
 בס"ד

 רשימת היצירות לכיתות א' – ב'

 מקור שם המחבר שם היצירה
 (כולל שנה ומס'

 עמוד)

 שכבת גיל תקציר (כמה מילים על) נושא סוגה

 כך מפייסים ילד
 קטן

 הר' אברהם
 אוחיון

 "המאור הגדול"
 עמ' 40. הוצאה:

 הודיה בן דוד
0505319079 

 סיפור
 ומשל

 אהבת
 ישראל

 יחס הרב עובדיה יוסף
 לילד יתום.

 א – ב

 ילדותנו ב' עמ' נ.כץ האילן
65 

 אופקים מדרש
 רחבים

 תועלתו של האילן והברכה
 הראויה לו ולדומים לו.

 א – ב

 ציפורה אני קורא
 וינגרטן

 אופקים שיר לא פורסם כספר
 רחבים

 א – ב פלא הקריאה

 לאן הולכת
 השמש לישון?

 וינגרטן
 ציפורה

 ספרון לצביעה
 בהוצאת

 המחברת

 אופקים שיר
 רחבים

 כל אחד רואה את השמש
 שוקעת במקום אחר.

 א – ב

 כחול הים אשר
 לא יספר מרב

 ספר קראהן גננדל
 "המשקפיים של

 סבא"

 איתני משל
 הטבע

 מוגבלותו של היחיד מול
 איתני הטבע.

 א - ב

 שוקו חם, הוצאת ע. מנת כשאני נרדם
 פלדהיים, עמ'

14 

 תיאור מנקודת מבט של אל עצמי שיר
 ילד על הדינמיקה בבית

 בזמן שהוא ישן.

 א – ב

 סבתא, אימא
 ואני

 משפחה חמה, ע. מנת
 הוצאת

 פלדהיים, עמ'
20 

 הרהורים של ילדה לאחר אל עצמי שיר
 ביקור אצל סבתא. אהבת

 אם לבתה.

 א – ב

 ילדותנו א', עמ' ש. מובשוביץ תודה קלי
212 

 השוואה בין תחילת כיתה אל עצמי שיר
 א', לבין סיומה. הודיה לד'

 בעת סיום השנה.

 א – ב

 דובי, אתה
 שומע?

 פסח תשע"ד אתי ניסנבוים
 מוסף עיתון

 ילדים של
 משפחה

 ילדה שמשתוקקת לאחות אל עצמי שיר
 או לאח קטן ומתפללת.

 א – ב

1 



 בס"ד

 ילדותינו א' עמ' נ. כץ ביחד
75 

 סיפור
 ריאלי

 חשיבות שיתוף הפעולה אל עצמי
 במשחק.

 א – ב

 לפעמים אורי
 מאוכזב

 א. רענן וחיים
 ולדר

 סיפורים מתוך
 הלב של אורי,

 הוצאת
 פלדהיים,

 תשס"ד, עמ' 8

 סיפור
 ריאלי

 הטיול שאמא הבטיחה אל עצמי
 לאורי התבטל. כיצד

 מרגיש אורי?

 א – ב

 לפעמים אורי
 נעלב

 א. רענן וחיים
 ולדר

 סיפורים מתוך
 הלב של אורי,

 הוצאת
 פלדהיים,

 תשס"ד, עמ' 68

 סיפור
 ריאלי

 ילדים מעליבים את אורי אל עצמי
 ומכנים אותו בכינויי גנאי.

 מה עושה אורי
 כשמעליבים אותו?

 א – ב

 ילדותנו א' עמ' חיה ברכת ה'
107 

 סיפור
 ריאלי

 הקשר של האדם לטבע, אמונה
 ברכת ה', שמחה בעקבות

 גשמי ברכה.

 א - ב

 א – ב פיוט שנאמר במוצ"ש. אמונה פיוט סידור התפילה לא ידוע אמר ד' ליעקב

 א – ב סליחות אמונה פיוט סידור התפילה לא ידוע אדון הסליחות

 שבח לד', למשה, לתורה אמונה פיוט סידור התפילה לא ידוע מפי א-ל
 ולעמ"י.

 א – ב

 א – ב הקשר בין הקב"ה לעמ"י. אמונה פיוט סידור התפילה לא ידוע אנו עמך

 הצדיק קונה רק לשנה אמונה משל נהרות גן עדן אורית מרטין לשנה זו בלבד
 אחת בלבד.

