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מדינה עשר! 
העשור הראשון של מדינת ישראל בעיני 

הקריקטוריסט דוש )ָקִריֵאל ַגרדֹוש(

איפה שרוליק?                                                                              	
תוכלו לגלות כמה שרוליק נמצאים בקריקטורה?                        

תוכלו לצבוע כל דמות בצבעים אחרים. 

לאורך השביל שרוליק פוגש דמויות שמייצגות אירועים משנותיה  	
הראשונות של המדינה. נסו לזהות את כל האירועים, מומלץ להיעזר 

בבני המשפחה המבוגרים.

איך עבר עליכם העשור האחרון? או אולי השנה האחרונה? ציירו שביל  	
זמן משלכם. כדאי להכין מראש רשימה של אירועים חשובים שיופיעו בו. 

שמעתם על דוש? 
נזכרתם באירועים שהתרחשו בקום המדינה? 
לעוד מידע על הקריקטורה סרקו את הקוד ←

ארכיון דוש, הספרייה הלאומית
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עולים ושרים - 
העלייה, כרזה של מנהל ההסברה במשרד 

החינוך והתרבות, 1958

כמה עולים מצטופפים על האונייה? נסו לזהות מאילו מקומות הם  	
הגיעו. מה עוזר לכם לנחש? 

העולים מסתכלים כולם בהתרגשות לכיוון אחד, מצביעים ומנופפים  	
לשלום. מה לדעתכם הם רואים מולם?

האם במשפחה שלכם יש כאלה שעלו לארץ? שאלו אותם בעזרת  	
איזה כלי תחבורה הם הגיעו, ומה היה הדבר הראשון שראו.

מה כדאי לדעת כשמגיעים לארץ? הכינו עלון מידע קצר לעולים  	
החדשים. שלבו בו מידע חשוב, המלצות ותמונות. 

סקרנים לדעת עוד על הכרזה? 
סרקו את הקוד ←

הספרייה הלאומית, אוסף מסע בזמן
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חוברת מתכונים לשעת חירום, ויצ"ו, 1947

מהי לדעתכם שעת החירום שיוצרי החוברת מתכוונים אליה?                                                                                            	
שימו לב להבעת הפנים של האישה.                                          

שימו לב מי יזם את ההוצאה לאור של החוברת. 

אילו סוגי מאכלים מופיעים באיור? מה חסר?  	

על הדף המונח מול האישה כתובה שאלה. מה הייתם עונים עליה? 	

מה הייתם משנים באיור אם הייתם מאיירים אותו בימינו? 	

רעבים? ציירו את הארוחה המומלצת שלכם: 	

אוסף האפמרה, הספרייה הלאומית



המרכז ללימודי רוח, הספרייה הלאומית עיצוב: דר לאור

עצמאות בספרייה הלאומית — פעילות משפחתית

מטיילים 
מהבית 

כמה מקומות בלוח המשחק הצלחתם לזהות?                                                                                             	
18-1 ← התחלה טובה       36-19 ← יפה מאוד       37 ומעלה ← אלופים! 

בכמה מן המקומות האלה ביקרתם בעצמכם? איפה הייתם רוצים לטייל? 	

באיזו שפה נכתבו שמות המקומות בארץ? עבור מי לדעתכם היא הוכנה?  	

איירו בעצמכם מקום בארץ שאתם אוהבים ואיננו מופיע בכרזה:  	

כרזת לוח משחק של "אל על" 
ובה 55 אתרי תיירות ישראליים

סקרנים לדעת עוד על המשחק? 
סרקו את הקוד ←

אוסף האפמרה, הספרייה הלאומית


