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ג1. כרטיסיות מילים
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ג2. רשימות תחביבים למשחק "הרוח נושבת"

 אני אוהב/ת לשתות קוקה קולה 
انا تحب/تحبي اشرب كوكا كوال

 אני אוהב/ת לבלות עם חברים 
انا تحب/تحبي اقضي وقت مع االصحاب

אני אוהב/ת לבקר את קרובי המשפחה שלי 
انا تحب/تحبي ازور عائلتي

 אני אוהב/ת לטייל 
انا تحب/تحبي اسافر

 אני אוהב/ת להיות בבית 
انا تحب/تحبي اكون في البيت

 אני אוהב/ת לנגן על כלי נגינה 
انا تحب/تحبي اعزف

 אני אוהב/ת ללכת לבית הספר 
انا تحب/تحبي اروح عالمدرسة

 אני אוהב/ת ליצור דברים חדשים 
انا بحب اعمل اشياء جديدة

 אני אוהב/ת סרטים 
انا تحب/تحبي االفالم

 אני אוהב/ת לשחק באולינג 
انا تحب/تحبي العب باولينج

 אני אוהב/ת לשמוע סיפורים של חברים שלי 
انا تحب/تحبي اسمع قصص اصحابي

 אני אוהב/ת לאכול צ'יפס 
انا تحب/تحبي اكل شيبس

 אני אוהב/ת לשחק כדורגל 
انا تحب/تحبي العب كرة قدم

 אני אוהב/ת ללכת לים 
انا تحب/تحبي اروح عالبحر

 אני אוהב/ת לראות טלוויזיה 
انا تحب/تحبي اشاهد تلفزيون

 אני אוהב/ת לדבר בטלפון 
انا تحب/تحبي احكي بالتلفون

 אני אוהב/ת לקרוא ספרים 
انا تحب/تحبي اقرا كتب

 אני אוהב/ת לבשל 
انا بحب اطبخ

 אני אוהב/ת לצייר 
انا تحب/تحبي ارسم

 אני אוהב/ת לצרף חברים ולהיות בפייסבוק 
انا تحب/تحبي اضيف اصحاب عالفيسبوك
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 אני אוהב/ת לשחק במחשב 
انا تحب/تحبي العب بالحاسوب

 אני אוהב/ת לישון עד מאוחר 
انا تحب/تحبي اصحى متاخر

 אני אוהב/ת ארוחות משפחתיות 
انا تحب/تحبي وجبات عائلية

 אני אוהב/ת לעשות ספורט 
انا تحب/تحبي اعمل رياضة

 אני אוהב/ת לעשות "על האש"
انا تحب/تحبي اشوي

 אני אוהב/ת לאכול גלידה 
انا تحب/تحبي اكل بوظة

 אני אוהב/ת חורף 
انا تحب/تحبي الشتاء

 אני אוהב/ת קיץ 
انا تحب/تحبي الصيف

 אני אוהב/ת לשיר 
انا تحب/تحبي اغني

 אני אוהב/ת לרקוד 
انا تحب/تحبي ارقص

 משעמם לי בחופש הגדול 
ممل في العطلة الكبيرة

 אני ישן בחדר עם אח/אחות 
انا بنام في الغرفة مع اخي/تي

 אני אוהב/ת שוקולד 
انا تحب/تحبي شوكوالطة
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ג3. דפים אישיים ליצירה
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ג4. שירים

ست الحبايب - האימא האהובה

كلمات: حسين السيد, غناء: فايزة أحمد
ألحان: محمد عبد الوهاب

מלים: חסין א–סייד; שרה: פאיזה אחמד
מלחין: מחמד עבד אל–והאב

ست الحبايب ياحبيبه يااغلى من روحي ودمي 
ياحنينة وكلك طيبة يارب يخليكي يا أمي 

زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي 
ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بدالي 

انام وتسهري وتباتي تفكري 
وتصحي من اآلدان وتيجي تشقري 

تعيشي لي يا حبيبتي يا أمي ويدوم لي رضاكي 
أنا روحي من روحك انت وعايشه من سر دعاكي 

بتحسي بفرحتي قبل الهنا بسنة 
وتحسي بشكوتي من قبل ما أحس أنا 

يارب يخليكي ياأمي يارب يخليكي ياأمي 
لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغاليه علي 
أجيب منين عمر يكفي وأالقي فين أغلى هدية 

نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي 
لو ترضي تقبليهم دول هما هديتي 

يارب يخليكي ياأمي ست الحبايب ياحبيبة
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סית אלחבאיב יא חביבה, יא אע'לא מן רוחי ודמי
יא חניינה וכולק טיבה, יא רבי יח'ליקי יא אומי

זמאן סהרתי ותעבתי ושילתי מן עמרי ליאלי
וליסא ברדו דלוואתי בתחמלי אלהם בדאלי

אנאם ותיסהרי ותבאתי תפקרי
ותסחי מן אלאדאן ותיגי תשארי

תעישי לי יא חביבתי יא אומי וידום לי רידאקי
אנא רוחי מן רוחק אנתי ועאישה מן סיר דועאקי

בתחיסי בפרחיתי קבל אלהנא בסנא
ותחיסי בשקוויתי מן קבל מאחיס אנא

יא רב יחליקי יא אומי, יא רב יח'ליקי יא אומי
לוו עישתי טול עמרי אוופי ג'מאילק אלע'אליה עליה

אג'יב מנין עומר ביקפי ואלאקי פין אע'לא הדיה
נור עיני ומוהג'יתי וחיאתי ודוניתי

לוו תרדי תא'בליהום דול הומא הדייתי
יא רבי יח'ליקי יא אומי, סית אלחבאיב יא חביבה

את הגברת הכי אהובה מבין כולן, את יקרה יותר מנשמתי ומדמי 
יש בך רכות לב וכולך טוב, ישמרך האל אמי 

זמן רב יגעת, ועל כתפייך שנים מחיי הרמת
וכיום את ממשיכה לשאת בעול הדאגות במקומי

אני ישנה ואת בנדודי שינה, חושבת 
את משכימה עם קריאת המואזין ובאה לבדוק שהכול בסדר

אמי אהובתי, תחיי בשבילי ושתהיי מרוצה ממני לתמיד
נשמתי חלק מנשמתך, אני חיה בכוח הסוד של תפילותייך

את מרגישה בשמחתי שנה לפני השמחה
את מרגישה בקוץ שבגופי לפני שאני ארגיש

ישמרך האל אמי, ישמרך האל אמי
אילו ניסיתי לגמול לך כל חיי על טוב מעשייך היקרים שעשית לי 

היכן אמצא אורך חיים שיספיק, והיכן אמצא את המתנה היקרה ביותר 
אור עיני ונשמתי, חיי וכל עולמי 

אילו היית מוכנה לקבלם, הם מתנתי 
ישמרך האל אמי, את הכי אהובה.

תעתיק השיר באותיות השפה העברית

תרגום השיר לעברית
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המשפחה שלי — عائلتي

מילים: יורם טהרלב; לחן: נורית הירש
كلمات: يورام  طهر ليب، ألحان: نوريت هيرش

זה התחיל בשני הורים
עליזים וצעירים

שהולידו בשבילי
את המשפחה שלי
וכשיש לי מסיבה

רק תביטו מי שבא
רק תביטו מי שבא:

סבא בא, אבא בא
אריה מכפר סבא בא
בא ברוך, ברוך הבא
עם דודה, דודה רבה

סבא בא, אבא בא
גם הסבתא יבבה

אהלן ומרחבא
מי שבא ברוך הבא!

מביאים לי מתנות
גם גדולות וגם קטנות

מניחים הם בפינה
ויוצאים אל הגינה

מנשקים את אחותי
ובאים לצבוט אותי
ובאים לצבוט אותי:

סבא בא...

ואחר כך בחצר
מתחילים הם לדבר
מתווכחים בצעקות

וכמעט הולכים מכות
אך כשהכיבוד מוכן

הם רצים אל השולחן
הם רצים אל השולחן:

סבא בא...

ואחרי זה מבקשים
שאני אקום לשיר

וקוראים, כשאני שר:
איך שהקטן מוכשר!
גם היום אל האולם

באו לכבודי כולם
באו לכבודי כולם:

סבא בא...
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תעתיק השיר באותיות השפה הערבית

زيه هتحيل بشني هوريم
عليزيم فتسعيريم
شهوليدو بشفبلي 

إت همشفحاه شلي
كشييش لي مسيباه

رك تبيطوا مي ِش با 
رك تبيطوا مي ِش با :

سابا با ،أبا با
أرييه مكفارسابا با 
با باروخ ، باروخ با

عم دوداه ، دوداه رابه
سابا با ،أبا با

جم هسبتا يفافا
أهال ومرحبا

مي ِش با بروخ هبا

مفيئيم متنوت
جم جدولوت وجم كطنوت 

منيحيم هم بفيناه
فيوتسئيم إل هجيناه 

منشكيم إت أحوتي
ِف بائيم لتسفوت أوتي
ِف بائيم لتسفوت أوتي

سابا با..... 

