
 בס"ד

 רשימת היצירות לכיתות ה' – ו'

   תקציר נושא סוגה מקור שם המחבר שם היצירה

 שיר לירי מעורר שיח מדוע  אל עצמי שיר  שיח קטן ה' תראל ברכת ענווים
 העץ עצוב.

 ה - ו

 נמצא באוצר אלול
 הספרים

 זולצברגר
 בפילדלפיה.

 תיאור העולם בחודש אלול אל עצמי פיוט קובץ שירים מתימן
 והאווירה המורגשת בכל

 מקום.

 ה - ו

 ברקוד-כל אמא
 והחמצוץ שלה

 מרווה לצמא כ"ד שבט י.היידה
 תשע"ה

 לשם מה קנתה הילדה אל עצמי סיפור
 ממתקים?

 ה - ו

 תחילתו של ר'
 עקיבא

 אבות דרבי נתן  נוסח א  חז"ל
 , פרק ו'

  ר' עקיבא ביקש ללמוד תורה  אל עצמי מדרש
 בגיל ארבעים.

 ה-ו

 מרווה לצמא תשע"ה – מ. למברגר סודו של במבוק
 כ"ד שבט עמ' 46

 אל סיפור
 עצמי/השונה

 בחברה/מידות

 שיינדי לומדת מנפלאות
 הבמבוק כי ישנם דברים

 טובים הנובטים מתחת לפני
 השטח ויש להמתין ולהאמין

 שהתוצאות בוא יבואו.

 ה - ו

 רבי שמואל שיר הייחוד
 אביו של רבי

 יהודה
 החסיד.

 שיר שעוסק בעיקרי האמונה אמונה שיר בסידור נוסח אשכנז
 היהודית.

  

 שיר אהבה
 ודבקות

 הרה"ג ר'
 יעקב ישראל

 קנייבסקי
ה"סטייפלער

" 

 מתוך הקדמת הספר:
 תולדות יעקב, כתב

 נכד הסטייפלער, בנו
 של הרב חיים קניבסקי

 שליט"א

 שיר מרטיט על רגשי קודש אמונה שיר
 והשתפכות הנפש מליבו של

 הצדיק אל בורא העולם.

 ה - ו

 בת שבע אם על הדרך
 גבירר

 בטאון סמינר "דרכי
 רחל" י"א חשוון

 תשס"ט "על אם
 הדרך" עמ' 4

 קינה על תלאות עם ישראל אמונה שיר
 בגלותם, ותחינה לגאולה
 השלמה  על יד קברה של

 רחל אמנו.

 ה - ו
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 בס"ד

  "שירי דודים השלם" ר' דוד בוזגלו כוכב צדק
 מאת הפייטן מאיר

 אליעזר עטיה

  שבחו ופעולותיו של אברהם  אמונה פיוט
 אבינו.

 ה - ו

 ה-ו תפילת חוני על הגשם.  אמונה מדרש  תענית יט עמ' א'  חז"ל חוני המעגל

 על כל דבר שארע לר' נחום אמונה מדרש תענית כא  חז"ל נחום איש גמזו
 אמר: גם זו לטובה.

 ה-ו

 אלישע בעל
 כנפיים

 אלישע מניח תפילין למרות  אמונה מדרש שבת קל ע"א  חז"ל
 גזרת המלכות ונעשה לו נס.

 ה-ו

  קנה מהקיסר מים לעולי  אמונה מדרש תענית  יט ע"ב  חז"ל נקדימון בן גוריון
 רגלים ועד יום ההחזר - לא

  ירדו גשמים.

 ה-ו

 תענית כג' עמוד א'  חז"ל אבא חלקיה
 (סוף העמוד)

 אבא חלקיה היה נכדו של  אמונה מדרש
 חוני המעגל, כשהעולם היה

 צריך לגשם –היו מבקשים
 ממנו שיתפלל על הגשם.,

 שלחו אליו זוג תלמידים
 ומצאוהו בשדה.

