
 בס"ד

 רשימת היצירות לכיתות ג' – ד'
  

   תקציר נושא סוגה מקור שם המחבר שם היצירה

 ילדותנו ג, עמ' ד. כהן הלשון הכרותה
217-218 

 ר' שמואל הנגיד אופקים רחבים סיפור עממי
 משנה את לשונו

 של הערבי מרעה
  לטובה.

 ג-ד

 אליהו הנביא אליהו הנביא מדרש רות זוטא  חז"ל שבע שנים טובות
 מתגלה לעשיר
 שירד מנכסיו.

 ג-ד

 גביע הזהב של
 אליהו הנביא

 ילדותנו ד, עמ' חנה בן חי
87-88 

 מסיפורי אליהו אליהו הנביא סיפור
 הנביא .

 ג-ד

 הבן איש חי מעובד הבן איש חי מקל הפלאים
 לילדים (פרל הרצוג)

 הצליח אמונה משל
 להתמודד עם

 דוב בעזרת מקל
 פלאים.

 ג - ד

 מי מוביל את
 הסוסים

 חברים מתוך עיתון מעובד: שולי
 בקהילה

 סיפור אמונה אמונה סיפור
 סביב שמירת

 השבת של הרב
 פאפו.

 ג - ד

 המנגינה לעולם
 נשארת

 עיתון ילדים מתוך מעובד: איילת
 "במשפחה"

 הרב לאו ושמירת אמונה סיפור ביוגרפי
 מצוות בגטו.

 ג - ד

 סיפור על זרקור חנה בן חי החמור הלבן
 רקע הסטורי

 אמונה בביאת  אמונה
 המשיח.

 ג - ד

 כשם שיגעו אבותי
 (נוטע

 מפגש בין הקיסר אמונה מדרש ויק"ר כה, ה  חז"ל
 לזקן שעובד גם

 בימי זקנותו.

 ג - ד

 ר' חנינא בן דוסא
 ובתו

 מי שאמר לשמן אמונה מדרש תענית כה  חז"ל
 שידלק יאמר

  לחומץ שידלק.

 ג - ד

 ר' חנינא בן דוסא
 ואשתו

 נס שנעשה אמונה מדרש תענית כד  חז"ל
 לאשתו של ר'

  חנינא.

 ג - ד
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 בס"ד

 תלות מוחלטת  אמונה פיוטים  מחזור ליו"כ, אשכנז  לא ידוע כי הנה כחומר
 של האדם

 בריבונו של
  העולם.

 ג - ד

 שבחה של ארץ ארץ ישראל שיר שבח ילדותנו ד, עמ' 141 ר' גולדברג שיר לארץ ישראל
 ישראל.

 ג-ד

 מתוך מרווה האריה והתולעת
 לצמא

 מרווה לצמא, ראש
 השנה תשע"ב, עמ'

63 

  ביקורת משל
 חברתית

 גם אריה חזק
 זקוק לפעמים

 לעזרתה של
 תולעת קטנה.

 ג - ד

 הבן איש חי מעובד הבן איש חי האוצר
 לילדים (פרל הרצוג)

 בשבח העמל סיפור עממי
 והחריצות

 האיכר החכם
 מלמד את בניו
 העצלים כיצד
 להגיע לאוצר

 בעבודת עמל.

 ג - ד

 גדולי ישראל מדרש תענית יט/כג  חז"ל חוני המעגל
 ודמויות מופת

 תפילת חוני
  לירידת גשמים.

 ג - ד

 גדולי ישראל מדרש יומא לה ע"ב  חז"ל הלל לומד תורה
 ודמויות מופת

 הלל מקשיב
 לשיעור תורה

 דרך ארובת בית
 המדרש..

 ג - ד

 ר' חנינה בן דוסא
 והשבת אבידה

  גדולי ישראל מדרש חענית כה ע"א  חז"ל
 ודמויות מופת

 מסירותו של רבי
 חנינא במצוות
  השבת אבידה.

 ג-ד

 ילדותנו ד, עמ' לא ידוע מצת מצוה
84-86 

 דמות הצדיק סיפור חסידי
 הרב מסאסוב

 מעשה חסד של
 ר' משה לייב

 מסאסוב.

 ג-ד

 א.זוסמן/ מתוך הכיתה הראשונה
 שרה שנירר

 ילדותנו ד, עמ'
80-82 

 דמותה של שרה סיפור
 שנירר

 הכיתה הראשונה
 של שרה שנירר.

 ג-ד

 דבר בעתו ג', עמ' 49 פנינה מ. האריה והעכבר
 מעובד ממשלי

 שועלים לר' ברכיה
 הנקדן

 הכרת הערכו של משל
 הזולת

 גם החזק צריך
 לפעמים עזרה

 מהחלש.

