
מערכת שידורים לאומית



מגן דוד-72עצמאות 
ראד'געם מיכל 



?  מה צריך

רצועות נייר  3•

משולשים שווי צלעות מנייר      3•



?  מה נעשה היום

נדקלם       •

נכיר את מגן הדוד•

נכין דגל•



לישראל72-יום העצמאות  ה
ח"תש, באייר' ה



פנחס לדר: מיליםיפה דיגלי  

יפה דגלי עת בו אביט
.באמצע לו מגן דוד

יש לו שני פסים כחולים
.עולים יורדים כמו גלים



דגל ישראל





דגל נס הנשיא



דגל ראש הממשלה



דגל עיריית ירושלים



דגל חיל האויר



דגל הצנחנים



דגל גבעתי



דגל גולני



דגל חיל הים



מגן דוד בדגל בורונדי



1945עד מרוקוליף'חדגל



בוניירדגל 



יוצרים מרצועות

ננסה ליצור מגן דוד-שלוש רצועות נייר



יוצרים מרצועות

ננסה ליצור מגן דוד-שלוש רצועות נייר



קיפול נייר
שני משולשים שווה צלעות



קיפול נייר
שני משולשים שווה צלעות



קיפול נייר



על חפצים



מגן דוד בסביבה
(9רחוב שמאי ) בתל אביב מונטיפיורישכונת 



מגן דוד בסביבה
מגן דוד בקיר פסיפס בכניסה לבית הכנסת בעכו  



מגן דוד בסביבה
בפתח תקווה  " מנורת דוד"



כל האותיות במגן דוד
אותיות האלף בית

-You tube: מתוך Yaron Shneor



המספרים במגן דוד
מספרים במגן דוד

-You tube: מתוך niron789123



דגל משפחתי



יצירת מגן דוד



יצירת מגן דוד



יצירת מגן דוד  





?ומה עוד

ניתן להכין דגלונים קטנים כמספר השנים של המדינה ולקשט את הבית•

ניתן להכין את דגל היישוב שלכם•

ניתן להמציא דגל משלכם•



?  מה עשינו היום

דקלמנו      •

הכרנו את מגן הדוד•

נכין דגל•



?  במה השתמשנו

רצועות נייר  3•

משולשים שווי צלעות מנייר      3•





ערכו והכינו
מדריכת מתמטיקה בדימוס, ספוקוינישריתה •

האגף לחינוך קדם יסודי, מדריכה ארצית במתמטיקה, ראד'גמיכל •

קדם מנהלת היחידה למידענות וטכנולוגיות דיגיטליות באגף לחינוך , פלוטובאינה •

יסודי

תקשוב טכנולוגיה ומערכות מינהל, מדריכה ארצית ללמידה מרחוק, רינת אלפיה•

מידע

אגף לחינוך קדם יסודי, מדריכה ארצית ללמידה בחירום, סמדר בר•



קרדיטים
פנחס לדר  : יפה דיגלי מאת•

https://www.youtube.com/watch?v=q5iPsKKJjCc-סרטון אותיות•

https://www.youtube.com/watch?v=UImsJK51AVk-סרטון מספרים•

https://www.youtube.com/watch?v=q5iPsKKJjCc
https://www.youtube.com/watch?v=UImsJK51AVk


א לחוק זכות 27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

,  אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס, יוצרים

זאת באמצעות , באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.ilל "פנייה לדוא

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות  