 א – ב

 קריאה גד דואר הפיל הצייר
 טקסטואלית

 הומור הומור
 וחכמה

 פיל שמצייר את חיות היער
 ולכל חיה  טענה משלה.

 א – ב

 השבת רכוש
 לבעליו

 גדולי מדרש דברים רבה ג, ג חז"ל
 ישראל

 ודמויות
 מופת

 רבי פנחס בן יאיר משיב
 פיקדון לאחר שבע שנים.

 א-ב

 יעקובסון עוגות
 שולה

"משפחה" גליון
401 

 הומור שיר
 וחכמה

 דמיון ומציאות, הומור,
 פואנטה.

 א - ב
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 בס"ד

 האפרוח שהניס
 את השועל

 אוחיון
 אברהם

 ספר "משלים
 לפני השינה"

 הומור משל
 וחכמה

 גם לחלש יש אפשרות
 לנצח את החזק ע"י

 תחכום.

 א - ב

 משלי השועל והעורב
 שועלים על

 פי רבי ברכיה
 הנקדן

 ספרות ילדים
 למגזר החרדי,
 משרד החינוך

  הומור משל
 וחכמה

 א – ב השועל מפתה את העורב.

 עיתונלי גיליון 42 לאה זוננפלד מעשה בחמור
 תמוז תשנ"ה

 עמ' 12-13

  הומור סיפור קצר
 וחכמה

 אב בנו וחמור יצאו לדרך,
 מי ירכב על מי?

 א – ב

 שים עינך על
 הדלת

 קריאה גד דואר
 טקסטואלית,
 הוצאת "את

 בש"

 הומור הומור
 וחכמה

 בדיחה – מה יעשה חושם
 כשהוריו יצאו מהבית?

 א – ב

 כיצד מבקשים
 כראוי

 סגל יוכבד
 (עיבוד)

 ויקרא רבה,
 פרשה ה, ח

 בעיבוד יוכבד
 סגל- כה עשו

 חכמינו

 השאלה, מדרש
 דרך ארץ

 אישה שבאה לשאול
 משכנתה ומטרידה אותה.

 א – ב

 אבן טובה לא
 לקחתי

 אבן לעיר קראהן גננדל
 המלוכה

 פלדהיים תשס"ז
 (ירושלמי בבא

 מציעא)

 השבת מדרש
 אבדה

 ר' שמעון בן שטח קנה
 חמור ומצא על צווארו אבן

 טובה.

 א – ב

 לשוק בפעם
 הראשונה

 ספרות ילדים מנוחה פוקס
 למגזר החרדי,
 משרד החינוך

 התנסות הומור
 חדשה

 ילדים שהולכים פעם
 ראשונה לקניות בשוק.

 א – ב

 למי מגיעה
 התודה?

 הספר "שעת שיין ח.
 סיפור"

 סיפור
 ריאלי

 תהליכי
 ייצור

 שרשרת ייצור הלחם,
 תרומתם של כל אחד.

 א – ב

 מי אומר שזאת
 א'?

 סגל יוכבד
 (עיבוד)

 קהלת רבה פ"ז
 עיבוד יוכבד

 סגל: כה עשו
 חכמינו

 לימוד מדרש
 תורה, רב

 ותלמיד

 דמותו של רב שמואל:
 כיצד ללמד מתוך

 המחשה?.

 א – ב
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 בס"ד

 ספר "אבן לעיר קראהן גננדל הכול לטובה
 מלוכה"

 מדרש
 חז"ל

 המחשת הרעיון – הכול מידות
 לטובה. דמותו של ר'

 עקיבא, המקבל את מעשי
 ה'.

 א - ב

 אוחיון הארז גס הרוח
 אברהם

 ספר "משלים
 לפני השינה"

 משל
 -צמחים

 הגאוותן קורא את מידות
 המציאות ולא קולט את

 חסרונות עצמו.

 א - ב

 משלי הארנבת והצב
 איזופוס

 "לקרא בנועם"
 ביה"ס "נועם"

 בנות.

 התנשאות כמכשול,  למול מידות משל
 כוחו של הרצון חזק.

 א - ב

 מעשה ברבי
 טרפון

 הפרשה מספרת מ. קליין
 לי ויקרא, הוצ"ל
 ושיננתם לבניך

 מצוות כיבוד ההורים של מידות מדרש
 רבי טרפון.

