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 מבוא 

דתי"  -הממלכתי והממלכתי תכנית הלימודים "חינוך לשוני: שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודיב

המומלצים להוראה בשכבות הגיל   קיים פירוט של סוגי הטקסטים הספרותיים    ה'תשס"ג-שראתה אור ב 

 .ראוי לכלול בתכנית הלימודים הבית ספרית  מופיעה רשימת יוצרים מומלצים שמיצירותיהםהשונות, וכן  

 של בחירה)מעגלים(.  בנספח לתכנית הלימודים נוספו רשימות של יצירות ספרות בדרגות שונות  

בהתאם להנחיות ולשיקולי הדעת   יצירות אלו הן חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים ויש לבחור מתוכן 

 . ים בכל מעגל ומעגלהמפורט

 

 העקרונות המנחים ושיקולי הדעת   

דתי"  -הלימודים "חינוך לשוני: שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי  בתכנית

ה'תשס"ג  קיים פירוט של סוגי הטקסטים הספרותיים המומלצים להוראה בשכבות הגיל  -שראתה אור ב 

.  השונות, וכן מופיעה רשימת יוצרים מומלצים שמיצירותיהם ראוי לכלול בתכנית הלימודים הבית ספרית

רשימה זו נועדה לסייע למורים בבואם לבנות תכנית הוראה רב שנתית של טקסטים ספרותיים. יחד  

עם זאת אין מדובר ברשימה ממצה ולא נקבעו בה שמות של יצירות ספציפיות. הנספח שלהלן  מיועד  

  להשלים חסר זה בתכנית הלימודים והוא מפרט את רשימת יצירות הספרות להוראה בכיתות בדרגות 

בעלות ערך ספרותי,   יצירות ספרות  להבטיח הוראה של  נועדה  היצירות  בחירה. רשימת  שונות של 

 לשוני, רגשי וערכי, ולהעמיד קאנון ספרותי משותף לכלל התלמידים.   

 בתכנית הלימודים נאמר:  

משני   בטקסטים  העיסוק  החברתי...  בשיח  מובחן  מקום  יש  היהודיים  ולטקסטים  הספרות  "ליצירות 

שיח אלה מחזק את רגשות ההשתייכות הלאומית והקהילתית, התרבותית  והחברתית ותורם  - מותעול

). ואמנם, בכוחו של קאנון ספרותי  56לעיצוב הזהות האישית" (תכנה"ל חינוך לשוני,  תשס"ג,  עמ'  

זו    לתשתית  הישראלית.  בחברה  המגזרים  לכל  משותפת  תרבותית  תשתית  של  ביצירתה  לתמוך 

על רקע הרב תרבותיות והשסעים המאפיינים את החברה הישראלית בימינו. רשימה    חשיבות רבה

בכוחה  ליצור גם שוויון הזדמנויות    -נבחרת של יצירות ויוצרים שחובה ללמד בכל בתי הספר היסודיים 

לילדים הבאים מרקע חברתי מגוון ומתרבויות שונות. מטרה נוספת בבניית הקאנון הספרותי היא שכל  

יצירות המוכרות  בוגר   והלועזיות,  יישא בצקלונו הרוחני ממיטב היצירות העבריות  של ביה"ס היסודי 

כנכסי צאן ברזל של הספרות העברית והעולמית. מתוך רשימות אלה יבחרו המורים והתלמידים את  

 היצירות המדברות ללבם בכל סוגה.  

, משקפות גם עולם רגשי וערכי; כוחם   הספרותי -זאת ועוד, כידוע יצירות ספרות, מעבר לערכן האמנותי 

של טקסטים ספרותיים הוא ברלוונטיות שלהם לחיי הקוראים והלומדים, לפיכך נבחרו להוראה יצירות  

  –המתאימות לצורכיהם הרגשיים וליכולותיהם הקוגניטיביות בגילאים השונים  לפי החלוקה: כיתות א'  

גש על  מידת ההתאמה הלשונית והתמאטית של היצירות  ו'. כן הושם ד   – ד', כיתות ה'    – ב', כיתות ג'  

להתפתחות הגילית של תלמידי בית הספר היסודי. היצירות שנבחרו עוסקות בשאלות העולות תדיר  

ולאומית, מקומם של הילדים  -בעולמם של תלמידי בית הספר היסודי, כגון: שאלות של זהות אישית 

 עם מוריהם, עם חבריהם ועם עצמם.  במשפחה ובחברת הילדים, יחסיהם עם הוריהם,  

  



רואה  ברשימת ליבה  מסד תרבותי משותף    -בחירת היצירות  נעה בין שתי מגמות מרכזיות: האחת  

רואה בספרות כלי ביטוי אישי  המתאים לאוכלוסיות    - לחלקים השונים בחברה הישראלית, והאחרת  

  מורים ותלמידים מגוונות. מגמות  אלה סותרות לכאורה, שכן הראשונה מדגישה את המשותף, ואילו 

האחרת מדגישה את השוני והגיוון בחברה הישראלית ובטעם הספרותי. כדי  להיענות לשתי מגמות   

 אלה גם יחד הוחלט לבנות את תכנית הלימודים בארבעה מעגלים:  

   

מיצירות הספרות המחייבות בתכנית הלימודים,      %20 -יצירות ליבה. מעגל זה כולל  כ - מעגל ראשון

  - ות עבריות ולועזיות שהן נכסי צאן ברזל. כלל התלמידים  יחויבו   בלימוד של כוהוא מכיל בעיקר יציר 

- מן היצירות שבליבה. מעגל הליבה משותף במלואו לבתיה"ס הממלכתיים ולבתיה"ס הממלכתיים  %80

 תיים.  ד

  

כ  -  מעגל שני כולל   זה  יצירות לבחירת המורה. מעגל  מיצירות הספרות הנלמדות    %50   - רשימת 

 ס היסודי.  מתוכן נדרש המורה לבחור יצירות להוראה   על פי כללי בחירה  ידועים מראש.  בביה" 

מיצירות הספרות הנלמדות, ובהם הבחירה    %30-מעגלים אלו כוללים כ   – מעגל שלישי ומעגל רביעי 

.  חופשית ונתונה לשיקוליו של המורה על פי קריטריונים של איכות ספרותית  ושל התאמה לגיל הלומדים

 במעגלים אלו אפשר לכלול גם יצירות מן המעגלים הראשון והשני שלא נבחרו להוראה קודם לכן.  

  

  

 השיקולים בבניית המעגלים  

 

   (%20(מעגל ראשון  

המעגל הראשון נקבע כיצירות ליבה שיהוו מסד תרבותי משותף לכל הלומדים. לשם כך נבחרו יצירות  

אסתטית גבוהה.  יצירות אלה  מהוות כבר כעת  חלק  -ידועות, בחלקן קלאסיות,  בעלות איכות ספרותית

יחד עם  תרבותי וזוכות להכרה והסכמה  במגזרים רחבים של החברה הישראלית.  -מן הקאנון הספרותי

זאת מכיוון שתהליכים היסטוריים של קאנוניזציה והתקבלות מתרחשים על פני רצף של זמן, לא קיבלו  

זו. לעומת זאת   ייצוג בהיקף שאולי היו ראויים לו ברשימה  ויוצרים חדשים  בעולם הספרות   זרמים 

ב יותר (למשל היוצרים  זרמים ויוצרים מרכזיים וותיקים יותר בספרות העברית והישראלית קיבלו ייצוג ר

 ח. נ. ביאליק, נתן אלתרמן, לאה גולדברג).  

  

 ( %50)מעגל שני  

ידועים מראש   יוכלו המורים לבחור על פי כללי בחירה  יצירות שמתוכן  המעגל השני נקבע כרשימת 

 .  ( מומלץ לבחור  במעגל זה גם יצירות מרשימות הליבה שלא נבחרו על ידי המורה במעגל הראשון)



 בחלק זה של התכנית נבחרו היצירות על פי העקרונות  האלה:  

 מגוון טקסטים ספרותיים איכותיים מסוגות שונות וברמות מורכבות שונות   •

 יצירות המשקפות  ערכים לאומיים וערכים הומניסטיים כלליים   •

 יצירות המביאות לידי ביטוי מגוון נושאים ומציגות אותם מנקודות מבט שונות    •

 וויות רגשיות וקוגניטיביות הבאות לידי ביטוי ביצירות ומוצגות במשלבי לשון עשירים  מגוון ח  •

ודתיים,   • חילוניים  וערבים,  יהודים  הישראלית:  בחברה  וזהויות  קולות  מגוון  המביאות  יצירות 

 אשכנזים ומזרחיים, מרכז ופריפריה, גברים ונשים  

 שונות    יצירות קלאסיות ועכשוויות מתקופות שונות ומתרבויות •

 יצירות עבריות, מקוריות ומתורגמות   •

 יצירות המשקפות מודעות למגדר: דמויות של בנים ובנות, סופרים וסופרות.   •

 

מתוך הבנה שיצירות ספרות  עוסקות בעולם הערכים  של המגזרים השונים בחברה הישראלית הוחלט  

אחת לחינוך הממלכתי ואחרת  ליצור, בצד רשימת ליבה משותפת, שתי רשימות נפרדות במעגל השני.  

דתי. הרשימות חופפות בחלקן במובנים רבים. כך, למשל, בשתי הרשימות יש ביטוי  -לחינוך הממלכתי 

לערכים ציוניים, אזרחיים וחברתיים. יחד עם זאת ביצירות בבתי הספר הממלכתיים יש ביטוי רב יותר  

ם דתיים באים לידי ביטוי רחב יותר ערכים  לערכים ציוניים כלליים ואילו ביצירות בבתי הספר הממלכתיי

דתיים. בנוסף  שתי הרשימות כוללות טקסטים מהמקורות היהודיים, אך רשימת הטקסטים מן  -ציוניים

 דתיים מקיפה יותר.  - המקורות היהודיים של בתי הספר הממלכתיים

  

   ( %10) מעגל שלישי 

ביצירתו במסגרת המהלך: "יחודו של    במעגל זה מומלץ  להעמיד בכל שנה יוצר אחד במרכז ולעסוק 

יוצר".  יש  ללמד שלוש עד חמש  יצירות של יוצר ספציפי בהתאמה לשכבת הגיל. יצירות אלה יילקחו  

 מהמעגלים השונים ומכתביו של היוצר. רשימת היוצרים המומלצים מפורטת בנספח.   

  

   (%20)מעגל רביעי   

של המורים בטקסטים  וביוצרים שפגשו במהלך עבודתם ואינם חלק  מעגל זה משאיר מקום לבחירה  

מהרשימות המוצעות על ידינו. מעגל זה מבוסס על ההנחה שלכל כיתה, מורה  ותלמידים צרכים ורצונות  

ולשיקול דעתם ומשאירה   ייחודיים. במעגל זה בחירת היצירות מותאמת לטעמם האישי של המורים 

להם את האפשרות להיענות לנסיבות משתנות. מובן כי על היצירות שייבחרו לעמוד בסטנדרטים של  

פדגוגית ובהתאמה לגיל הלומדים. מומלץ להיעזר ברשימת היוצרים המופיעה בתכנית  -איכות ספרותית

תיבתם  , וכן להוסיף על הרשימה גם יוצרים שזכו להכרה באיכות כ( 60עמ'  )הלימודים "חינוך לשוני"  

 בשנים האחרונות.    

 אפשר להשתמש במעגל הרביעי ביצירות שמופיעות במעגלים הראשון והשני ולא נבחרו להוראה.  

    



 צוות הפיתוח 

 נספח לתכנית הלימודים 

 

  חברי הוועדה: 

 

 דתי -ד"ר טלי יניב )יו"ר(, מפמ"ר ספרות, ממלכתי 

 ד"ר שלמה הרציג, מפמ"ר ספרות, ממלכתי 

 )עד תשס"ט(    מפקחת תחום חינוך לשוני באגף ת"ל רחל גרבר, 

 דליה הלוי, מפקחת ארצית על החינוך הלשוני בקדם יסודי וביסודי 

 ד"ר חנה ליבנת, ראש מרכז ימימה לספרות ילדים בבית ברל 

 ד"ר רחל עופר, ראש החוג לספרות במכללת אפרתה, מרצה לספרות במכללת הרצוג 

המרכז   ראש  שוקרון,  גרין  יליןרננה  דוד  ע"ש  לחינוך  האקדמית  המכללה  ילדים,   לספרות 

 הגר אור, מדריכה ארצית להוראת ספרות וחינוך הלשוני 

  

 קראו והעירו: 

 פרופ' מירי ברוך, ראש החוג לספרות ילדים במכללת לוינסקי 

 ד"ר אסתר מלחי, ראש החוג לספרות במכללת בית וגן ירושלים 

 מזל שיניאק, מפמ"ר לשון והבעה עברית 

 אתי בוקשפן, מנהלת המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי 

 יעל נדלר, מפקחת ארצית על החינוך הלשוני בחמ"ד 

 לאה קפלן, מדריכה ארצית לספרות בחמ"ד 

 אורית רוזנמן, מדריכה ארצית לחינוך לשוני 

 ענת רויטר, מדריכה ארצית לחינוך לשוני 

 

  



 ב' -יצירות לכיתות א' – ליבה  – מעגל ראשון 

 

 שירים מתוך הרשימה. 5יש ללמד בכל שנה לפחות   שירים:

 

 1977, כתר,  והילד הזה הוא אני    והילד הזה הוא אני  אטלס יהודה  

 1976הקיבוץ המאוחד,    אמא הולכת לכיתה א',  מתחילים לקרוא  אתר תרצה 

 עציץ פרחים   ביאליק חיים נחמן  
 מדריך למורה 

  2007כרמל,  שירים ופזמונות לילדים,  

 1980הקיבוץ המאוחד,  שירים שובבים,     איך זה להיות עץ  דור דתיה  -בן

 הילד הרע   גולדברג לאה 
 למורה  המפוזרמדריך

 1959ספריית פועלים,  צריף קטן,  

 1974דביר,  הכוכבים הם הילדים של הירח,   הייתי הילד הכי קטן בכיתה  גפן יהונתן  

הקיבוץ המאוחד,    – עם עובד  הספר הגדול של ע' הלל,   יואש הלל ע'  
1992 

 1985דביר,   הפרה שרצתה להיות זמרת, בילי  זרחי נורית 

 דני גיבור   ילן שטקליס מרים  
 מדריך למורה 

 השמעת השיר 

 2005ביתן דביר,  - כנרת זמורה פרח נתתי לנורית,  

 1982שוקן לילדים,  אחרי שלבשתי פיג'מה,   התפייסות כהן אסיף שלומית 

 2009הקיבוץ המאוחד,  הדובון בלע סבון,   הקיפוד עמיר פינקרפלד אנדה   

 1983ברונפמן,  גנון,  - גן  רקפת קיפניס לוין

 2006עם עובד,  הכל פתוח,   שנים עשר ירחים  שמר נעמי  
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 ספרי קריאה.    2 - סיפורים ו 3:  יש ללמד בכל שנה לפחות  סיפורים

 

 

 *   1990יסוד,   זקנה על נדנדה  אדר תמר  

 האריה והעכבר   אזופוס 
 מדריך למורה 

 1996מחברות לספרות, משלי אזופוס,  

 1996מחברות לספרות,  משלי אזופוס, הצב והארנב  אזופוס 

 המפוזר מכפר אז"ר  גולדברג לאה  
 השמעת הסיפור 

 *   1968עם עובד,  

 דודי שמחה  הלל ע'
 יחידת הוראה מתוקשבת 

 *  1964הקיבוץ המאוחד,  

 2004מחברות לספרות,   )פרקים נבחרים( פו הדב  מילן א' א'

עלילות פרדיננד   סידון אפרים  
 פדהצור בקיצור

 *    1992לי,  - כתר 

 סיפור עם  
 )עיבד: שלמה אבס( 

 1990עגור,    תעלולי ג'וחא,  ג'וחא שואל קדרה 

 סיפור עם  
 )עיבדה:  מירי ברוך( 

 1995ידיעות אחרונות, ,  9סיוון, כרך   – סיפור לכל יום  מקום המקדש

 סיפור עם  
)עיבדה: תלמה  

 אליגון( 

 1984כנרת,    מאה סיפורים ראשונים ג', חכמי חלם והירח 

 *  2008עם עובד,  כובעים למכירה  סלובודקינה אספיר 

 *   1973עם עובד,   הביצה שהתחפשה  פגיס דן

 2009אורנית,   נרקיס מלך הביצה  קיפניס לוין

   
 * מומלץ ללמד כספר קריאה 
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 מקורות מתוך הרשימה. 2:  יש ללמד בכל שנה לפחות  מדרש ופיוט –מקורות יהודיים 
 ככלל, יש ללמד את המקור כלשונו. במקרים מסוימים אפשר להיעזר בעיבודים המצויים ברשימה.  

 

 מתוך הגדה של פסח  אחד  מי יודע  אנונימי 

אם קלקלת אין מי שיתקן   
 אחריך 

 מדרש קהלת רבה, פרשה ז', יג

  קיט, ע"א  מסכת שבת, תלמוד בבלי יוסף מוקיר שבת  
 עמ' שפג, סא ,2000, דביר, ספר האגדה ב פשר א

  297או  ב'מקראות ישראל חדשות' ה', הוצאת מסדה, תש"ה, עמ'  
-298 
 

 מתוך סידור התפילה  שלום עליכם מלאכי השלום  אנונימי 

   שמות רבה כ"ט העולם בשעת מתן תורה  
, חלק א', עמ' ס', סעיף ל"ד או אצל  2000, דביר,  ספר האגדה אפשר ב 

, המחלקה לחינוך,  על אבות לילדים ג' רבקה אליצור, "דממה בעולם",  
1972    
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 ב', ממלכתי -יצירות לכיתות א' – מעגל שני 
 

 

 שירים.  12בכיתה א' יש ללמד בכל שנה לפחות       : שירים

 שירים.  15בכיתה ב' יש ללמד בכל שנה לפחות 

 

 1998משכל,  שירים שאהבנו ונאהב, שלום  אדר תמר  

 1988שבא,    הילדה שאני אוהב, יש לי חבר  אטלס יהודה 

 1977כתר,  והילד הזה הוא אני, כשנכנס הדבר המפחיד  אטלס יהודה 

 1985שבא,   אני רוצה שפתאום, יושב מאוחר בערב על יד השולחן אטלס יהודה 

 1981שבא,    ורק אני לא, חבר יש לי כזה  אטלס יהודה 

 1994נ' אלטוביה,   נראלי ונדמלי, לו היה לי קרנף  אלטוביה נורית 

 נ' טברסקי, תשי"ח  במדינת הגמדים, במדינת הגמדים  אמתן אלה 

 1972דביר,     ירח פיקח, יה יהחמנ אמתן אלה 

 1973מסדה,    ילד קטן גדול, ילדה גדולה,  אבל מצד שני   אתר תרצה 

 2000הקיבוץ המאוחד,  אמא הולכת לכתה א', ידידות תרצה אתר  

 2002עם עובד,   הספר הגדול של עודד בורלא, הצבעים שלי  בורלא עודד 

   1957דביר,    שירים ופזמונות לילדים, הפרח לפרפר ביאליק חיים נחמן

 1957דביר,    שירים ופזמונות לילדים,  מקהלת נוגנים  ביאליק חיים נחמן



 שתי בנות  ביאליק חיים נחמן
 )מדריך למורה( 

 1957דביר,    שירים ופזמונות לילדים, 

 1993עם עובד,    הספר הגדול של דתיה בן דור, תמיד אני  בן דור דתיה 

 1991עם עובד,  ככה זה בעברית, שטוזים דתיה בן דור  

 1991עם עובד,  ככה זה בעברית, ככה זה בעברית  בן דור דתיה 

 1991עם עובד,  ככה זה בעברית, מילים של טעם  בן דור דתיה 

 1979כתר,    למה לאמא מותר, תרגיל קשה  בנזימן  חגית 

 1977דביר,   כשאמא היתה קטנה, מה עושים כשכועסים בנזימן  חגית 

 1988מודן,   מתקן הפנסים, ניסוי בנזימן  חגית 

    מי אשם? ברגשטיין פניה 
 )מדריך למורה( 

 2001שמעוני,  ,  אדיר כהן  המסע המופלא אל עצמי,

 1956הקיבוץ המאוחד,   שיר ידעתי, יום יום אני מחכה למכתב  ברגשטיין פניה 

 1967הקיבוץ המאוחד,   תכלת אדום, רוח רוח ברגשטיין פניה 

 1988ספריית פועלים,  החלום הוא צייר גדול, אני לבדי בבית  גולדברג לאה 

  פזמון ליקינתון גולדברג לאה 
 )מדריך למורה( 

 1957ספריית פועלים,   מה עושות האיילות,

 1974דביר,    הכוכבים הם הילדים של הירח, שלום כתה א'  גפן יהונתן

 1974דביר,    הילדים של הירח,הכוכבים הם   בן שש וחצי  גפן יהונתן
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 1978דביר,  הכבש הששה עשר, ריבים קטנים  גפן יהונתן

 1983מעריב,  איך ילד גדל, איך ילד גדל  די נור  רמונה 

 1983מעריב,  איך ילד גדל, מדוע אני לא אחי הגדול  די נור  רמונה 

 1976ספריית פועלים, , אני אוהב להריח  הילד בראי  הראבן שולמית 

 1976ספריית פועלים, , אני אוהב להריח  לסבתא שלי מקרר  הראבן שולמית 

 1951הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר, אבי לימד אותי לשחות זאב אהרון

 1977הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר, עץ נטעתי  זאב אהרון

 1976, מסדה,  הנמר שמתחת למיטה  הנמר שמתחת למיטה  זרחי נורית 

 1985דביר,   הפרה שרצתה להיות זמרת, מתיבת נח פרדה  זרחי נורית 

 1978כתר ירושלים,  ישנונה, קילפתי תפוז  זרחי נורית 

     ידידי טינטן ילן שטקליס מרים 
 )מדריך למורה( 

 1986דביר,    שיר הגדי,

 1968 דביר,   בחלומי, מיכאל  ילן שטקליס מרים 

 2010עם עובד, ציפור לאן את נוסעת,   סימני אצבעות  אסיף שלומית כהן  

 2010עם עובד, ציפור לאן את נוסעת,   ציפור לאן את נוסעת  אסיף שלומית כהן  

 1990כתר,   לפעמים בגשם לפעמים בלב, מישהו אוהב לקרוא  כהן אסיף שלומית 
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 1995הקיבוץ המאוחד,  גלגל הלחמניות, קצת אור כהן אסיף שלומית 

 1972פועלים, , ספריית  אני אוהב לצייר  אני אוהב גרוטאות  מאיר מירה 

 1979ספריית פועלים,  אני אוהב לצייר, הטיול מאיר מירה 

    פתחו את השער מולודובסקי קדיה  
 )מדריך למורה( 

 שיעור(  ך)מער

 1945המאוחד,  הקיבוץ  פתחו את השער, 

 מילן א.א.
 