 ה-ו

 מראש צורים, מכון צבי יאיר עוממת הגחלת
 היכל מנחם, תשנ"ח

 עמ' 59

 אמונה/אל שיר
 עצמי

 השיר מתאר גחלת שכבתה
 ופרח שנבל בטרם עת, ומביע

 חרטה וכאב על כל הדברים
 שיכולנו לעשותם בזמנם,

 וכעת אינם.

 ה - ו

 קולמוס, חלק ראשון, מרדכי אולעי לכל אחד
 עמ' 49

 אמונה/אל שיר
 עצמי

 שיר המתאר כי לכל אחד
 מאתנו נתונים אישיים שקיבל
 ממרום, ואין להרהר ולשאול.

 ה - ו

 שיח קטן, תשנ"ו, עמ' ה. תראל אדמה
39 

 אמונה/אל שיר
 עצמי

 המשוררת לומדת מן האדמה
 את כוח הפשטות, והנתינה

 האינסופית שמובילים
 לצמיחה תמידית.

 ה - ו

 בסער הקרב עם
 הרוח

 פרחי אזוב, תשנ"ו, עמ' ה. תראל
19 

 אמונה/אל שיר
 עצמי

 המשוררת בוחרת
 בהתמודדות של אמת, על

 פני חיי נוחות נוצצים
 ומתועשים.

 ה - ו
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 בס"ד

 שיח קטן, תשנ"ו, עמ' ה.תראל כה טוב
32 

 אמונה/אל שיר
 עצמי

 המשוררת בוחרת לראות את
 הטוב והיפה בכל מצב,

 ואוספת מכך תקווה.

 ה - ו

 תבלינים זה
 חוברה

 "זרקור"
 תשס"א גליון

,1 

  ביקורת סיפור דבורה צוף
 חברתית

  אדון חוברה בעל חנות
 תבלינים, מתגעגע לימים של

 "פעם".

 ה - ו

  חיצים ביד גיבור עמ' לאה פריד שיוויון
74 

  ביקורת  סיפור
 חברתית

  קשייו והתמודדויותיו של ילד
 עולה.

 ה - ו

  פיוט המשבח את הבורא. ברכת המזון פיוט זמירות לשבת לא ידוע צור משלו אכלנו
 פיוט שבח לבורא על המזון.

 ועל הסעודה.

 ה-ו

 מוציא חמה
 ממקומה

 סיפור הפלס לילדים מירי
 הסטורי
המבוס

 ס על
 מדרש

  סיפור על כפר נידח שבו לא  גדולי ישראל
 שקעה החמה.

 ה - ו

 מי הבריח את
 הארבה

 הפלס לילדים, ה' אייר מירים
 תשע"ה, גיליון מס' 98,

 עמ' 11 (ע"פ הקדמת
 ה"שפתי צדיק"

 להגר"מ מאזוז זצ"ל)

 גדולי ישראל סיפור
 ודמויות מופת

 בעיר תאטווין שבתוניס פשט
 הארבה ביום שישי. כל אנשי

 העיר ניסו לגרשו, אך רק הרב
 הצליח.

 ה - ו

 מפי יהודי סעדי נא הגלימה
 פרס

 אסע"י-(מתוך חוברת
 הנקראת אסופת

סיפורי עם יהודים)
 5870 פרס עמ' 17

 סיפור
 עם

 בהלול מוזמן לסעודה אך הומור וחכמה
 בגלל בגדיו הפשוטים נדחק

 לקרן זווית.

 ה - ו

 ראש העיר וראש
 הגנב

 סיפור עממי
 מפי יהודי

 עיראק

 סיפור אסע"י עיראק
 עם

  סיפור  על עיר שרבו בה  הומור וחכמה
 הגניבות, ראש העיר ניסה

 לחקור מי הגנב ולשווא. אך
 בסופו של דבר על ראש הגנב

 בער הכובע.

