נספח מס' 2
יצירות ספרות בנושא "לוח השנה היהודי – חגים ומועדים"
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•

•
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מבוא
במסגרת תכנית הלימודים של תל"י מוצע ללמד את יצירות הספרות
בשיעורי העברית במקביל לשיעורים המיוחדים המיועדים להוראת "לוח
השנה היהודי – חגים ומועדים" בלימוד החג המפגש עם יצירות הספרות
עשוי לגוון ,להרחיב ולהעמיק את חווית החג ואת משמעותו.
בהצעה שלהלן נערכו לרוב החגים והמועדים מקבצי יצירות על נושאים
ממקדים .להצעה שני חלקים :האחד מיועד לכיתות א'-ג' והאחר לכיתות
ד'-ו' .מקצת הנושאים הממקדים בכל חג משותפים לשני החלקים.
הנושאים הממקדים והיצירות המוצעות לכל מוקד הם בבחינת דוגמה
בלבד.
מראשיתה של הספרות העברית החדשה ועד ימינו חוברו יצירות רבות –
שירים ,שירי זמר וסיפורים ,בזיקה לחגי ישראל ומועדי ישראל .יצירות אלו
משקפות דרכי התייחסות מגוונות להיבטים שונים של החג מזווית ראייה
של היוצר וברוח תקופתו .מטרת שילוב העיון ביצירות אלו עם העיון
בטקסטים מן המקורות היא להביא ללמידה משמעותית ומעשירה.
המורים יבחרו את הנושאים הממקדים ואת יצירות הספרות על פי הדגשים
שבחרו להוראת החג .הנושאים הממקדים רובם מותאמים לנושאים
המוצעים ב"לוח השנה היהודי – חגים ומועדים" .יש והנושאים הממקדים
שונים ,כיוון שהם נובעים מיצירות הספרות .במהלך שנות הלימוד ניתן
לבנות את הוראת החגים כך שיהיה גיוון הן במוקדים והן ביצירות.
יצירות ספרות נוספות ניתן למצוא במקורות שונים כגון :במקראות
המיועדות לבית הספר היסודי )רבות מהמקראות מאורגנות על פי שערים
של חגים(.
האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך הוציא לאור סדרת ערכות
להוראת חגי ישראל .הסדרה כוללת :חגי תשרי – ראש השנה ויום הכיפורים,
חגי תשרי – סוכות ,חנוכיות – אור וכלי ,פסח – מרכז למידה ,פסח – היום אתם
יוצאים בחודש האביב ,שבועות ,שירון חגיגי לחגי תשרי ,סוכות ,פסח ושבועות,
מלווה בשתי קלטות :שירי חגי תשרי ושירי פסח .בחלונות חג במחשבת ישראל
ממלכתי ,הפיקוח על הוראת מחשבת ישראל .בתכניות טלוויזיה כגון :לספר
ביציאת מצרים ,מקהלות ילדים שרות שירי פסח עם נעמי שמר .בתקליטור

שירים וסיפורים בספרות ילדים ,משרד החינוך ,האגף לתכניות לימודים ומפ"ט
עמל .בתקליטורים כגון :מעגל החיים ומעגל השנה –  2תקליטורים ,מינהל
חברה ונוער בשיתוף מוזאון ישראל .בתקליטור – מולטימדיה כל שנה מחדש,
קטעי מידע ,סיפורים ,שירים וקטעים מוזיקליים ,משרד החינוך האגף הקדם
יסודי בשיתוף מט"ח .באתרי אינטרנט כגון :שיטים – מכון החגים ,ארכיון
ומכון שהוקם על ידי אריה בן גוריון מקיבוץ בית-השיטה.

יצירות ספרות בנושא "לוח השנה היהודי – חגים ומועדים"
לכיתות א'-ג'

א .שבת
נושא ממקד :שבת ומלואה
יצירות כגון:
"שיר השבת" – לאה גולדברג ,מתוך איזה חג לי ,מסדה

*

"תפילה" – חגית בנזימן ,מתוך מתקן הפנסים ,מודן
"אורית ומלאכי השבת" – רבקה אליצור ,מתוך נחמד מכל ימים ,המחלקה
לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית
"יוסף מוקיר שבת"; "נס של שבת" – דבורה עומר )מעבדת( ,מתוך אגדות
שבת ,מודן
"יום ששי"; "שבת" – יהודה עמיחי ,מתוך הזנב השמן של הנומה ,שוקן
"שבת המלכה" – ח"נ ביאליק ,מתוך שירים ,דביר
"בוקר שבת" – דוד אגמון ,מתוך גשם ראשון ,דביר
"קבלת שבת" – אוריאל אופק ,מתוך יש לי חג ,צ'צ'יק
"שלום לך אורחת!"; "שבוע טוב" – רבקה אליצור ,מתוך שלום לך אורחת,
מורשת
"השבת" – מיכאל דשא ,מתוך אורית מספרת ,קריית ספר
"שבת ארוכה" – נורית יובל ,מתוך פילון ,מסדה

"צהרי שבת" – יונה טפר ,מתוך רגע שקשה לשכוח ,הקיבוץ המאוחד
"אסנת בשבת" – נירה הראל ,מתוך כשאסנת ואני ,מסדה
"שבת בבקר" – תרצה אתר ,מתוך ילד קטן וילד גדול ,מסדה
"ערב שבת" – שמואל בס ,מתוך איזה חג לי ,מסדה

ב .ראש השנה
נושא ממקד :השנה – מעגל חיים מתחדש
יצירות כגון:
"שנים-עשר ירחים"; "בראש השנה" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך כל
השירים ,לולב וידיעות אחרונות
"הקיץ עבר" – שמואל בס ,מתוך איזה חג לי ,מסדה
"שיר לחודש תשרי" – דתיה בן-דור ,מתוך שירים שובבים ,הקיבוץ המאוחד
"שנה טובה" – לוין קיפניס ,מתוך אני בחגים ובעונות ,הקיבוץ המאוחד

נושא ממקד :משאלות ואיחולים
יצירות כגון:
"התפילה שלי" – אוריאל אופק ,מתוך יש לי חג ,צ'צ'יק
"שנה טובה"; "תשליך" – עדולה ,מתוך יום יום שיר ,יום יום חג ,ספריית
מעריב
"תפילה" – אלי רוה ,מתוך חג בלב ,מסדה
"על כל אלה" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך ספר גימל ,לולב
"תודה" – מילים :עוזי חיטמן ,לחן :דלארס ,מתוך מאה שירים ראשונים ג,
עורכות דניאלה גרדוש; תלמה אליגון ,כנרת
"יש לי משאלה" – עשי וינשטין ,מתוך סיפור לכל יום – תשרי ,עורכות מירי
ברוך; מירה מאיר ,ספריית פועלים ,ידיעות אחרונות ספרי חמד

*

לרבות מן היצירות יש יותר ממראה מקום אחד .ניתן לאתרן על פי מקורות חיפוש שונים,

ביניהם התקליטור שירים וסיפורים בספרות ילדים ,משרד החינוך האגף לתכניות לימודים
ומפ"ט עמל.