 
 

לשיר זה יש שלושה תרגומים  )
 ( בשלושה שמות שונים

   1957מחברות לספרות,  אנחנו שנינו, יעקב אורלנד תרגום ב -   ?היית ילדה טובה

 2010או    1992דביר,   ,הכבש הששה עשר  ם יהונתן גפן בתרגו - ילדה קטנה וטובה
     ( 1978נושי,  :  )הוצאה מקורית 

תרגום אורה ב - הילדה הקטנה והטובה
 מורג. 

   . 1993מחברות לספרות, ,  שש, גיל לא רגיל 

 1992עם עובד, , הספר הגדול של לאה נאור  סוף זה תמיד התחלה  נאור לאה 

 1979יבנה,  ,  מקהלה עליזה מקהלה עליזה  נאור לאה 

 1977  כתר, שירים במיץ,   פרת משה רבינו  סידון אפרים 

 1977כתר,  שירים במיץ, תמיד בבית  אפרים   סידון 

 1975מסדה,  יואש ראש קש, היתוש החצוף  סנונית מיכל 

 1992דביר,  הספר הגדול של ע' הלל, למה הזּברה לובשת פיז'מה?  הלל ע'

 1967מסדה, ,  אותי לראות אף אחד לא יכול לקרוא ולכתוב הלל ע' 

 2002דני ספרים,   שירים,טל ילדות:  ידידינו הקטנים  הלל ע' 

 1977כתר,    מעשה בחתולים ושאר החיות, מעשה בחתוליים  הלל ע' 
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 1986מסדה,   העפרון שלי הוא אוניה, נתתי לעצמי יד  עדולה 

 2006אח,   שאלות לא קלות, בדרך לבית הספר  עדולה 

 2006אח,   שאלות לא קלות, יורם רוצה להיות צייר  עדולה 

 1957דביר,   שירי ילדים, מתחת לארון  עמיר פינקרפלד אנדה 

 1957דביר,   שירי ילדים, אוצר בכיס עמיר פינקרפלד אנדה 

 1957דביר,   שירי ילדים, דוד ירח בשמים  עמיר פינקרפלד אנדה 

 1973מסדה,  אני שר מאושר, לו הייתי מלך  עמיר פינקרפלד אנדה 

 1981דביר, על מה תודה,   כאשר אני עצוב עמיר פינקרפלד אנדה 

 תר"פ  -, תרע"ט35גיליון גיליונות לגננות,  אליעזר ורבקה  קיפניס לוין

   2006עם עובד,   הכל פתוח, כל שירי הילדים, אלף בית  שמר נעמי 

 2006עם עובד,   הכל פתוח, כל שירי הילדים, אצלנו בחצר  שמר נעמי 

 2006עם עובד,   הילדים,הכל פתוח, כל שירי  הטיול הקטן שמר נעמי 

 1987הקיבוץ המאוחד, , תרנגולת כחולה  עץ עם תלתלים  שנהב חיה 

 1991עם עובד,   הספר הגדול של חיה שנהב, פרת משה רבינו  שנהב חיה 

 
 וספרי קריאה. 7 -סיפורים ו 6שנה בכיתה א'  יש ללמד בכל     : סיפורים וספרי קריאה 

 ספרי קריאה.  7  -סיפורים ו  7ב' יש ללמד בכל שנה  בכיתה  
 ספרים בשנה בקריאה עצמאית.   15בנוסף, על התלמידים לקרוא                                       



 *  2006עם עובד,  האי של יאשקה  אבולעפיה יוסי 

 *  2006צלטנר,  קריקטור הנחש הטוב  אונגרר טומי 

 *  1979כתר,   משגעת פילים  אורלב אורי 

 1979מסדה,  * חולצת האריה  אורי אורלב  

 1994עגור,   סיפורים לשלום, שני תיישים  אבס שלמה 

פועלים,    –ִמשכל   , מירי ברוך  תשרי, – סיפור לכל יום  מילת קסם  אוסיבה 
1999 

 1991אלומות,  ,הרשל'ההרפתקאותיו של   מה שעשה אבא שלי  אופק עטרה 

 1994הוצאת עופרים,   אזופוס,משלי    עכבר העיר ועכבר הכפר  אזופוס 

 *  1988ספריית פועלים,   לילה חשוך אחד  איל אורה 

 המלחמה האדירה  איל אורה 
 )הסופרת מקריאה את הטקסט(

 *  1986ספריית פועלים,  

 *   2008זמורה ביתן,   מעשה בקדרה ומצקת  אנדה מיכאל 

 *   2003הקיבוץ המאוחד,   האריה שאהב תות  אתר תרצה 

 2002עם עובד,  הספר הגדול של עודד בורלא,  למה בכה הדג  בורלא עודד 

 1989עם עובד,  הספר הגדול של עודד בורלא,  הצב והעקרב בורלא עודד 

 *  2008צפרא,   אצבעוני  ביאליק חיים נחמן
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 *   2007הקבוץ המאוחד,   הנער ביער  ביאליק חיים נחמן

סיפור על סבתא רבקה, סבא יפת ועל  בן כנען עוזי 
 ניאוןאותיות של 

 1986מסדה,  ילד אחד רגיל,

 *  1986מודן,   גורילה בראון אנתוני 

 *  2007הקיבוץ המאוחד,   ויהי ערב ברגשטיין פניה 

 1988עם עובד,   ספר הלמה, למה יש לחוחית צבעים רבים? ברוך מירי 

 1988עם עובד,   ספר הלמה, למה לתרנגול יש כרבולת אדומה? ברוך מירי 

 1988עם עובד,   ספר הלמה, לאורן יש מחטים דוקרניות?למה  ברוך מירי 

 *  2007הקיבוץ המאוחד,   הינשוף שראה הפוך  גודארד יוסי 

 *  2008הקיבוץ המאוחד,   מעשה באפס  גודארד יוסי 

 *  2002עם עובד,  על עלה ועל אלונה  גפן שירה 

 *   2006עם עובד,   לילה בלי ירח  גפן שירה ואתגר קרת 

 *  1986עם עובד,  איתמר פוגש ארנב  גרוסמן דוד 

 *  1990עם עובד,  איתמר צייד החלומות  גרוסמן דוד 

 *  2000שבא, - ארצי- הד טרופותי  דונלדסון ג'וליה 

 *  1994ספריית פועלים,   צב -המלך צב דוקטור סוס 



 *  1979כתר,   חתול תעלול  דוקטור סוס 

 *   2009כנרת,    המתנה הגדולה מהים דיה סול 

 *   1999זמורה ביתן,   מרק כפתורים דיוויס אוברי 

 1956י. צ'צ'יק,  החבר ארנב ומר צב,  האב ובניו די זהב אפרים 

 *  2007בבל,   העציץ הריק  דמי 

 *   2008כנרת,  גרגר אחד של אורז  דמי 

מחברות  כיפה אדומה, אגדות האחים גרים,  כיפה אדומה  האחים גרים  
 1996לספרות, 

 *  2001עם עובד,  יכולתי לבקש משאלה לו  הולר פרנץ 

 1992עם עובד,   הספר הגדול של נירה הראל, טופי זה יופי הראל נירה 

 *  1979כתר,   קוקי חבקוקי   הרשקוביץ טובה 

 *   2004קוראים,  מחלת  הגעגועים של סולי  זרחי נורית 

 1996עם עובד, הספר הגדול של נורית זרחי,  מפרשיות זרחי נורית 

 *  1978מסדה,   קוראים לי פיאט  זרחי נורית 

 1998קימחי,   אין לי עם מי לשחק, שיעור שחיה  חבושי חוה 

 *   2009איילות,   חמש מכשפות הלכו לטייל  חכם רונית 



אבידר  - טשרנוביץ
 ימימה 

 1988מסדה,    סבתא בטרנינג, סבתא בטרנינג 

 דביר, תשל"ה *  המסע אל האי אולי  שטקליס מרים ילן  

 *  2009צלטנר,  אני והאופניים שלי   יה אנדר 

 *  2003עם עובד,  מסע על קורקינט  כרמי דניאלה 

 1972אדם,    צפרדי וקרפדי ביחד, רשימה  לובל ארנולד 

 1972אדם,    צפרדי וקרפדי ביחד, לבד לובל ארנולד 

 *   2010איגואנה וכנרת,   אתה ואני  לורנץ פאולי 

 2009כנרת,  משלי פרדריק,   קורנליוס ליוני ליאו

 2009כנרת,  משלי פרדריק,   עץ האלפבית  ליוני ליאו

 *   2005קוראים,  מתנה ליום הולדת  מאיר מירה 

 *   2005קוראים,  מעשה בצב, כלב ושני ילדים  מגן רבקה 

 *   2003זמורה ביתן,   בית חרושת לשירים  מידן קובי 

 *  1993עם עובד,    בנצי קי דיוויד  - מק 

 1976מורשת,  כה עשו חכמינו, חלק א', רבי פנחס בן יאיר והעניים  סגל יוכבד 

 *  1980עם עובד,  מעלה קרחות  סידון אפרים 



 1995ידיעות אחרונות,  אדר, – סיפורים לכל יום  מעשה בחכמי חלם שקנו להם בית ספורטה רפאל 

 *   2000יבנה,  מרק דלעת  קופר הלן

 *  1996דביר,   המטפס הקטן והפרח הזוהר קור פאול 

 *   1990דביר,     כספיון, הדג הקטן  קור פאול 

 *  1999שבא,   משהו אחר  קייב קתרין

 *  2007אגם,   אמא רובוט קלי דוידה 

 *  1987עם עובד,  דרקון, אין דבר כזה קנט ג'ק 

 *   2008כנרת,  אריה הספריה  קנודסן מישל 

 *  2002ספריית פועלים,   בועה על גב הרוח  קציר יהודית 

 1980מסדה,   פילון מספר, מעשה נאה שקרה בעירנו  קרמן דני 

 1984כנרת,    מאה סיפורים ראשונים ג', החמנית והשמש  רוזמן יעל 

 *   1988כתר,   אבא עושה בושות  שלו מאיר  

 *  1985כתר,   גומות החן של זוהר  שלו מאיר 

 *  2008עם עובד,  הצלחת שמתחת  שלו מאיר 

 *    2008כנרת,  הסייחה הנסיכה  שניר מיריק 



 *  1986הקיבוץ המאוחד,   פרפר שניר מיריק 

 * ספרי קריאה   

 

 

 . מדרש אחד כל שנהיש ללמד   :מדרש ופיוט –מקורות יהודיים  

 המצויים ברשימה. ככלל, יש ללמד את המקור כלשונו. במקרים מסוימים אפשר להיעזר בעיבודים  

 , פרשה ה' סימן ח'. ויקרא רבה השכנה שיודעת לשאול    

 פרשה ה' סימן יא  ,ויקרא רבה תבלין של שבת   
, עמ' רו', סעיף  1987, דביר ספר האגדה

 שכה

 , פרשה ג' סימן ג'.דברים רבה הגינות והשבת רכוש   
האגדה דביר,  ספר  קנה1987,  עמ'   ,,  

 סעיף ד

 אברהם מנתץ פסלים           

 

האגדה דביר,  ספר  כד',  1987,  עמ'   , 
 סעיף ח.    

 
 
 
 

 יש ללמד שירים ו/או סיפורים המתאימים לכל חג ולכל עונה. :  חגים ומועדים 

   חגי תשרי 

    1999דור,  סיפורים לימים טובים,    איך מבקשים סליחה   אלון אמונה  

 1980הקיבוץ המאוחד, שירים שובבים,  שיר לחודש תשרי   דור דתיה  -בן

 1984מסדה, איזה חג לי,   הקיץ עבר    בס שמואל  

 1981כנרת  שירים ראשונים א',   100 שישו ושימחו בשמחת חג  כספי בנימין  



 1978פרס,    –מסדה קרוסלה,   בואו נעשה שלום קטן נאור לאה 

 1976מסדה, חג לי,  סליחה  נאור לאה  

 1976מסדה, חג לי,  סליחות בפעם הראשונה   נאור לאה  

 1972זימזון,  סוכות, -מועדי ישראל  סכך לסוכה      קיפניס לוין  

 2006עם עובד,  הכל פתוח,  בראש השנה   שמר נעמי  

   שלומית בונה סוכה   שמר נעמי  
 )מדריך למורה( 

 2006עם עובד,  הכל פתוח, 

   חנוכה 

 1957דביר,  שירים ופזמונות לילדים,   לכבוד חנוכה  ביאליק חיים נחמן

 1991דומינו, ילד בערך,   עשה ניסים  בנזימן חגית 

 1985כנרת, אלף זמר ועוד זמר, חלק ד', שירי חגים,   חנוכיה לי יש  גלוזמן שרה 

 סידור התפילה סדר הדלקת נרות חנוכה,   הנרות הללו  אנונימי 

   ט"ו בשבט 
 

   על אורן והאורן שלו נאור לאה  
 )מדריך למורה( 

 1976מסדה, חג לי, 

 2000פועלים,  תפוח בדבש,  שקדיה  ניר חנה  

 1978מודן,  -אפשטיין- לויןא. ,  אמשול לך משל העצים שביקשו להמליך עליהם מלך  עומר דבורה 
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   פורים 

    שתי חברות ומשלוח מנות אליצור רבקה  
 )מדריך למורה( 

 1986מודן,  עוד ועוד ספורים,  

 2000דני ספרים,  הסוד של אסתר והדסה,   משלוח מנות  בר חנה 

 1995יבנה,   המצוינים של לוין קיפניס  מעשה באזנהמן קיפניס לוין  

   פסח 

 הגדה של פסח  מה נשתנה  אנונימי 

 1973אפשטיין,  לחול ולחג,   ניסן אופק אוריאל  

  פסח שחגגנו באתיופיה  אורגד דורית  
 1993מרכז לטכנולוגיה חינוכית, חלונות ב',  

 1972הסוכנות היהודית,  על אבות לילדים,  משה התינוק בארמון פרעה אליצור רבקה 

 1979לי,  - כתרלמה לאמא מותר?,    מה נשתנה  בנזימן חגית  

 1979מסדה, איילת המבולבלת,   איפה האפיקומן  פוצ'ו  )ישראל ויסלר(   

   יום השואה 

 2002ידיעות אחרונות,   המגירה השלישית של סבא  קופלמן ג'ודי  - טל

 1994עם עובד,   ,חלונות ג' פרחשם  אני משה'לה י מאושמ 

 2009מודן,   למה לנפתלי קוראים נפתלי  פרנקל אלונה  

   יום הזיכרון
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 1986עם עובד,  מפגשים ב',  אחי יונתן  אליצור רבקה  

 1975הקיבוץ המאוחד,  מלחמה זה דבר בוכה, מלחמה זה דבר בוכה  אתר תרצה  

 תשל"ד דביר, בחלומי,    אבא שלי  שטקליס מרים  - ילן 

   יום העצמאות 

  התקווה אימבר נפתלי הרץ  

 1965מורשת,  שלום לך אורחת,   סיפור על יעל בחג העצמאות לישראל  אליצור רבקה  

 1988דביר, כשאמא היתה קטנה,   יום הקמת המדינה  בנזימן חגית  

 1984מסדה, חג בלב,   מתנה למדינה  רווה אלי  

   2001כנרת זמורה ביתן,  דרך המילים ג',  כחול ולבן     רשל ישראל  

   ל"ג בעומר 

 1980מסדה, פילון מספר,   כיצד להדליק מדורה בלי גפרורים בר עמוס 

 1999פועלים,  - משכלסיוון,   – סיפור לכל יום  שדה על גב חמור  הדס ירדנה  

    1976מסדה, חג לי,  אוספים עצים נאור לאה  

איך נצלו שמעון בר יוחאי ובנו מן  ניר נחמה  
 הרומאים

 1978צ'ריקובר, מעשי חכמים,  

    1947טברסקי, גן גני א',  בר כוכבא קיפניס לוין



   יום ירושלים 

   

 1988מודן, סיפורי ירושלים,   כותל האביונים –הכותל המערבי  עיבוד     -ברוך מירי  

 1984עם עובד,  גן שלנו חג שמח,  בירושלים החגים של אבא  ברק דודו

 1977כתר,  אני אגיד אותך,   ירושלים  יובל שושנה  

   שבועות 

 1981כנרת  שירים ראשונים א',   100 ביכורים בס שמואל  

 1976מסדה, חג לי,  כשקיבלנו את התורה נאור לאה 

 1995, יבנה, המצוינים של לוין קיפניס סלינו על כתפנו  קיפניס לוין

     שבת

 1973מסדה,    ילד קטן וילד גדול, שבת בבוקר  אתר תרצה

 1965מורשת,  שלום לך אורחת,   שבוע טוב   אליצור רבקה  

 1985ספריית פועלים, תיבת החלומות,   בשבתות אני חושב  סתר יעקב  

 1978מודן,     אגדות שבת, –אגדות חז"ל  התבלין החסר  עומר דבורה 

   

 עונות השנה 
   סתיו 

  



