it burns the whole day to help us remember people who are no 
longer with us, and think about them. On a piece of paper or sticker, write a 
label with the name/s of those we remember. This is an opportunity to share 
with the children, especially the older ones, stories of relatives or friends that 
we want to remember. You can also visit the Yizkor website and find the name 
of a lonely soldier who may have no-one to light a candle in his honor. Light the 
candle together, and encourage the children to think of a special wish they can 
have in their heart when lighting the candle. 

Sing together: 
“Od Yavo Shalom Aleinu – Salam” (Peace will still come); in the well-known 
arrangement of the song we hear drums and different beats – we can have 
fun drumming them at home. Prepare drums together: many things around 
the house can become drums – tin cans with lids, upside down boxes, plastic 
containers, etc. You can decorate the drum with peace symbols such as a dove 
and olive leaves, with the names of family members or anything else. Sing the 
song and drum together. 

For older children, expand: 
With children age 8 and over we can talk more about Remembrance Day. 
Like in the context of Holocaust Day, here we can also tell the specific story of 
a soldier. It can be a personal story of the parents or a family member; show 
photos and tell about someone meaningful that we have lost. If we prefer to 
tell a less personal story, the commemoration videos of Bet Avi Hai tell the 
personal stories of the fallen, and are suitable for various ages; you can select a 
video or two that are appropriate to show children in the family.

Remembrance  &  Independence Days

http://www.izkor.gov.il/
https://youtu.be/i4HViPVymlo
http://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn
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How do you celebrate a birthday 
for a country?
Independence Day is Israel’s birthday. This is the day when we celebrate all the 
hard work by those who had built the country a long time ago, before it was 
founded, and in the 70 years since it was declared. On Independence Day people 
in Israel fly flags on their houses and cars; the Israeli flag has a special symbol on 
it: a Magen David – which was the symbol of the Jewish people for many many 
years, and two light blue stripes, reminding us of the Talit people wrap around 
themselves when they pray. Every town and village has a birthday party for the 
country, and everyone is happy, singing and dancing together.

Creating together: 
make an Israeli flag from materials found around the house: a flag can be made 
of anything: papers, magazine tear-sheets, and even beads, candles, old toy 
parts, etc. With older children, we can discuss “what is Israeli” for them. Whether 
the sea, the sun, grandparents, or anything else; try to incorporate these 
elements into the flag.

Sing together: 
“Eretz Israel Sheli” (My land of Israel): add together additional stanzas to the 
song – what else would we like to add to the Land of Israel for its birthday? For 
example, a school, a synagogue, a sports arena, a soccer stadium, or anything 
else. Write and illustrate together the new words of the song.

Remembrance  &  Independence Days

https://youtu.be/aC1waOY3uD0
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Watch together: 
Over the years, Israeli Educational TV created many programs and films about 
Independence Day and Remembrance Day. If you want to watch them with 
the children, find them here. We also invite you to celebrate Independence 
Day with the IAC in the “Celebrate Israel” events in your region! More 
information is on our website. 

Watch together: 
in honor of Yom Haatzmaut, get to know Israel better with Grover and all 
of the Sesame Street friends on Shalom Sesame! You can find the show in 
two parts here and here. We would also like to invite you to join the IAC in 
celebrating by attending a Celebrate Israel Festival near you! You can find 
more information about that on our website. 

Happy Independence Day!

Remembrance  &  Independence Days

http://edu.gov.il/moe/ZikaronVeAzmaut/independence/Pages/id-broadcasts.aspx
https://israeliamerican.org/celebrate-israel-festival
https://israeliamerican.org/celebrate-israel-festival
https://youtu.be/ncg_vcMXQBY
https://youtu.be/iuUHBFIbiRc
https://israeliamerican.org/celebrate-israel-festival
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White and Blue
________________

White and blue
This is my color.
White and blue
The colors of my land.

White and blue
White and blue
This is my color
For ever and ever.

White and blue
Like a song, like a dream.
White and blue
Is a hope for peace. 

White and blue…
________________

The Whole Country with Flags 

The whole country is full of flags,
The people are dancing, wave after 
wave, 
The nation is happy, the children 
rejoice – 
It’s a holiday for Israel.
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My Land of Israel
________________

My land of Israel is pretty and in bloom
Who has built it? Who has planted?
We all did together!
I built a house in the land of Israel,
So we have a country
And we have a home in the land of 
Israel.

My land of Israel is pretty and in bloom
Who has built it? Who has planted?
We all did together!
I planted a tree in the land of Israel,
So we have a country,
And we have a home
And we have a tree in the land of Israel.

My land of Israel is pretty and in bloom
Who has built it? Who has planted?
We all did together!
I paved a road in the land of Israel – 
So we have a country,
And we have a home,
And we have a tree,
And we have a road in the land of 
Israel.

My land of Israel is pretty and in bloom
Who has built it? Who has planted?
We all did together!
I built a bridge in the land of Israel – 
So we have a country,
And we have a home,
And we have a tree,
And we have a road,
And we have a bridge in the land of 
Israel.

My land of Israel is pretty and in bloom
Who has built it? Who has planted?
We all did together!
I wrote a song in the land of Israel – 
So we have a country,
And we have a home,
And we have a tree,
And we have a road,
And we have a bridge 
And we have song on the land of Israel.
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I was Born for Peace
________________

I was born into the music
And into the songs of all countries
I was born to the language and to the 
place
To the few, to the many, who will offer 
their hand in peace

I was born for peace, may it come
I was born for peace, may it be here
I was born for peace, may it appear
I want, I want, I want to be in it.

I was born to the dream
Where I see peace coming
I was born to the will and belief
That it will come already, thirty years 
have gone by.

I was born for peace, may it come…

I was born to a nation of two thousand 
years
With a land and a sky saved for it
And it sees, it expects, here comes a 
new day
This is the hour of beauty, the hour of 
peace. 

I was born for peace, may it come…

My Flag
________________

Me and the Grandma
We sat here together
On the bench in the garden
And grandma is telling again and again
What was here before the state: 

How she built villages, 
A tower, a fence of barbed wire,
And a nights she stood guard from the 
enemy
In Dafna and in Hanita
She watched from the tower
And sang from the heart with the 
others:

My flag is blue and white
Yesterday, today and tomorrow
My flag is blue and white
Like the sea and the desert. 

Me and the Grandma
We sat here together
On the bench in the garden
And grandma is telling again and again
What was here before the state.

Nowadays everything grows and 
develops
I see but I cannot believe
She is always telling
Laughing and saying
We must not forget the tune:

My flag is blue and white…