 א – ב

 קראהן גננדל קראהן גננדל השבת אבידה
 אבן לעיר

 המלוכה (כנ"ל)

 אשת ר' חנינא מצאה מידות מדרש
 תרנגולת והחזירה עדר

 עיזים. מצוות השבת
 אבדה.

 א – ב

 ילד שמבטיח לאמו להיות מידות שיר מקהלה במטבח יפה מלכה סוד
 ילד טוב.

 א – ב

 עכבר הבית
 ועכבר היער

 משלי
 שועלים על

 פי רבי ברכיה
 הנקדן

 ספרות ילדים
 למגזר החרדי,
 משרד החינוך

 א – ב כל עכבר מקנא ברעהו. מידות משל

 החסידה מהעופות מידות משל נהרות גן עדן אורית מרטין החסידה
 הטמאים מפני שעושה
 חסד רק עם חברותיה.

 א – ב

 גניש: "ומה גניש ב"ש שבע ברכות
 הייתם חושבות

 במקומו?"

 סיפור
 ריאלי

 משפחה יוצאת למסיבה, מידות
 טועה בדרך ולומדת ללמד

 זכות.

 א – ב
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 בס"ד

 קריאה גד דואר שלושה חברים
 טקסטואלית

 סיפור
 ריאלי

 חבר מכבד את חברו מידות
 בהפסקת האוכל.

 א – ב

 סבלנותו של
 הלל

 בעיבוד יוכבד קראהן גננדל
 סגל- כה עשו

 חכמינו  (שבת
 ל')

 מעלת הסבלנות של הלל מידות מדרש
 הזקן. אדם שבא להתגייר

 כביכול, ומנסה להקניט
 את הלל.

 א – ב

 ברכה שתלתי פרח
 אהרנרייך

 ספר
 "המשקפיים של

 סבא"

 מעגל שיר (קצר)
 השנה

 מידע על הטבע, ברכת ה'
 על הצומח.

 א - ב

 אוי לי ואבוי
 לעצלותי

 מעגל סיפור קצר ילדותנו ב'  לא ידוע
 השנה

 רעיון העצלות בעבודת
 האדמה  ושכרה של

 עבודה.

 א - ב

  ילדותנו ב' עמ' תראל הניה הים בחורף
48 

 מעגל  שיר
  השנה

 תיאור ציורי של הים
  בחורף.

 א - ב

  ילדותנו ב' עמ' נחמה כץ אורחת
15 

  מעגל שיר
 השנה

 תיאור בואה של השנה
 החדשה..

 א - ב

 ציפורה שבת הארץ
 וינגרטיין

  ילדותנו כיתה ג'
 עמ' 145

 מעגל שיר
 השנה

 א - ב מכיל מושגים חקלאיים

 מעגל פיוט סידור התפילה הבן איש חי אז ירנן
 השנה

 פיוט לט"ו בשבט, שבח ד'
 כמצמיח העצים.

 א – ב

 אחד מי יודע?
 (רק 5 בתים

 ראשונים)

 מעגל פיוט הגדה של פסח לא ידוע
 השנה

 מושגים מספריים
 בהיסטוריה היהודית.

 א – ב

 אלישבע סוד
 שרייבר

 מעגל שיר שרייבר כנ"ל
 השנה

 ראש השנה. סימני החג.
 משפחה וכרטיסי ברכה,

 סיום חיובי.

 א – ב

 ילדותנו כיתה א'  נ.כץ מי צודק
 עמ' 135

 מעגל שיר
 השנה

 דו שיח באביב בין
 פרפרים, ציפורים... –

 ויכוח מי מהם הוא מבשר
 האביב.

 א – ב
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 בס"ד

 דברים שהיתי
 רוצה

 יש לי חג, שרייבר
 שרייבר,

 פלדהיים

 מעגל שיר
 השנה

 רצונות של הילד סביב
 מעגל השנה.

 א – ב

 ילד של ערב
 פסח

 וינגרטן
 ציפורה

 מעגל שיר בטאון "נקודות"
 השנה

 הווי הבית בערב פסח.
 מצוקתו של הילד שאין לו

 מקום.

 א – ב

 ילדותנו א' עמ' נ. כץ חילי החילזון
113 

 מעגל שיר
 השנה

 החילזון וטיפות הגשם,
 השמחה על בוא היורה.

 א – ב

 ארבע כוסות של
 חלב

 "בכל דור ודור" קראהן גננדל
 סיפורי פסח

 בימינו

 סיפורי
 צדיקים

 מעגל
 השנה

 חכמת הצדיק ודאגתו
 לפרט שבקהילה.