 1966עם עובד,  חם, קר ואביב,  האם הגיע הסתיו  בורלא עודד 

 1989עם עובד, גן שלנו חי צומח,   גילגולו של חצב  בירן דני 

 1980, הקיבוץ המאוחד, שירים שובבים הרוח השובב דור דתיה  -בן

 2004ידיעות אחרונות,  נורית לכל השנה,  החלזון יובל נורית  

 1986דביר,  שיר הגדי,   רוח רוח ילן שטקליס מרים  

   1984עמיחי,  מעשה ב...,   אורחו של אורי  ניצן שלמה 

 1961הקיבוץ המאוחד,  בוקר טוב,  סתיו ע' הלל 

     חורף

 1977דביר, כשאמא היתה קטנה,    מי מחכה לגשם בנזימן חגית 

 1957ספריית פועלים, מה עושות האיילות,  המלקוש  גולדברג לאה  

 1957ספריית פועלים, מה עושות האיילות,  קשת בענן גולדברג לאה 

 1978דביר,  הכבש הששה עשר, רעמים וברקים גפן יהונתן

 1958הקיבוץ המאוחד,  אגל טל,  העשב נובט גלעד זרובבל 

 1958הקיבוץ המאוחד,  אגל טל,  גשם  גלעד זרובבל 

הקיבוץ המאוחד,  ,  הצימוקים הם ענבים עצובים שיר גשם  אסיף שלומית כהן  
1982 



 1979ספריית פועלים,  אני אוהב לצייר, אני אוהב לֵהירטב  מאיר מירה 

 1970מסדה,    מה עושים דגים בגשם, מה עושים דגים בגשם  מאיר מירה 

 1995אורנשטיין,  יהושע  המצוינים של לוין קיפניס, תפילת גשם  קיפניס לוין

     אביב

טוב ישראלי  - אבן
 אילנה  

   1983כתר,  זנבה האדום של הקשת,   האביב הגיע 

 1994הקיבוץ המאוחד, שירים שובבים,  איך יודעים שבא אביב?  דור דתיה  -בן

 1989עם עובד, גן שלנו חי צומח,   אביב   קאלו מאשה  

   קיץ  

 1989עם עובד, גן שלנו חי צומח,   שרב  גולדברג לאה 

 1969מסדה,  כף עץ וקדרה שטוחה,  בלבלונת  זרחי נורית 

 1969מסדה,  כף עץ וקדרה שטוחה,  כף עץ וקדרה שטוחה  זרחי נורית 

 1982עם עובד, על ההר יושב ענק,   מה יש בקיץ  שנהב חיה 

   

 

 
 
 

  



 דתי- ב', ממלכתי-יצירות לכיתות א' – מעגל שני 
 

 

  שירים בכיתות ב'. 15 -שירים בכיתות א' ו 12יש ללמד בכל שנה לפחות    שירים:

 1998משכל,  שירים שאהבנו ונאהב, שלום  אדר תמר  

 1988שבא,    הילדה שאני אוהב, יש לי חבר  אטלס יהודה 

 1977כתר,  אני,והילד הזה הוא  כשנכנס הדבר המפחיד  אטלס יהודה 

 1981שבא,    ורק אני לא, יש לי כזה חבר  אטלס יהודה 

 1994נ' אלטוביה,   נראלי ונדמלי, לו היה לי קרנף  אלטוביה נורית 

 הוצאת מורשת, תשי"ד  שלום לך אורחת, שלום לך אורחת  אליצור רבקה 

 הוצאת מורשת, תשי"ד  שלום לך אורחת, מהר מהר  אליצור רבקה 

הוצאת המחלקה לחינוך,   נחמד מכל ימים, נחמד מכל ימים  אליצור רבקה 
1977 

 הוצאת מורשת, תשי"ד  שלום לך אורחת, קשת אליצור רבקה 

 נ' טברסקי, תשי"ח  במדינת הגמדים, במדינת הגמדים  אמתן אלה 

 1972דביר,     ירח פיקח, החמניה  אמתן אלה 

 1973מסדה,    ילד קטן גדול, ילדה גדולה,  אבל מצד שני   אתר תרצה 

 2000הקיבוץ המאוחד,  אמא הולכת לכתה א', ידידות אתר תרצה 

 2002עם עובד,   הספר הגדול של עודד בורלא,  הצבעים שלי  בורלא עודד 



 1957דביר,    שירים ופזמונות לילדים,  הפרח לפרפר ביאליק חיים נחמן

 1957דביר,    שירים ופזמונות לילדים,  מקהלת נוגנים  ביאליק חיים נחמן

 1993עם עובד,    הספר הגדול של דתיה בן דור, תמיד אני  בן דור דתיה 

 1980הקיבוץ המאוחד,  שירים שובבים, שיר לחודש תשרי  בן דור דתיה 

 1991עם עובד,  ככה זה בעברית,  מילים אחיות בן דור דתיה 

 1991עם עובד,  ככה זה בעברית, בעברית ככה זה  בן דור דתיה 

 1991עם עובד,  ככה זה בעברית, מילים של טעם  בן דור דתיה 

 1979כתר,    למה לאמא מותר, תרגיל קשה  בנזימן  חגית 

 1977דביר,   תה קטנה,יכשאמא הי מה עושים כשכועסים בנזימן  חגית 

    מי אשם? ברגשטיין פניה 
 )מדריך למורה( 

שמעוני,   אדיר כהן  המסע המופלא אל עצמי,
2001 

 1956הקיבוץ המאוחד,   שיר ידעתי, יום יום אני מחכה למכתב  ברגשטיין פניה 

 1967הקיבוץ המאוחד,   תכלת אדום, רוח רוח ברגשטיין פניה 

 1988ספריית פועלים,  החלום הוא צייר גדול, אני לבדי בבית  גולדברג לאה 

  פזמון ליקינתון גולדברג לאה 
 )מדריך למורה( 

 1957ספריית פועלים,   מה עושות האיילות,

 1983מעריב,  איך ילד גדל, איך ילד גדל  די נור  רמונה 
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 1983מעריב,  גדל,איך ילד  מדוע אני לא אחי הגדול  די נור  רמונה 

 1976ספריית פועלים, , אני אוהב להריח  הילד בראי  הראבן שולמית 

 1976ספריית פועלים, , אני אוהב להריח  לסבתא שלי מקרר  הראבן שולמית 

 1951הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר, אבי לימד אותי לשחות זאב אהרון

 1977הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר, עץ נטעתי  זאב אהרון

 1976מסדה,  הנמר שמתחת למיטה,  הנמר שמתחת למיטה  זרחי נורית 

 1978כתר ירושלים,  ישנונה, קילפתי תפוז  זרחי נורית 

    ידידי טינטן ילן שטקליס מרים 
 )מדריך למורה( 

 1986דביר,    שיר הגדי,

 1968 דביר,   בחלומי, מיכאל  ילן שטקליס מרים 

 1986דביר,  שירים וסיפורים,    תפילה  ילן שטקליס מרים 

 1990כתר,   לפעמים בגשם לפעמים בלב, מישהו אוהב לקרוא  כהן אסיף שלומית 

 1995הקיבוץ המאוחד,  גלגל הלחמניות, קצת אור כהן אסיף שלומית 

 2010עם עובד, ציפור לאן את נוסעת,   סימני אצבעות  אסיף שלומית - כהן

 2010עם עובד, ציפור לאן את נוסעת,   ציפור לאן את נוסעת  אסיף שלומית - כהן

 1972, ספריית פועלים, אני אוהב לצייר  אני אוהב גרוטאות  מירה מאיר  
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 1979ספריית פועלים,  אני אוהב לצייר, הטיול מאיר מירה 

   פתחו את השער מולודובסקי קדיה  
 )מדריך למורה( 

 שיעור ךמער

 1945הקיבוץ המאוחד,   פתחו את השער, 

 מילן א.א.
 
 
 
 

לשיר זה יש שלושה  )
תרגומים בשלושה שמות  

 ( שונים

יעקב  תרגום ב -   ?היית ילדה טובה
 אורלנד

   1957מחברות לספרות,  שנינו,אנחנו 

ם יהונתן  בתרגו - ילדה קטנה וטובה
 גפן

 2010או    1992דביר,   ,הכבש הששה עשר 
     ( 1978נושי,  :  )הוצאה מקורית 

תרגום  ב - הילדה הקטנה והטובה
 אורה מורג. 

   . 1993מחברות לספרות, ,  שש, גיל לא רגיל 

 1978פרס,    –מסדה קרוסלה,   בואו נעשה שלום קטן נאור לאה 

 2007אחוזת בית,  שרשרת זהב, מקהלה עליזה   נאור לאה  

 1992עם עובד, , הספר הגדול של לאה נאור  סוף זה תמיד התחלה  נאור לאה 

 1977  כתר, שירים במיץ,   פרת משה רבינו  סידון אפרים 

 1977כתר,  שירים במיץ, תמיד בבית  סידון אפרים 

 1975מסדה,  יואש ראש קש, היתוש החצוף  סנונית מיכל 

 1992דביר,  הספר הגדול של ע' הלל, למה הזּברה לובשת פיז'מה?  ע' הלל 

 1967מסדה, ,  אותי לראות אף אחד לא יכול לקרוא ולכתוב ע' הלל 

 2002דני ספרים,   טל ילדות: שירים, ידידינו הקטנים  ע' הלל 

 1977כתר,    בחתולים ושאר החיות,מעשה  מעשה בחתוליים  ע' הלל 
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 1986מסדה,   העפרון שלי הוא אוניה, נתתי לעצמי יד  עדולה 

 2006אח,   שאלות לא קלות, בדרך לבית הספר  עדולה 

 2006אח,   שאלות לא קלות, יורם רוצה להיות צייר  עדולה 

עמיר פינקרפלד  
 אנדה 

  1957דביר,   שירי ילדים, מתחת לארון 

פינקרפלד  עמיר  
 אנדה 

 1959דביר,   שירי ילדים, אוצר בכיס

עמיר פינקרפלד  
 אנדה 

 1959דביר,   שירי ילדים, דוד ירח בשמים 

עמיר פינקרפלד  
 אנדה 

 1973מסדה,  אני שר מאושר, לו הייתי מלך 

עמיר פינקרפלד  
 אנדה 

 1981דביר, על מה תודה,   כאשר אני עצוב

   2006עם עובד,   שירי הילדים,הכל פתוח, כל   אלף בית  שמר נעמי 

 2006עם עובד,   הכל פתוח, כל שירי הילדים, אצלנו בחצר  שמר נעמי 

 2006עם עובד,   הכל פתוח, כל שירי הילדים, הטיול הקטן שמר נעמי 

 1987הקיבוץ המאוחד,  תרנגולת כחולה, עץ עם תלתלים  שנהב חיה 

 1991עם עובד,   שנהב,הספר הגדול של חיה  פרת משה רבינו  שנהב חיה 

 

 

 ספרי קריאה.   7 -סיפורים ו 5יש ללמד בכל שנה בכיתות א'    סיפורים וספרי קריאה:

 ספרי קריאה. 7 -סיפורים ו 6בכיתות ב' יש ללמד בכל שנה  

 ספרי קריאה בקריאה עצמאית.   15בנוסף, על התלמידים לקרוא                                          

 



 *  2006עם עובד,  האי של יאשקה  אבולעפיה יוסי 

 1994עגור,   סיפורים לשלום, שני תיישים  אבס שלמה 

 *  2006צלטנר,  קריקטור הנחש הטוב  אונגרר טומי 

- ִמשכל , מירי ברוך תשרי, – סיפור לכל יום  מילת קסם  אוסיבה 
 1999ספריית פועלים,  

 1991אלומות,  ,הרשל'ההרפתקאותיו של   מה שעשה אבא שלי  אופק עטרה 

 *  1996אל,  - ספרית בית אולי בשבת יזרקו סוכריות אורבך אורי 

 *  1995דני ספרים,   מתקן החלומות אורבך אורי 

 *  1979מסדה,   חולצת האריה  אורלב אורי 

 1994הוצאת עופרים,   משלי אזופוס,   הכפר עכבר העיר ועכבר  אזופוס 

 *  1988ספריית פועלים,   לילה חשוך אחד  איל אורה 

 המלחמה האדירה  איל אורה 
 )הסופרת מקריאה את הטקסט(

 *  1986ספריית פועלים,  

 *   1991קוראים,  סיפורים לימים טובים אמונה אלון  

הוצאת המחלקה לחינוך,   נחמד מכל ימים, אורית ומלאכי השבת  אליצור רבקה 
1977 

הוצאת המחלקה לחינוך,   נחמד מכל ימים, מתנה טובה אליצור רבקה 
1977 

הוצאת המחלקה לחינוך,   נחמד מכל ימים, ספר התורה הקטן אליצור רבקה 
1977 
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 הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית  על אבות לילדים  אליצור רבקה 

 *   2008זמורה ביתן,   מעשה בקדרה ומצקת  אנדה מיכאל 

 *   2003הקיבוץ המאוחד,   האריה שאהב תות  אתר תרצה 

 2002עם עובד,  הספר הגדול של עודד בורלא,  למה בכה הדג  בורלא עודד 

 *  2008צפרא,   אצבעוני  ביאליק חיים נחמן

 *  2007הקבוץ המאוחד,  הנער ביער  ביאליק חיים נחמן

סיפור על סבתא רבקה, סבא יפת  בן כנען עוזי 
 ועל אותיות של ניאון

 1986מסדה,  ילד אחד רגיל,

 *  2007הקיבוץ המאוחד,   ויהי ערב ברגשטיין פניה 

 1988עם עובד,   ספר הלמה, למה יש לחוחית צבעים רבים? ברוך מירי 

למה לתרנגול יש כרבולת   ברוך מירי 
 אדומה? 

 1988עם עובד,   ספר הלמה,

למה לאורן יש מחטים   ברוך מירי 
 דוקרניות?

 1988עם עובד,   ספר הלמה,

 *  2007הקיבוץ המאוחד,   הינשוף שראה הפוך  גודארד יוסי 

 *  2008הקיבוץ המאוחד,   מעשה באפס  גודארד יוסי 

 *  2002עובד, עם  על עלה ועל אלונה  גפן שירה 

גפן שירה ואתגר  
 קרת 

 *  2006עם עובד,  לילה בלי ירח 



 *  1986עם עובד,  איתמר פוגש ארנב  גרוסמן דוד 

 *  1990עם עובד,  איתמר צייד החלומות  גרוסמן דוד 

 *  2000שבא, - ארצי- הד טרופותי  דונלדסון ג'וליה 

 *  1979כתר,   חתול תעלול  דוקטור סוס 

 *  1994ספריית  פועלים,   צב -צבהמלך  דוקטור סוס 

 *   2009כנרת,  המתנה הגדולה מהים דיה סול 

 *   1999זמורה ביתן,   מרק כפתורים דיוויס אוברי 

 1956י. צ'צ'יק,  החבר ארנב ומר צב,  האב ובניו די זהב אפרים 

 *  2007בבל,   העציץ הריק  דמי 

 *   2008כנרת,  גרגר אחד של אורז  דמי 

 1992עם עובד,   הספר הגדול של נירה הראל, יופיטופי זה  הראל נירה 

 *  1979כתר,   קוקי חבקוקי   הרשקוביץ טובה 

 *   2004קוראים,  מחלת  הגעגועים של סולי  זרחי נורית 

 1996עם עובד, הספר הגדול של נורית זרחי,  מפרשיות זרחי נורית 

 1998קימחי,   אין לי עם מי לשחק, שיעור שחיה  חבושי חוה 



 *   2009איילות,   חמש מכשפות הלכו לטייל  רונית חכם  

אבידר  - טשרנוביץ
 ימימה 

 1988מסדה,    סבתא בטרנינג, סבתא בטרנינג 

 *  2003עם עובד,  מסע על קורקינט  כרמי דניאלה 

 1972אדם,    צפרדי וקרפדי ביחד, לבד לובל ארנולד 

 1972אדם,    צפרדי וקרפדי ביחד, רשימה  לובל ארנולד 

 *   2010איגואנה וכנרת,   אתה ואני  פאולי לורנץ  

 *   2005קוראים,  מתנה ליום הולדת  מאיר מירה 

 *   2005קוראים,  מעשה בצב, כלב ושני ילדים  מגן רבקה 

 *   2003זמורה ביתן,   בית חרושת לשירים  מידן קובי 

     בנצי קי דיוויד  - מק 
 

 *  1993עם עובד, 

 *  2007גיטלר( בע"מ, ספרייתי )  כה עשו חכמינו  סגל יוכבד 

 1976מורשת,  כה עשו חכמינו, חלק א', רבי פנחס בן יאיר והעניים  סגל יוכבד 

מעשה בחכמי חלם שקנו להם  ספורטה רפאל 
 בית

ידיעות אחרונות,   אדר, – סיפורים לכל יום 
1995 

 *  1964הקיבוץ המאוחד,   קול דודי שמחה   ע' הלל  

להמליך עליהם העצים שביקשו  עומר דבורה 
 מלך

 1978  מודן, -אפשטיין- א. לוין אמשול לך משל,



 *   2000יבנה,  מרק דלעת  קופר הלן

 *  1996דביר,   המטפס הקטן והפרח הזוהר קור פאול 

 *   1999שבא,   משהו אחר  קייב קתרין

 *   2008כנרת,  אריה הספריה  קנודסן מישל 

 *  1987עם עובד,  דרקון, אין דבר כזה קנט ג'ק 

 *  2002ספריית פועלים,   בועה על גב הרוח  קציר יהודית 

 1980מסדה,   פילון מספר, מעשה נאה שקרה בעירנו  קרמן דני 

 1984כנרת,    מאה סיפורים ראשונים ג', החמנית והשמש  רוזמן יעל 

 *  1985כתר,   גומות החן של זוהר  שלו מאיר 

 *   2008כנרת,  הסייחה הנסיכה  שניר מיריק 

 *  1986הקיבוץ המאוחד,   פרפר מיריק שניר  

 * ספרי קריאה   

 

 .  לפחות מקורות 2יש ללמד בכל שנה     מקורות יהודיים:

 פרשה ה' סימן ח' ויקרא רבה,  השכנה שיודעת לשאול   

 פרשה ה' סימן יא  ,ויקרא רבה תבלין של שבת  
 , עמ' רו', סעיף שכה1987, דביר ספר האגדה



והשבת     רכוש הגינות 

שטח..."   מ) בן  שמעון  ברבי  ,  "מעשה 

 ( עד  "ברוך ה' אלהי שמעון בן שטח".

 , פרשה ג' סימן ג'דברים רבה
 , עמ' קנה' סעיף ד 1987דביר, ספר האגדה, 

 ח סעיף', כד' עמ, 1987, דביר, האגדה ספר     פסלים מנתץ אברהם 

 ב"ע ,קיט ,בבלי תלמוד השרת  מלאכי שני מדרש
 דביר   ז"ל  סעיף'  ט  פרק'  ג  חלק  האגדה  ספר

 ז"תשט

 י , קדושים' פר תנחומא עולם  של באמצעיתו  ירושלים 
'  ב  סעיף   ',ט   פרק,  ראשון  חלק   האגדה  ספר
 ז"תשט דביר

 התפילה סידור מתוך   עולם אדון    חול פיוט

 ב"ע לא  דף , שבת בבלי תלמוד להתגייר   שבא נכרי מדרש

 'יד סימן  נח פרשת, בובר תנחומא בתיבה עובדים ובניו  נח 

   

   פיוטים ליום חול 

 מתוך סידור התפילה   אדון עולם  אנונימי 

ר' דניאל בן יהודה  
 הדיין

 מתוך סידור התפילה   יגדל אלוהים חי 

הרחמן הוא יחדש עלינו את   אנונימי 
 החודש הזה  

 מתוך ברכת המזון   

   

 יש ללמד שירים וסיפורים המייצגים כל חג וכל עונה.    חגים ומועדים:

   חגי תשרי 



 מתוך תפילת הימים הנוראים    ארשת שפתינו   אנונימי 
 )מחזור התפילה  לראש השנה(.  