ِف أحركاخ بحتسير
متحيليم ِهم لدبير

متفاكحيم بتسعكوت 
ِف كمعاط هولخيم مكوت

أخ شهكيبود موخان 
ِهم رتسيم إل هشولحان 
ِهم رتسيم إل هشولحان :

سابا با

ِف أحري زيه مفاكشيخ 
ِش أني أقوم أشير

ِف كورئيم كِشأني شار: 
إيخ هكطان موخشار
جم هيوم إل هؤوالم 

باؤو لخفودي
باؤو لخفودي

سابا با.....
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תרגום השיר לערבית

هذا بدا مع الوالدين
شبان مبسوطين

خلفوا لي 
عائلتي

لما يكون عندي احتفال
اتّطلع من الجاي 
اتّطلع من الجاي :
جدو جا ء،بابا جاء

من كفار سابا أرييه جاء 
جاء مبروك – مبروك جاء 

مع عّمة ، عّمة أمه
جدو جاء، بابا جاء
كمان الجدة يبابه

أهال ومرحبا
أهال وسهال بالي جاي

يهدوني هدايا
شي منها كبير وشي صغير 

بحطوها بركن الدار
وبطلعوا على الجنينة 

بيقبلوا –بيبوسوا - أختي
وبيجو يُقرصوني

وبييجوا يُقرصوني 

جدو جا..... 

وبالساحة بعدين 
بحكوا كثير

تسمع يحكوا بصرخات
تقريبا بيبدو ضربات
ولما بتجهز الضيافة 

بيركضوا ل الطاولة
بيركضوا ل الطاولة

جدو جاء

بعدين بيطلبوا مني 
أقوم أغني

ولما بغني ، بقولوا عني 
هذا الصغير فنان كبير 

كمان اليوم ع القاعة 
جاء الجميع ليحترموني
جاء الجميع ليحترموني

جدو جاء.....
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ג5. הידעת?

??

??

??

השם יהודים בא במקור משבט 
יהודה שהתיישב בארץ ישראל 

 )יהודה היה אחד 
מבני יעקב(.

 הסמל מגן דוד בא מסמל 
הלוחמים של דוד המלך.

 מספר היהודים היום בעולם 
מוערך ב–13.5 מיליון איש.

 ביהדות נהוג לא לספר את 
שיער הבנים עד גיל שלוש.

 ברית המילה לתינוק זכר 
 ביהדות מתבצעת ביום 

השמיני מלידתו.

ליהודים יש 6 צומות בשנה.
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??

??

בחג הפסח, בליל הסדר, מחביאים 
"אפיקומן" )חתיכת מצה( ומי 

שמוצא אותו מקבל מתנה.

בגיל 13 חוגגים לבנים בר מצווה 
ובגיל 12 חוגגים לבנות בת מצווה 

 — סימן להתבגרות 
וקבלת עול מצוות.

הנביא משה עלה להר סיני ל–40 
ימים ולילות כדי להביא את עשרת 

הדברות )לוחות הברית(.

שבת הוא יום החופש של היהודים 
ואסור להם לעבוד בו, בגלל שזה 

 היום שבו נח אלוהים 
לאחר בריאת העולם.

אברהם, שחי כ–1,800 שנה לפני 
הספירה, היה היהודי הראשון 

 והאדם הראשון שהאמין 
באל אחד.

בחג פורים נהוג להתחפש ולהתנהג 
"הפוך" מבכל יום, זכר לגורל 

 היהודים בפרס שהתהפך 
מאסון לחגיגה.
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 ביום שישי נשים יהודיות 
 מדליקות נרות לכבוד 

כניסת השבת.

 ירושלים היא עיר קדושה 
ליהודים והכותל המערבי הוא 

 השריד היחיד שנשאר 
מבית המקדש.

יום הכיפורים הוא יום הקדוש 
בשנה. בו צמים היהודים, 

עושים חשבון נפש ומיטהרים 
לקראת השנה החדשה.
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??

