יֹום הָ ַע ְצמָ אּות
פרק מתוך ספר החגים והמועדים המונגש קוגניטיבית

מסמך בפישוט לשוני
1

יום העצמאות

מועד החג  -מתי חוגגים את יום העצמאות?
יום העצמאות מתקיים בחודש אייר.
חודש אייר הוא החודש ה  8בשנה העברית.
מציינים את יום הזיכרון ביום ה  5בחודש זה.
יום העצמאות מתחיל בסוף יום הזיכרון.

מקור החג  -למה חוגגים את יום העצמאות?

יום העצמאות הוא יום חג של מדינת ישראל.
יום העצמאות הוא חג לאומי (של כל המדינה).
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יום העצמאות מציין את ההכרזה (ההודעה)
על ההקמה של מדינת ישראל.
ההכרזה (ההודעה) על הקמת המדינה
הייתה ב-ה' באייר בשנת .1948
דוד בן גוריון היה מנהיג חשוב בארץ ישראל.

דוד בן-גוריון הודיע על ההקמה של מדינת ישראל.
הוא אמר:

"אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל,
היא מדינת ישראל"

ההודעה על ההקמה של מדינת ישראל
כתובה במגילת העצמאות.
דוד בן גוריון חתם על מגילת העצמאות.
עוד אנשים מכובדים חתמו על מגילת העצמאות.
אחרי שמדינת ישראל קמה,
דוד בן גוריון היה ראש הממשלה הראשון של ישראל.
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מנהגי החג –

מה עושים ביום העצמאות?

דגלי ישראל
לפני יום העצמאות ,מקשטים בדגלים את הבית
או את המכונית.
לפני יום העצמאות ,מקשטים בדגלים גם את הרחובות.

טקס יום העצמאות
בערב יום העצמאות יש טקס גדול.
הטקס מתקיים בהר הרצל ,בירושלים.
בטקס מדליקים  12משואות (לפידים ,אש).
האנשים שמדליקים את המשואות הם אנשים חשובים.
בטקס ,החיילים עושים תרגילי סדר:
החיילים הולכים בצורה מיוחדת ,עם מוזיקה ודגלים.
אפשר לראות את הטקס בטלוויזיה.
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חגיגות יום העצמאות
ערב יום העצמאות הוא ערב של שמחה.
בדרך כלל ,בערב יום העצמאות יש במות בידור (הופעות) בכל הארץ.
בבמות יש הופעות של מוזיקה וריקודים.
בדרך כלל ,בערב יש זיקוקים בשמיים.

ביום העצמאות לא עובדים.
בדרך כלל ,ביום העצמאות אנשים יוצאים לבקר בכל מני מקומות.
למשל ,בבסיסים של הצבא ,במוזיאונים.

בדרך כלל ,ביום העצמאות יש אנשים שיוצאים לפיקניק.
יש אנשים שמכינים בשר "על האש".

חשוב לדעת:
ביום העצמאות הזה ,אנחנו נשארים בבית בגלל וירוס הקורונה.
אנחנו לא יוצאים לחגוג בחוץ.
בערב יום העצמאות ,אפשר לראות את הטקס המרכזי בטלוויזיה.
השנה ,משדרים את הטקס בטלוויזיה בתאריך ,28.4.2020
ביום שלישי ,בשעה  7:45בערב.
משדרים את הטקס גם בפישוט קולי (בשפה פשוטה וברורה).
מי שרוצה לראות את הטקס ולשמוע פישוט קולי ,אפשר ללחוץ כאן.
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כל הארץ דגלים

מילים :רפאל ספורטה
לחן (מנגינה) :עמנואל עמירן

השיר מתאר את החגיגה של העם ביום העצמאות.

ָארץ ְּדגָלִ ים ְּדגָלִ ים,
ּכָל הָ ֶ
עַ ם ֵ
רֹוקד ּגַּלִ ים ּגַלִ ים
עַ ם ׂשָ מֵ חַ  ,טַ ף צֹוהֵ ל –
חַ ג הַ ּיֹום לְ יִׂשְ ָראֵ ל.
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מילים חשובות
מילה

הסבר

יֹום הָ עַ צְמָ אּות

חג המציין את ההכרזה על ההקמה של מדינת ישראל.

אִ יָּר

החודש ה 8-בשנה העברית.

לאומי

של כל המדינה.

ראש ממשלה

איש חשוב שמנהל את המדינה
איש זה נבחר בבחירות.
למשל ,דוד בן גוריון היה ראש הממשלה ה 1-של מדינת ישראל.

מְ גִילַ ּת הָ עַ צְמָ אּות

הודעה כתובה על ההקמה של מדינת ישראל.
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מילה

הסבר

טקס

אירוע חגיגי וחשוב
למשל ,הדלקת המשואות

מַ ּׂשּוָאה

לפיד ,מקל שבחלק העליון שלו מדליקים אש.

תרגיל סדר

הליכה של חיילים עם מוזיקה ודגלים
בתרגיל הסדר החיילים הולכים בצורה מיוחדת.
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סדר החגים והמועדים (ימים מיוחדים)
לאורך השנה
ראש השנה
יום הכיפורים
סוכות
שמחת תורה
היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות
חנוכה
טו בשבט
יום המשפחה
פורים
פסח
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

יום העצמאות
ל"ג בעומר
יום ירושלים
חג שבועות
ט"ו באב
ימי תענית

המעוניינים ברכישת ספר החגים
והמועדים (ימים מיוחדים) המונגש קוגניטיבית,
יכולים ליצור קשר עם משרדי אגודת עמי בטלפון 08-6409757
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