    1999דור,  סיפורים לימים טובים,    איך מבקשים סליחה   אלון אמונה  

 1965מורשת,  שלום לך אורחת,   הסיפור על יוסי והגברת הזקנה    אליצור רבקה  

 1965מורשת,  שלום לך אורחת,   הסיפור על ילד קטן ביום כיפור  אליצור רבקה  

 1965מורשת,  שלום לך אורחת,   סוכת שלום  אליצור רבקה  

 1980הקיבוץ המאוחד, שירים שובבים,  שיר לחודש תשרי   דור דתיה  -בן

 1984מסדה, איזה חג לי,   הקיץ עבר    בס שמואל  

 1981כנרת  שירים ראשונים א',   100 שישו שימחו בשמחת חג  כספי בנימין  

 1976מסדה, חג לי,   סליחות בפעם הראשונה   נאור לאה  

 1972זימזון,  סוכות, -מועדי ישראל  סכך לסוכה      קיפניס לוין  

 2006עם עובד,  הכל פתוח,  בראש השנה    שמר נעמי  

 שלומית בונה סוכה    שמר נעמי  
 )מדריך למורה( 

 2006עם עובד,  הכל פתוח, 

   חנוכה

 מתוך סידור התפילה )בחנוכה ופורים(   על הנסים    אנונימי 

 מתוך סידור התפילה )בהדלקת נר חנוכה(   הנרות הללו   אנונימי 
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 1957דביר,  שירים ופזמונות לילדים,   לכבוד חנוכה  ביאליק חיים נחמן

 1991דומינו, ילד בערך,   עשה ניסים  בנזימן חגית 

כנרת,  אלף זמר ועוד זמר, חלק ד', שירי חגים,   חנוכיה לי יש  גלוזמן שרה 
1985 

   ט"ו בשבט

 והאורן שלועל אורן  נאור לאה  
 )מדריך למורה(  

 1976מסדה, חג לי, 

 2000ספריית פועלים, תפוח בדבש,  שקדיה  ניר חנה  

   פורים

 שתי חברות ומשלוח מנות אליצור רבקה  
 )מדריך למורה( 

 1986מודן,  עוד ועוד ספורים,  

 2000דני ספרים,  הסוד של אסתר והדסה,   משלוח מנות  בר חנה 

 1995יבנה,   המצוינים של לוין קיפניס  מעשה באזנהמן קיפניס לוין  

   פסח

 הגדה של פסח  מה נשתנה  אנונימי 

 1993מרכז לטכנולוגיה חינוכית, חלונות ב',   פסח שחגגנו באתיופיה  אורגד דורית  

 1972הסוכנות היהודית,  על אבות לילדים,  משה התינוק בארמון פרעה אליצור רבקה 

 1979לי,  - כתרלמה לאמא מותר?    מה נשתנה  בנזימן חגית  
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פוצ'ו  )ישראל  
 ויסלר(   

 1979מסדה, איילת המבולבלת,   איפה האפיקומן 

   יום השואה

 1999מורשת,   צ'יקה, הכלבה מהגטו דגן בת שבע 

 2002ידיעות אחרונות,   המגירה השלישית של סבא  קופלמן ג'ודי  - טל

אני  י מ מאוש 
 משה'לה 

 1994עובד, עם    ,חלונות ג' שם פרח

 2009מודן,   למה לנפתלי קוראים נפתלי  פרנקל אלונה  

   יום הזיכרון

 1986עם עובד,  מפגשים ב',  אחי יונתן  אליצור רבקה  

 1975הקיבוץ המאוחד,  מלחמה זה דבר בוכה, מלחמה זה דבר בוכה  אתר תרצה  

 דביר, תשל"ד בחלומי,    אבא שלי  שטקליס מרים  - ילן 

   העצמאותיום 

  התקווה אימבר נפתלי הרץ  

סיפור על יעל בחג העצמאות  אליצור רבקה  
 לישראל 

 1965מורשת,  שלום לך אורחת,  

 1988דביר, כשאמא היתה קטנה,   יום הקמת המדינה  בנזימן חגית  

 1984מסדה, חג בלב,   מתנה למדינה  רווה אלי  



   2001כנרת זמורה ביתן,  דרך המילים ג',  כחול ולבן     רשל ישראל  

   ל"ג בעומר

כיצד להדליק מדורה בלי   בר עמוס 
 גפרורים

 1980מסדה, פילון מספר,  

ספריית פועלים,  -משכל סיוון,-סיפור לכל יום שדה על גב חמור  הדס ירדנה  
1999 

    1976מסדה, חג לי,  אוספים עצים נאור לאה  

שמעון בר יוחאי ובנו מן איך נצלו  ניר נחמה  
 הרומאים

 1978צ'ריקובר, מעשי חכמים,  

    1947טברסקי, גן גני א',  בר כוכבא קיפניס לוין

   יום ירושלים

 1988מודן, סיפורי ירושלים,   כותל האביונים –הכותל המערבי  עיבוד     -ברוך מירי  

 1984עם עובד,  גן שלנו חג שמח,  החגים של אבא בירושלים  ברק דודו

 1977כתר,  אני אגיד אותך,   ירושלים  יובל שושנה  

   שבועות

 1981כנרת  שירים ראשונים א',   100 ביכורים בס שמואל  

 1976מסדה, חג לי,  כשקיבלנו את התורה נאור לאה 

 1995, יבנה, המצוינים של לוין קיפניס סלינו על כתפנו  קיפניס לוין



   שבת 

 מתוך תפילת שחרית של שבת  ישמח משה   אנונימי 

 1965מורשת,  שלום לך אורחת,   שבוע טוב   אליצור רבקה  

מעשה בפרה שלא רצתה לחרוש  הרשקוביץ טובה 
 בשבת     

 1995ידיעות אחרונות, ,  11סיפור לכל יום  

 1985ספריית  פועלים, תיבת החלומות,   בשבתות אני חושב  סתר יעקב  

 1978אגדות שבת, מודן,    –אגדות חז"ל  התבלין החסר  דבורה עומר  

   

 עונות השנה
 סתיו 

  

 1966עם עובד,  חם, קר ואביב,  האם הגיע הסתיו  בורלא עודד 

 1989עם עובד, גן שלנו חי צומח,   גלגולו של חצב  בירן דני 

 1980, הקיבוץ המאוחד, שירים שובבים הרוח השובב דור דתיה  -בן

 2004ידיעות אחרונות,  נורית לכל השנה,  החלזון יובל נורית  

 1986דביר,  שיר הגדי,   רוח רוח ילן שטקליס מרים  

   1984עמיחי,  מעשה ב...,   אורחו של אורי  ניצן שלמה 

 1961הקיבוץ המאוחד,  בוקר טוב,  סתיו ע' הלל  

 
 

 חורף 

  



 1977דביר, קטנה,    כשאמא היתה  מי מחכה לגשם בנזימן חגית 

 1957ספריית פועלים, מה עושות האיילות,  המלקוש  גולדברג לאה  

 1957ספריית פועלים, מה עושות האיילות,  קשת בענן גולדברג לאה 

 1978, דביר, הכבש הששה עשר  ברקים ורעמים גפן יהונתן

 1958הקיבוץ המאוחד,   אגל טל,  העשב נובט גלעד  זרובבל  

 1958, הקיבוץ המאוחד, אגל טל גשם  גלעד זרובבל 

הקיבוץ  ,  הצימוקים הם ענבים עצובים שיר גשם  כהן אסיף שלומית 
 1982המאוחד, 

 1979ספריית פועלים,  אני אוהב לצייר, אני אוהב להירטב  מאיר מירה 

 1970מסדה,    מה עושים דגים בגשם, מה עושים דגים בגשם  מאיר מירה 

יהושע אורנשטיין,   המצוינים של לוין קיפניס, תפילת גשם  קיפניס לוין
1995 

   אביב  

טוב ישראלי  - אבן
 אילנה  

   1983כתר,  זנבה האדום של הקשת,   האביב הגיע 

 1994הקיבוץ המאוחד, שירים שובבים,  איך יודעים שבא אביב?  דור דתיה  -בן

 1989עם עובד, גן שלנו חי צומח,   אביב   קאלו מאשה  

   קיץ 

 1989עם עובד, גן שלנו חי צומח,   שרב  גולדברג לאה 



 1969מסדה,  כף עץ וקדרה שטוחה,  בלבלונת  זרחי נורית 

 1969מסדה,  כף עץ וקדרה שטוחה,  כף עץ וקדרה שטוחה  זרחי נורית 

 1982עם עובד, על ההר יושב ענק,   מה יש בקיץ  שנהב חיה 

   

 
 

  



 ד' - יצירות לכיתות ג'  – ליבה  – מעגל ראשון 
 

 

 שירים מתוך הרשימה. 4יש ללמד בכל שנה לפחות   שירים:

 

 1975הקיבוץ המאוחד,    מלחמה זה דבר בוכה,  אבא של יוחאי  אתר תרצה 

 1971ספריית פועלים,  מה עושת האיילות,   כובע קסמים גולדברג לאה 

    2010דביר   עשר,  - הכבש הששה    איך שיר נולד  גפן יהונתן

 1992מסדה,  באה המלכה למלך,   ילדה מזלג וילדה כף  זרחי נורית 

 1986דביר,    שירים וסיפורים,  ג'ינג'י שטקליס מרים - ילן 

 הקיבוץ המאוחד, תש"ו פתחו את השער,   גלגולו של מעיל  מולודובסקי קדיה 

 1986כנרת  מה עושים העצים? שירים,   יוסי, ילד שלי מוצלח  ע' הלל 

 1978עם עובד,    מסיבה משפחתית,  איתן רביקוביץ' דליה 

 1974ספריית פועלים,  אני וטלי בארץ הלמה,   מעשה  בשני גורו  שלונסקי אברהם 

 1967ידיעות אחרונות, כל השירים,  ירושלים של זהב  שמר נעמי 

   

 סיפורים מתוך הרשימה. 2:  יש ללמד בכל שנה לפחות סיפורים

   1996מחברות לספרות, משלי אזופוס,   השועל והחסידה   אזופוס 

 1996מחברות לספרות,  משלי אזופוס, הנמלה והחגב  אזופוס 



 *   2001הקיבוץ המאוחד,   זה היה בחנוכה אלתרמן נתן  

אנדרסן הנס  
 כריסטיאן

 הברווזון המכוער 
 )לסרטון ומערך שיעור( 

 2008כנרת,  ספר האגדות של אנדרסן,  

 התרנגולים והשועל  ביאליק חיים נחמן
 )מדריך למורה( 

 1957דביר,    שירים ופזמונות לילדים,

 2009כנרת,    משלי פרדריק, פרדריק  ליוני ליאו

   תשעה סיפורים ועוד סיפור,  כף של עץ  סיפור עם 
 לתכניות לימודים, תשל"ט האגף  

   
 * מומלץ ללמד כספר קריאה 

 

 ספרים מתוך הרשימה.  2יש ללמד בכל שנה לפחות    ספרי קריאה:

 חיית החושך  אורלב אורי 
 )לפעילות( 

 1976עם עובד, 

 1989לספרות,  מחברות   הקוסם מארץ עוץ באום פרנק  ליימן 

 1989מחברות לספרות,   פיטר פאן ברי ג'יימס מתיו 

 1967שרברק,   מעשה בלֹולי ה... עומר דבורה 

 פצפונת ואנטון  קסטנר אריך 
 )ליחידת הוראה( 

 2005אחיאסף,  

   

 מקורות מתוך הרשימה. 2:  יש ללמד בכל שנה לפחות מדרש ופיוט –מקורות יהודיים 

אלקבץ  רבי שלמה  
 הלוי  

 תפילת קבלת שבת התפילה,סידור  לכה דודי

 מתוך ההגדה של פסח  והיא שעמדה  אנונימי 
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https://meyda.education.gov.il/files/CatalogChinuchi%20-%20TochenDigitali/2012121100773.pdf


 
 

 חוני המעגל 
  

 תלמוד בבלי, תענית י"ט ע"א 
 , עמ' קנו, ו'2000דביר, ספר האגדה אפשר ב

, בעריכת נתן  מקראות ישראל חדשות ג' או ב
 142-141פרסקי, הוצאת מסדה, עמ' 

 הלל לומד תורה  
 

 י יכשם שיגעו אבות
 )מדריך למורה( 

 תלמוד בבלי, יומא, ל"ה ע"ב 
 , עמ' קנ"ח, י"ב 2000דביר,  ספר האגדה,

'דרך אפשר ב  מדרש ויקרא רבה כה ה. 
 121', עמ'  המילים ו

 פרשה ב' סימן ב' מדרש שמות רבה,  משה הרועה והגדי  
 עמ' מז', סעיף כז  ,1987דביר ספר האגדה, 
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 ד', ממלכתי -יצירות לכיתות ג' – מעגל שני 
 

 שירים.   8יש ללמד בכל שנה לפחות  :שירים 

 1997כתר ,  והילד הזה הוא אני כשאני רוצה להתפנק  אטלס יהודה 

 1981שבא,    ורק אני לא,  כשסבא שלי מת  אטלס יהודה 

 1997כתר,  ,  והילד הזה הוא אני ריחות שאני אוהב  אטלס יהודה 

 ביאליק חיים נחמן
 בגינת הירק  

 )מדריך למורה( 
 דביר תשל"א   שירים ופזמונות לילדים,

 2008ביתן, - כנרת, זמורה  שירים ופזמונות לילדים, שיר העבודה והמלאכה  ביאליק חיים נחמן

 1987מודן,   נכד בגובה כוכב, יוחסין אילן  בנזימן חגית 

 1957ספריית פועלים,   מה עושות האיילות,  מה עושות האיילות  גולדברג לאה 

 1957ספריית פועלים, מה עושות האיילות,  מציאה  גולדברג לאה 

 1957פועלים,  ספרייתמה עושות האיילות,  בארץ סין גולדברג לאה 

 1988ספריית פועלים, החלום הוא צייר גדול,  האדון חלום גולדברג לאה 

 תשמ"ו דביר,  הוצאת  , הדרקון הלא נכון הדרקון הלא נכון גפן יהונתן

 1974דביר    הכוכבים הם הילדים של הירח, הקיפודה יוכבד גפן יהונתן

 1969דביר,    שירים שענת אוהבת במיוחד, ענת אומרת לאלוהים בערב   גפן יהונתן

 1992עם עובד,   הספר הגדול של ע' הלל, הדוכיפת הלל ע'    

 1961הקיבוץ המאוחד,  בוקר טוב,  השועל והחסידה  הלל ע'    

 מזבוב ועד פיל הלל ע'    
 1977הקיבוץ המאוחד,  מזבוב ועד פיל, )מדריך למורה( 

 זאב אהרון
 אינני רודף לטאות

 )מדריך למורה( 
 1951הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר,

 1967מסדה,   אני אוהב לשרוק ברחוב, אישה באבטיח  זרחי נורית 

 1981עם עובד,   הפתעה, לקרוא לחתולים  זרחי נורית 

 1996עם עובד,    הספר הגדול של נורית זרחי, אסתר זרחי נורית 

 1987עם עובד, כשהיינו ילדים,   יואל משה סלומוןהבלדה על  טהרלב יורם 
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 1966כרך א', דביר שירים ובלדות,   העולם בזכותו של מי קיים טשרניחובסקי שאול 

 1986דביר,   שירים וסיפורים, תפילה  שטקליס מרים - ילן 

 1981, עם עובד,  סבא מרחוב העפיפונים הכחולים עברית של סבא  אסיף שלומית - כהן

 1989ספריית פועלים,   מוכר העננים, מילים בדלי  אסיף שלומית - כהן

 מאיר מירה 
 שעה בין ירוק לסגול 

 )מדריך למורה(  
 1972, ספריית פועלים, אני אוהב לצייר 

 1945, הקיבוץ המאוחד, פתחו את השער  הקטטה מולודובסקי קדיה 

הקיבוץ  אולי רק אני מבין אותי ויש לי זמן אליי,  הגודל הכי קטן יערי מירה - מינצר
 1985המאוחד, 

הקיבוץ  אולי רק אני מבין אותי ויש לי זמן אליי,  אולי  יערי מירה - מינצר
 1985המאוחד, 

, דניאלה דינור והקבוץ המאוחד, אין לי ארץ אחרת חוטים של גשם  מנור אהוד
2003 

 מרשק שמואל 
 גברת עם כלבלב  
 )מדריך למורה( 

 1974דביר,   יש לי סוד,
 תרגמה מרים ילן שטקליס 

 1997כתר   שירים במיץ, רד מן הנמלה עצל  אפרים   סידון 

   2004ספריית פועלים,   האומץ לפחד, דלילה  סמל נאווה 

 2004ספריית פועלים,  האומץ לפחד,   האומץ לפחד  סמל נאווה 

 1992פועלים,   הבית בקצה המושב, לא נותנים לה לעמוד  עדולה 

 1996הקיבוץ המאוחד,   ילד על מדרגות העולם, אני ילד שמטפס פאדל עלי 

 2003כנרת,  סימני דרך,   החגיגה נגמרת  שמר נעמי 

   

 סיפורים.  5יש ללמד בכל שנה לפחות   סיפורים:

 1996מחברות לספרות,  משלי אזופוס, השועל והענבים  אזופוס 

 1996מחברות לספרות,   משלי אזופוס, השועל ובת העורב אזופוס 

 1996מחברות לספרות,  אזופוס,משלי   הקמצן אזופוס 

 1985שבא,   סיפורים שאהבתי, חוכמת הזקנים  אטלס יהודה 

 1985שבא,   סיפורים שאהבתי, מיהו המאושר  אטלס יהודה 
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 אטלס יהודה 
מעשה באיכר שרצה להיות  

 עקרת בית 
 1985שבא,   סיפורים שאהבתי,

 2001זמורה ביתן,  בית ספר לקסמים,  רפול רבקפל אנדה מיכאל 

 2001זמורה ביתן,  בית ספר לקסמים,  הדרך הארוכה לסנטה קרוז  אנדה מיכאל 

 2008כנרת,  ספר האגדות של אנדרסן,   הנסיכה על האפונה אנדרסן הנס כריסטין

 2008כנרת,  ספר האגדות של אנדרסן,   חייל הבדיל האיתן אנדרסן הנס כריסטין

 1978עובד,  עם  בתוך הבחוץ,   העופר המסכן  בורלא עודד 

 בורלא עודד 
סיפורים מתוך מכתבים 

 לליאורה 
    2009ידיעות אחרונות, ספרי חמד,  

 21-20ועמ'   16-13עמ' 

 2006ידיעות אחרונות,  חיוך בכל פינה,   שומרי הגוזלים  בורלא עודד 

 2001כנרת,  דרך המילים ג',  מעשה בשני אומנים  גוריון מיכה יוסף -בן

 1971יבנה,  אצלנו בשכונה,   סייד פסח של  בן שלום צביה 

 1971יבנה,  אצלנו בשכונה,   המרד בן שלום צביה 

 2010דביר,  הכבש הששה עשר,   הסיפור על האיש הירוק גפן יהונתן

 1999כתר,   כל הכבוד, ומה איתנו, הבנות?  דינור רימונה 

 1994ספריית פועלים, , מעשיות, האוסף המלא הנזל וגרטל  האחים גרים  

 הסבא הזקן והנכד  האחים גרים  
מחברות    אגדות אחרות, 36כיפה אדומה ועוד 

 1996לספרות, 

 האיכר  והשד  האחים גרים  
מחברות לספרות,    אגדות אחרות,  30שלגיה ועוד  

1997 

 1964הקיבוץ המאוחד,  דודי שמחה, דודי שמחה מבולבל  הלל ע'  