 ג-ד

2 



 בס"ד

 ילדותנו ג, עמ' ד. כהן חנית הפחה
214-215 

 נס העלאת חנית הצלה סיפור עממי
 הפחה ממערת

 דוד המלך.

 ג-ד

 ילדותנו ג, עמ' א. דודה הטחנה המסתורית
194-197 

 סיפור
 מתורגם

 התקדמות
 הטכנולוגיה

 סיפור
 ההתמודדות של

 בעל טחנת
 הקמח

 שלקוחותיו
 נטשוהו ועברו

 לטחנה
 מתקדמת.

 ג-ד

 מה שאפי יכול
 באמת ומה שהוא

 לא יכול

 פרק מהספר "הילד ל' פריד
 מחורשת האורנים"

 פרק מתוך
 ספר/ סיפור

 חברות, כוחה
 של אמונה

 חברות בין ילד
 חולה לבנה של

 המנקה.

 ג - ד

 סיפור החלבן
 והאופה

 בעיבוד: הרב בן
 ציון יעקובוביץ,

 גליון "אגעדאנק"
 פרשת תזריע מצורע,

 תשע"ח.

 סיפור עממי
 עם פואנטה

 האופה חושד חינוך ליושר
 בחברו החלבן.

 ג - ד

 משל השועל
 והדגים

  מדרש משלי פרשה חז"ל
 ט'

 חשיבות לימוד משל
 התורה

 משל שהמשיל ר'
 עקיבא לפאפוס

 על חשיבות
 התורה לעם

 ישראל.

 ג-ד

 שועל בלול
 תרנגולים

 מתוך מרווה
 לצמא

 מרווה לצמא, ראש
 השנה תשע"ב, עמ'

63 

 השועל הערמומי כבוד לכל אדם משל
 והמתחסד.

 ג - ד

 דבר בעתו ג, עמ' פנינה מ. איזהו הגיבור
85-88 

 סיפורי
 צדיקים

 גדולתו וחכמתו כיבוש היצר
 של רבי אברהם

 גלנטי.

 ג - ד

 לגיטימציה סיפור ילדותנו ג, עמ' 89-92 ר.שזורי בוקי חוזר הביתה
  לרגשות

 דמות אב
 אמפטית

 לחריגות בתו.

 ג-ד

 גילויי אור בטבע מוטיב האור שיר לירי ילדותנו ד, עמ' 50 צ. וינגרטן זהרורי אור
 והשפעתם.

 ד
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 בס"ד

 כוס התה של
 הרבנית

 בעיבוד איילת
 לפי מאורות

 השבת

 הרב קלירס דואג מידות סיפור עיתון "ילדים"
 להכין כוס תה

 לאשתו בכל
 בוקר.

 ג - ד

 בת הקיסר ור'
 יהושוע בן חנינה

 ר' יהושע בן  מידות מדרש תענית ז ע"א  חז"ל
 חנינה מוכיח את

 בת הקיסר.

 ג-ד

 ר' אליעזר בן
 הורקנוס

  פרקי דרבי אליעזר  חז"ל
 פרק א'

 מסירות נפש  מידות מדרש
  ללימוד התורה.

 ג-ד

 הבדחנים בני עולם
 הבא

  הבדחנים  מידות מדרש תענית כב ע"א  חז"ל
 המשמחים את

 העצובים
 ומשכינים שלום

 זוכים לחיי
 העולם הבא.

 ג-ד

 תאור ציורי לשנה מעגל  השנה שיר דבר בעתו ג, עמ' 1 י. שיינין שנה חדשה
  החדשה ותפילה.

 ג - ד

 זכויותיו של חוני מעגל השנה מדרש ירושלמי תענית פ"ג חז"ל חוני במערה
 המעגל.

 ג-ד

 שרה שנירר הסביבון החי
 בעיבוד של א.

 וולף

 סיפור הצלתה מעגל השנה סיפור ילדותנו ג, עמ' 53
 של ילדה חולה.

 ג - ד

 יום ט"ו בשבט
 הנהדר

 ר' מרדכי
 מסלטון

 ספר "בן אביחיל"
  לרב לופס עמ' תקסד

 שבח פרות האילן  מעגל השנה פיוט
  וציפייה לגאולה.

 ג - ד

 הבית הפונה אל
 הרחוב

 מנקודת מבטה מעגל השנה שיר ילדותנו ד, עמ' 46 אמירה אופק
 של החנוכיה על

 החג.

 ג - ד

 הכנסת אורחים
 בסוכה

 ר' לוי יצחק מעגל השנה אנקדוטה דבר בעתו ד, עמ' 12 לא ידוע
 מברדיצ'ב הידר
 במצוות הכנסת

 אורחים.