 א – ב

 אלישבע אתרוג
 שרייבר

 שרייבר, יום של
 חג, יפה נוף

 סיפור
 ריאלי

 מעגל
 השנה

 ילד קטן שרוצה אתרוג
 משלו ומקבל שלושה

 אתרוגים.מדמויות שונות
 במשפחה.

 א – ב

 ילדותינו ב' עמ' קניאל ע. מעשה בלולב
22 

 סיפור
 ריאלי

 מעגל
 השנה

 מעשה בלולב גזול שאינו
 ראוי לברכה.

 א – ב

 ילדותנו כיתה א'  פ. נויגרשל נתן מתחפש
 עמ' 176

 סיפור
 ריאלי

 מעגל
 השנה

 ילד שמתחפש והולך לתת
 משלוח מנות לסבו

 ולסבתו. והם אינם מזהים
 אותו בתחילה.

 א – ב

 הסופגנייה
 המבוישת

 זרקור גיליון 11 ר. פס
 תשע"ו

 סיפור
 ריאלי

 מעגל
 השנה

 ילד אכל סופגניות מחודש
 חשוון ובחנוכה נמאס לו.

 ילד אחר שחיכה לחנוכה...

 א – ב

 תמר רוצה לישון
 בסוכה

 סיפור כל יום חג שרייבר
 ריאלי

 מעגל
 השנה

 ילדה שרוצה לישון בסוכה
 אך אין מקום.

 א – ב

 "משפחה" גיליון אתי ניסנבוים נקודת חן
813 

 עולם הפרט, ייחודיותו של עולם הילד שיר לירי
 הילד.

 א - ב
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 בס"ד

 לדעת לקרוא
 לנסות להבין

 סיפור ילדותנו א' חיה
 ריאלי

 א - ב חשיבות  קריאה נכונה. עולם הילד

 ילדותנו א' עמ' תראל הניה הרוח
116 

 עונות שיר
 השנה

 א - ב פעולות הרוח

 ציפורה אביב
 וינגרטיין

  ילדותנו כיתה ג'
 עמ' 183

 עונות שיר
 השנה

 א - ב תיאור האביב  בחרוזים.

 ציפורה צהרים בכיתה
 וינגרטיין

 ילדותנו כיתה ג'
  עמ' 184

  עונות שיר
 השנה

 א - ב מבנה צביר, דו שיח

 רבקה הפחדנית
 גריכטר

 ספרות ילדים
 למגזר החרדי,
 משרד החינוך

 פחד, שיר
 רגשות

 ילדה שמפחדת מכל מיני
 דברים.

 א – ב

 סגל יוכבד ר' בנימין הצדיק
 (עיבוד)

 כה עשו חכמינו/
 בבא בתרא יא

 אישה שבאה לפני רבי צדקה מדרש
 בנימין ובקשה צדקה, והוא

 נתן לה משלו. כשנטה
 למות קיבל עוד שנות חיים

 בזכות זה.

 א – ב

 עונג שבת
 אמיתי

 אבא מחלק כסף לילדים צדקה משל יתד נאמן אלקיים טובה
 עבור ממתקים, יוסף נותן

 צדקה.

 א – ב

 ר' ישראל יום זה מכובד
 נג'ארה

 א - ב יופיו וייחודו של יום השבת. שבת פיוט לשבת סידור תפילה

 בראשית רבא,  חז"ל תבלין של שבת
 ה, יא

 הקיסר הגיע לבקר את רבי  שבת  מדרש
 יהדה הנשיא ונהנה

  ממאכלי השבת.

 א - ב

 יוסף מוקיר
 שבת

 מעובד על פי לא ידוע
 מסכת שבת,

 קי"ט ע"א

 הכנת הדגים לשבת ושכרו שבת מדרש
 של המכבד את השבת.

 א – ב

 פרה שומרת
 שבת

 ילדותנו א' עמ' פ. נויגרשל
 66\ לקרוא

 בנועם

 נכרי התגייר בעקבות שבת מדרש
 שמירת השבת של פרה

 שיהודי מכר לו.

 א – ב
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 בס"ד

 שכרו הרבה
 מאוד

 ספר ילדותינו ב' גניש ב"ש
 עמ' 104

 החסיד שומר שבת ומקבל שבת מדרש
 שכר על שמירת שבת.

 א – ב

 א – ב פיוט מזמירות שבת. שבת פיוט זמירות שבת ריה"ל יום שבתון
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