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 ילדות בימי קום המדינה

ת ו א מ צ ע ה ם  ו י ת  א ר ק ל ם  י ד י מ ל ת ל ה  ד ו ב ע ף   ד
 

 פתיח למורה
 

מן המחצית הראשונה של המאה פעילות זו מלווה מאגר של עיתוני ילדים  תיאור

 שנמצא באוסף העיתונות העברית של הספרייה הלאומית. העשרים

מגישים פעילויות שמציגות את חיי הילדים אנו לקראת יום העצמאות 

מתקופה באים לידי ביטוי בעיתונות הילדים הם כפי ש בתקופת קום המדינה

 זו. 

בדף העבודה ייחשפו התלמידים למספר קטעים מעיתון "משמר לילדים". 

 ם של ילדים שכתבו לעיתון.הקטעים הם פרי עט

באמצעות קטעי העיתונות יקבלו התלמידים הצצה לחייהם של ילדים בני 

גילם בתקופת הקמת המדינה, ויעמדו על משמעות המושג "חברה מגויסת" 

 כפי שהוא בא לידי ביטוי בחיי הילדים של אותם ימים. 

נה לערוך היכרות ראשונית עם חיי הילדים בתקופת קום המדי  יעדים

 באמצעות מסמך מקורי מהתקופה

  משמעות המושג "חברה מגויסת" ולהבין כיצד הוא בא לעמוד על

 בתקופת קום המדינה לידי ביטוי בחיי היום יום

 לפתח יכולת קריאה וניתוח של מקור ראשוני 

 ו' -תלמידי כיתות ה' קהל יעד

 שיעורים 1-2 אורך

רקע 

 נדרש

על המורה לספק לתלמידים רקע היסטורי בסיסי על הקמת המדינה 

 ושנותיה הראשונות. 

 ניתן למצוא מידע בסיסי בנושא באתרים אלה:

 באתר הספרייה הוירטואלית של מט"ח –הקמת המדינה ושנותיה הראשונות

 Ynetמתוך אנציקלופדיית  –הקמת מדינת ישראל על ציר הזמן

יתכן שיהיה על המורה לבאר מילים קשות ומושגים לא מוכרים בקטעי 

 העיתונות, ולכן רצוי לקרוא את הקטעים בקול רם במליאת הכיתה.  

http://lib.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=22
http://lib.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=22
http://time.ynet.co.il/history.htm#4685537
http://time.ynet.co.il/history.htm#4685537
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גם בתקופת קום המדינה חיו בארץ ישראל ילדים. כמוכם, הם למדו בבית הספר, שיחקו 

במשחקים, קראו ספרים והתעניינו בעולם שסביבם. אולם קיימים הבדלים רבים בין 

 הילדות בתקופת קום המדינה לבין הילדות בימינו.

 בתקופה שטרם קום המדינה וגם לאחר הקמתה, 

 היו רבים מן היהודים בארץ ישראל מגויסים 

 למטרה הקיומית של הקמת המדינה, פיתוחה, 

 והגנה עליה. 

 כיצד נראית ילדות בתקופה של מלחמה ותהפוכות? 

 כיצד הושפעו ילדי הארץ מן התקופה הסוערת? 

 כדי להכיר את עולמם של הילדים שחיו בתקופת 

 קום המדינה, ניעזר במכתבים שכתבו ילדים 

 ."משמר לילדים"למערכת של עיתון הילדים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתקופת קום  "משמר לילדים"קראו את הקטעים הבאים, הלקוחים מעיתון הילדים 

 המדינה, וענו על השאלות המופיעות אחריהם. 

  

 
היא קבוצה  חברה מגויסת

שחבריה מקדישים את מרב 
מאמציהם להשגת מטרות 

 לאומיות וחברתיות, 
ומוותרים על נוחותם ורווחתם 
 למען צרכי החברה והמדינה.

 

 
היה שבועון לילדים  "משמר לילדים"

 . 1491-1491שיצא לאור בשנים 
יוצרים רבים ומפורסמים כתבו עבור 

השבועון, ביניהם לאה גולדברג ודבורה 
 עומר. 