 ה - ו

 ר' רפאל עצת העוף
 אוחנה

 מתוך "עדות מספרות"
 של א. שטאל הוצאת

 משרד החינוך

 העוף הפיקח נותן עצה הומור וחכמה משל
 לציפור הכלואה. כיצד לצאת
 משבייה. היא עשתה כדבריו

 ונמלטה לחופשי עם מוסר
 השכל לכולנו.

 ה - ו
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 בס"ד

 ר' ברכיה זבוב ושור
 הנקדן

 משלי שועלים, עמ'
 פ"ד

 זבוב יושב בין קרני השור הומור וחכמה משל
 ומתגאה כי חרש את השדה,

 ובנמשל אנשים המייחסים
 לעצמם מעשים שלא הם

 עשו....

 ה - ו

 חוברת 'השומרות' , טולסטוי חמשת העיוורים
 חוברת כ', תשס"ג עמ'
 40/שישה עורים ופיל ,
 המודיע הצעיר, שבט

 תשס"ה עמ' 13

 חמישה עיוורים מנסים לזהות הומור וחכמה משל
 באמצעות מישוש מה עומד

 לפניהם.

 ה-ו

 משלי הבן ציפור מאלפת
 איש חי –

 בעיבוד פרל
 הרצוג

 מפי הבן איש חי לילדים
 (תשובה מחיים – עמ'

 קיג' בדרשת שבת
 שובה תרל"ה)

  הומור וחכמה /  משל
 הרחבת אופקים

  גנן לכד ציפור שבתמורה
 לשחרורה נתנה לו שלוש

 עצות.

 ה - ו

 קובץ חוכמת האבן ר' אבן עזרא על הים
 עזרא, קדם, תשנ"ה

 הומור שיר
 וחכמה/אמונה

 אבן עזרא מתאר את עמידת
 עם ישראל על שפת הים, בין
 המצרים והמדבר, במשחקי

 לשון מיוחדים.

 ה - ו

 קולמוס, חלק ראשון, ר' אבן עזרא בבית השר
 עמ' 21

 שיר
 תלונה

 הומור
 וחכמה/ביקורת

 חברתית

 שיר קצר בו מגולל האבן
 עזרא את חוסר מזלו תוך

 הצגת ביקורת חברתית.

 ה - ו

 פדיון ב'לה
 שמבון'

 מרווה לצמא, כא שבט פ. שטרן
 תשע"ג

 סיפור
ריאליס

 טי

 סיפור הצלתם של יהודים הצלה
 בדרום צרפת על-ידי חסידי

 אומות העולם.

 ה-ו

 אוסף סיפורים ומשלים פאולו קואלו עזר לו לבכות
 –לפאולו קואלו

 קשר של עזרה בין ילד צעיר מידות  שיר
 לאדם זקן.[1]

 ה - ו

  הרחבת שיר שיח קטן ה.תראל כמו שאנו חיים
 אופקים

  שיר פואטי על השירה
 המודרנית

 ה - ו

 ילדותנו לכיתה ו' עמ' ב. ברג יומן השבת
91-94 

 מתוך הספר: "קול
 בדממה נשמע"

 סיפורה של ילדה שמסרה  השבת סיפור
 נפשה על שמירת השבת

 ברוסיה הקומוניסטית. [2]

 ה - ו
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 בס"ד

 המודיע הצעיר,  כ"ו יוכי סנדלים חומים
 חשוון תשס"א, עמ' 8

 אמנון המושבניק שומר השונה בחברה סיפור
 שמיטה והופך ל"גנן"- עוזר

 למלמד בגן חיידר בבני ברק.

 ה - ו

 מה אני מבקש
 מכם

 המודיע הצעיר כ"ג נעמי
 ניסן תש"ס, עמ' 5

 קבצן מטריד בחור הישיבה השונה בחברה סיפור
 כשהוא דופק שוב ושוב על

 דלת חדרו. הבחור פותח את
 חדרו ואת ליבו רק כשהוא
 עומד מול הדלת הנעולה.