 ג - ד

 ג-ד חידה לפורים. מעגל השנה חידה ילדותנו ד, עמ' 65 ח. מרקוס חידה
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 בס"ד

 ילדותנו ד, עמ' לא ידוע פורים סרגוסה
78-79 

 מגילת פורים של מעגל השנה סיפור עממי
 יהודי סרגוסה.

 ג-ד

 לאן נעלמו
 הגרביים

 סיפורי ילדותנו ג, עמ' 29-30 א.אופק
 צדיקים

 מעשה החסד מעגל השנה
 של הסבא

 מנובהרדוק.

 ג-ד

 שמחת מצוות מעגל השנה שיר ילדותנו ג, עמ' 25 ש. אבשלום אני בסוכה
 סוכה.

 ג-ד

 מרווה לצמא שבט א. בראון נגוהות בחורף
 תשעו שיר לירי

 סיום החורף

 ג-ד הגיגי חורף. מעגל השנה שיר לירי

 שמחה אמיתית מעגל השנה שיר לפורים ילדותנו ד, עמ' 73 ש. אבשלום מאור פנים
 היא שמחה

  פנימית.

 ג-ד

 תיאור של מעגל השנה שיר תיאורי ילדותנו ג, עמ' 145 ויינגרטן שבת הארץ
 שמיטת העבודה
 בשנת השמיטה.

 ג-ד

 בן אדם מה לך
 נרדם

 מעגל השנה/ פיוטים סליחות ע"מ  לא ידוע
 אמונה

 התעוררות
 לתשובה לקראת
 הימים הנוראים.

 ג - ד

 דבר בעתו ג, עמ' ג. אבלס לשקר אין רגלים
134 

 מבחן המלך סיפורי חוכמה סיפור עממי
 לבחירת יורש.

 ג - ד

 דבר בעתו ג, עמ' פנינה מ. יבוא העץ ויעיד
112 

 סיפורי
 צדיקים

 חוכמתו של רבי סיפורי חוכמה
 חיים בן עטר

 כשופט.

 ג - ד

 והשב העבודה
 לדביר ביתך

 ילדותינו ד, עמ' מ גפן
27-30 

 סיפור בתוך
 סיפור

 מפגש עם בית עבודת המקדש
 המקדש ועבודת

 הכוהנים
 במציאות של

 חלום..

 ג-ד

 תיאור הטבע עונות השנה שיר טבע ילדותנו ג, עמ' 183 ויינגרטן אביב
 בבוא האביב .

 ג-ד

 ג-ד דיאלוג בטבע. עונות השנה שיר ילדותנו ג, עמ' 162 נ. כץ עונות משוחחות
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 בס"ד

 תאור הגשם עונות השנה שיר טבע ילדותנו ה עמ' 292 א. ק"ן גשם
 באמצעות

 האנשה
 ומטאפורות.

 ג-ד

 בת ר' עקיבא
 והנחש

  צדקה מצילה  צדקה מדרש שבת קנו ע"ב   חז"ל
 ממוות.

 ג-ד

 ילדותנו ג, עמ' חכמוביץ ביקור של מצווה
149-150 

 מסיפורי
 צדיקים

 הרב סלמן מוצפי קידוש השם
 מחזיר לגוי  כסף

 שנתן בטעות.

 ג-ד

 ילדותנו ג, עמ' ש. שנירר מבחן השטיחים
138-140 

 מקבל שכר על שבת סיפור
 שמירת שבת

 במסירות נפש.

 ג-ד

 מתוך הספר "הכל נ' צביאלי שוק
 לאדון הכל"

 פעולה למען שבת סיפור
 סגירת דוכני

 השוק בשבת.

 ג - ד

  על אודות  שבת פיוט  זמירות שבת ראב"ע כי אשמרה שבת
 דברים שאסורים

 בשבת.

 ג - ד

 יום השבת טוב
 להודות (חלקים)

 ר' מסעוד
 אביחצירא

 בשבח השבת  שבת פיוטים  יגל יעקב, עמ' קכד'
  והלכותיה

 ג - ד

 ג - ד  מנוחת השבת.  שבת פיוטים  זמירות שבת האר"י יום זה לישראל

 המטמון בכד
 החרס

 בזכות שמירת שבת עיבוד ח. שיף
  

 סיפור
עממי/היסטור

 י

 השבת שומרת שבת
 על הפיקדון

  המופקד בחיקה.

 ג-ד

 ח. פישר, ב. שבת מלכתא
 סטפנסקי

 ילדותנו ד, עמ'
125-127 

 גדולת השבת שבת שיר תיאורי
 וייחדיותה.

 ג-ד

 ר' שלמה הלוי לכה דודי
 אלקבץ

  קדושת השבת, שבת פיוט  סידור תפילה
 בניין ירושלים

 וקבלת פני
 השבת..

 ג-ד
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