ג .יום הכיפורים
נושא ממקד :פיוס בין אדם לחבירו
יצירות כגון:
"סליחה שבלב" – דבורה עומר ,מתוך לחול ולחג ,לוין-אפשטיין
"סליחה" – נעמי גונן ,מתוך חלונות ב ,האגף לתכניות לימודים והמרכז
לטכנולוגיה חינוכית ,עם עובד
"סלחנו" – גאולה קדם ,מתוך מפגשים ג ,עורך אדיר כהן ,עם עובד
"סליחה" – יעקב סתר ,מתוך תיבת החלומות ,ספריית פועלים
"הצדיק ,האבנים ומחילת העוונות" – שלמה אבס ,מתוך חגיגה של מעשיות
לחגים ,עגור
"התפיסות" – שלומית כהן-אסיף ,מתוך אחרי שלבשתי פיג'מה ,שוקן

ד .סוכות
נושא ממקד :בונים סוכה
יצירות כגון:
"שלומית בונה סוכת-שלום" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך כל השירים,
לולב וידיעות אחרונות
"סוכתנו" – אוריאל אופק ,מתוך לחול ולחג ,לוין-אפשטיין
"סוכתו של סבא" – עמוס בר ,מתוך באמר ובשיח ג-ד ,עורך גרשון ברגסון,
ספריית פועלים
"סוכת מיכל" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד
"נוי סוכה" – אשר ברש ,מתוך מפגשים ג ,עורך אדיר כהן ,עם עובד
"בליל סוכות בסערה" – אנדה עמיר-פינקרפלד ,מתוך שירי ילדים ,דביר
"סוכתנו" – נתן אלתרמן ,מתוך אלתרמן לילדים ,הקיבוץ המאוחד
"על הר-הכפה אבנה לי סוכה" – עדולה ,מתוך יום יום שיר ,יום יום חג,
ספריית מעריב
"סוכת שלום" – רבקה אליצור ,מתוך סיפור לכל יום – תשרי ,עורכות מירי
ברוך; מירה מאיר ,ספריית פועלים ,ידיעות אחרונות ספרי חמד
"פטיש מסמר" – מילים :עמנואל הרוסי ,לחן :נ .נרדי
"בסוכה שלנו" – מילים :לאה נאור ,לחן :מ .וילנסקי

נושא ממקד :ארבעת המינים
יצירות כגון:
"אתרוגי זהב" – תקוה שריג )מעבדת( ,מתוך לנו משלנו ,הקיבוץ המאוחד
"ברכה על אתרוג שלא היה בסוכה" – דבורה עומר )מעבדת( ,מתוך מפגשים ג,
עורך אדיר כהן ,עם עובד
"האתרוג המכוער" – רבקה אליצור ,מתוך נחמד מכל ימים ,המחלקה לחינוך
ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית
"ארבעת המינים"; "מעשה בערבה" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
נושא ממקד :שמחת תורה
יצירות כגון:
"מפי אל" – פיוט לשמחת תורה
"הדגל" – שלום-עליכם ,תרגם אוריאל אופק ,מתוך עלי כינור ,זמורה ,ביתן,
מודן

נושא ממקד :אסיף וסוכות
יצירות כגון:
"אסיף וסוכות" – מילים :שרה לוי-תנאי ,לחן :עמנואל עמירן ,מתוך שירון
חגיגי ,חגי תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"חג אסיף" – מילים :שרה לוי-תנאי ,לחן :משה רפפורט ,שם
"מלאו אסמינו בר" – מילים :פנחס לנדר ,לחן :דוד זהבי ,שם

נושא ממקד :גשם ראשון
יצירות כגון:
"מעשה בזרע די גדול" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"המרזב" – חיה שנהב ,מתוך על ההר יושב ענק ,עם עובד
"גשם ראשון" – דוד אגמון ,מתוך גשם ראשון ,דביר
"הגשם" – מיכאל דשא ,מתוך אורית מספרת ,קריית ספר
"מי מחכה לגשם" – חגית בנזימן ,מתוך כשאמא היתה קטנה ,דביר
"האם הגיע הסתיו?" – עודד בורלא ,מתוך חם ,קר ואביב ,עם עובד
"היורה" – מילים :יחיאל הלפרין ,לחן :יואל אנגל ,מתוך שירון חגיגי ,חגי
תשרי ,סוכות ,פסח,שבועות ,הוצאת מעלו

ה .חנוכה
נושא ממקד :סיפור החנוכה

*

יצירות כגון:
"אבי ,אבי – "...עודד אבישר ,מתוך על הכביש ירח ,הקיבוץ המאוחד
"בימי המכבים" – אלי רוה ,מתוך חג בלב ,מסדה
"הרועה הצעיר ממודיעין" – אוריאל אופק ,מתוך יש לי חג ,יבנה
"נרות חנוכה" – יעקב גוטרמן ,מתוך מפגשים ג ,עורך אדיר כהן ,עם עובד
"נס חנוכה" – לוין קיפניס ,מתוך סיפור לכל יום – כסלו ,עורכות מירי ברוך,
מירה מאיר ,ספריית פועלים ,ידיעות אחרונות ספרי חמד

נושא ממקד :מנהגי חנוכה
יצירות כגון:
"זה היה בחנוכה" – נתן אלתרמן ,הקיבוץ המאוחד
"חלומות חנוכה" – אלי רוה ,מתוך חג בלב ,מסדה
"איך עושים לביבות" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"הסביבון הגדול" – דבורה עומר ,מתוך גן ,עורך אדיר כהן ,דומינו
"שם מסתובב" – תלמה אליגון ,מתוך עברית שפה שכזו ,כנרת
"חג שמח" – דתיה בן-דור ,מתוך שירים שובבים ,הקיבוץ המאוחד
"מצאתי סביבון ישן" – עדולה ,מתוך יום יום שיר ,יום יום חג ,ספריית מעריב
"נס חנוכה" – אנדה פינקרפלד-עמיר ,מתוך סחרחרת-פלא ,דביר

* שירי חנוכה נוספים – מילים ולחנים אפשר למצוא בילקוט חנוכה ,עורכים צבי שוע ואריה בן-
גוריון ,ארכיון ומכון החגים הבין-קיבוצי ,בית השיטה ,תשנ"ו וכן באיזה חג לי – חנוכה ,ליקטה
וערכה :אסתר לנואל ,ספריית קשב ,מסדה.