 

 מעניין לדעת
שני הספרים הראשונים בסדרת 'חסמבה' 

מאת יגאל מוסינזון, פורסמו לראשונה 
 כסיפור בהמשכים ב"משמר לילדים"!



 

3 
 

 

 קטעים מתוך המדור: 

 
 א

 
 , 1.1.1499מתוך "משמר לילדים", 

 19עמ' 

 ב

 
 , 9.1.1494מתוך "משמר לילדים", 

 11עמ' 
 

 ג

 
 , 9.1.1494מתוך "משמר לילדים", 

 11עמ' 

 ד

  
 , 1.1.1499מתוך "משמר לילדים", 

 19עמ' 

 ה

  
 , 9.1.1494מתוך "משמר לילדים", 

 11עמ' 
 

 

http://ildigital.olivesoftware.com/Olive/ODE/NLI/Default.aspx?href=YAR%2F1948%2F01%2F01&pageno=13&view=document
http://ildigital.olivesoftware.com/Olive/ODE/NLI/Default.aspx?href=YAR%2F1948%2F01%2F01&pageno=13&view=document
http://ildigital.olivesoftware.com/Olive/ODE/NLI/Default.aspx?href=YAR%2F1948%2F01%2F01&pageno=13&view=document
http://ildigital.olivesoftware.com/Olive/ODE/NLI/Default.aspx?href=YAR%2F1948%2F01%2F01&pageno=13&view=document
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 שאלות

 
איזה מן הקטעים פורסמו בעיתון שיצא לאור לפני הקמת המדינה, ואיזה מן  .1

הקטעים התפרסמו לאחר הקמת המדינה? ציינו את מספרי הקטעים ואת 

 כותרתם:

 פורסם לאחר הקמת המדינה המדינהפורסם לפני הקמת 

 

 

 

 

 

מדור לדברי ילדים".  –כל קטעי העיתונות שלפניכם לקוחים מתוך המדור "אנחנו  .2

ילדים שלחו אותם לעיתון. קראו כל אחד מן הקטעים וכתבו במספר מילים מה 

 הוא הנושא המרכזי שעליו בחרו הילד או הילדה לכתוב.

 הנושא המרכזי בקטע הקטע

 "למופת!"קטע א: 

 

 

 

 

  קטע ב: "אחי יצא לעמדה"

 

 

  קטע ג: "צבאנו אמיץ וגיבור"

 

 

 –קטע ד: "מה נשמע אצלנו? 

 עין שמר"

 

 

 

  קטע ה: "בחורי הפלמ"ח"
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אילו קשיים ואתגרים עמדו בפני מדינת ישראל הצעירה, שהצריכו את תושביה  .1

 להתנהג כחברה מגויסת? מנו לפחות שלושה תחומים. 

 ___________________________________________________________ .א

 ___________________________________________________________ .ב

 ___________________________________________________________ .ג

 

 

מצאו בקטעי העיתונות לפחות שני ביטויים של התנדבות או ויתור למען החברה,  .9

 וסמנו אותם בצבע.

 

 

 קראו שוב את ההגדרה של חברה מגויסת: .1

היא קבוצה שחבריה מקדישים את מרב מאמציהם למטרות  חברה מגויסת"

לאומיות וחברתיות, ומוותרים על נוחותם ורווחתם למען צרכי החברה 

 והמדינה". 

, הסבירו כיצד היו הילדים הכותבים חלק מן שקראתם לפי קטעי העיתונות

 החברה המגויסת. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

האם הנושאים שהעסיקו את הילדים בימי קום המדינה דומים לנושאים  .6

 שמעסיקים אתכם היום? מדוע? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 

6 
 

 האם לדעתכם החברה שלנו כיום היא "חברה מגויסת"? נמקו. .7

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

ים. מנו לפחות שני גם בימינו עומדת החברה במדינת ישראל בפני קשיים ואתגר .9

 אתגרים כאלה.

 ___________________________________________________________ .א

 ___________________________________________________________ .ב

 

 

באילו תחומים יכולים לדעתכם הילדים במדינת ישראל לתרום ולסייע למען  .4

 ציינו שלוש דוגמאות: כלל החברה? 

 ____________________________________________________________א. 

 ב. ____________________________________________________________

 ג. _____________________________________________________________

 