??

??

מספר המוסלמים היום בעולם 
מוערך ב–1.4 מיליארד איש.

 פירוש המילה אסלאם בערבית 
הוא — מסירות המאמין לאל.

מסגד הוא מקום התפילה הקדוש 
של המוסלמים.

 היום הקדוש למוסלמים 
 הוא יום שישי )ג'ומעה(. ביום 
 הזה המונים הולכים למסגדים 
 להתפלל תפילת יום שישי, 

 אך אין איסור על 
עשיית מלאכה.

ברית המילה לתינוק זכר באסלאם 
היא חובה ורצוי לקיימה כמה 

 שיותר מוקדם, עד היום 
השביעי לאחר הלידה.

דת האסלאם נוסדה בחצי האי ערב 
במאה ה–7 לספירה. מייסדה הוא 

הנביא מוחמד.
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??

??

 הספר הקדוש לדת המוסלמית 
הוא — הקוראן.

המנהיג הדתי במסגדים נקרא 
 אימאם. תפקידו העיקרי הוא 

ניהול התפילות.

            העיר הקדושה 
 ביותר למוסלמי היא מכה, בה 

 נמצאת הכעבה — מבנה קדום דמוי 
   קובייה שאורך צלעו כ–11 מטרים, 
       אותו מקיפים המוסלמים כחלק 
       ממצוות החג'. אחריה מקודשות 

       הערים אל–מדינה 
                וירושלים.

הדת האסלאמית אוסרת על כל 
מוסלמי איסור מוחלט לאכול בשר 

 חזיר, או לשתות 
משקה אלכוהול.

           באסלאם חמישה 
 יסודות, עמודי האסלאם — 

 أركان اإلسالم, "ארכאן אלאסלאם". 
   היסודות הם חמש מצוות האסלאם 

       המרכזיות, המחייבות כל מאמין: 
        אמירת ה"שהאדה" )עדּות(, 
        תפילה, צום רמד'אן, עלייה 

      לרגל למכה, מתן צדקה.

סמלים מקובלים לציון דת האסלאם 
הם סהר )עם או בלי כוכב בצדו( וכן 

שימוש בצבע ירוק.



��

??

??

??

                 המוסלמים 
   חוגגים שני חגים מרכזיים כל 

 שנה: עיד אלפטר — חג הפסקת הצום. 
    חג בן שלושה ימים המציין את סיומו 

        של צום הרמד'אן; עיד אלאדחא 
          — חג הקורבן. החג המציין את 

          המועד לקיום החג', העלייה 
         לרגל. הוא נחגג במשך 

                ארבעה ימים.

 לוח השנה המוסלמי מכוון רק 
 לפי הירח ומורכב מ–12 

מחזורים שלו.

 רמד'אן הוא החודש החשוב 
ביותר בלוח השנה המוסלמי. 

המוסלמים מצווים לצום מדי יום 
 בחודש זה מזריחת השמש 

עד השקיעה.
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ג6. סיפור "הקהילה שלי"

"הקהילה שלי היא מאוד גדולה, בעצם כשאני מנסה לחשוב מי הם חברי הקהילה, 
אני חושבת על עצמי, על המשפחה שלי, על השכונה שלי והאנשים שגרים בה: משה 
השכן העצבני, יפת הירקן שמוכר את העגבניות הכי טובות, אליהו הזקן שקם כל 
בוקר מוקדם להתפלל ואפילו הרופאה שלי ד"ר... ד"ר... שכחתי את השם שלה אבל 

כשאני חולה אני הולכת אליה שתבדוק אותי בקופת חולים.
יום קורה משהו חדש בשכונה, אבל הימים הכי מיוחדים שאני הכי אוהבת   כל 
ריח אחר  בחגים, השכונה מקבלת  כל המנהגים המיוחדים שלהם.  הם החגים. עם 
מהחלונות  בוקעת  מוזיקה  ובגדים,  אוכל  לקנות  יוצאים  אנשים  אחרים,  וצבעים 
והמשפחה מתארגנת לקראת החג. אימא שלי מבשלת מאכלים טעימים ואני יודעת 
ומי מגיע  שכל המשפחה תבוא להתארח. השכנות מתעניינות מה מבשלים אצלנו 
לחג וכמובן שהכי כיף זה שיש חופש מבית הספר. אחיות שלי שרות שירי חג שלמדו 
בגן ובתנועת הנוער ולפעמים יש בערב הופעה בציבור, שאליה מגיע קהל רב של 
אנשים. בחג עצמו אחים שלי הולכים עם אבא שלי להתפלל בבית כנסת/מסגד ואני 