*

ו .ט"ו בשבט

נושא ממקד :פריחת השקדייה
יצירות כגון:
"שקדיה לבנה" – עדולה ,מתוך איש הזמן ,מסדה
"עוד מעט ,השקדיות"; "שמלות" – עדולה ,מתוך יום יום שיר ,יום יום חג,
ספריית מעריב
"אילן והשקדייה" – דבורה עומר ,מתוך לחול ולחג ,לוין-אפשטיין
"שיר לט"ו בשבט" – לאה גולדברג ,מתוך מקראות ישראל חדשות ה ,עורך נתן
פרסקי ,מסדה
"מכתב משקדיה לט"ו בשבט" – אלי נצר ,מתוך חלונות ד ,המרכז לטכנולוגיה
חינוכית ,עם עובד
"יום הולדת השקדיה" – לוין קיפניס ,מתוך סיפור לכל יום – שבט ,עורכות
מירי ברוך ,מירה מאיר ,ספריית פועלים ,ידיעות אחרונות ספרי חמד

נושא ממקד :עץ נטעתי
יצירות כגון:
"עץ נטעתי" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד
"אילן אחד גדול" – אלי רוה ,מתוך חג בלב ,מסדה
"איתן שותל עץ" – עודד בורלא ,מתוך חג בלב ,מסדה
"בוץ של ט"ו בשבט" – נעמי גונן ,מתוך חלונות ב ,משרד החינוך והתרבות,
מט"ח ,עם עובד
"איך נוטעים שתיל" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"חוני והחרוב" – סיפר מחדש רפאל ספורטה ,מתוך סיפור לכל יום – שבט,
עורכות מירי ברוך ,מירה מאיר ,ספריית פועלים ,ידיעות אחרונות ספרי חמד

נושא ממקד" :איך זה להיות עץ"?
יצירות כגון:
* יצירות מתאימות לקראת ט"ו בשבט אפשר למצוא בסדרי ט"ו בשבט שונים כגון:
"סדר ט"ו בשבט – הגדה" ,ערך והתקין יואל רפל
"סיפורי ט"ו בשבט" – הוצאת היפרנטו ורשת שוקן
"סדר ט"ו בשבט"  -התנועה המסורתית.

"איך זה להיות עץ?" – דתיה בן-דור ,מתוך שירים שובבים ,הקיבוץ המאוחד
"לברוש כואב הראש" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"אגדת האלון" – יפרח חביב ,מתוך ניחוח הדסים ,הקיבוץ המאוחד
"עץ קטן ,עץ זקן" – שלומית כהן-אסיף ,מתוך הספר הגדול של שלומית כהן-
אסיף ,עם עובד

ז .פורים
נושא ממקד :למה אתחפש?
יצירות כגון:
"הקרוקודיל" – יורם טהרלב ,מתוך הספר הגדול של יורם טהרלב ,עם עובד
"כשנכנס אדר" – נעמי שמר ,מתוך הספר השני ,לולב
"אורי כדורי בפורים" – לאה גולדברג ,מתוך אורי כדורי ,ספריית פועלים
"אולי אני אהיה מלכה?" – לאה נאור ,מתוך קרוסלה ,מסדה
"בפורים" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"אמא הלכה לאיבוד" – נירה הראל ,מתוך קטנים כגדולים ,עם עובד
"מסכת-אסתר" – אוריאל אופק ,מתוך יש לי חג ,צ'צ'יק
"אני אתחפש" – אלי רוה ,מתוך חג בלב ,מסדה
"ליצן פורים" – סמדר שיר ,מתוך בשפת השורות ג ,עורכת רינה אנטמן ,כנרת

ח .פסח
נושא ממקד :אביב וחג
יצירות כגון:
"איך יודעים שבא אביב" – דתיה בן-דור ,מתוך שירים שובבים ,הקיבוץ
המאוחד
"מצעד האביב" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך ספר גימל ,לולב
"באביב כל דבר משתנה כל הזמן" – לאה נאור ,מתוך קרוסלה ,מסדה
"בשורה טובה הבאתי" – יעקב פיכמן ,מתוך איזה חג לי ,מסדה
"פנה הגשם" – מילים ולחן :מתתיהו שלם ,מתוך איזה חג לי ,מסדה
נושא ממקד :אליהו הנביא וחג הפסח
יצירות כגון:

"כל שנה אותו דבר" – דן אלמגור ,מתוך גן שלנו חג שמח ,עורכת מירי ברוך,
עם עובד
"לאליהו הנביא" – אורי אורבך ,מתוך בגלל ילד אחד ,ספריית בית-אל
"כוסו של אליהו" – זלמן אריאל )מעבד( ,מתוך סיפור לכל יום – ניסן ,עורכות
מירי ברוך ,מירה מאיר ,ספריית פועלים ,ידיעות אחרונות ספרי חמד
"שתי כובסות בערב פסח" – חיה בר-יצחק ,עדנה קרמר ,מתוך משלוח מנות,
ספריית פועלים
"האורח הרואה ואינו נראה" – תקוה שריג )מעבדת( ,מתוך אליהו הנה הוא
בא ,הקיבוץ המאוחד
"מערת אליהו" – עדולה ,מתוך יום יום שיר ,יום יום חג ,ספריית מעריב
"מכתב לאליהו" – שלומית כהן-אסיף ,מתוך גבעת הכפתורים ,הקיבוץ
המאוחד

נושא ממקד :חוגגים את חג הפסח
יצירות כגון:
"פסח" – מרים ילן-שטקליס ,מתוך יש לי סוד ,דביר
"מצות" – סמדר שיר ,מתוך חג שמח ,מודן
"גנבתי אפיקומן" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"דודים" – מיכל סנונית ,מתוך שלום גן ,אני כאן ,ביתן
"ליל הסדר" – רחל שילוני ,מתוך איך השמש צוחקת ,רשפים

