
 

 

 אייר -החודש העברי ברחוב סומסום 

 

 

 

 

   

 לצפייה בסרטון                                    

העצמאות וגם את ל"ג בעומר ויום ירושלים, סדרה  אנו מציינים את יום הזיכרון ויום בחודש אייר

של מועדים שמקשרים בין העבר וההווה של העם היהודי ומספרים על הקשר של העם לארץ  

 ישראל.   

עוסק ביום הולדתה של מדינת ישראל וההתרגשות של  "חודש אייר ברחוב סומסום"הפרק 

ים להיווסדה אך ארץ ישראל קיימת שנ 73השנה, מדינת ישראל חוגגת  .אביגיל לקראת האירוע

מתגלה כאשר בת זמננו והמדינה ושלוש שנים. הקשר בין הארץ העתיקה   שבעיםהרבה יותר מ

ומספרת סיפורים על אנשים שחיו כאן מזמן כמו שושנה מראה לאביגיל חפצים מן העבר הרחוק 

 במינו באתרי הארץ.אברהם אבינו. כמו כן, כרובי משתף אותנו בטיול מיוחד 

 הצעות לפעילות בעקבות צפייה: 

בתחילת התוכנית אנימציה של חודש אייר בה מופיעים חפצים שונים  הקשורים  מה הקשר?

אפשר   .לחודש:  אותיות, סברס ומגן דוד. אלו רק חלק מהחפצים שמסמלים את אירועי החודש

ך תושלט לחודש אייר ולהזמין את הילדים לעצב  על הקשר בין החפצים שנבחרו והחודש לשוחח 

 .    תמונות של חפצים נוספיםחפצים או שימוש ב

אנשים  –לומדים על עבודתם של ארכיאולוגים בפרק על חודש אייר  רבה שניםכך היה לפני ה

לעיתים,  . שחופרים באדמה ומגלים חלקי חפצים המספרים על החיים בישראל בימים עברו 

  .למצוא חלקים רבים ולהדביק אותם ביחד כדי לשחזר חפץ. עבודה זו נקראת רפאות עליהם 

ם עתיקים כמו כדים בגדלים שונים ולגזור אותם לחלקים. אפשר גם תוכלו לצייר תמונות של חפצי

להשתמש בתמונות של עתיקות. ערבבו את כל החלקים של הציורים השונים ונסו לחבר מחדש 

 את הכלים. 
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בים מופיעה המנורה  בפסיפסים רבמקומות שונים בישראל גילו ארכיאולוגים פסיפסים עתיקים. 

באבני   מנייר צבעוני או להשתמשקטנים   אפשר להכין ריבועיםשהיא גם חלק מסמל המדינה.  

 ולימים המיוחדים שחלים בו.   לחודש אייראו תמונה אחרת שמתאימה  פסיפס וליצור בהן מנורה

שושנה הכירה את אברהם אבינו! אברהם היה היהודי אביגיל תוהה עם סבתא   מכניסים אורחים

הראשון והקשר בין העם היהודי וארץ ישראל התחיל איתו. אחד מהסיפורים המפורסמים ביותר 

על אברהם ואשתו שרה מספר כיצד הכניסו אורחים: קבלו אותם בחום, שטפו להם את הרגליים, 

סי "הכנסת אורחים" בהם ציורים של  הכינו והגישו להם אוכל ולוו אותם בדרכם. הכינו כרטי

אתם מארחים )בגן, הפעולות השונות שבצעו אברהם ושרה. את הכרטיסים שמרו בקופסא וכאשר 

יכול ליטול כרטיס מהקופסא ולהיות אחראי לבצוע אותו תפקיד. היום, כל אחד בכיתה או בבית( 

 חרת מתאימה!להמציא פעולה אאפשר לא נהוג לשטוף לאורחים את הרגליים אך 

 

 

דת מלו לחם יבש לאורחת ובקש מלמלם אביגיל באה ל

 כפי שסבא של למלם לימד אותה!  על הכנסת אורחים

 בסרטון לצפייה

 

 

 

 

 

 

 

מציעה שתי מילים שבמיוחד מתאימות  ן"ילת היום בג"מתכנית 

בסרטונים וליצור בעקבות  . אפשר לצפותשכניםו  יחדליום העצמאות: 

 טונים. רצפייה בסלחצו על כל אחת מהמילים להצפייה! 
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