 ה - ו

 חכמת ילדי
 ישראל- 5

 סיפורים

 עירובין נ"ג, וכן- ספר  חז"ל
 האגדה קמ"ב מ"ח,

 כלה רבתי י"א

 חכמתם של מדרש
 ילדי ישראל

  מדרשים על חוכמת ילדי
 ירושלים.

 ה-ו

 מעשה במונבז
 המלך

 מסכת פאה - רושלמי,  חז"ל
 פרק ראשון,הלכה א'

 חשיבות מדרש
 הצדקה

  מעשה במונבז המלך שבזבז
 אוצרותיו לעניים.

 ה-ו

 קולמוס הוצאת מפעל רשב"ג כתב סתיו
 הספר, עמ' 21

 שירת
 חול

  השיר מתאר תמונה קטנה טבע
 של המתרחש בסתיו בלשון

 ציורית עשירה. זהו ביטוי
 למערכת יחסים בין עונת
 הסתיו, השמיים והאדמה

 הפורחת.

 ה-ו

 קולמוס הוצאת מפעל ריה"ל אומר בלב ימים
 הספר, עמ' 73

 שירת
 חול

 טבע, ואמונה,
 הים ומשבריו

 שיר שמדבר על האמונה
 בבורא העולם גם כאשר הים

 רוגז וגועש. כי ה' שם גבול
 לים.

 ה-ו

 על בית זה
 ויושבהו

 זמירות שבת לעדות ר' יוסף חיים
 המזרח

  בקשה למוצאי שבת לברכת מוצאי שבת פיוט
 אליהו הנביא.

 ה-ו

 השם המאיר -
 החוזה ובעל

 העגלה

 נפלאות הרבי, משה  וולעדן
 מנחם וואלדען,

 תשמ"ט, עמ' ל"א

 סיפור
 חסידי

 על מידת השמחה כיסוד  מידות
  חשוב בעבודת ה'.

 ה-ו

 ניחוחי ההדס, הוצאת א. קירשנבוים פינוי השלג
 פלדהיים תש"ס, עמ'

75 

 סיפור
צדקניו

 ת

  סיפור מופת על הדסה לינדר מידות
 ע"ה.

 ה-ו
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 בס"ד

 הפלס לילדים, גיליון מרים כי יצפנני
 120, עמ' 6

 סיפור
היסטור

 י

 ה-ו  סיפור על התחזקות באמונה.  מידות

 מעשה בטיט
 ומרגלית

 ר' נחמן
 מברסלב

 שיח שרפי קודש,
 חלקים א- ג –

 מעשה בעני שמצא מרגלית  מידות מעשיה
 בטיט והלך למוכרה בלונדון.

 ה-ו

 מלבני בטון
 ותרנגולים

 בחנוכה

 הדלת הלא נכונה, עמ' יעל רועי
 112, הוצאת מייזליק

 סיפור
 חסידי

 ה-ו על מידת הביטחון .  מידות

 ר' ברכיה העץ וקנה הסוף
 הנקדן

 ילדותנו ספר ששי,
 הוצאת ישורון תשמ"ט,

 עמ' 140

  שיר המלמד על מידת מידות משל
 הגאוה.

 ה-ו

 כל התורה על
 רגל אחת

  הלל מלמד את התורה על  מידות מדרש מסכת שבת לא ע"א  חז"ל
 רגל אחת במצוות "ואהבת

 לרעך כמוך".

 ה-ו

  על כלבא שבוע שהדיר את  מידות מדרש כתובות סב'- סג'  חז"ל ר' עקיבא ואשתו
 ביתו רחל מנכסיו עקב

 נישואיה לר' עקיבא.