ט .יום הזיכרון לשואה ולגבורה
נושא ממקד :ללא תנחומים
ספרים כגון:
"רציתי לעוף כמו פרפר" – נעמי מורגנשטרן ,יד ושם ,תשנ"ה
"המגרה השלישית של סבא" – ג'ודי טל-קופלמן ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד
2002

י .יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
נושא ממקד :נזכור את כולם
יצירות כגון:

"ריח טוב" – שלומית כהן-אסיף ,מתוך הצימוקים הם ענבים עצובים ,הקיבוץ
המאוחד
"איך נזכור את כולם" – דבורה אמיר ,מתוך חלונות ב ,האגף לתכניות לימודים
והמרכז לטכנולוגיה חינוכית ,עם עובד
"אבא של יוחאי" – תרצה אתר ,מתוך מלחמה זה דבר בוכה ,הקיבוץ המאוחד
"נרקיסים למזכרת" – יוסי מרגלית ,מתוך בשפת השורות ג ,עורכת רינה
אנטמן ,כנרת

יא .יום העצמאות
נושא ממקד :ההימנון ,הדגל והסמל
"התקווה" – נפתלי הרץ אימבר
יצירות כגון:
"מנורה וענפי-זית"; "כל הארץ דגלים" – מילים :רפאל ספורטה ,לחן :עמנואל
עמירן ,מתוך איזה חג לי ,מסדה
"כחול ולבן" – מילים ולחן :ישראל רשל ,מתוך אלף זמר ועוד זמר ,כנרת
"דגלנו" – עדולה ,מתוך פרח כחול על הלב ,הקיבוץ המאוחד

נושא ממקד :ירושלים
יצירות כגון:
"שישו את ירושלים" – על-פי ספר ישעיהו פרק ס"ו
"לפעמים בירושלים" – משה הנעמי-זינגר ,מתוך אמרתי למירי ,הוצאת
המחבר
"עץ בירושלים"; "ים בירושלים" – שלומית כהן-אסיף ,מתוך הספר הגדול של
שלומית כהן-אסיף ,עם עובד

נושא ממקד :הקמת המדינה
יצירות כגון:
"יום הקמת המדינה" – חגית בנזימן ,מתוך כשאבא היה קטן ,דביר
"יש לנו מדינה!" – יונה טפר ,פרק מתוך לעזוב בית ,הקיבוץ המאוחד

נושא ממקד :חוגגים את חג העצמאות
יצירות כגון:
"יום הולדת למדינה" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"ארץ ישראל שלי" – דתיה בן-דור ,מתוך שירים שובבים ,הקיבוץ המאוחד
"כמו אז" – עמוס לוין ,מתוך מפגשים ג ,עורך אדיר כהן ,עם עובד
"מתנה למדינה" – אלי רוה ,מתוך חג בלב ,מסדה
"יום-הולדת למדינה" – עדולה ,מתוך פרח כחול על הלב ,הקיבוץ המאוחד
"יום העצמאות" – חגית בנזימן ,מתוך ילד בערך ,דומינו

יב .ל"ג בעומר
נושא ממקד :אוספים עצים
יצירות כגון:
"מסמר הערב" – דורית אורגד ,מתוך מסמר הערב ,מחברות לספרות
"כיצד להדליק מדורה בלי גפרורים" – עמוס בר ,מתוך סיפור לכל יום  -אייר,
עורכות מירי ברוך ,מירה מאיר ,ספריית פועלים ,ידיעות אחרונות ספרי חמד
"אוספים עצים" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"עיניים ליד המדורה" – רעיה בלטמן ,מתוך עלילות ניסן ורחמים משיכון ב',
צ'ריקובר
"מדורת ל"ג בעמר" – עמוס לוין ,מתוך מדוע בכה הים ,יבנה
"מדורת ל"ג בעמר" – אנדה פינקרפלד-עמיר ,מתוך סחרחרת-פלא ,דביר
"מדורה" – אלי רוה ,מתוך ספינה משוקולד ,מודן

נושא ממקד :בר-כוכבא
יצירות כגון:
"בר-כוכבא" – מילים :לוין קיפניס ,לחן :מרדכי זעירא ,מתוך איזה חג לי,
מסדה
"שמעון בר-כוכבא" – דבורה הכהן ,מתוך גן שלנו – חג שמח ,עם עובד
"המרד הגדול" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד

יג .שבועות
נושא ממקד :ביכורים
יצירות כגון:
"וחג שבועות" – מילים מתוך המקרא ,לחן :ידידיה אדמון ,מתוך איזה חג לי,
מסדה
"עורו אחים ונעלה" – מילים :אברהם שלונסקי ,לחן :עמנואל עמירן ,מתוך
שירון חגיגי ,חגי תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"שיבולת בשדה" – מילים ולחן :מתתיהו שלם ,מתוך שירון חגיגי ,חגי תשרי,
סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"מי ברכב? מי ברגל?" – מילים :רפאל ספורטה ,לחן :עמנואל עמירן ,מתוך
שירון חגיגי ,חגי תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"ביכורים" – מילים :שמואל בס ,לחן :שרה לוי-תנאי ,מתוך איזה חג לי,
מסדה
"סלינו על כתפינו" – מילים :לוין קיפניס ,לחן :ידידיה אדמון ,מתוך איזה חג
לי ,מסדה

נושא ממקד :מתן תורה
יצירות כגון:
"כשקיבלו את התורה" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"מתן תורה" – אוריאל אופק ,מתוך יש לי חג ,עורך אוריאל אופק ,י' ,צ'צ'יק

יצירות ספרות בנושא "לוח השנה היהודי – חגים ומועדים"
לכיתות ד'-ו'

א .שבת
נושא ממקד :שבת וחול
יצירות כגון:

"הפרוטה" – ש"י עגנון ,מתוך אלו ואלו ,שוקן
"אמי ,זכרונה לברכה" – ח"נ ביאליק ,מתוך שירים ,דביר
"בשבת" – רות אלמוג ,מתוך מבחר שירים שראו אור בעיתון 77
"גן עדן" – טניה הדר ,מתוך בארצות החיים ,הקיבוץ המאוחד