 1983מסדה,  סוס הפלא המעופף,   מגע הזהב של המלך מידאס  הראל נירה 

 1992עם עובד,  הספר הגדול של נירה הראל,  מעשה בחוב  הראל נירה 

עם עובד,   הזמיר והשושנה, אגדות וסיפורים, הענק וגנו ווילד אוסקר 
 תשמ"ט 

 1996זמורה ביתן, מלחמת טרויה,  היפה מכולן זהר רקפת 

 1996זמורה ביתן, מלחמת טרויה,  מסע המלחמה לטרויה  זהר רקפת 



 1996זמורה ביתן, מלחמת טרויה,  עקב אכילס  זהר רקפת 

 1996זמורה ביתן, מלחמת טרויה,  סוס העץ זהר רקפת 

 מיליגרם  זרחי נורית 
 הספר הפנטסטי של נורית זרחי, 

 2008ידיעות אחרונות,   

 1987מודן, שוקולד מריר מאוד,   צריך ללכת אל גיא  חבושי חווה 

 1974, מעלות, 5מחרוזת   אגרטלי הבדולח  טנא בנימין 

 , הקיבוץ המאוחד תש"ע האי כלומפופו ועוד סיפורים להציל את הנרקיסים של סבא טפר יונה 

 1995ידיעות אחרונות,  אדר, – סיפורים לכל יום  העיר חלם מתרחבת  יובל נורית 

 1968דביר, בחלומי,  באים השירים אל לב האדםאיך  ילן שטקליס מרים 

 1985פועלים, שודד החלומות,   חלילן הסיפורים  כהן אסיף שלומית 

 1999ספריית פועלים,  ואם המלכה תגיד כן,   קונכיית השיר  אסיף שלומית  - כהן

 2005, ספריית פועלים   גברת חבית ועוד, טוקאץ' ואליהו הנביא  רות מרים 

 2005 ספריית פועלים,   גברת חבית ועוד, המשרוקית  רות מרים 

 רות מרים 
טוקאץ' מכה בנו ואנו  משיבים 

 מלחמה 
 2005 ספריית פועלים,   גברת חבית ועוד,

   

 ספרי קריאה:
ספרים בקריאה   11-ספרים בקריאה מונחית  ו  4יש ללמד בכל שנה לפחות 

 . עצמאית

 סבתא סורגת אורלב אורי  
 1981מסדה,   הסופר מקריא את הסיפור()

 1996כתר,   רחוקי משפחה  אורלב אורי 

 2009כנרת,  הסיפור המושלם אילני אלדד 

 1994ביתן,  זמורה   סדרת מרגנית,  ג'ים ונהג הקטר אנדה מיכאל 

 1999הקיבוץ המאוחד,   אינה עפה עם הציפורים  ברגמן תמר 

 2010מודן,   נסיכה קטנה  ברנט פרנסיס הודג'סון

 2000מחברות לספרות,   לורד פונטלרוי הקטן ברנט פרנסיס הודג'סון

 1998הקיבוץ המאוחד,   ילדה של ספרים  גדליה עמי 
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 2008כנרת,  ניקולא הקטן  גוסיני רנה  

 2003דביר,   אלרגיה  יהונתןגפן  

 1982דביר,   ילד כרובית  גפן יהונתן

 1971מחברות לספרות,   הרוח בערבי הנחל  גראהם קנט 

 1978ביתן, -סדרת מרגנית, זמורה צ'רלי והשוקולדה דאל רואלד 

 ד"ר סוס 
אם יוצאים מגיעים למקומות 

 נפלאים 
 1992כתר,  

 2007ביתן,  זמורה   חוות הקסמים וייט אוולין ברוקס 

 טאוב גדי 

 
 דברים שאני לא מגלה 

 מקריא מהספר( )הסופר 
 
  

 1992כתר,  

 1968מודן,  -א. לוין  גברת אחת מרחוב בצלאל  טהר לב יורם 

 1996כתר,   בעקבות אחד שמונה  טשרנוביץ אבידר ימימה 

 2008זמורה ביתן,   האריה, המכשפה וארון הבגדים לואיס קלייב סטפלס  

 לוי ינץ 
הרפתקאות הדוד אריה בערבות 

 רומניה
 2010ביתן, -כנרת זמורה

 לוי ינץ 
הרפתקאות הדוד אריה בג'ונגל  

 הסיבירי 
 2009ביתן, -כנרת זמורה

 1998לספרות,  מחברות  דוקטור דוליטל לופטינג יו

 2005מאי, - טל גוני גרין בבית הספר  לויס לורי  

 2009זמורה ביתן,   בילבי  לינדגרן אסטריד 

   1989עם עובד,  סיפורו של פרדיננד  ליף מונרו

 1981עם עובד,  הצמיד של אופירה מגן רבקה 

 2004כתר,   בעקבות הבית הנעלם  מורג אורה 

 *  2010מחברות לספרות,   הבית בקרן פו מילן א. א.

 *  2010מחברות לספרות,   פו הדוב  מילן א. א.

 2000ידיעות אחרונות,   העדי של עדי  עתיר נאווה - מקמל 
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 1987כתר,   אור ואלכסנדה  נוי יצחק 

 2003ספרי חמד,   –ידיעות אחרונות  שיילו  נילור פיליס ריינולדס 

 2007ספרי חמד,   –ידיעות אחרונות  להציל את שיילו  נילור פיליס ריינולדס 

שמריהו, הילד מקופסת   נסטלינגר כריסטינה 
 השימורים

 1991אחיאסף,  

 1987כתר,   אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו סידון אפרים 

 2003מודן,   העץ הנדיב  סילברסטיין של 

 1968עמיחי,   נו -נו-הכלב נו עומר דבורה 

כל מה שהיה )אולי( וכל מה   עומר דבורה  
 1974יוסף שרברק,   שקרה )כמעט( לקרשנדו ולי 

 1994זמורה ביתן,   פוליאנה  פורטר אלינור 

 2007מטר,   קלמנטיין  פניפקר שרה 

 2010מטר,   הכשרון המיוחד של קלמנטיין פניפקר שרה 

 מכשפה קטנה  פרויסלר אוטפריד 
 1977יריב, 

 2009כנרת,  בדיוקסיפורי ככה  קיפלינג רודיארד 

 1999אחיאסף,    אורה הכפולה קסטנר אריך 

 2006אחיאסף,   האיש הקטן  קסטנר אריך 

 2008כנרת,  איך למדתי גיאוגרפיה  שולביץ אורי 

 שלו מאיר 
איך האדם הקדמון המציא  

 לגמרי במקרה את הקבב הרומני
 1993עם עובד, 

 שלו מאיר 
 2003המאוחד,  הקיבוץ   הילד חיים והמפלצת מירושלים

 2000הקיבוץ המאוחד,   מהפכת התפוזים של  מתי  טוב תמי - שם 

 2007האונ' העברית,   –  המכון לחקר הטיפוח בחינוך יציאת אתיופיה שמואל נעמי 

 2002הקיבוץ המאוחד,   ילדת הקשת בענן שמואל נעמי 

   



יהודיים   ופיוט  –מקורות  ללמד     :מדרש  שנהיש  כל  אחד     . מדרש 

 ככלל, יש ללמד את המקור כלשונו. במקרים מסוימים אפשר להיעזר בעיבודים המצויים ברשימה. 

 

 

 דומים  ישראל היו  למה 
 ' ב , ישמעאל דרבי  מכילתא

 'ב , רבה השירים  שיר 

 ,דביר ,ז"ע סעיף ,ג"י ' א חלק ,האגדה ספר
 ז    "תשט

 
 דוסא  בן  חנינא 'ר 

 

 ה כ -כד ,תענית י, בבל תלמוד

 ב    "י סעיף  ,ה"קס'  עמ  , האגדה ספר

ב,  ת' חדשו  ישראל  מקראות'ב מצוי  סיפורי  עיבוד
 347-345, עמ' מסדה הוצאת

 
 

 בת הקיסר ורבי יהושע   
 בן חנניה 

 , תענית דף ז בבליתלמוד 
 , עמ' קעג', סעיף קו 1987, דביר, ספר האגדה

 
  של בתו ניצלה מה בזכות 

 עקיבא  ממוות 'ר
 ב"ע ,קנו דף  ,שבת , בבלי תלמוד

 תקכ',   . עמ'1987, דביר, ספר האגדה
 סעיף רסט. 

 

 

 

 יש ללמד שירים וסיפורים המייצגים כל חג וכל עונה.  חגים ומועדים: 

     חגי תשרי 

 1973אפשטיין,  -, לויןלחול ולחג סוכתנו  אופק אוריאל 

 1977ההסתדרות הציונית העולמית,    נחמד מכל ימים, האתרוג המכוער  אליצור רבקה 

 1987עם עובד, מפגשים ד',    בזכות צנצנת דבש כהן דוד 

 , ילקוט לגננת לר"ה שנה טובה באמת  שנה טובה באמת  לוין עמוס 

 פיוט להקפות שמחת תורה  מפי אל  אנונימי

     חנוכה

 1955ראובן מס, ספרי ירושלים,    נשף חנוכה אחרון בעיר העתיקה זהב אפרים -די

 1993מסדה, מיתרים ד',   הנר שלי  נתן יונתן 

 1983שירי חגים, כנרת,  - אלף זמר ועוד זמר, כרך ד' מעשה בלביבות פרנקל חנה 

 1981מסדה, חג בלב,   נרותי הזעירים  רוזנפלד מ. 



     ט"ו בשבט

 1961עמיחי,    עד השמים, העץ העצוב  עומר דבורה

     פורים 

 1980מסדה,  ,  פילון מספר  הקרוקודיל טהרלב יורם 

 1985הקבוץ המאוחד,  ניחוח הדסים,  מלכה לפורים אחד  עומר דבורה

     פסח

 1986ספריית פועלים,  משלוח מנות: סיפורי עם לחגים,   שתי כובסות בחג הפסח  סיפור עם 

 1991, יבנה, הגדת הדורות ריח של פסח  קוזוינר דבורה 

 1967, ידיעות אחרונות, כל השירים )כמעט( ארבעה בנים  שמר נעמי  

 , תש"ל 33חוברת  משמר לילדים,  בלילה הזה  שפיר רחל 

     יום השואה 

 2004פועלים,   מסעו של ספר התורה  לימן  - ווילציג

 1995יד ושם,   רציתי לעוף כמו פרפר  מורגנשטרן נעמי 

 1981דביר,  על מה תודה?,   בובה שרינה עמיר אנדה 

 1981דביר,  על מה תודה?,    דרכו האחרונה  עמיר אנדה 

     יום הזיכרון 

 1999כרמל,  גוני,  פעם אחת היה הרניק רעיה 

   1978כתר,  ישנונה,   לעולם זרחי נורית 

 1987, הקיבוץ המאוחד,  הירח בוכה כוכבים שני שעונים  אסיף שלומית - כהן

 הצעיר יהודהאחי  מנור אהוד 
נור והקיבוץ המאוחד,  -דניאלה דיאין לי ארץ אחרת,  

2003 

 ביתן, תשס"ו - כנרת זמורה  דרך המילים ג',  נרקיסים למזכרת  מרגלית יוסי

 1975מסדה, חג לי,  מה עושים עם הרובים  נאור לאה 

 1967לולב, כל השירים,  אנחנו שנינו מאותו הכפר  שמר נעמי



     יום העצמאות 

   1983דביר,  כשאבא היה קטן,   יום הקמת המדינה בנזימן חגית 

 1987עם עובד,  מפגשים ג',   כמו אז... לוין עמוס 

 1992משרד הביטחון, שירו הביטו וראו,    שיר השיירה  מוהר עלי 

 אחי הצעיר יהודה מנור אהוד 
, דניאלה דינור והקבוץ המאוחד,  אין לי ארץ אחרת

2003 

 1983, כנרת,  אלף זמר ועוד זמר, ב'  ארץ פייקוב שייקה 

 1993יהושע אורנשטיין,  יום יום צוחקת שמש,   להיות חופשי  קוזוינר דבורה 

 

 ל"ג בעומר

    

 1979כתר,  גם הילד הזה הוא אני ,   כשכולם סוחבים אטלס יהודה 

שנים     עשרה  שתים  ובנו,  רשב"י 
 במערה 

 דביר, תש"ח ספר האגדה, חלק שני, כ"א,  

 אורגד דורית 

 

 מסמר הערב 

 )מדריך למורה( 
 2000מחברות לספרות,  מסמר הערב,  

 

 יום ירושלים 

    

   1984משרד הביטחון, לאוהבים את האביב,   על כפיו יביא  טהרלב יורם 

 1992,  226גיליון  פשוש, בירושלים יש  ערן אפרת

 1981כנרת, אלף זמר ועוד זמר,    זאת ירושלים  פרץ איתן

 

 שבועות 
    

 1969אפשטיין,  - א.לוין  לחול ולחג, תורה -מתן  אופק אוריאל 

 1977הקיבוץ המאוחד,  פרחי בר, גני שלי  זאב

     שבת 

 1968דביר, כל כתבי ביאליק,   שבת המלכה  ביאליק חיים נחמן 

 1988מודן,  מתקן הפנסים,   תפילה  בנזימן חגית 
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 עונות השנה 

    

     סתיו 

 1969, מסדה,  כאשר הפילים הגדולים ישנים הלכה מטריה ליטוין רינה  

     חורף 

 1969שרף,  - , דבירשירים שענת אוהבת במיוחד  ענת בוכה ולא יודעת למה  גפן יהונתן

 1999, הקיבוץ המאוחד,  פרחי בר  לי בגן נבט  זאב

 הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז  חלונות בהקיץ, סיפור קטן על גשם כמעט מצונן  מרים רבקה 

     אביב 

 1986ספריית פועלים,   יום ועוד יום, סביונים  דור משה 

 2002דני ספרים,   טל ילדות, גשם  עדולה 

 1982אחרונות,  ידיעות ספר גימל,   מצעד האביב שמר נעמי

    

   קיץ 
  

 1959ספריית פועלים,  צריף קטן,   קיץ גולדברג לאה

 ניומן, תשי"ז כזה גיבור,    תחרות בחול הלוהט מרגלית יוסי

  
 

 

   

 

 

 
  



 דתי- ד', ממלכתי-יצירות לכיתות ג' – מעגל שני 
 

 שירים.    7יש ללמד בכל שנה לפחות  שירים:

 1981שבא,   ורק אני לא, כשסבא שלי מת  אטלס יהודה 

 1997כתר,  ,  והילד הזה הוא אני ריחות שאני אוהב  אטלס יהודה 

 1997כתר,  והילד הזה הוא אני,   כשאני רוצה להתפנק  אטלס יהודה 

 ביאליק חיים נחמן
     בגינת הירק

 )מדריך למורה( 
 דביר, תשל"א   שירים ופזמונות לילדים,

 1987מודן,   נכד בגובה כוכב, אילן יוחסין  בנזימן חגית 

 1957ספריית פועלים,   מה עושות האיילות,  מה עושות האיילות  גולדברג לאה 

 1957ספריית פועלים, מה עושות האיילות,  מציאה  גולדברג לאה 

 1957ספריית פועלים,   מה עושות האיילות,  בארץ סין גולדברג לאה 

 1988ספריית פועלים,  החלום הוא צייר גדול, האדון חלום גולדברג לאה 

 גפן יהונתן

 
 1974דביר,  , הכוכבים הם הילדים של הירח  הקיפודה יוכבד

 הלל ע'    
 1992עם עובד, , הספר הגדול של ע' הלל  הדוכיפת

 מזבוב ועד פיל הלל ע'    
 1977הקיבוץ המאוחד, , מזבוב ועד פיל )מדריך למורה( 

 הלל ע'    
 1961הקיבוץ המאוחד,  , בוקר טוב  השועל והחסידה 

 זאב אהרון
 אינני רודף לטאות

 )מדריך למורה(  
 1951הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר,

 1967מסדה,   אני אוהב לשרוק ברחוב, שה באבטיח יא זרחי נורית 

 1981עם עובד,   הפתעה, לקרוא לחתולים  זרחי נורית 

 1996עם עובד,    הספר הגדול של נורית זרחי, אסתר זרחי נורית 

 1987עם עובד, כשהיינו ילדים,   הבלדה על יואל משה סלומון טהרלב יורם 

 1986דביר,   שירים וסיפורים, תפילה  שטקליס מרים - ילן 

 1989ספריית פועלים,   מוכר העננים, מילים בדלי  אסיף שלומית - כהן
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 1981, עם עובד,  סבא מרחוב העפיפונים הכחולים עברית של סבא  אסיף שלומית - כהן

 מאיר מירה 
 שעה בין ירוק לסגול 

 )מדריך למורה(  
 1972, ספריית פועלים, אני אוהב לצייר 

 1945הקיבוץ המאחד,   פתחו את השער, הקטטה יה מולודובסקי קד 

, דניאלה דינור והקבוץ המאוחד, אין לי ארץ אחרת חוטים של גשם  מנור אהוד
2003 

 מרשק שמואל 
 גברת עם כלבלב 
 )מדריך למורה( 

 1974דביר,   יש לי סוד,
 תרגמה: מרים ילן שטקליס 

 2004ספריית פועלים,  האומץ לפחד,   האומץ לפחד  סמל נאווה 

 2003כנרת,  סימני דרך,   החגיגה נגמרת  שמר נעמי 

   

 סיפורים.    4יש ללמד בכל שנה לפחות  סיפורים קצרים וסיפורי עם:

 1996מחברות לספרות,   משלי אזופוס, השועל ובת העורב אזופוס 

 1996מחברות לספרות,  משלי אזופוס, השועל והענבים  אזופוס 

 1996מחברות לספרות,  משלי אזופוס, הקמצן אזופוס 

 1985שבא,   סיפורים שאהבתי, חוכמת הזקנים  יהודה אטלס  

 1985שבא,   סיפורים שאהבתי, מיהו המאושר  אטלס יהודה 

 1978, עם עובד, בתוך הבחוץ  העופר המסכן  בורלא עודד 

 2009ספרי חמד,   ידיעות אחרונות, סיפורים מתוך מכתבים לליאורה בורלא עודד 
 .21-20, 16-13עמ'  

 2006ידיעות אחרונות,  חיוך בכל פינה,   שומרי הגוזלים  בורלא עודד 

 2001כנרת,  דרך המילים ג',  מעשה בשני אומנים  גוריון מיכה יוסף -בן

 1971יבנה,  אצלנו בשכונה,   פסח של סייד  בן שלום צביה 

 1971יבנה,  אצלנו בשכונה,   המרד בן שלום צביה 

 1999כתר,  ,  כל הכבוד  ומה איתנו, הבנות?  דינור רימונה 

 הסבא הזקן והנכד  האחים גרים  
 , מחברות  אגדות אחרות 36כיפה אדומה ועוד 

 1996לספרות, 

 1964הקיבוץ המאוחד,  דודי שמחה, דודי שמחה מבולבל  הלל ע'
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 1983מסדה,  סוס הפלא המעופף,   מגע הזהב של המלך מידאס  הראל נירה 

 1992 עם עובד,  הראל,הספר הגדול של נירה   מעשה בחוב  הראל נירה 

 מיליגרם  זרחי נורית 
 הספר הפנטסטי של נורית זרחי, 

 2008ידיעות אחרונות,   

 1987מודן, שוקולד מריר מאוד,   צריך ללכת אל גיא  חבושי חווה 

 1974, מעלות, 5מחרוזת   אגרטלי הבדולח  טנא בנימין 

הקיבוץ המאוחד,  ועוד סיפורים,  האי כלומפופו להציל את הנרקיסים של סבא טפר יונה 
 תש"ע 

 1995ידיעות אחרונות,  אדר, – סיפורים לכל יום  העיר חלם מתרחבת  יובל נורית 

 1985פועלים, שודד החלומות,   חלילן הסיפורים  כהן אסיף שלומית 

 1999ספריית פועלים,  ואם המלכה תגיד כן,   קונכיית השיר  אסיף שלומית  - כהן

 

 
  

 קריאה: ספרי  

 

 

 ספרים בקריאה מונחית.  4יש ללמד  
 ספרים בקריאה עצמאית. 10בנוסף, על התלמידים לקרוא 

 סבתא סורגת אורלב אורי  
 1981מסדה,   הסופר מקריא את הסיפור()

 1996כתר,   רחוקי משפחה  אורלב אורי 

 2009כנרת,  הסיפור המושלם אילני אלדד 

 1994ביתן,  זמורה   סדרת מרגנית,  ג'ים ונהג הקטר אנדה מיכאל 

 2005דני ספרים,   כתר הרימון בר חנה 

 1999הקיבוץ המאוחד,   אינה עפה עם הציפורים  ברגמן תמר 

 2010מודן,   נסיכה קטנה  ברנט פרנסיס הודג'סון

 2000מחברות לספרות,   לורד פונטלרוי הקטן ברנט פרנסיס הודג'סון

 1998הקיבוץ המאוחד,   ילדה של ספרים  גדליה עמי 

 2008כנרת,  ניקולא הקטן  גוסיני רנה  

 1967ספריית פועלים,   ידידי מרחוב ארנון גולדברג לאה 
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 1982דביר,   ילד כרובית  גפן יהונתן

 1971מחברות לספרות,   הרוח בערבי הנחל  גראהם קנט 

 1978ביתן, -סדרת מרגנית, זמורה צ'רלי והשוקולדה דאל רואלד 

 ד"ר סוס 
למקומות אם יוצאים מגיעים  

 נפלאים 
 1992כתר,  

 2007זמורה ביתן,   חוות הקסמים וייט אוולין ברוקס 

 1968מודן, - א. לוין גברת אחת מרחוב בצלאל  טהר לב יורם 

 1996כתר,   שמונה בעקבות אחד  טשרנוביץ אבידר ימימה 

 לוי ינץ 
הרפתקאות הדוד אריה בערבות 

 רומניה
 2010ביתן שרף, -כנרת זמורה

 לוי ינץ 
הרפתקאות הדוד אריה בג'ונגל  

 הסיבירי 
 2009ביתן, -כנרת זמורה

 2008זמורה ביתן,   האריה, המכשפה וארון הבגדים לואיס קלייב סטפלס  

 1998מחברות לספרות,   דוקטור דוליטל לופטינג יו

 2005מאי, - טל גוני גרין בבית הספר  לויס לורי  

 2009זמורה ביתן,   בילבי  לינדגרן אסטריד 

   1989עם עובד,  סיפורו של פרדיננד  ליף מונרו

 *  2010מחברות לספרות,   הבית בקרן פו מילן א. א.

