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 תשבצים מהעבר

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
 

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

   העשרים שנמצא באוסף העיתונות העברית של הספרייה הלאומית.

לקראת יום העצמאות אנו מגישים פעילויות שמציגות את חיי הילדים בתקופת 

 קום המדינה כפי שהם באים לידי ביטוי בעיתונות הילדים מתקופה זו. 

לפתור תשבצים שהודפסו לכבוד  12-ת זו אנחנו מזמינים את ילדי המאה הבפעילו

עיתוני "דבר לילדים" ,ב2191בשנת  ,של מדינת ישראל ראשוןיום העצמאות ה

אירועים ודמויות יתוודעול ו"משמר לילדים". כדי לפתור את התשבצים התלמידים

ות שהיו נכונות עם הגדרכן עם השפה "של פעם" וויתמודדו מרכזיות של התקופה, 

 .אינן בתוקףכבר  אולי , והיוםההםלימים 

הנחיות 

 למורים

אנחנו ממליצים להגיש את דף העבודה לתלמיד במסגרת שיעור שעוסק בעיתונות 

 ילדים מראשית ימי המדינה.

 ראשית,הזכירו לילדים שהתשבצים הופיעו בעיתוני ילדים שיצאו לאור ב-

, בה' ת הראשון של מדינת ישראל, יום לפני יום העצמאו2191במאי  9

 . באייר תש"ט

כדי לעזור לילדים להבין את משמעות התאריך, מומלץ לציין שבשנת 

ייתכן מאוד שהסבים והסבתות שלהם היו בגילם ושהם עצמם ניסו  2191

 .ללולפתור את התשבצים ה

  לפני שהתלמידים יתחילו לפתור את התשבצים אנחנו ממליצים להדגים

 פתרון של מספר הגדרות מאתגרות. 

מקוריים מחודש מאי הם תשבצים תשבצים חשוב להדגיש בפני הילדים שה

כדי לפתור חלק מן ההגדרות, צריך לבדוק את המצב שהיה  לכן,. 2191

 2191, ובכלל את המציאות של בארץ בימים ההם

 .שר החוץההגדרה:  השל, בתשבץ מ"דבר לילדים" מופיעלמ

 כדי לפתור את ההגדרה צריך לחשוב על הנקודות הבאות:

o שר החוץ? הומי 

o 2191נכונה גם בשנת שהשבתם  האם התשובה? 

o  2191איך נדע מי היה שר החוץ בשנת? 

 

 אפשר להציע לילדים לגלוש לאתרים הבאים: 
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w::hteessspemkttk:pv/gpl/ev/g:ewkse.k.twt//:ptth2-, קישור ל"ממשלה ה" 

 " ממשלת ישראל הראשונהובויקיפדיה בערך: "

 

  שפת םבין הבדליהנקודה נוספת לדיון היא השפה.  מומלץ לציין את

 ימיהשפה שהייתה מקובלת בראשית  ביןוהדיבור המקובלת בימינו 

 המדינה.

  בגלל  תשבץ כולויהיה קשה להשלים את השולסיום, חשוב לציין שייתכן

לנסות ולחוות את  הוא . העיקר2191במידע ובשפה היום לעומת ההבדלים 

 .החוויה

"מלמעלה  12מ"דבר לילדים" ישנה שגיאה. הגדרה המקורי בתשבץ  שימו לב!

 "מלמעלה למטה". 11למשבצות של  למטה", מתאימה למעשה

 .המדינה שנות בראשית לאור שיצאה הילדים עיתונות את להכיר  יעדים

 המדינה שנות מראשית ודמויות מושגים להכיר. 

 מן בתשבץ הגדרות לפתור כדי חקר וכישורי ביקורתית חשיבה להפעיל 

 .העבר

 כיתה ו' ומעלהתלמידי  קהל יעד

 שיעורים.  2-1 אורך

רקע 

 נדרש

על המורה לספק לתלמידים רקע היסטורי בסיסי על הקמת המדינה ושנותיה 

 הראשונות. 

 אפשר למצוא מידע בסיסי בנושא באתרים אלה:

 הספרייה הוירטואלית של מט"חמתוך –הקמת המדינה ושנותיה הראשונות

 Ynetמתוך אנציקלופדיית  –הקמת מדינת ישראל על ציר הזמן

ציודנדרש

  

 כדי( מילון, אנציקלופדיה) עיון לספרי או למחשב גישה תהיה שלתלמידים מומלץ

 .השאלות את לפתור

 

  

http://www.knesset.gov.il/govt/heb/memshalot.asp
http://www.knesset.gov.il/govt/heb/memshalot.asp
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
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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 תשבצים מהעבר

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

 בטח פתרתם תשבצים רבים בעבר...

 שנה? 06-אבל האם יצא לכם לפתור תשבצים בני יותר מ

 . 2191בדפים שלפניכם תוכלו לפתור תשבצים שהופיעו בעיתוני ילדים בשנת 

 אולי אפילו סבא וסבתא שלכם ניסו לפתור את התשבצים האלה כשהם היו קטנים?!

 

 

 

 

 

  .זכרו שהתשבצים נכתבו לפני שנים רבות 

 ההגדרות נכונות לזמנים ההם, ולא בהכרח לימינו.

)שר החוץ בימינו(,  'ליברמן' איננההתשובה הנכונה  –" שר החוץלמשל: בהגדרה של "

 )משה שרת היה שר החוץ בכנסת הראשונה(. 'שרת'אלא 

 

 , היעזרו בספרי עיון ובאינטרנט. 2191כדי לדעת פרטים על החיים בשנת 

 אפשר למצוא מידע בסיסי בנושא באתרים אלה:

o מתוך הספרייה הוירטואלית של מט"ח –הקמת המדינה ושנותיה הראשונות 

o מתוך אנציקלופדיית  –הקמת מדינת ישראל על ציר הזמןYnet 

o מתוך אתר הכנסת –הממשלה הראשונה 

o אתר ויקיפדיה - ממשלת ישראל הראשונה 

 

  קצת שונה מהשפה שאתם משתמשים לפני שישים שנהגם השפה שבה דיברו וכתבו ,

  יום. בה ה

 אם חלק מן המילים קשות לכם, היעזרו במילון.

 

  !ואם עדיין קצת קשה... לא נורא  

 העיקר שחוויתם את החוויה של תשבצים מימי סבא וסבתא!

 

 !מ"דבר לילדים" ישנה שגיאה.המקורי בתשבץ  שימו לב  

 "מלמעלה למטה". 11"מלמעלה למטה", מתאימה למעשה למשבצות של  12הגדרה  

 

 שימו לב!
 

 שנה.  06-זה לא פשוט לפתור תשבץ בן יותר מ
 קראו את ההמלצות הבאות שיכולות לעזור בפתרון!

 
 

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
file:///C:/Users/Karene/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/665U84Z6/o%09http:/www.knesset.gov.il/govt/heb/membynumber.asp%3fmemshala=1
file:///C:/Users/Karene/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/665U84Z6/o%09http:/www.knesset.gov.il/govt/heb/membynumber.asp%3fmemshala=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
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  לילדיםדבר 

 יום העצמאות הראשוןערב , 9141במאי  4
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 משמר לילדים
יום העצמאות הראשוןערב  ,9141במאי  4  

 

 