נושא ממקד :שבת – "שמיים חדשים"
יצירות כגון:
"שמיים חדשים" – מ' בובר ,מתוך אור הגנוז ,שוקן
"שבת המלכה" – ח"נ ביאליק ,מתוך שירים ,דביר
"ירדה השבת" – מילים :יהושע רבינוב ,לחן :דוד זהבי

ב .ראש השנה
נושא ממקד :מעגל חיים מתחדש
יצירות כגון:
"גם השנה" – לאה גולדברג ,מתוך עלה של זהב ,ספריית פועלים
"שנים-עשר ירחים" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך כל השירים ,לולב
וידיעות אחרונות
"דף חדש" – חגית בנזימן ,מתוך ילד בערך ,דומינו
"חצבים" – עדולה ,מתוך אני בחגים ובעונות ,הקיבוץ המאוחד

נושא ממקד :כבודו של אדם ועלבונו של אדם
יצירות כגון:
"המלבין פני חברו" – בנימין טנא ,מתוך קורות כיתה אחת ,עם עובד
"שתי חברות" – נורית זרחי ,פרק מתוך ילדת חוץ ,זמורה-ביתן
"הכיתה" – בנימין תמוז ,פרק מתוך המלך ישן ארבע פעמים ביום ,עם עובד
"ידענו שהוא צודק" – משה בן שאול ,מתוך צוף ולענה ,ספריית פועלים
"כדי שלא לבייש" – י"ל פרץ ,מתוך כל כתבי פרץ ,דביר
"פגע רע" – בנימין טנא ,מתוך בצלו של עץ הערמון ,ספריית פועלים

נושא ממקד :משאלות ואיחולים
יצירות כגון:

"הליכה לקיסריה" – מילים :חנה סנש ,לחן :דוד זהבי ,מתוך חנה סנש :חייה,
שליחותה ומותה ,עורך :ברסלבסקי ,הקיבוץ המאוחד
"על כל אלה" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך ספר גימל ,לולב
"לו יהי" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך הספר השני ,לולב
"קרניים" – אבנר טריינין ,מתוך אזובי קיר ,הקיבוץ המאוחד
"בשנה הבאה" – אהוד מנור ,מתוך ספר השירים לתלמיד – א ,עורכים גיל
אלדמע; ד"ר נתן שחר ,מפעלי תרבות וחינוך ,הספרייה למוסיקה
"קופסת צבעים" – טלי שורק )ילדה( ,מתוך השלום שלי ,עורך אוריאל אופק,
הוצאת סונול
"תודה" – מילים :עוזי חיטמן ,לחן :דלארס ,מתוך מאה שירים ראשונים ג,
עורכות דניאלה גרדוש; תלמה אליגון ,כנרת

ג .יום הכיפורים
נושא ממקד :כל אחד ויום הכיפורים שבלבבו
יצירות כגון:
"החשבון" – ש"י עגנון ,מתוך ימים נוראים ,שוקן
"התפילה בשדה"; "האיחור" – מ' בובר ,מתוך אור הגנוז ,שוקן
"איחרתי לבקש סליחה" – רעיה בלטמן ,מתוך הארץ שלנו
"מעשה בחיט" )סיפור חסידי( – אליעזר שטיינמן ,מתוך ספר בר מצווה ,מסדה
"החליל" – ערך :פנחס שדה ,מתוך סיפורי הבעש"ט ,כרטא

נושא ממקד :אדם וחשבון הנפש שלו
יצירות כגון:
"התועים ביער" – ימים נוראים ,עורך ש"י עגנון ,שוקן
"האימה"; "האשמה הגדולה" – מ' בובר ,מתוך אור הגנוז ,שוקן
"אלמליח" – נתן יונתן ,מתוך ועוד סיפורים בין אביב לענן ,ספריית פועלים
"אם לא למעלה מזה" – י"ל פרץ ,מתוך חסידות ,דביר
"הדינר הגזול" – יהודה בורלא ,מתוך קסמי מולדת ,יבנה

נושא ממקד :פתח לנו שער
תפילת נעילה – הפיוט "פתח לנו שער" :האזנה ללחנים שונים:
לחן :סשה ארגוב ,עיבוד :אלברט פיאמנטה ,זמרת :צילה דגן
לחן :רימונה פרנסיס ,עיבוד :סטואר כהן ,שירה :חוה אלברשטיין ,מתי כספי
לחן ושירה :מתי כספי
לחן ושירה :שלמה גרוניך
שירים כגון:
"מאחורי השער" – ח"נ ביאליק ,מתוך שירים ופזמונות לילדים ,דביר
"פתח לנו שער" – רעיה הרניק ,מתוך שירים לגוני ,הקיבוץ המאוחד

ד .סוכות
נושא ממקד :סוכה – דירת ארעי
יצירות כגון:
"סוכות" – עדולה ,מתוך פרח כחול על הלב ,הקיבוץ המאוחד
"כשהסוכה תבול" – מירה מינצר-יערי ,מתוך תמיד בפחד וגם באהבה תמיד,
שוקן

נושא ממקד :ארבעת המינים
יצירות כגון:
"האתרוג" – שלום עליכם ,תרגם אוריאל אופק ,מתוך עלי כינור ,זמורה ,ביתן,
מודן
"שוק של תשרי" – משה בן-שאול ,מתוך חלונות לשמיים ,מסדה
"אתרוגו של אותו צדיק" – ש"י עגנון ,מתוך מבחר סיפורים ,שוקן

נושא ממקד :סתיו* וראשית הגשם
יצירות כגון:
"משיב הרוח ומוריד הגשם" – מתוך תפילת הגשם .הלחן :ידידיה גורוכוב,
מתוך שירון חגיגי ,חגי תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"סתיו" – מילים :שמשון חלפי ,לחן :משה וילנסקי ,מתוך שירון חגיגי ,חגי
תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"שיר סתיו" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך ספר גימל ,לולב
"סתיו נורא לא-סתוי" – יוסי גמזו ,מתוך אן-דן-דינו ,ספריית פועלים
"מחר אולי יבוא הסתיו" – נתן יונתן ,מתוך אל הנירים האפורים ,ספריית
פועלים
"היורה" – נתן אלתרמן ,מתוך אלתרמן לילדים ,הקיבוץ המאוחד
"היורה" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד
"הלכה מטריה" – רינה ליטוין ,מתוך כאשר הפילים הגדולים ישנים ,מסדה
"באלפי חלילים" – נורית זרחי ,מתוך אני אוהב לשרוק ברחוב ,מסדה
"גשם" – אסתר ראב ,מתוך דבר לילדים ,כרך כ"ט ,חוברת 14

ה .חנוכה
נושא ממקד :גם אתה מכבי
יצירות כגון:
"אנו נושאים לפידים" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד
"אומרים ישנה ארץ" – שאול טשרניחובסקי ,מתוך שירים ,שוקן
"קורות כיתה אחת" – בנימין טנא ,מתוך קורות כיתה אחת ,עם עובד

*

אפשר להיעזר בשירון חגיגי – חגי תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות בהוצאת האגף לתכניות

לימודים ,אורנים והמינהל לחינוך ערכי .לשירון מצורפת קלטת.

