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  )ב'( חבורת מחברי הפסיפסילדי 
 על התקווה שלהםהמדינה כותבים לנשיא 

 
 לכבוד: נשיא מדינת ישראל מר ראובן ריבלין,

מבית הספר "תבנית  שמי עדית דגן ואני מחנכת את ילדי חבורת "מחברי הפסיפס" )כתה ב(
 החינוך המוזהב" במעלה צביה. 

לקראת יום העצמאות  הצעתי לילדים לכתוב שירים המבטאים את תקוותם לעתיד מדינת 
 ישראל. "התקווה שלי". הילדים נעתרו בהתלהבות למשימה וכתבו שירי תקווה מעומק ליבם. 

ולים מצעירי המדינה. סיפרתי בעודי קוראת אותם עלה הרעיון לשתף אותך בצלילים ובקולות הע
 על כך לילדים והם מאד התלהבו מהאפשרות ששיריהם יקראו על ידי נשיא המדינה. 

 מקווים שתהנה והתקווה אכן תאפשר עתיד מחזק ומבטיח לכולנו.
 

 בכבוד ואמונה,
 עדית דגן בשם ילדי חבורת "מחברי הפסיפס"

 תשע"ה
 
 שראל היא ארץ של שלום,י

 ותה לזה.רק צריך לחשוף אש
 ואה אותך בעתיד עם שלום בראש התורן,ר
 לא אם....א
 א נפסיק להאמין!ל
 

 ארץ, ארץ השלום.
 ארץ יפה, את ארץ של כל העם;

 ארץ עם נחלים, ימים, הרים, פרחים ומדבר.
 זאת ארץ נהדרת לעולם.

 
 יש לנו מדינה עם המון נופים יפים. 

 עם מדבר, צמחיה ירוקה ואנשים טובים;
 נעים. ומה שחסר זה קצת שלום מזג אוויר

 וגם זה יגיע עם קצת השקעה והרבה רצון!
 

 היהודים עלו לישראל 
 והתחילו לבנות את ישראל.

 ואנחנו הילדים רוצים רק שלום.
 

 שיהיה שלום לישראל 

 ולנו במדינה החופשית שלום.
 ודגל ישראל מתנופף לעבר השלום.

 השלום הוא אור תקוותנו.
 כולם יעזרו אחד לשני.שאף אחד לא יפחד וש

 
ישראל עדיין קיימת בכל אחד  התקווה של

 מאיתנו
 ואנחנו רוצים שלום בארצנו.

 כל עוד שלום
 אנחנו בטוחים בארצנו 

 ונחלוק את השלום עם העולם 
 והרמוניה.

 אנחנו רוצים שיהיה שלום בישראל
 ובכל העולם, ושלא יהיה צבא.

 כל עוד יהיה שלום הארץ תהיה בטוחה וחזקה.
 אנחנו הילדים בישראל רוצים שלום ושלווה.

 
 מדינה בלי אלימות,שתהיה 

 בלי פחד ובלי מלחמות. 
 .מדינה עם שלום

 שאף אחד לא יפחד מאף אחד



 כולם יחיו בשקט ובשלווה.ש
 אנחנו רוצים להיות טובים כי אנחנו הישראלים.

 בתקווה לשלום, לראות את הטוב.
 ת,לכידות, להאמין בידיים פתוחו

 לם כאן חיים בטוב.וכו
 

 אנחנו הילדים מבקשים
 שלום בין כל הארצות.
 אנחנו מדינה עצמאית 

 שנה, תודה. 67כבר 
 התקווה של ישראל

 קיימת בכל אחד מאתנו.
 .התקווה בת שנות אין סוף

 
 אותך ישראל נשמור, ארץ טובה.

 לא כמו כל הארצות, ארץ ציון ירושלים.
 

 אנחנו מדינת ישראל,
 ם וגם עושים שלום!מצילים, מגיני

 
 בתקווה לשלום, לראות את הטוב,

 לכידות להזמין בידיים פתוחות.
 ולחשוב על זה שפעם אותנו היו מכים ומכים

 ועכשיו לנו יש ארץ יהודים.
 חשוב לי מאד להיות חופשי,

 שהשירים יהיו בעולם, 
 שימשיכו להיות חיים.

 שיהיו בעולם מאכלים טעימים מאד,
 ם.שיגלו כוכבים חדשי

 
 הלוואי שכל תושבי המדינה

 ירגישו בטחון עצמי, כלכלי וצבאי.
 הלוואי שכל תושבי המדינה 

 יעזרו זה לזה.
 

 כל ילדי ישראל רוצים רק שלום,
 ואני רוצה גם שיהיה שלום בין המדינות.

 
 אני וכל הילדים רוצים שלום בין הארצות.

 לכן אני מכריז בזאת על עידן חדש 
 של שלום ושל תקווה.

 הלוואי שישרור שלום גם בתוכנו,
 וגם ביננו לבין כל העולם.

 
 לכידות להזמין בידיים פתוחות,

 לראות את הטוב.
 בתקווה לטוב ולהתפלל

 ולא להפסיק להאמין
 שיהיה שלום בעולם,
 שלום בלי מלחמות.

 לחיות בנוח, לקוות, להאמין, להנות
 ולחיות בטוב.

 לא לשכוח את הטוב שבנו.



 