עוזרת בבית בבישולים.
אחד  ההדדית  העזרה  הוא  שלי  הקהילה  את  מאפיין  שהכי  שהדבר  חושבת   אני 
לשני. יש כל מיני מוסדות וארגונים של נתינה ועזרה לזולת, מבנה ציבור כמו עירייה 
או בנק או מתנ"ס שאפשר לקיים בו חוגים. אבל הדבר שהכי הופך את השכונה למי 

שהיא אלו האנשים שגרים בה וביניהם גם אני."
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ג7. גזירי נייר בצורת בתים
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ג8. כרטיסיות מידע על הקהילה

* לקוח מתוך התוכנית "בוא נדבר" שנה שלישית.

רמד'אן הוא החודש הקדוש, בו התגלה אלוהים למוחמד. 
מצוין בתפילות ובצום.

במהלך החודש צמים המוסלמים בכל יום מזריחה עד שקיעה, 
הצום מסמל את ההזדהות עם העניים וסבלם ואת טיהור הנפש מחטאים על ידי ניקוי הגוף 
ושולחים אוכל  זה מרבים לארח  נערכת סעודה משפחתית. בחודש  ותפילות. מדי ערב 

למסגדים כדי לעזור לעניים.
לאחר הסעודה מתאספים במסגדים ומקיימים תפילות — 'תראוויח', במהלכן משלימים 

את קריאת הקוראן.
את הבתים מקשטים בפנס מיוחד — 'פאנוס רמד'אן'. בעבר נהגו הילדים לצאת בלילה 

עם פנסים, להסתובב בכפר ולשיר את שירי החג.
על הצום מכריז 'מסחראתי' — המעורר, העובר עם שחר ומתופף. על סיום הצום מכריזים 

באמצעות ירי בתותח — 'מדפע רמד'אן'.
'קטאיף' הוא המאפה המתוק האופייני, וצורתו כצורת סהר.

יום סליחה וכפרה בין האדם למקום ובין האדם לחברו, הנחשב למועד היהודי הקדוש 
ביותר. חל בעשרה בתשרי והוא הצום היחיד שציוויו מהתורה.

ביום זה נהוגים צום מלא מאכילה ומשתייה, שבתון )כלומר איסור עבודה ומלאכה(, 
איסור נעילת נעלי עור, איסור רחיצה ואיסורים נוספים.

מטרת הצום אינה לגרום סבל לאדם, אלא להתרכז בעבודה הרוחנית שעושה האדם 
באותו היום.

המאמינים נוהגים להתפלל בבית הכנסת במהלך רוב שעות יום הכיפורים. בין היתר 
נאמרת תפילת 'כל נדרי', בה מתירים את הנדרים של השנה החולפת, ותפילת 'נעילה' 
שנועד  כמנהג  מוכרת  בשופר  התקיעה  בשופר.  גדולה  תקיעה  תוקעים  בה  היום,  בסוף 

לפתוח את שערי שמים, כדי שאלוהים ישמע את התפילות.
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על פי המסורת היהודית, סמל מגן דוד היה מצויר או חרוט על המגינים שהחזיקו לוחמיו 
של דוד המלך. הטענה היא שמקורו של המגן דוד הוא במנורת המשכן שניצבה בבית 

המקדש היהודי.
סמל מגן דוד נמצא על מבני יהדות רבים, בבתי כנסת ועל דגל מדינת ישראל, וכמובן 

— מגן דוד אדום.

סמל האסלאם הוא הסהר — חצי ירח, המופיע פעמים רבות על רקע צבע ירוק ולעיתים 
לצידו כוכב. הסהר מסמל את האסלאם משום שלוח השנה המוסלמי )ההג'רי( נקבע על 

פי הירח.
סמל הסהר מופיע בראש כל מסגד ובסמל ארגון ההצלה "הסהר האדום", המקביל למגן 

דוד אדום.
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בו  להתפלל  נוהגים  היהודים  בו.  המתקיימת  ההתכנסות  מלשון  כך  נקרא  הכנסת  בית 
נוספות.  תפילות  בו  מתקיימות  ובחגים  חודשים  בראשי  בשבתות,  ביום.  פעמים  שלוש 

הנשים מתפללות בבית הכנסת באזור נפרד, הנקרא עזרת נשים.
למרכז  מקומי  כתחליף  הראשון,  בית המקדש  חורבן  לאחר  להופיע  החלו  כנסת  בתי 

הדתי שנהרס.
בית הכנסת משמש גם ללימוד תורה וענייני ציבור.