*

נושא ממקד :בעתות מצוקה – לאור הנרות
יצירות כגון:

"נר של עניים" – נתן יונתן ,מתוך בין אביב לענן ,ספריית פועלים
"ערב חנוכה בבית הורי" – יצחק בשביס-זינגר ,תרגם יואב הלוי ,מתוך גבורת
האור ,ספריית פועלים
"מתנה לחנוכה" – דורית אורגד ,מתוך מסמר הערב ,מחברות לספרות
"נס חנוכה"** – מתוך קשרים ,יחידות לימוד לשיעורי מורשת ,יד ושם

נושא ממקד" :גבורת האור"
יצירות כגון:
"הנר שלי" – נתן יונתן ,מתוך דרך המילים ב ,עורכות בינה טליתמן; רחל
רייזברג ,כנרת
"אנו נושאים לפידים" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד

***

"נרות חנוכה" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"גבורת האור" – יצחק בשביס-זינגר ,תרגם יואב הלוי ,מתוך גבורת האור,
ספריית פועלים
"נר שמיני ,נר אחרון" – עדולה ,מתוך יום יום שיר ,יום יום חג ,ספריית מעריב

הצעה לסרט
"אורות"  -בימוי :יהודה וורצל ,ישראל
סרט מצויר המספר את סיפור חנוכה כמאבק בין התרבות היהודית לתרבות
היוונית בעיניו של ילד .המאבק בין התרבויות מיוצג כמאבק בין האותיות
העבריות לאותיות היווניות ויוצר קשר בין סיפור העבר להווה.
אורך הסרט :עשרים דקות ,אפשר להשיגו ב"בית גשר" בירושלים ובמרכזיות
הפדגוגיות.
*

חומר תיעודי על הנושא אפשר למצוא בילקוט חנוכה ,עורכים :צבי שוע ,אריה בן-גוריון,

ארכיון ומכון החגים הבין-קיבוצי ,ברית התנועה הקיבוצית ,בית השיטה תשנ"ו.
**

עדות של אסיר יהודי ממחנה נידרארשל בגרמניה ,על המאמצים להדלקת נר חנוכה בתנאים

קשים ביותר.
***

שירי חנוכה נוספים – מילים ולחנים אפשר למצוא בילקוט חנוכה ,עורכים :צבי שוע ואריה

בן-גוריון ,ארכיון ומכון החגים הבין-קיבוצי ,בית השיטה ,תשנ"ו.

נושא ממקד :ממנהגי החג
יצירות כגון:
"זה קורה לי תמיד" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד
"דמי חנוכה" – שלום עליכם ,תרגם אוריאל אופק ,מתוך עלי כינור ,זמורה,
ביתן ,מודן
"זה היה בחנוכה" – נתן אלתרמן ,הקיבוץ המאוחד
"שתי המנורות של חנוכה" – ש"י עגנון ,מתוך עיר ומלואה ,שוקן
"סודו של סביבון" – משה בן-שאול ,מתוך אנחנו ילדים טובים ירושלים,
ספריית פועלים
"סביבוני ירוץ בגיל" – עמוס בר ,מתוך דגים ,דגים ,הקיבוץ המאוחד

ו .ט"ו בשבט
נושא ממקד :על צמחים ועל אנשים
יצירות כגון:
"שירת העשבים" – מילים ולחן :נעמי שמר )עפ"י ר' נחמן מברסלב( ,מתוך ספר
גימל ,לולב
"ולס להגנת הצומח" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך כל השירים ,לולב
וידיעות אחרונות
"ידידות היסמין הלבן" – זלדה ,מתוך שירי זלדה ,הקיבוץ המאוחד
"לכתוב על צמחים" – רות אלמוג ,מתוך מבחר שירים שראו אור במרוצת
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"ובירכתי על התמר" – טניה הדר ,מתוך בארצות החיים ,הקיבוץ המאוחד
"מיכל ירדה לדבר עם השדות" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד
"סיפור לשלוש שאלות" – מירה מינצר-יערי ,מתוך מי שנשאר עם עצמו – הוא
כבר לא לבד ,הקיבוץ המאוחד
"רק אני יודעת" – מירה מינצר-יערי ,מתוך תמיד בפחד וגם באהבה תמיד,
שוקן
"תות בכות" – נתן יונתן ,מתוך ועוד סיפורים בין אביב לענן ,ספריית פועלים
"מעשה בעץ זית" – בנימין תמוז ,מתוך סיפורים ,כתר

"חורשת האקליפטוסים" – נורית זרחי ,מתוך הכורסה המתנדנדת ,הקיבוץ
המאוחד

ז .פורים
נושא ממקד :למה אתחפש?
יצירות כגון:
"למה אתחפש" – נתן יונתן ,מתוך שירי עפר ורוח ,ספריית פועלים
"מלכה לפורים אחד" – דבורה עומר ,מתוך ניחוח הדסים ,הקיבוץ המאוחד
"נורית נקמה בפורים" – יפרח חביב ,מתוך מיתרים ו' ,עורכות מירי ברוך,
דליה שטיין ,הד ארצי; מסדה
"בפורים" – לאה נאור ,מתוך חג לי ,מסדה
"שיכור כלוט" – חגית בנזימן ,מתוך ילד בערך ,דומינו

ח .פסח
נושא ממקד" :חד גדיא"
יצירות כגון:
"חד גדיא" – מילים :ד' כספי ,לחן :משה ביק ,מתוך שירון חגיגי ,חגי תשרי,
סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"חד גדיא" – מילים :לוין קיפניס ,לחן :ידידיה אדמון ,שם
"חד גדיא" – מתוך :ההגדה של פסח בנוסח יהודי איטליה ,גרסה עברית :נעמי
שמר ,שם
"הגדי מן ההגדה" – נתן אלתרמן ,מתוך מגש הכסף ,משרד הביטחון
"חד גדיא" – איציק מאנגר ,תרגום :יעקב שבתאי ,מתוך ניחוח הדסים,
הקיבוץ המאוחד
נושא ממקד :על ארבעת הבנים בשיר ובציור
יצירות כגון:
"ארבעה אחים" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך כל השירים ,לולב וידיעות
אחרונות
ארבעת הבנים כפי שהם צוירו ואוירו בהגדות שונות

