
עצמאות ה  יו ם

ָּכל ָהָאֶרץ ְּדָגִלים
 מילים: רפאל ספורטה

לחן: עמנואל עמירן

 ָּכל ָהָאֶרץ ְּדָגִלים ְּדָגִלים,

 ַעם רֹוֵקד ַּגִּלים ַּגִלים

 ַעם ָׂשֵמַח, ַטף צֹוֵהל  

ַחג ַהּיֹום ְליְִׂשָרֵאל.
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עצמאות ה  יו ם
מאור קיגל, גן לוטוס, 

כרמיאל
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רפאל ספורטה )1913 - 1983( 
מורה ומנהל בית ספר. חיבר שירים וסיפורים רבים לילדים. ספורטה חיפש את השורשים ואת הזהות המוזיקלית 
שאף  ובאמצעותם  ולתנ"ך,  עבריים  למקורות  בכתיבתו  פנה  הוא  תרבויות אחרות.  הכרת  תוך  היהודית-ישראלית, 

להשתחרר מכבלי הגלות ולבטא את החיים בארץ ישראל. 

ועיבודים, שיצאו לאור בסדרות של  ספורטה העשיר את הספרות העברית לטף במאות חרוזים, שירים, סיפורים 
באיכות  מצטיינים  הקטן,  הילד  של  הקרובה  בסביבתו  ברובם  המעוגנים  שיריו-חרוזיו,  רבות.  צבעוניות  חוברות 

מוזיקלית גבוהה. הם יפים להיגוי וקלים לזיכרון, ורבים מהם כתובים בהומור ילדִי מרנין.

על עמנואל עמירן, ראו בשיר "באנו חושך לגרש" )עמוד 64(

על השיר
השיר מבטא את שמחת היישוב בארץ ישראל, את תחייתה ותחילתה של העצמאות היהודית, עם לידתה של מדינת 
ישראל. ביום ה' באייר, התש"ח, 14 במאי 1948, הכריזו חברי מועצת העם על הקמת המדינה, וחתמו על מגילת 
העצמאות. יום ההכרזה נקבע לדורות כיום חג, חג העצמאות. באותו הלילה יצאו אלפים לרחובות, הניפו דגלי ישראל 

ורקדו,מעגלים-מעגלים, עד אור הבוקר.

ישראל;  במדינת  היהודית  הריבונות  כסמל   - הדגלים  ספורטה:  של  במילותיו  רבה  בתמציתיות  מתוארת  זו  חוויה 
מעגלי הרוקדים השוטפים את הארץ גלים, גלים, והשמחה האוחזת בכול בחג העצמאות הראשון. המשורר נוקט 
לשון הגזמה, כאלו כל הארץ מכוסה דגלים, ממש. במציאות אין הדבר כך, ולכן אין אנו קוראים את הכתוב כפשוטו, 

אלא מוסכם עלינו שהדברים נאמרים מהמיית לבו של המשורר, העולה על גדותיו משמחת התקומה.

מהלך הפעילות
נקרא את השיר בפני הילדים. נשיר אותו, ונמחא מחיאת כפיים אחת בסוף כל משפט.

נשיר שוב ונתייחס לחרוזים ששמענו בשיר.
נחלק דגל לכל ילד.

נקום ונעמוד ליד הכיסאות, נפנה זה אחר זה, בכיוון אחד, וננחה ריקוד: כל הארץ דגלים, דגלים - מתקדמים בקצב 
הפעמה המוזיקלית; הדגל בגובה החזה. עם רוקד גלים גלים - דורכים במקום תוך פנייה לכיוון מרכז המעגל; עם 
שמח, טף צוהל - מתקדמים בצעדים קטנים לכיוון מרכז המעגל; חג היום לישראל - בעמידה, מנופפים בדגל תוך 
סיבוב; עם שמח, טף צוהל - חוזרים בצעדים קטנים אחורנית; חג היום לישראל - בעמידה, מנופפים בדגל תוך סיבוב.

נחזור על הריקוד פעמים אחדות, נתיישב במעגל על הרצפה, נעמיד את הדגל על ירך אחת, ונצטרף לשירה.

פעילויות נוספות
נסייר בסביבה הקרובה לגן או במרכז המסחרי הקרוב לגן, ונתרשם מן האווירה לקראת החג. 

בעקבות הסיור נקשט את הגן שלנו לקראת החג המתקרב.

נתעד במצלמה את סיורנו מחוץ לגן.
בשכונה,  החג  לקראת  תכונה  לו:  ומחוצה  בבית  החג  אווירת  את  במצלמה  לתעד  לנסות  ולהורים  לילדים  נציע 

רחובות ובתים מקושטים, אנשים העורכים קניות לחג, חלונות ראווה מקושטים ועוד.

נציג לילדים תמונות שבהן נראה דגל ישראל, בנסיבות שונות: נישא בידי צועדים; מונף אל ראש התורן בטקס; על 
גגות בתים ומרפסות בחג העצמאות; על מבני ציבור.

נבצע במרחב הגן פעילויות בתנועה, עם דגלוני ישראל, תוך שירה ותוך האזנה למוזיקה מתאימה: נצעד יחידים 
במרחב, בטורים מתפתלים, במעגלים ובזוגות.
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ָּכל ָהָאֶרץ ְּדגִָלים

מילים: רפאל ספורטה
לחן: עמנואל עמירן
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ָּכל


חגיגי

הָ  אָ  ֶרץ ּדְ  גָ ִלים ּדְ  גָ ִלים ַעם רֹו ֵקד ּגַ  


ִּלים ּגַ  ִלים ַעם



ׂשָ  מֵ  חַ  ַטף צֹו ֵהל


ַחג הַ  ּיֹום לְ  יִׂשְ  רָ  ֵאל יִׂשְ  רָ  ֵאל

            

    

      

       

           

ָּכל ָהָאֶרץ ְּדָגִלים מילים: רפאל ספורטה, לחן: עמנואל עמירן

אפרת דהן, גן שירז, צפת
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