 *  2010מחברות לספרות,   פו הדוב  מילן א. א.

 2003ספרי חמד ,   –ידיעות אחרונות  שיילו  נילור פיליס ריינולדס 

 2007ספרי חמד ,   –ידיעות אחרונות  להציל את שיילו  נילור פיליס ריינולדס 

שמריהו, הילד מקופסת   נסטלינגר כריסטינה 
 השימורים

 1991אחיאסף,  

 1987כתר,   אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו סידון אפרים 

 2003מודן,   העץ הנדיב  סילברסטיין של 

 1968עמיחי,   נו -נו-הכלב נו עומר דבורה 

כל מה שהיה )אולי( וכל מה   עומר דבורה  
 1974יוסף שרברק,   שקרה )כמעט( לקרשנדו ולי 



 1994זמורה ביתן,   פוליאנה  פורטר אלינור 

 2007מטר,   קלמנטיין  פניפקר שרה 

 2010מטר,   הכשרון המיוחד של קלמנטיין פניפקר שרה 

 1977יריב,  מכשפה קטנה  פרויסלר אוטפריד 

 2009כנרת,  בדיוקסיפורי ככה  קיפלינג רודיארד 

 1999אחיאסף,    אורה הכפולה קסטנר אריך 

 2006אחיאסף,   האיש הקטן  קסטנר אריך 

 2008כנרת,  איך למדתי גיאוגרפיה  שולביץ אורי 

 שלו מאיר 
איך האדם הקדמון המציא  

 לגמרי במקרה את הקבב הרומני
 1993עם עובד, 

 2000המאוחד,  הקיבוץ   מהפכת התפוזים של  מתי  טוב תמי - שם 

 2007האונ' העברית,   –המכון לחקר הטיפוח בחינוך   יציאת אתיופיה שמואל נעמי 

 2002הקיבוץ המאוחד,   ילדת הקשת בענן שמואל נעמי 

   

 . מקורות לפחות 3יש ללמד בכל שנה  :   מקורות יהודיים

 

 דומים  ישראל היו  למה אמרות 
 ב',  ישמעאל  דרבי  מכילתא

 ב', רבה השירים  שיר 

 ,דביר ,ז"ע סעיף ,ג"י 'א חלק ,האגדה ספר

     ז"תשט
 דוסא  בן  חנינא 'ר מדרש

 

 כה -כד , תענית , בבלי תלמוד

    ב"י  סעיף  ה"קס ' עמ , האגדה ספר

 ', ב 'חדשות ישראל  מקראות'ב מצוי  סיפורי  עיבוד
    347-345' עמ , מסדה הוצאת

 
   יהושע ורבי הקיסר בת 

 (שבתוכו ומה  הקנקן )  חנניה בן
 ז  דף תענית, בבלי תלמוד

 קו   סעיף',  קעג'  עמ,  1987,  דביר,  האגדה  ספר

 

 
 'ר של בתו ניצלה מה בזכות 

 ממוות   עקיבא
 ב"ע  , קנו דף ,שבת ,בבלי תלמוד

 רסט  סעיף', תקכ 'עמ. 1987, דביר, האגדה ספר

 

 



 , ב"ע ,ס , בתרא בבא ירושלים   אשכחך אם אמרות 
 ז "קל  תהילים

 
  שמחה על) הבא העולם בן מיהו אמרות 

 (ועצבות
 ( משטיינזלץ  תרגום , בארמית)א עמוד כב תענית

 ח " רס סעיף ,תקנו ' עמ 2000 ,האגדה ספר
 
 

 כה  ,כד תענית , בבלי תלמוד דוסא בן חנינא  רבי של אשתו מדרש
  ',יב סעיף', יא  פרק ,שני חלק ,האגדה ספר

 '  נז פסקה
 345-347' עמ ,'ב ישראל במקראות מצוי עיבוד

 
 

 אלוקיך ' ה את ואהבת 
 ( "וכמה  כמה אחת  על" עד) 

 ב"ע ',סא  ברכות
  דביר  קעז סעיף  יא  פרק' ב  חלק האגדה ספר
 ז"תשט

 
 

 תרג  'עמ האגדה ספר ביכורים  הבאת 
 
 
 

 ז  דף תענית, בבלי תלמוד   חנניה בן יהושע ורבי הקיסר בת 
 
 

 ' י  פרק  'ב נוסח נתן דרבי אבות הורקנוס  בן אליעזר' ר  

 חי   אלוקים יגדל 
 

 התפילה  סידור מתוך
 

 ג'  –בשפת השורות  אפשר ע"פ: לראות את הטוב בלבד  סיפור חסידי

 

חגים 
 ומועדים: 

  יש ללמד שירים וסיפורים המייצגים כל חג וכל עונה. 

     חגי תשרי 

 1973אפשטיין,  -, לויןלחול ולחג סוכתנו  אופק אוריאל 

 1977ההסתדרות הציונית העולמית,  נחמד מכל ימים,   האתרוג המכוער  אליצור רבקה 

 מחזור התפילה ליום הכיפורים  אבינו מלכנו  אנונימי

 מחזור הסליחות לימים נוראים  אדון הסליחות אנונימי

 ילקוט לגננת לר"ה   שנה טובה באמת, שנה טובה באמת  לוין עמוס 

   1987עם עובד, מפגשים ד',  בזכות צנצנת דבש כהן דוד 

 אנונימי

 מפי אל 

 
  ל"הקפות" של שמחת תורה  פיוט



 ד' –בשפת השורות  אפשר ע"פ: מעשה בחייט  סיפור חסידי 

     חנוכה 

 1955ראובן מס, ספרי ירושלים,    נשף חנוכה אחרון בעיר העתיקה זהב אפרים - די 

 1993מסדה, מיתרים ד',   הנר שלי  נתן יונתן 

 1983שירי חגים, כנרת,    -אלף זמר ועוד זמר,כרך ד  מעשה בלביבות פרנקל חנה 

 1981מסדה, חג בלב,   נרותי הזעירים  רוזנפלד מ. 

     ט"ו בשבט 

 1961עמיחי,    עד השמים, העץ העצוב  עומר דבורה

     פורים

 1980מסדה,   פילון מספר, הקרוקודיל טהרלב יורם 

 1985הקיבוץ המאוחד,  ניחוח הדסים,  לפורים אחד מלכה  עומר דבורה

     פסח

 הגדה של פסח  דיינו  אנונימי

 148עמ'    ד'  –פתחו את השער   אפשר ע"פ: מי כעמך ישראל  סיפור חסידי 

 1986ספריית פועלים,  משלוח מנות: סיפורי עם לחגים,   שתי כובסות בחג הפסח  סיפור עם 

 1967, ידיעות אחרונות, השירים )כמעט(כל  ארבעה בנים  שמר נעמי

 , תש"ל 33חוברת  משמר לילדים,  בלילה הזה  שפיר רחל 

 קוזוינר דבורה 

 

 
 ריח של פסח 

 

 
 1991, יבנה, הגדת הדורות

 

     יום השואה

 2004פועלים,   מסעו של ספר התורה  לימן  - ווילציג

 1995יד ושם,   רציתי לעוף כמו פרפר  מורגנשטרן נעמי 

 1981דביר,  על מה תודה?,   בובה שרינה עמיר אנדה 



 1981דביר,  על מה תודה?,    דרכו האחרונה  עמיר אנדה 

     יום הזיכרון 

 1999כרמל,  גוני,  פעם אחת היה הרניק רעיה 

   1978כתר,  ישנונה,   לעולם זרחי נורית 

 1987המאוחד,  , הקיבוץ הירח בוכה כוכבים שני שעונים  אסיף שלומית - כהן

 אחי הצעיר יהודה מנור אהוד 
נור והקיבוץ המאוחד,  -דניאלה דיאין לי ארץ אחרת,  

2003 

 כנרת זמורה ביתן, תשס"ו   דרך המילים ג',  נרקיסים למזכרת  מרגלית יוסי

 1975מסדה, חג לי,  מה עושים עם הרובים  נאור לאה 

 1967לולב, כל השירים,  אנחנו שנינו מאותו הכפר  שמר נעמי

     יום העצמאות

 קום והתהלך בארץ  טהר לב יורם 
השוקת   ליד  לב  -בפרדס  טהר  יורם  משרד  שירי   ,

 1991הביטחון,  

 2010דני ספרים,   היפה מכולן, היפה מכולן בר חנה 

 2010דני ספרים,   היפה מכולן, מנורת הזהב וענפי הזית  בר חנה 

 1987עם עובד,  מפגשים ג',   כמו אז... לוין עמוס 

 1992משרד הביטחון, שירו הביטו וראו,    שיר השיירה  מוהר עלי 

 אחי הצעיר יהודה מנור אהוד 
, דניאלה דינור והקבוץ המאוחד,  אין לי ארץ אחרת

2003 

 1983, כנרת,  אלף זמר ועוד זמר, ב'  ארץ פיקוב שייקה 

 1993יהושע אורנשטיין,  יום יום צוחקת שמש,   להיות חופשי  קוזוינר דבורה 

     ל"ג בעומר

שנים     עשרה  שתים  ובנו,  רשב"י 
 במערה 

 דביר, תש"ח ספר האגדה, חלק שני, כ"א,  

 אורגד דורית 
 מסמר הערב 

 )מדריך למורה(  
 2000מחברות לספרות,מסמר הערב,  

 1979כתר, גם הילד הזה הוא אני,  כשכולם סוחבים  אטלס יהודה 
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חיים   ר'  יוסף 
 )הבן איש חי( 

לחי   כה     –ואמרתם 
 ר' שמעון בר יוחאי 

 נוסח עדות המזרח  סידור התפילה,

     יום ירושלים 

   1984משרד הביטחון, לאוהבים את האביב,   על כפיו יביא  טהרלב יורם 

 1992,  226גיליון פשוש,  יש בירושלים  ערן אפרת

 1981כנרת, אלף זמר ועוד זמר,    זאת ירושלים  פרץ איתן

     שבועות

 1969אפשטיין,  - א.לויןלחול ולחג,   תורה -מתן  אופק אוריאל 

 1977הקיבוץ המאוחד,  פרחי בר, גני שלי  זאב

     שבת 

 שחרית לשבת סידור התפילה,   אל אדון  אנונימי

 פיוט למוצאי שבת סידור התפילה,    אמר ה' ליעקב –אליהו הנביא  אנונימי

 1988מודן,   מתקן הפנסים, תפילה  בנזימן חגית 

 ,  מזמירות השבת סידור התפילה דרור יקרא  דונש בן לברט

 ,  מזמירות השבת סידור התפילה אנעים זמירות מיוחס לר' יהודה החסיד 

  ,  מזמירות השבת סידור התפילה כי אשמרה שבת רבי אברהם אבן עזרא 

 ,  מזמירות השבת סידור התפילה יום שבתון  ר' יהודה הלוי

   

     עונות השנה 

     סתיו

 1969, מסדה,  כאשר הפילים הגדולים ישנים הלכה מטריה ליטוין רינה  

     חורף

 1969שרף,  - דבירשירים שענת אוהבת במיוחד,  ענת בוכה ולא יודעת למה  גפן יהונתן

 1999הקיבוץ המאוחד, פרחי בר,  נבט לי בגן  זאב



 הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז חלונות בהקיץ,  סיפור קטן על גשם כמעט מצונן  מרים רבקה 

     אביב

 1986ספריית פועלים,   יום ועוד יום, סביונים  דור משה 

 2002דני ספרים,   טל ילדות, גשם  עדולה 

 1982ידיעות אחרונות,  ספר גימל,   מצעד האביב שמר נעמי

 קיץ
  

  

 1959ספריית פועלים,  צריף קטן,     קיץ גולדברג לאה

 ניומן, תשי"ז כזה גיבור,    תחרות בחול הלוהט יוסימרגלית 

   

 
* 

 

 
  



 ו'  - יצירות לכיתות ה' – ליבה  – מעגל ראשון 
 

 

 שירים מתוך הרשימה. 2:  יש ללמד בכל שנה לפחות שירים

 

 תקליטור, מזמור,   מסע לארץ ישראל  אידיסיס חיים  
   1999מט"ח, עקבות מאתיופיה במילים ובמנגינות, 

   1958, מחברות לספרות,  ספר התיבה המזמרת  מעשה בפ"א סופית אלתרמן נתן

 דביר, תש"ב שירת רחל,   כנרת     בלובשטיין רחל 

 1979ידיעות אחרונות, אלכסנדר ארגוב, ככה סתם,  שיר הרעות  גורי חיים 

 1950הוצאת מ' ניומן,   כל שירי נפתלי הרץ אימבר,  התקווה הרץ אימבר נפתלי 

 הקיבוץ המאוחד, תשל"ח ללא שפה,  הליכה לקיסריה  סנש חנה 

 1974עם עובד,   מסיבה משפחתית, הנער שביקש לדוג לויתן רביקוביץ' דליה 

 

 

 סיפורים מתוך הרשימה  2יש ללמד בכל שנה לפחות   סיפורים:

 

 אנדרסן
 הנס כריסטין  

   2008כנרת,  ספר האגדות של אנדרסן,   בגדי המלך החדשים 

 1983דביר,  בתוך הגן,   וורים יחמשת הע טולסטוי לב 

המעשיות,   מלך תימן ויועצו היהודי  סיפור עם   החינוכית  ספר  הטלוויזיה  למורה,  מדריך 
 1993החינוך, ומשרד 

 1956שוקן,  ימים נוראים,   החליל  עגנון ש"י 



   הצלקת קורצ'אק יאנוש 
       מדריך למורה

 1974בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד,  ,  דת הילד 

 2000אביב,    כתבי אמנון שמוש,  צעדים ראשונים  שמוש  אמנון

 

 

 

 יש ללמד בכל שנה לפחות ספר אחד מתוך הרשימה.  ספרי קריאה: 

 

   האי ברחוב הציפורים אורלב אורי 
 מדריך למורה . 1 
 משדר של "קריאת כיוון"  .2

 1981כתר,  

 הבכור לבית אב"י  עומר דבורה 
   מדריך למורה       
  

 2001עם עובד,  

 קסטנר אריך 
 

 אמיל והבלשים
 משדר  של "קריאת כיוון" 

 2000אחיאסף,  

 2008כנרת זמורה ביתן,   יום 80-מסביב לעולם ב ורן ז'ול 

 
 
 

 מקורות מתוך הרשימה. 2:  יש ללמד בכל שנה לפחות מדרש ופיוט –מקורות יהודיים 
 

 סידור התפילה "רינת ישראל"  ידיד נפש  ר' אלעזר אזיכרי 

שיר המעלות בשוב ה' את שיבת  
 ציון... 

 לפני ברכת המזון סידור התפילה 
 פרק קכ"ו תהלים, 

 
 

  קמצא ובר קמצא  
אגדה תלמודית )תלמוד בבלי, מסכת גיטין, 

 דף נ"ה  ע"ב( 
 , עמ' קמג, סעיף ב' 2000ספר האגדה,  

 עד המילים "מרדו בך היהודים"  

 תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"א ע"א  כל התורה על רגל אחת  
 , עמ' קנח, סעיף ט"ו 2000, דביר,  ספר האגדה 

 חוני המעגל  
  

ע"א   י"ט  תענית  בבלי,   תלמוד 
 , עמ' קנו, ו'2000דביר, ספר האגדה אפשר ב

, בעריכת נתן  מקראות ישראל חדשות ג'או ב

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/learning/Pages/teaching-learning-materials.aspx
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 ו', ממלכתי -יצירות לכיתות ה'  – מעגל שני 
 
 

 

  שירים.   6יש ללמד בכל שנה לפחות   שירים: 

  גשם בוא אתר תרצה 

 2008ביתן,  - זמורהכנרת,  שירים ופזמונות לילדים,   מעבר לים  ביאליק חיים נחמן

 בין נהר פרת ונהר חידקל  ביאליק חיים נחמן
 בתים ראשונים  3רק 

 2008ביתן,  - כנרת, זמורהשירים ופזמונות לילדים,  

 2001אריאל,  שירת רחל, ואולי לא היו הדברים מעולם בלובשטיין  רחל 

 2001אריאל,  שירת רחל, צבעים בלובשטיין  רחל 

 סתווית, תש"ם , חמצן  לאבא כל הכבוד  בנאי פרץ 

 1971ספריית פועלים, מה עושות האיילות,  על שלושה דברים    גולדברג לאה 

 1977ספריית פועלים, מר גוזמאי הבדאי,  בבטן הדג גולדברג לאה 

 1980ספריית פועלים, מה עושות האיילות,  דג הזהב   גולדברג לאה 

 1980ספריית פועלים,  האיילות, מה עושות  ערב מול גלעד  גולדברג לאה 

 2009דביר,   אחרי השיר הזה אני הולך, קפה עם גשם בבקשה  גפן יהונתן

 1980כנרת,  ספר שלם על חתול אחד,   אומרים שחתולים  גפן יהונתן

 1980שוקן,    פחות אבל כואב,  היונה הלבנה כבר זקנה  גפן יהונתן



 1983המאוחד, הוצאת הקיבוץ  עד כה, ארץ ישראל    ' הלל ע 

 1951הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר, פרחי בר  זאב אהרון

 1996עם עובד, הספר הגדול של נורית זרחי,  בסוף אני הלכתי  זרחי נורית 

 1975מסדה,  ,פס על כל העיר  הציפור פמפלה זרחי נורית 

 1996עם עובד, הספר הגדול של נורית זרחי,  שבע זרחי נורית 

חפר  הכל זהב  חפר חיים  חיים  של  הפזמונים  אחרונות,   ,ספר    ידיעות 
1981 

 צל ומי באר  טהר לב יורם 
, משרד  שירי יורם טהר לב  -  בפרדס ליד השוקת

 1991הביטחון,  

 1962 פועלים, ספריית   שירים לאורך החוף, היא גם בוכה וגם צוחקת   יונתן נתן  

 1962ספריית פועלים,   שירים לאורך החוף, חופים יונתן נתן

 1978ספריית פועלים,  שירי עפר ורוח,   שוב נתחיל מחדש  יונתן נתן

 1985ספריית פועלים, שירים אחרים, שיר ארץ  יונתן נתן

 ילת הילדה א מולודובסקי קדיה 
 )מדריך למורה( 

 1979הקיבוץ המאוחד,   פתחו את השער,

לבד,   לגעת במילים ולראות מינצר יערי מירה  לא  כבר  הוא  עצמו  עם  שנשאר  הקיבוץ  מי 
 1978המאוחד, 

 הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה שירי זלדה,     לכל איש יש שם  מישקובסקי זלדה 

 1969על המשמר,  שירים ובלדות,  הייתי שנים נע ונד  מנגר איציק 
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 אין לי ארץ אחרת  מנור אהוד 
אחרת,   ארץ  לי  דיאין  והקיבוץ  -דניאלה  נור 

 2003המאוחד, 

 ברוש מנור אהוד 
אחרת,   ארץ  לי  דיאין  והקיבוץ  -דניאלה  נור 

 2003המאוחד, 

 1987אופטובסקי,   שבע שורות על פלא הירקון, רחוב נווה שאנן סומק רוני 

 2004ספריית פועלים, , האומץ לפחד  דוד  סמל נאווה 

 1988שוקן,    ספר הלילה הגדול,  תינוק עמיחי יהודה 

 1985  מודן,   ,זמר זמר לך  באביב את תשובי חזרה  קורן אבי 

     6.2.1958,  14חוברת  כרך כ"ט, דבר לילדים,   גשם ראב אסתר 

 1996כנרת,    מאבד תמלילים, שיר לשלום  רוטבליט יעקב 

הקיבוץ המאוחד, ספריית  אני וטלי בארץ הלמה,  למה זה נקרא חמסין  שלונסקי אברהם  
   2003פועלים,  

   שירת העשבים שמר נעמי 
 )מדריך למורה( 

 1982ספר ג',   נעמי שמר, 

 2003כנרת,    סימני דרך, סימני דרך  שמר נעמי 

 
 
 

   סיפורים.  5יש ללמד בכל שנה לפחות  :    סיפורים קצרים וסיפורי עם 

 

 

 2000מחברות לספרות,  מסמר הערב,   העז של אבו עזיז  אורגד דורית 

 1996  הוצאת מחברות לספרות,  משלי אזופוס,  קנה הסוף ועץ הזית  אזופוס 
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 2008כנרת,    ספר האגדות של אנדרסן, מוכרת הגפרורים הקטנה אנדרסן הנס כריטין

 יבנה, תשי"ד   קסמי מולדת,  הדינר הגזול  בורלא יהודה 

 1958דביר,  ויהי היום,   דוד והצרעה והעכביש ביאליק חיים נחמן  

 ,  הוצאת דביר,  תשי"ד אנתולוגיה תנכ"ית הנער דוד וכדי הדבש  ביאליק חיים נחמן  

 תש"ל ,  דביר ויהי היום,   מי ענד לדוכיפת ציצת זהב?  ביאליק חיים נחמן

 1938דביר, ,  כל כתבי ביאליק משפט הביצה  ביאליק חיים נחמן  

 1958דביר,  ויהי היום,   שלמה המלך והדבורה  ביאליק חיים נחמן  

 1971יבנה, אצלנו בשכונה,  משחק הכדורגל  בן שלום צביה 

 2000חידקל, האי כלומפופו ועוד סיפורים,  איך הצילה איכות הסביבה את חיי  גדליה עמי 

   1994אסטרולוג, ,  משליו וסיפוריו  –הנודד  הנשר והעפרוני ג'ובראן ח'ליל 

   1994אסטרולוג, ,  משליו וסיפוריו  –הנודד  דמעות של צדיק  ג'ובראן ח'ליל 

   1994אסטרולוג, ,  משליו וסיפוריו  –הנודד  הצל ג'ובראן ח'ליל 

 1959המאוחד, הקיבוץ , רשימות מבית המוות הנשר  דוסטויבסקי פיודור 

המלא לכלוכית  האחים גרים   האוסף  גרים,  פועלים,  ,  מעשיות  ספריית 
1994 

המלא שושנת החוחים  האחים גרים   האוסף  גרים,  פועלים,  ,  מעשיות  ספריית 
1994 



ועוד   הדייסה המתוקה  האחים גרים   והחייט,  אחרות,    33הענק  מחברות  אגדות 
   1993לספרות, 

ועוד   הדייג ואשתו על  האחים גרים   וגרטל  הנזל  כרך:  גרים,  האחים    31אגדות 
 1996מחברות לספרות  אגדות אחרות, 

 1955עם עובד,  יעיש, שומר שבת הזז חיים 

 הקיבוץ המאוחד, תשל"ג  כולם בסנדלים, האדון החדש בשיכון  וישניצר נעמי 

 2007ביתן,  -זמורה  מיתולוגיה יוונית לילדים, איך נברא האדם  זהר רקפת 

 2007ביתן,  -זמורה  מיתולוגיה יוונית לילדים, מי גנב את האש  זהר רקפת 

 2007ביתן,  -זמורה  מיתולוגיה יוונית לילדים, אסור לפתוח תבות פנדורה זהר רקפת 

זרחי  אמורי אשיג אטוסה זרחי נורית  נורית  של  הפנטסטי   ,  הספר 
 2008ידיעות אחרונות,  

זרחי בוטיק סיגי וחוט זרחי נורית  נורית  של  הפנטסטי   ,  הספר 
 2008ידיעות אחרונות,   

 הקיבוץ המאוחד, תשל"א  הכורסא המתנדנדת, ככר העצב וככר השמחה  זרחי נורית 

 1973ספריית פועלים , בצילו של עץ הערמון,   סיפור עצוב טנא בנימין 

 המאוחד, תשל"גהקיבוץ   כולם בסנדלים, המחברת  טשרנוביץ ימימה  

 1971ספריית פועלים, עוד סיפורים בין אביב לענן,  איך למדתי לכתוב בדיו  יונתן נתן

 1971ספריית פועלים, עוד סיפורים בין אביב לענן,  גנב קטן יונתן נתן

 2005הקיבוץ המאוחד,  סיפורים עם כנפיים,  הילד שעלה מן הים  מושון לבנה 



 1987עם עובד, מפגשים ו',   החייכן  נוי יצחק 

 עץ הדובדבן השבור סטיוארט ג'סי 
 )מדריך למורה(  

משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים,  מראות,  
 תשנ"ב 

למורה,   אהבה משולה למלח  סיפור עם  מדריך  המעשיות,  הטלוויזיה  ספר 
 1993החינוכית ומשרד החינוך, 

סיפור,   הסנדלר העני והמלך  סיפור עם  ועד  סיפורים  החינוך  תשעה  משרד 
 1993והתרבות, האגף לתכניות לימודים, 

   2002כתר,  רדיקלים חופשיים,   Mהאות  קסטל בלום אורלי 

נוסח   שתי חביות   ' קרילוב איבן אנדריביץ  י"ד ממשלי קרילוב,  ועוד  האריה והחסידה 
 1970צ'צ'יק,   י'עברי: אוריאל אופק,  

נוסח   צרור הענפים 'קרילוב איבן אנדריביץ י"ד ממשלי קרילוב,  ועוד  האריה והחסידה 
 1970צ'צ'יק,   י'עברי: אוריאל אופק,  

 2002ביתן,  - זמורהצינורות,  בלטה קרת אתגר 

 2009עם עובד, , הנשר הגדולאנזו  עלילות  השבועה שנשבע לנחש? איך הפר הנשר את   שפרה ש'

הדגל,   האולר שלום עליכם  השעון,  האולר,  לילדים:  סיפורים  ארבעה 
 1983פועלים,    האתרוג,

   

 ספרים בקריאה מונחית.   4על התלמידים לקרוא בכל שנה לפחות  :   ספרי קריאה
  ספרים בקריאה עצמאית. 15ובנוסף,                             

 1984מרכז זלמן שז"ר,  הנער מסיביליה  אורגד דורית 

 1983כתר,   אח בוגר  אורלב אורי 

 1991כתר,   לידיה מלכת ארץ ישראל   אורלב אורי 

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/learning/Pages/teaching-learning-materials.aspx


 2001גרף,  מסע אל ים הנהר  איבוטסון אווה 

 2001הקיבוץ המאוחד,   המסע שלי עם אלכס  אלמוג רות 

 1986עם עובד,   כדור הכסף אלמוג רות 

 2010ידיעות ספרים,   נשים קטנות  אלקוט, לואיז מיי 

 1983ביתן,  - זמורה  ,סדרת מרגנית מומו אנדה מיכאל 

 2006כתר,   סוד הגן הנסתר פרנסס הודג'סוןברנט  

 2005הקיבוץ המאוחד,   המכוערים של דניאל  גלברט אבני עופרה 

 1958יבנה,  שביל קליפות התפוזים  גוטמן נחום 

 1963עם עובד,  החופש הגדול או תעלומת הארגזים  גוטמן נחום 

 2008ספריית פועלים,   ניסים ונפלאות  גולדברג לאה 

 2007פועלים,  ספריית  מעשה בצייר  גולדברג לאה 

 ביתן, תשמ"ד - זמורה דני אלוף העולם דאל רואלד  

 2009ביתן,  - זמורה  ,סדרת מרגנית הכל בגלל סופר מר  די קמילו קייט 

 2009ביתן, -זמורה סדרת מרגנית,  דספרו  די קמילו קייט 

 2003ספריית פועלים,   אני דוד  הולם אן



 1993עם עובד,  אחי אחי  הרניק רעיה 

 2008הוצאת כרמל,    הנסיך המאושר, הנסיך המאושר  אוסקר ויילד  

   וולפיניאה מומי בלום זרחי נורית 
 )מדריך למורה( 

 1987מסדה,  

 2005הקיבוץ המאוחד,   קשה להיות קקטוס  חבושי חווה 

 1992כתר,   דברים שאני לא מגלה ליעל  טאוב גדי 

 2008ידיעות ספרים,   הרפתקאות טום סוייר מרק טווין  
 2009הוצאת אריה ניר,  

   הקלברי פין טוויין מרק 
 )מדריך למורה( 

   2008ידיעות ספרים,  
 2004הוצאת אריה ניר,  

 1986הקיבוץ המאוחד,   וק הבושם של אמא בקב טפר יונה 

 1994הקיבוץ המאוחד,   לעזוב בית  טפר יונה 

 1992מחברות לספרות,   מרי פופינס טרברס, פמלה לינדן

 1994הקיבוץ המאוחד,   סמיר ויונתן על כוכב מאדים  כרמי דניאלה 

 1997הקיבוץ המאוחד,   מונה מספר לכוכבים לורי לויס 

 2001ביתן,  - זמורה  ,סדרת מרגנית החתול שרצה להיות איש  לויד אלכסנדר 

 1984פועלים,   ארי -האחים לב  לינדגרן אסטריד 

 1984ביתן, -זמורה סדרת מרגנית,  הנערים מרחוב פאל  מולנר פרנץ 
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 2003הקיבוץ המאוחד,   סוד הבית הוורוד אבני עפרה - גלברט

 2007המאוחד,  הקיבוץ   אבירי השולחן העגול מלורי תומס 

 2000ביתן, -זמורה סדרת מרגנית,  מסע בסימן כלב  מקושינסקי קורנל 

 2000ביתן, -זמורה סדרת מרגנית,  השערוריות של באשה  מקושינסקי קורנל 

 1976שקמונה,   ששה ימים ושבעה שערים  נבון יצחק 

   שרה גיבורת ניל"י עומר דבורה 
  )מדריך למורה(

 1967יוסף שרברק, 

 1971יוסף שרברק,  אני אתגבר  עומר דבורה 

 1984הקיבוץ המאוחד,   דמעות של אש  עומר דבורה 

 2006ביתן, -זמורה מרגנית, סדרת   מלך הגנבים  פונקה קורנליה 

 2008ביתן, -זמורה סדרת מרגנית,  לב של דיו  פונקה קורנליה 

 2000ביתן, -זמורה סדרת מרגנית,  קיטוש הקוסם קורצ'אק יאנוש 

 1979כתר,   המלך מתיא הראשון  )א,ב(  קורצ'אק יאנוש 

 1984כתר,   ספר הג'ונגל קיפלינג רודיארד 

 1999ידיעות אחרונות,   פוטר ואבן החכמים הארי  רולינג, ג'יי קיי 

 1988מלוא בע"מ,  - לאור אל עצמי  פדר גלילה  - רון
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 1985מילוא,  נדיה  פדר גלילה - רון
 

 2003עם עובד,  עוץ לי, גוץ לי שלונסקי אברהם 

  
 

יהודיים   ופיוט  – מקורות  ללמד   :מדרש  ב  יש  אחד  מקור    . שנהלפחות 
 כלשונו. במקרים מסוימים אפשר להיעזר בעיבודים המצויים ברשימה.ככלל, יש ללמד את המקור 

 
 

 'נ נדרים , סג -סב כתובות ,בבלי תלמוד  ורחל עקיבא  'ר 

 יח סעיף , קעט 'עמ , האגדה ספר

 מהדורת  פי -לע  . א , ח פרשה  ה,  רב ויקרא יוסי  ורבי המטרונה 

 קסו  -קסד 'עמ ת,מרגליו

 מהדורת פי-ל ע  .סח פרשה רבה בראשית
 בראשית 77-73'  עמ ,אלבק תיאודור 

 סח ה; כ ;יז; ד פרשה ה, רב
 

          תענית פרק ג, דף כ'תלמוד בבלי,  המכוער רבי אלעזר ו 
, עמ' תקב',  1987דביר, ספר האגדה, 

 סעיף כז 

 
 פרק ו  נוסח א,אבות דרבי נתן,  עקיבא?  מה היה תחילתו של רבי 

 , עמ' קעט 1987, דביר, ספר האגדה
 

 בבא קמא, דף נ, עמ' ב' תלמוד בבלי,  רשות הרבים ורשות היחיד  

 לשונך  נצור)'   חיים  סם  ליקח  מבקש  מי 

 ) 'מרע
 יט ע"ב   ,ז "ע  ; טז ר"ויק

 ט"קס סעיף ,תקנ 'עמ, 2000, האגדה ספר
  

 

 

 

 

 .  עונהיש ללמד שירים וסיפורים המייצגים כל חג וכל   חגים ומועדים:

    חגי תשרי 

  ל' י"ב ויקרא רבה,  ארבעת המינים בעם ישראל 

  1985פועלים,   באומר ובשיח ג',ספריית  סוכתו של אבא  בר עמוס 



 גם השנה  גולדברג לאה 

 )מדריך למורה( 

   1985  בוץ המאוחד, י הק , ניחוח הדסים 

  1996כנרת  דרך המילים ו',   נעילה  הרניק רעיה  

   1968 שוקן,   עכשיו ברעש, שיר יום כיפור  עמיחי יהודה  

  1962  ספר בר מצווה, מעשה בחייט  שטיינמן אליעזר 

הדגל,   הדגל שלום עליכם  השעון,  האולר,  לילדים:  סיפורים  ארבעה 
  1983פועלים,    האתרוג,

      חנוכה 

     1951  הקבוץ המאוחד,  פרחי בר, אנו נושאים לפידים  זאב 

   1990כתר, חג לעם,  יה שלא דלקה י החנוכ  משה רבי )רשם( 

      בשבט ט"ו  

   1987 פורה,  שירת רחל, אל ארצי  בלובשטיין רחל 

   1978  בוץ המאוחד, יהק   מי שנשאר עם עצמו, סיפור לשלוש שאלות  יערי מירה - מינצר

  גודטיימס, תשמ"ח לי לך לנו,  תפילת האילן  מנוסי דידי

      פורים 

  1973הקיבוץ המאוחד,  ספר התיבה המזמרת, הופעת הלצים  אלתרמן נתן

  1997מסדה, מיתרים ו',  נורית נקמה בפורים  יפרח חביב
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   1980, מסדה  קרוסלה, אולי אני אהיה מלכה?  נאור לאה 

      פסח 

  פיוט מן ההגדה חד גדיא  אנונימי

רבי אברהם איבן עזרא,   ארבעה עמדו על הים   אבן עזרא אברהם
קובץ חוכמת אברהם איבן 

  קדם, תשל"א עזרא, 

 

הטור השביעי א',  הגדי מן ההגדה  אלתרמן נתן
  1972הקיבוץ המאוחד, 

  1994עם עובד, חלונות ג',  חד גדיא  גולדברג לאה

  1985  בוץ המאוחד, י הק , ניחוח הדסים  שיר הגדי  מנגר איציק  

    2000 פועלים, ספריית   בדבש, תפוח  ביעור חמץ  ניר חנה

   1978  דביר,   , סיפורים בשלושה קולות  תריסר אגוזים גנובים  שמיר משה 

      יום השואה 

   1946  ,   15גיליון   , 1שנה ניצוץ, שיר הפרטיזנים  גליק הירש  

יד  כל המקיים נפש אחת,  חסידי אומות העולם  חפר חיים  
 1992ושם, 

  

 1962הקיבוץ המאוחד,  חברי הקטנים,  מרים אמא קטנה מזיא פרידקה מרים 

 ג' מפגשים ב וגם 

 

  2006יד ושם,    בת כזאת רצינו  מורגנשטרן נעמי 

  תשי"א  מסדה, אסיף, דברו לא קיים  שמעוני דוד



 )מדריך למורה( 

יום הזיכרון ויום  
 העצמאות

     

    יה(י שרליה )שער העל  אלברשטיין חוה 

 )מדריך למורה(  

   1986תקליטור: מהגרים, 

  1974ארגון חברי הפלמ"ח,    משפחת הפלמ"ח, בא אל ואד  גורי חיים 

   1983כנרת,   אתם זוכרים את השירים,  הנסיך הקטן גפן יהונתן  

התחמושת גבעת התחמושת  לב יורם  טהר הביטחון, גבעת  משרד   ,
1983  

חלק א',  אלף זמר ועוד זמר,  מי שחלם  מנוסי דידי 
1981 

 

חלק ג',  אלף זמר ועוד זמר,  בן יפה נולד  מנור אהוד 
1984 

 

      ל"ג בעומר  

  ביתן, תשס"ו - כנרת זמורהדרך המילים ג',  מדורה גדולה ומדורה קטנה  לוין עמוס  

     1981,  פלד  דליה   ,סיפורי פעמונים לילדים רבי עקיבא  רביקוביץ' דליה 

   מסכת שבת ל"ג ע"ב  , בבלי תלמוד  רבי שמעון בר יוחאי במערה   

  1980עם עובד,   סיפורים וציפורים, נס ל"ג בעומר  שמאלי אליעזר 

      יום ירושלים  

  2005ביתן, - כנרת זמורהדרך המילים ו',   העיפרון אבידר ימימה טשרנוביץ 
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   1994חלק ו', אלף זמר ועוד זמר,  ירושלים שלי  אלמגור דן  

  1994 יוני,   ידיעות אחרונות,  הסיכוי  בכר אהרון  

  1998ביתן, - (, זמורהאף מילה רעה )כמעט הצנחנים בוכים  חפר חיים 

      שבועות 

   1977הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר,  "הרי זה ביכורים"  זאב

   1974דביר,   בחלומי,   מעשה בגחליליות  ילן שטקליס מרים  

   1957, מסדה,  עם שחר נצאה  על שפת ים כנרת  פיכמן יעקב 

חלק ב',  אלף זמר ועוד זמר,   ים השיבולים  קינן יצחק 
1983 

 

שלם   שיבולת בשדה  שלם מתיתיהו ולחינוך,    זמרים,  –מתיתיהו  לתרבות  מרכז 
1969  

      שבת 

  1998פועלים ,  החלום הוא צייר גדול, ספריית  אגדה  גולדברג לאה 

ש"י    עגנון 

 

 הפרוטה 
 

ואלו,  1959  שוקן,  אלו 

 
  

   , הוצאת דבירמפי העם האוצר פרץ י.ל. 