נושא ממקד :זיכרונות סדר ליל פסח
יצירות כגון:

"ליל הסדר בכפר-עציון הנצור" – מתוך יומנו של חבר כפר עציון ,מתוך הספר
גוש עציון במלחמתו – כינס וערך דב קנוהל ,הוצאת המדור הדתי במחלקה
לענייני הנוער והחלוץ
"פסח עצוב בגטו" – עדינה בר-אל ,מתוך ספר החגים הגדול ,עופרים
"אני יוצאת ממצרים" – רבקה קרן ,פרק מתוך קטי ,עם עובד
"אורח לחג" – יהואש ביבר ,מתוך פייפר מעל הוואדי ,מסדה

נושא ממקד :ברכת אליהו הנביא וחג הפסח
יצירות כגון:
"העושה נפלאות" – י"ל פרץ ,מתוך מפי העם ,דביר
"הוא ראה את אליהו הנביא" – חיה בר-יצחק ,עדנה קרמר ,מתוך משלוח
מנות ,ספריית פועלים
"שתי כובסות בערב פסח" – פנחס שדה )מעבד( ,מתוך ספר הדמיונות של
היהודים ,שוקן

הצעה לסרט
"נסיך מצרים"  -הפקה :אולפני מירמקס ,ארצות הברית2000 ,
סרט מצויר המספר את סיפורו של משה ,החל במסירתו למצרים וצמיחתו בבית
פרעה וכלה בהפיכתו למנהיג המוציא את עם ישראל מעבדות לחירות .בסרט
סצנות בלתי נשכחות ,כמו בניית הערים פיתום ורעמסס וקריעת ים סוף.
אורך הסרט :כשעתיים ,אפשר להשיגו בספריות הווידאו.

ט .יום הזיכרון לשואה ולגבורה
נושא ממקד" :לזכור – ודבר לא לשכוח"

)מתוך "נדר" ,אברהם שלונסקי(

יצירות כגון:
"בבה שרינה" – אנדה פינקרפלד-עמיר ,מתוך גדיש ועמר ,דביר
"גינה" – פרנטה בס; "לפנות ערב עם שמש" – אלמוני; "הפרפר" – פול פרידמן,
מתוך אין פרפרים פה – שירים וציורים של ילדי גטו טרייזנשטט .תרגמה:
לאה גולדברג ,ספריית פועלים
"אשרי הגפרור" – חנה סנש ,מתוך "חנה סנש :חייה ,שליחותה ומותה",
עורך :ברסלבסקי ,הקיבוץ המאוחד

"שיר הפרטיזנים היהודים" – הירש גליק ,תרגם :אברהם שלונסקי ,מתוך
קריאת קיץ ,האגף לתכניות לימודים ,מעלות
"בן דודי משה" – אביגדור שחן ,מתוך קריאת קיץ ,האגף לתכניות לימודים,
מעלות
"בלה של החורשה" – אמנון שמוש ,מתוך אחותי כלה ,מסדה
"ילד טוב אינו משקר"; "זמן פנוי"; "קניות"; "רעב" – קלרה אשר-פינקהוף,
מתוך ילדי כוכבים ,יד ושם
"תמיד בפחד וגם באהבה תמיד" – מירה מינצר-יערי ,מתוך תמיד בפחד וגם
באהבה תמיד ,שוקן
ספרים כגון:
"כפכפי העץ של אנדרה" – צרויה להב ,כנרת 2002 ,
"מלכה מאי" – מרים פרסלר ,עם עובד2003 ,
"הקיץ של אביה" – גילה אלמגור ,עם עובד1985 ,
"זעקי ילדה" – עליזה ברק-רסלר ,יד ושם2000 ,
"אמא ,תגידי :זה נכון?" – אירית ר .קופר ,דני ספרים1998 ,
"מונה מספר לכוכבים" – לויס לוורי ,תרגם יחיעם פדן ,הקיבוץ המאוחד1997 ,
"האי ברחוב הצפורים" – אורי אורלב ,כתר1981 ,
"רוץ ,ילד רוץ" – אורי אורלב ,כתר2001 ,
"המסע שלי עם אלכס" – רות אלמוג ,הקיבוץ המאוחד1999 ,
"ילדת היער" – עשי ויינשטיין ,ספריית מעריב1996 ,
"יומנה של נערה" )קטעים( – אנה פרנק ,תרגם ש' שניצר ,קרני ודביר1992 ,

י .יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
נושא ממקד :נזכור אחים ורעים
יצירות כגון:
"מגש הכסף" – נתן אלתרמן ,מתוך הטור השביעי ,עם עובד
"באב-אל-ואד"; "הרעות" – חיים גורי ,מתוך משפחת הפלמ"ח ,כתר
"בקיץ האחרון נהרג אחי" – רעיה הרניק ,פרק מתוך אחי אחי ,עם עובד
"תחלה בוכים" – אברהם חלפי ,מתוך שירים א ,הקיבוץ המאוחד
"אחי הצעיר יהודה" – מילים ולחן :אהוד מנור ,מתוך אלף זמר ועוד זמר ,כנרת

"ואחי שותק" – אמיר גלבע ,מתוך כחולים ואדומים ,עם עובד
"יש פרחים" – נתן יונתן ,מתוך שירים לאורך החוף ,ספריית פועלים
"אנחנו מאותו הכפר" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך כל השירים ,לולב
"אבני דרך" – אלי רוה ,מתוך ספינה משוקולד ,מודן
"השעונית" – מירה מינצר-יערי ,מתוך אולי רק אני מבין אותי ,הקיבוץ
המאוחד
רשימות כגון:
" ...נזכור אחים ורעים" – ס' יזהר ,מתוך חוברת זיכרון ,משרד הביטחון
"נותרו מילים" – עמוס עוז ,מתוך לחיות בה ,רשימות בעקבות מלחמת יום
הכיפורים ,הקיבוץ המאוחד
"משהו קרוב ביותר" – יהונתן גפן ,מתוך מגוון לכיתה ז' ,האגף לתכניות
לימודים משרד החינוך והתרבות ,מעלות