 ה-ו

 רשות הרבים
 ורשות היחיד

  עונשו של אדם שסיכל  מידות מדרש בבא קמא  נ ע"ב  חז"ל
 אבנים מחצרו לרשות הרבים.

 ה-ו

 מדרש האומר : מי רוצה  מידות מדרש  עבודה זרה יט' עמ' ב'  חז"ל סם חיים
  חיים? נצור לשונך מרע.

 ה-ו

 ר' מאיר
 והביריונים

  שכניו הבריונים של ר' מאיר  מידות מדרש ברכות י' עמוד א'  חז"ל
 הציקו לר' מאיר. ר' מאיר

 התפלל עליהם שימותו אך
 אשתו ברוריה יעצה לו

 להתפלל עליהם ושחזרו
 בתשובה.

 ה-ו

 עם חכם ונבון, עפ"י  חז"ל מי גנב את הכוס
 בבא מציעה כ"ד

 מי שלא נזהר בממון חברו  מידות מדרש
  עלול לגנוב.

 ה-ו
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 בס"ד

  בחרט אנוש, הוצאת    ר'  לינטופ עבדים היינו
 פ.ר.ל. 1983

 השיר מתכתב עם מוטיב חוזר מעגל השנה שיר
 בעם היהודי – ליל הסדר

 משולב עם מצוקה.
 הסיטואציה אינה קונקרטית
 אלא מאפשרת מנעד רחב

 הכולל אקטואליות.

 ה - ו

 ר' יוסף חיים אז ירנן
 ה"בן איש חי"

 מן הגנזים, חלק ג,
 בהוצאת אהבת שלום

  פיוט הנשען על הרעיון  מעגל השנה שיר
 שהצומח כולו שר לה'.

 ה - ו

 ישראל עבדיך
 לפניך נאספים

 מחזור יו"כ לעדות לא ידוע
 המזרח

 ה-ו פתיחה לסליחות במוסף.  מעגל השנה פיוט

 ה-ו ארבע גלויות ובקשה לגאולה. מעגל השנה פיוט סדר הדלקת נר חנוכה ר' מרדכי מעוז צור

 אזכרה מצוק
 אשר קראני

 ה-ו  איזכורים לחורבן.  מעגל השנה פיוט סליחות לי' בטבת ר' יוסף חיים

 אשירה לה'- קובץ ראב"ע קוראי מגילה
 שירים לעדות המזרח

 עמ' 229

 ה-ו  פיוט לפורים. מעגל השנה פיוט

 מיסוד אשר הניא
 אנכה"ג

  פיוט לפורים- לקריאת מעגל השנה פיוט מחזור ויטרי
 המגילה.

 ה-ו

 ה-ו  מאורעות שקרו בליל הסדר. מעגל השנה פיוט הגדה של פסח  לא ידוע ויהי בחצי הלילה

 לכבוד התנא
 האלוקי

 שירת יונה- פיוטים לא ידוע
 ומדרשים לל"ג בעומר

 עמ' ט"ו

 שירת
 קודש

  דו שיח וקבלת פנים לעולים מעגל השנה
 מוירונה.

 ה-ו

 אורח חיים מוסר
 תוכחת

 מחזור לשבועות-  לא ידוע
 אשכנז

 ה-ו  פיוט לחג השבועות. מעגל השנה פיוט

 איים של שקט, הוצאת צ. שוען ימי העץ ימי עמי
 המודיע, עמ 107

 שיר
 לירי

  השוואה בין עמ"י לעץ, מעגל השנה
 מתאים לט"ו בשבט.

 ה-ו

 איים של שקט, הוצאת צ. שוען איים של שקט
 המודיע, עמ 5

 ה-ו  על התפילה מעגל השנה שיר

7 



 בס"ד

 ר' משה אבן אל נורא עלילה
 עזרא

 תפילת נעילה – עדות
 המזרח

 פיוט העוסק בבקשת מחילה מעגל השנה פיוט
 לעם ישראל  בזמן תפילת

 הנעילה.

