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  ..."אנו מכריזים בזאת "–חלק ג  

  

  

  

  ____________________________: שמי 

  _______________________: הכיתה שלי 

  _____________________: בית הספר שלי

4.5  

4.5.3  

 

 הכרזת המדינה

  

 שמחה ברחוב

  

 משוריינים בדרך לירושליםלדי ש
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  ..."אנו מכריזים בזאת "–חלק ג 

  

  

  

  .לפניכם כותרת של ידיעה שהתפרסמה בעיתון

  

  

  

  

  

  

  

  
  ? ______________________יתוןבאיזה תאריך התפרסמה הידיעה בע  .א  .1

     ____________________________________________________  

  

  ______________________________ ______?כמה שנים עברו מאז  .ב

    ____________________________________________________  

  

    ?השתנה ביום הזה בארץ ישראל מה, על פי הכותרת של הידיעה  .ג

   _____________________________. דברים לפחות2 כתבו בלשונכם

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  

  

 

  :הסבר מילים

   השלטון הבריטי בארץ ישראל- המנדט

   הממונה מטעם הבריטים בארץ ישראל-  הנציב 

4.5.3  

  
  

  1948 במאי 14, ח"באייר תש' ה'      יום ו
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  : לפניכם שני מקורות מידע  .2

, ס שבו הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל תצלום של הטק-הראשון 

  .  קטע עיתון שהתפרסם לאחר הכרזת המדינה-והשני 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .קראו את קטע העיתון וענו על השאלות, התבוננו בתצלום 

 על  דוד בן גוריון שבו הכריזהיו בטקס ת ישראלמדינ של סמלים שניו לאי  .א

  ________________________________ ____?הקמת מדינת ישראל

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  _____________________________? _________ בטקסהשתתףמי   .ב

____________________________________________________

____________________________________________________  

  _____________________________? ___)מה היה בו( הטקס לַלָּכמה   .ג

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  1948 במאי 16, ח"יום א ז באייר תש  

  :הסבר מילים
  הכולל את מנהיגי העם, ערב הקמת המדינה,  הגוף המחוקק העליון- מועצת העם

4.5.3  
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תגשמות ההקמת מדינת ישראל היא בכותרת של קטע העיתון כתוב ש  .ד

  ___________________________. הסבירו מדוע. דורותה) חלום(חזון 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

  

הממשלה הזמנית של , כפי שקראתם בכותרות העיתונים בעמודים הקודמים  .3

  .מדינת ישראל הוקמה מיד לאחר שהבריטים עזבו את הארץ

   ________________________?ממשלה זמנית מיד צריך היה להקיםמדוע 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  הכריז על הקמת ר שאכ) אמיץ(גוריון עשה מעשה נועז  יש הטוענים שדוד בן  .4

  ____________________________? מדוע הם טוענים זאת. ראל ישמדינת

_______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  

  בכיתתכם או בבית ספרכם מצויים העתקים של מגילת העצמאות ושל   .א  .5

  .דגל ישראלגם מונף בוודאי ו, "התקווה "-ההמנון הלאומי 

  __________________________________________. הסבירו מדוע     

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ? _____________________ משלהמדוע יש למדינת ישראל דגל והמנון  .ב

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  

 

4.5.3  