בבית  יש  כן  כמו  התורה.  ספרי  ובו  הקודש  ארון  נמצא  הכנסת  בבית  המזרחי  בקיר 
הכנסת אזור מוגבה הנקרא בימה, ועליו "תיבה" — שולחן שעליו מניחים או מעמידים את 

ספר התורה בעת קריאת התורה.

אמונה בה', אל אחד, מופשט שאין בלתו.
קבלת עשרת הדברות וקיום מצוות.

אהבה וחסד כלפי האחר. אחדות וסולידריות חברתית, מתן עזרה לנזקקים.
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משמעותה של המילה היא מורה, וכן מנהיג, אדון או גדול.
המונח 'רב' מתייחס לאחד משני התפקידים: מומחה בהלכה היהודית, אדם המורשה 

לפסוק לפיה, וכן מנהיג רוחני של קהילה יהודית, המשמש כיועץ רוחני וכמורה.

המסגד הראשון היה ביתו של הנביא מוחמד באל–מדינה, אליה עבר לאחר ההיג'רה.
במסגד מתפללים המוסלמים בציבור ושומעים דרשות ביום שישי, היום הקדוש – 'יום 
אל ג'ומעה', יום ההתכנסות. בשעת התפילה פונים המתפללים לכיוון העיר ֶמכָּה, העיר 

הקדושה ביותר לאסלאם. המסגד משמש גם לצרכים קהילתיים שונים.
לרוב המסגדים כיפה וצריח )מגדל צר( הנקרא 'מינָָּרה', ממנו קורא המואזין לתפילה 
חמש פעמים ביום. במסגד אין בדרך כלל רהיטים מלבד ה'מנבר' — דוכן הדרשות. קירות 
המסגד מעוטרים על פי רוב בקישוטים גיאומטריים ובכתובות בערבית. לעולם אין עליהם 

ציורים או פסלים, בשל האיסור המוסלמי לצייר דמויות.
שלושת המסגדים הקדושים ביותר לאסלאם נמצאים בערים מכה, מדינה וירושלים.
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אמונה כי האל הוא אחד, נצחי, לא נולד ולא הוליד ואין דומה לו, ומוחמד הוא שליחו.
התמסרות וכניעות כלפי האל, משמעת וצייתנות כלפי חוקי האסלאם וסדריו.

אמינות ויושר של האדם כלפי עצמו ומצפונו, כלפי הזולת וכלפי האל.
ערבות הדדית וסולידריות חברתית, עזרה לנזקקים.

אצל הסונים, המהווים כ–90% מהמוסלמים בעולם, משמש האימאם כראש המסגד, מנהל 
כולה  המוסלמית  העדה  כראש  האימאם  נחשב  השיעים  אצל  והדרשן.  בציבור  התפילה 

ומנהיגה הרוחני, ומייחסים לו סגולות על–אנושיות.
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ג9. כרטיסיית יצירת "יישוב משותף"

יישוב משותף
עליכם לבנות יישוב קהילתי משותף לכל חברי הקבוצה. ענו על השאלות הבאות ובנו 

את היישוב המשותף שלכם בעזרת חומרי היצירה וקרטון הביצוע.
אילו מבנים ומוסדות ציבור חייבים וחשוב שיהיו ביישוב?

בחלומכם, אילו מבנים שאין לכם היום הייתם רוצים שיהיו ביישוב שלכם?
איך ייראו הכבישים והשבילים ביישוב?

מה יהיו מקומות הבילוי ביישוב?
איך ייראו הבתים ביישוב?

החליטו יחד על חמישה חוקים וכללי יסוד שעל חברי היישוב לנהוג על פיהם. 
חשבו מהם הדברים שחשובים לכם. כתבו אותם על שלטים והציבו ברחבי היישוב 

שבניתם.
בחרו שם ליישוב. כתבו אותו בכניסה ליישוב )בעברית ובערבית(.

בהצלחה!

•
•
•
•
•
•

•