 ה-ו

 אל חי יפתח
 אוצרות שמים

 מחבר לא
 ידוע

  אחד הפיוטים המושרים מעגל השנה פיוט  מחזור לסוכות
 בקהילות הספרדיות כחלק

 מפיוטי "תיקון הגשם", נאמר
 לפני תפילת מוסף של שמיניי

 עצרת.

 ה-ו

 מחבר לא זכור אב
 ידוע

 ה-ו  בקשה על הגשמים. מעגל השנה פיוט  מחזור לסוכות אשכנז

 טל תן לרצות
 ארצך

 ר' אלעזר
 בירבי קליר

 ה-ו  בקשה על הגשמים. מעגל השנה פיוט  מחזור לפסח אשכנז

 ר' שמעון בר פיוט לשבועות
 יצחק

  פיוט המדבר על עם ישראל מעגל השנה פיוט  מחזור נוסח אשכנז
 השרים שבחו של המלך
 המפואר ואומרים לפניו

 קדושה.

 ה-ו

 דונש בן דוי הסר
 לברט

 נאמר בסעודת שבע ברכות - מעגל השנה פיוט סידור אשכנז
 זכר לחורבן.

 ה-ו

 שנאת חינם גרמה לחורבן מעגל השנה פיוט גיטין נה ע"ב חז"ל קמצא ובר קמצא
 בית המקדש.

 ה-ו

 המזוזה והשר
 ארטבון

 פאה פרק ראשון,  חז"ל
 ירושלמי

 השר שלח מרגלית לרבי והוא מצוות ואמונה מדרש
 החזיר לו מזוזה.

 ה-ו

 מי הבריח את
 הארבה

 הפלס לילדים, גיליון מירי
 98, עמ'11

 סיפור מופת על רבה של סיפורי צדיקים  סיפור
 תאטווין שבתוניס.

 ה-ו

 בת ר' עקיבא
 והנחש

 ה-ו צדקה תציל ממוות.  צדקה מדרש שבת קנו ע"ב   חז"ל

 רבי שלום לנר ולבשמים
 שבזי

 פיוט למוצאי שבת, ובו בקשה שבת פיוט הדיוואן ליהודי תימן
 שיחדש עלינו הבורא שבוע

 טוב ומבורך.

 ה - ו
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 בס"ד

 ארץ ורום
 בהבראם

 רבנו אברהם
 אבן עזרא

 זצ"ל

  פיוט לשבת העוסק בבריאת  שבת פיוט שירת הבקשות
 העולם.

 ה-ו

 אליו מי הקשה
 וישלם

 רבנו אברהם
 אבן עזרא

 זמירות לשבת עדות
 המזרח

  פיוט לשבת העוסק בהלכות שבת פיוט
 שבת ובזכות לעולם שכולו

 שבת.

 ה-ו

 יום שבת קודש
 הוא

 ה-ו  שכר שומרי שבת. שבת פיוט  זמירות לשבת  רבי יהונתן

 דונש בן דרור יקרא
 לברט

 ה-ו  בשבח שומרי שבת. שבת פיוט   זמירות לשבת

 המבדיל בין
 קודש לחול

 מחבר לא
 ידוע

 ה-ו  למוצאי שבת. שבת פיוט   זמירות לשבת

 בקשת סליחה וערגה לעבודת  שבת פיוט מחזור לעדות אשכנז, רשב"ג שחר קמתי
 הקורבנות.

  

 קולמוס הוצאת מפעל ריה"ל ליבי במזרח
 הספר, עמ' 66

 שירת
 קודש

 שיר המביע את כמיהתו של שירי ציון
 ר' יהודה הלוי לעלות לארץ

 ישראל.

 ה-ו

 סיפור העוסק במסירת נפש  תורה  סיפור  ילדותנו ו עמ 35 דוד זריצקי גחליליות
 ללימוד תורה. לאורם של

  הגחליליות.

 ה - ו
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