יא .יום העצמאות
נושא ממקד :גלגוליו של ההימנון
"התקווה" – נפתלי הרץ אימבר
"המנון ומחברו" – נתן אלתרמן )עם הבאת ארונו של נפתלי הרץ אימבר(1953 ,

נושא ממקד :ארצי ,מולדתי
יצירות כגון:
"לבי במזרח" – יהודה הלוי ,מתוך השירה העברית בספרד ובפרובנס ,מוסד
ביאליק ,דביר
"אל ארצי"; "כנרת" – רחל ,מתוך שירת רחל ,דבר
"ספירת מלאי" – מילים :יוסי בנאי ,לחן :נעמי שמר
"ארץ-ישראל" – דוד שמעוני ,מתוך שירים ,מסדה
"שיר מולדת" – נתן אלתרמן ,מתוך ספר השירים לתלמיד א ,ערכו גיל
אלדמע; ד"ר נתן שחר ,מפעלי תרבות וחינוך; הספרייה למוסיקה

"משוט בארץ" – עדולה ,מתוך פרח כחול על הלב ,הקיבוץ המאוחד
"מה זאת מולדת" – יפרח חביב ,מתוך מיתרים ד ,עורכות מירי ברוך; דליה
שטיין ,מסדה
"שיר ערש לצבעים" – מילים ולחן :נעמי שמר ,מתוך כל השירים ,לולב וידיעות
אחרונות
"אנו חוגגים את יום העצמאות" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד
"שלום לך ארץ נהדרת" – מילים :אילן גולדהירש ,לחן :סטיבן גודמן
"הוי ,ארצי! מולדתי!" – מילים :שאול טשרניחובסקי ,לחן :נעמי שמר ,מתוך
שירים ,שוקן
"הארץ שלי" – מילים :רחל שפירא ,לחן :מוני אמריליו
"אין לי ארץ אחרת" – מילים :אהוד מנור ,לחן :קורין אלאל
"שלג בירושלים" – מרים ילן-שטקליס ,מתוך בחלומי ,דביר
"ירושלים של זהב" – נעמי שמר ,מתוך כל השירים ,לולב
"דודי ואני ברחובות ירושלים" – יהואש ביבר ,מתוך דודי עקיבא ואני ,מסדה
"שיר העמק" – מילים :נתן אלתרמן ,לחן :דניאל סמבורסקי ,מתוך שירון
לכיתה ו' ,בהוצאת משרד החינוך
"פה בארץ חמדת אבות" – מילים :י' דושמן ,לחן :ריכטר ,מתוך השירון ברון
יחד ,הוצאת מפעלי תרבות וחינוך
"קום והתהלך בארץ" – מילים :יורם טהרלב ,לחן :יאיר קלינגר ,מתוך
מיתרים ו ,עורכות מירי ברוך ,דליה שטיין ,הד ארצי ,מסדה

נושא ממקד :מסיפורי מדליקי המשואה
סיפורים כגון:
"סבתא אסתרקה מדליקה משואה" – אלה דור-און ,מתוך דרך המילים ה,
ערכו בינה טליתמן וחנה שליטא ,כנרת
"הלפיד היתום" – דן בניה-סרי ,מתוך דרך המילים ה ,ערכו בינה טליתמן וחנה
שליטא ,כנרת

נושא ממקד :עולים לארץ ישראל
יצירות כגון:
"שרליה" – מילים ולחן :חוה אלברשטיין ,מתוך התקליט מהגרים
"כיכר השמחה וכיכר העצב"; "דודה יוספינה נשארת באסם" – נורית זרחי,
מתוך הכורסה המתנדנדת ,הקיבוץ המאוחד

"בדרך לסודאן" – דורית אורגד ,מתוך שבועת ה"אדרה" ,הקיבוץ המאוחד
"שיר המסע" – מילים :חיים אידיסיס ,לחן :שלמה גרוניך ,מתוך חלונות ה-ו,
מרכז לטכנולוגיה חינוכית ,עם עובד
"עולים" – מילים :יעקב שנהר ,לחן :שלמה פוסטולסקי ,מתוך חלונות ה-ו,
מרכז לטכנולוגיה חינוכית ,עם עובד

הצעה לסרט
"רובה חוליות"  -בימוי :אילן מושינזון ,ישראל1979 ,
סיפור התבגרותו של יוני ,ערב יום העצמאות השלישי של מדינת ישראל.
משפחתה של אמו נכחדה בשואה ,ואביו לחם במלחמת העצמאות .יוני הוא
מנהיג של חבורת ילדים הנלחמת בחבורה אחרת בשכונתם בתל אביב .המלחמה
בין החבורות גורמת ליוני להבין את השלכותיה של האלימות.

יב .שבועות
*

נושא ממקד :חוגגים את חג השבועות
יצירות כגון:

"ירק לשבועות" – שלום עליכם ,תרגם אוריאל אופק ,מתוך עלי כינור ,זמורה,
ביתן ,מודן
"גני שלי" – זאב ,מתוך פרחי בר ,הקיבוץ המאוחד
"הביכורים" – אליעזר שמאלי ,מתוך בני היורה ,מסדה
"עורו אחים ונעלה" – מילים :אברהם שלונסקי ,לחן :עמנואל עמירן ,מתוך
שירון חגיגי ,חגי תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"חד מחרב" – מילים :מיכאל קשטן ,לחן :גיל אלדמע ,מתוך שירון חגיגי ,חגי
תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"שירת הקוצרים" – יצחק קצנלסון ,מתוך יש לי שיר ,הקיבוץ המאוחד
"הימים שעוד נכונו לנו" – מילים :עדית פאנק ,לחן :חנן יובל ,מתוך שירון
חגיגי ,חגי תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
"שיבולי פז" – מילים :עמירם קופר ,לחן :יעקב שגיא ,מתוך שירון חגיגי ,חגי
תשרי ,סוכות ,פסח ,שבועות ,הוצאת מעלות
* ועוד מן הטוב והיפה הזה ניתן לראות בערכה שבועות ,חומרי למידה למורים ולתלמידים בבית
הספר היסודי הממלכתי ערוכים על פי המלצות ועדת שנהר בהוצאת האגף לתכניות לימודים
ומכללת אורנים ,ירושלים התש"ס )כולל ערכת תמונות(.