    

 
  



 דתי- ו', ממלכתי-מעגל שני : יצירות לכיתות ה' 
 
 

 

 שירים.  5:   יש ללמד בכל שנה לפחות שירים

 
 

 2006הקיבוץ המאוחד,  בלדה לאשה,   גשם בוא אתר תרצה 

 בין נהר פרת ונהר חידקל ביאליק, חיים נחמן
 בתים ראשונים  3רק 

לילדים,   ופזמונות  זמורהשירים  - כנרת, 
 2008ביתן,  

לילדים,   מעבר לים ביאליק, חיים נחמן ופזמונות  - זמורהכנרת,  שירים 
 2008ביתן,  

 2001אריאל,  שירת רחל, ואולי לא היו הדברים מעולם בלובשטיין רחל 

 2001אריאל,  שירת רחל, צבעים בלובשטיין רחל 

 סתווית, תש"ם , חמצן  כל הכבוד לאבא  בנאי פרץ 

ספריית פועלים,  מה עושות האיילות,  על שלושה דברים    גולדברג לאה 
1971 

 1977ספריית פועלים, מר גוזמאי הבדאי,  הדגבבטן  גולדברג לאה 

ספריית   דג הזהב   גולדברג לאה  האיילות,  עושות  פועלים,  מה 
1980 

האיילות, ערב מול גלעד  גולדברג לאה  עושות  פועלים,    מה  ספריית 
1980 

 1980שוקן,    פחות אבל כואב,  היונה הלבנה כבר זקנה  גפן יהונתן

 1980כנרת,  ספר שלם על חתול אחד,   שחתולים אומרים  גפן יהונתן

 1983הוצאת הקיבוץ המאוחד,  עד כה, ארץ ישראל    הלל ע' 



 1951הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר, פרחי בר  זאב אהרון

 1975מסדה,  ,פס על כל העיר  הציפור פמפלה זרחי נורית 

זרחי,   שבע זרחי נורית  נורית  של  הגדול  עובד,  הספר  עם 
1996 

חפר  הכל זהב  חפר חיים  חיים  של  הפזמונים  ידיעות  ,  ספר 
 1981 אחרונות,

 צל ומי באר טהר לב יורם 
שירי יורם טהר   -  בפרדס ליד השוקת

 1991, משרד הביטחון,  לב

החוף, היא גם בוכה וגם צוחקת   יונתן נתן   לאורך    פועלים,ספריית    שירים 
1962 

החוף, חופים יונתן נתן לאורך  פועלים,    שירים  ספריית 
1962 

 1978ספריית פועלים,  שירי עפר ורוח,   שוב נתחיל מחדש  יונתן נתן

 1985ספריית פועלים, שירים אחרים, שיר ארץ  יונתן נתן

 ילת הילדה א מולודובסקי קדיה 
 )מדריך למורה( 

 1979הקיבוץ המאוחד,   פתחו את השער,

 הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה שירי זלדה,   לכל איש יש שם  מישקובסקי זלדה 

 1969על המשמר,  שירים ובלדות,  הייתי שנים נע ונד  מנגר איציק 

 אין לי ארץ אחרת  מנור אהוד 
אחרת,   ארץ  לי  דיאין  נור  -דניאלה 

 2003והקיבוץ המאוחד, 

 ברוש מנור אהוד 
אחרת,   ארץ  לי  דיאין  נור  -דניאלה 

 2003והקיבוץ המאוחד, 

אופטובסקי,    שבע שורות על פלא הירקון, רחוב נווה שאנן סומק רוני 
1987 
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 1988שוקן,    ספר הלילה הגדול,  תינוק יהודה עמיחי  

 1985  מודן,   ,זמר זמר לך  באביב את תשובי חזרה  קורן אבי 

לילדים,   גשם ראב אסתר  חוברת  דבר  כ"ט,  ,  14כרך 
6.2.1958 

הקיבוץ  אני וטלי בארץ הלמה,  למה זה נקרא חמסין  שלונסקי אברהם  
    2003המאוחד, ספריית פועלים,  

   העשביםשירת  שמר נעמי 
 )מדריך למורה( 

 1982ספר ג',   נעמי שמר, 

 2003כנרת,    סימני דרך, סימני דרך  שמר נעמי 

 
 

 סיפורים.    4יש ללמד בכל שנה לפחות  :   סיפורים קצרים וסיפורי עם 
 
 

 2000מחברות לספרות,  מסמר הערב,   העז של אבו עזיז  אורגד דורית 

 1996  הוצאת מחברות לספרות,  משלי אזופוס,  קנה הסוף ועץ הזית  אזופוס 

   1965הוצאת שוקן,   אור הגנוז,  למה צחק הצדיק  בובר מרטין

 יבנה, תשי"ד   מולדת, קסמי   הדינר הגזול  בורלא יהודה 

 1958דביר  ויהי היום,   דוד והצרעה והעכביש ביאליק חיים נחמן  

 1958דביר  ויהי היום,   האשה ומשפטה עם הרוח  ביאליק חיים נחמן  

 1958דביר  ויהי היום,   משפט הביצה  ביאליק חיים נחמן  

 תש"ל ,  דביר ויהי היום,   מי ענד לדוכיפת ציצת זהב?  ביאליק חיים נחמן
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 1975יבנה, אצלנו בשכונה,  משחק הכדורגל  בן שלום צביה 

 2000חידקל, האי כלומפופו ועוד סיפורים,  איך הצילה איכות הסביבה את חיי  גדליה עמי 

   1994אסטרולוג, ,  משליו וסיפוריו  –הנודד  הנשר והעפרוני ג'ובראן ח'ליל 

   1994אסטרולוג, ,  משליו וסיפוריו  –הנודד  דמעות של צדיק  ג'ובראן ח'ליל 

   1994אסטרולוג, ,  משליו וסיפוריו  –הנודד  הצל ג'ובראן ח'ליל 

 1959הקיבוץ המאוחד, , רשימות מבית המוות הנשר  דוסטויבסקי פיודור 

אגדות אחרות )תרגום: חנה    33הענק והחייט ועוד   הדייסה המתוקה  האחים גרים  
   1993מחברות לספרות,  לבנת(, 

 1955עם עובד,  יעיש, שומר שבת הזז חיים 

 הקיבוץ המאוחד, תשל"ג  כולם בסנדלים, האדון החדש בשיכון  וישניצר נעמי 

 הקיבוץ המאוחד, תשל"א  הכורסא המתנדנדת, ככר העצב וככר השמחה  זרחי נורית 

 1973פועלים, בצילו של עץ הערמון,   סיפור עצוב בנימין טנא  

 הקיבוץ המאוחד, תשל"ג  כולם בסנדלים, המחברת  טשרנוביץ ימימה  

 1971ספריית פועלים,  עוד סיפורים בין אביב לענן,  איך למדתי לכתוב בדיו  יונתן נתן

 1971ספריית פועלים,  עוד סיפורים בין אביב לענן,  גנב קטן יונתן נתן

 2005הקיבוץ המאוחד,  סיפורים עם כנפיים,  הילד שעלה מן הים  מושון לבנה 



 1987עם עובד, מפגשים ו',   החייכן  נוי יצחק 

 עץ הדובדבן השבור סטיוארט ג'סי 
 )מדריך למורה(  

משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים,  מראות,  
 תשנ"ב 

קרילוב איבן  
  'אנדריביץ

נוסח   שתי חביות  ממשלי קרילוב,  י"ד  ועוד  והחסידה  האריה 
 1970צ'צ'יק,   י'עברי: אוריאל אופק,  

קרילוב איבן  
 'אנדריביץ

נוסח   צרור הענפים ממשלי קרילוב,  י"ד  ועוד  והחסידה  האריה 
 1970צ'צ'יק,   י'עברי: אוריאל אופק,  

 2005הקיבוץ המאוחד,  סיפורים עם כנפיים,  נחש הזהב המכושף  קרמר עדנה 

ארבעה סיפורים לילדים: האולר, השעון, הדגל,   האולר שלום עליכם 
 1983פועלים,    האתרוג,

   

 
   ספרים בקריאה עצמאית. 15 -ספרים בקריאה מונחית ו  4 :   יש לקרוא בכל שנהספרי קריאה

 

 2008הקיבוץ המאוחד,   לא רואים עליה אהרונוף חגית 

 1984זלמן שז"ר, מרכז  הנער מסיביליה  אורגד דורית 

 1983כתר,   אח בוגר  אורלב אורי 

 1991כתר,   לידיה מלכת ארץ ישראל   אורלב אורי 

 2001גרף,  מסע אל ים הנהר  איבוטסון אווה 

 ספריית בית אל, תשמ"ח  האוצר של פתחי  אלון אמונה 

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/learning/Pages/teaching-learning-materials.aspx


 2001הקיבוץ המאוחד,   המסע שלי עם אלכס  אלמוג רות 

 1986עובד,  עם   כדור הכסף אלמוג רות 

 2010ידיעות ספרים,   נשים קטנות  אלקוט, לואיז מיי 

 1983זמורה ביתן,   סדרת מרגנית,  מומו אנדה מיכאל 

 2001דני ספרים,   מטבעות הכפר הנסתר אריאל פנינה 

פרנסס  ברנט  
 הודג'סון

 2006כתר,   סוד הגן הנסתר

 1958יבנה,  שביל קליפות התפוזים  גוטמן נחום 

 1963עם עובד,  החופש הגדול או תעלומת הארגזים  גוטמן נחום 

 2008ספריית פועלים,   ניסים ונפלאות  גולדברג לאה 

 2007ספריית פועלים,   מעשה בצייר  גולדברג לאה 

 2006מדרשת מעלה חבר,   אין דבר כזה ילד רע  גרוס אושי 

 זמורה ביתן, תשמ"ד  דני אלוף העולם דאל רואלד  

 2002זמורה ביתן,   סדרת מרגנית,  בגלל סופר מר הכל  די קמילו קייט 

 2003ספריית פועלים,   אני דוד  הולם אן

 2007דני ספרים,   יש מקום בארץ ישראל  הירדני תמר 



 1993עם עובד,  אחי אחי  הרניק רעיה 

 2005הקיבוץ המאוחד,   קשה להיות קקטוס  חבושי חווה 

ספרים,   הרפתקאות טום סוייר מרק טווין      2008ידיעות 
 2009הוצאת אריה ניר,  

     הקלברי פין טוויין מרק 
 )מדריך למורה( 

 ,   2008ידיעות ספרים,  
 2004הוצאת אריה ניר,  

 1986הקיבוץ המאוחד,   בקבוק הבושם של אמא  טפר יונה 

 1994הקיבוץ המאוחד,   לעזוב בית  טפר יונה 

 1992מחברות לספרות,   מרי פופינס טרברס, פמלה לינדן

 1997הקיבוץ המאוחד,   מונה מספר לכוכבים לורי לויס 

 2001סדרת מרגנית, זמורה ביתן,   החתול שרצה להיות איש  לויד אלכסנדר 

לווינשטיין  מלץ  
 רונית 

 2000ידיעות ספרים,   מעבר לפינה 

לווינשטיין  מלץ  
 רונית 

 2008ידיעות אחרונות, ספרי חמד,   בין ים לים 

 1984זמורה ביתן,   סדרת מרגנית,  הנערים מרחוב פאל  מולנר פרנץ 

 2007הקיבוץ המאוחד,   אבירי השולחן העגול מלורי תומס 

 2000זמורה ביתן,   סדרת מרגנית,  מסע בסימן כלב  מקושינסקי קורנל 

 2000זמורה ביתן,   סדרת מרגנית,  השערוריות של באשה  מקושינסקי קורנל 
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 2003הקיבוץ המאוחד,   סוד הבית הוורוד אבני עפרה - גלברט

 1976שקמונה,   ששה ימים ושבעה שערים  נבון יצחק 

   שרה גיבורת ניל"י עומר דבורה 
 )מדריך למורה(  

 

 1967יוסף שרברק, 

 1971יוסף שרברק,  אני אתגבר  עומר דבורה 

 2008זמורה ביתן,   סדרת מרגנית,  לב של דיו  פונקה קורנליה 

 2000זמורה ביתן,   ,סדרת מרגנית הקוסם קיטוש קורצ'אק יאנוש 

 1979כתר,   המלך מתיא הראשון )א', ב'( קורצ'אק יאנוש 

 2004ספריית בית אל,   איזה שבט אתה? ב אורבך אורי 

 1984כתר,   ספר הג'ונגל קיפלינג רודיארד 

 1988מלוא בע"מ,  - לאור אל עצמי  פדר גלילה  - רון

 1999ידיעות אחרונות,   החכמים הארי פוטר ואבן  רולינג, ג'יי קיי 

 2003עם עובד,      עוץ לי, גוץ לי   שלונסקי אברהם 
 

 

 
 . מקורות לפחות 3יש ללמד בכל שנה  מקורות יהודיים:  

 

 פרק קל"ז תהילים   אם אשכחך ירושלים     
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 'נ נדרים , סג -סב כתובות ,בבלי תלמוד  ורחל עקיבא  'ר 
 יח סעיף , קעט 'עמ , האגדה ספר

 יוסי  ורבי המטרונה 
 

 מהדורת פי-ל ע .א ,ח פרשה ה,  רב ויקרא

 קסו  -קסד 'עמ ת,מרגליו
 תיאודור  מהדורת פי - לע .סח  פרשה רבה בראשית

 ;יז ;  ד פרשה ה,  רב בראשית 77-73'  עמ ,אלבק
 סח  ה; כ

          תענית פרק ג, דף כ'תלמוד בבלי,  רבי אלעזר והמכוער  
 , עמ' תקב', סעיף כז 1987דביר, ספר האגדה, 

 פרק ו  נוסח א,אבות דרבי נתן,  מה היה תחילתו של רבי עקיבא?  
 , עמ' קעט1987, דביר, ספר האגדה

 

 בבא קמא, דף נ, עמ' ב' תלמוד בבלי,  רשות הרבים ורשות היחיד  

 לשונך  נצור'( חיים סם ליקח מבקש מי 

 )'מרע
 

 יט ע"ב   ,ז "ע  ; טז ר"ויק

 ט"קס סעיף ,תקנ 'עמ, 2000, האגדה ספר
  

 שורות ראשונות 5סג   ליקוטי מוהר"ן תניינא,  כי דע, כי כל רועה ורועה... ר' נחמן  

   נוסחא א' פרק ד'אבות דרבי נתן  תן לי יבנה וחכמיה 
 פרק י'ב עמ' קמ"ד  חלק א', ספר האגדה, 

 דף י' ע"ב תלמוד בבלי  רבי מאיר והבריונים  

 סידור התפילה ברכת החודש  פיוטי חול 

 סידור התפילה תפילה לשלום המדינה  

 קכז  טז,  קע"ז, , ספר האגדה נחום איש גמזו  

   

 
 . יש ללמד שירים וסיפורים המייצגים כל חג וכל עונה   חגים ומועדים:

 



 
 חגי תשרי 

  

 לפי נוסח עדות המזרח  –מתוך תפילת יום הכיפורים   נכון בן אדם מה לך נרדם  אנונימי    

 סידור התפילה נוסח עדות המזרח אל חי יפתח אוצרות שמים פיוט גשם   –אנונימי  

 סידור התפילה נוסח אשכנז  זכור אב פיוט גשם   –אנונימי  

 מחזור התפילה לימים נוראים  ונתנה תוקף  מיוחס לר' ברוך ממגנצה 

 )סוכות(  -סידור התפילה  תן לרצות טל  ר' אלעזר בירבי קליר 

 1985פועלים,   באומר ובשיח ג',  סוכתו של סבא בר עמוס  

 ויקרא רבה, ל' י"ב  ארבעת המינים בעם ישראל  

 גם השנה  גולדברג לאה  

 )מדריך למורה( 

 1985  בוץ המאוחד, י הק , ניחוח הדסים 

 מתוך סידור התפילה  אנא בכוח  מיוחס לר' נחוניה בן הקנה 

פי נוסח עדות  - הסליחות לימים הנוראים עלמתוך  אם ַאפס    ר' אפרים בן יצחק מרגנשבורג 
 המזרח 

להפתח   ר' שמואל אבן עבאס  רצון  שערי   עת 
 )'עוקד והנעקד והמזבח'(

 מתוך תפילת הימים הנוראים נוסח עדות המזרח 

 מתוך תפילת יום הכיפורים  אל נורא עלילה ר' משה אבן עזרא 

 יום הכיפורים אצל עדות המזרחתפילת ערב מתוך  לך אלי תשוקתי  ר' אברהם אבן עזרא  

 1962ספר בר מצווה,   מעשה בחייט  שטיינמן אליעזר 
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 שלום עליכם 

 
 ש"י עגון

 הדגל

 
 אתרוגו של אותו צדיק

ארבעה סיפורים לילדים: האולר, השעון, הדגל,  
 1983פועלים,    האתרוג,

 

 , הוצ' שוקן האש והעצים

 
 חנוכה 

   

 1951הקבוץ המאוחד, , פרחי בר  אנו נושאים לפידים  זאב

 מתוך סידור התפילה )חנוכה( מעוז צור ישועתי מרדכי )חזק(

 1990כתר, חג לעם,  החנוכיה שלא דלקה  משה רבי )רשם( 

    ט"ו בשבט  

 1987 פורה,  שירת רחל, אל ארצי  בלובשטיין רחל  

 1978  המאוחד, בוץ יהק   מי שנשאר עם עצמו, סיפור לשלוש שאלות יערי מירה  - מינצר

 גודטיימס, תשמ"ח לי לך לנו,  תפילת האילן  מנוסי דידי 

    פורים 

 1973הקיבוץ המאוחד,  ספר התיבה המזמרת, הופעת הלצים אלתרמן נתן

 1980, מסדה  קרוסלה, אולי אני אהיה מלכה?  נאור לאה  

    פסח 

 ארבעה עמדו על הים  איבן עזרא אברהם 
 

קובץ חוכמת אברהם איבן  ר' אברהם אבן עזרא, 
 קדם, תשל"א ,  עזרא

    2000  פועלים,  תפוח בדבש,  ביעור חמץ  ניר חנה  



 1978דביר,  סיפורים בשלושה קולות, תריסר אגוזים גנובים  שמיר משה  

    יום השואה 

 פי נוסח עדות מזרח -הסליחות לימים הנוראים על אל מלא רחמים  לזכר קדושי השואה   

 1946  ,   15גיליון   , 1שנה ניצוץ, שיר הפרטיזנים  גליק הירש  

 1992יד ושם,  כל המקיים נפש אחת,   חסידי אומות העולם חפר חיים  

 2006יד ושם,   בת כזאת רצינו  מורגנשטרן נעמי 

 1962הקיבוץ המאוחד,  חברי הקטנים,  מרים אמא קטנה מזיא פרידקה מרים 

 ג' מפגשים ב וגם 

 דברו לא קיים שמעוני דוד 

 )מדריך למורה( 

 תשי"א  מסדה, אסיף,

    יום הזיכרון ויום העצמאות  

 יה( ישרליה )שער העל אלברשטיין חוה  

 )מדריך למורה( 

 1986תקליטור: מהגרים,  

 1974ארגון חברי הפלמ"ח,    משפחת הפלמ"ח, באב אל ואד גורי חיים 

 1983כנרת,   אתם זוכרים את השירים,  הנסיך הקטן  גפן יהונתן 

 2003מים,  תקליטור: זמן  הגאולה,   אהרון רזאל )יום העצמאות(  זמן הגאולה 

 1983משרד הביטחון,  גבעת התחמושת,   גבעת התחמושת לב יורם   טהר

 1981חלק א', אלף זמר ועוד זמר,  מי שחלם  מנוסי דידי 
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 1984חלק ג',  אלף זמר ועוד זמר,  בן יפה נולד מנור אהוד 
 

 2005כנרת זמורה ביתן, דרך המילים ה',   ונתתי שלום בארץ נחמן מברסלב ר'  

 בראשית רבה פ"ב, פסיקתא רבתי "ביום השמיני"  ושבו בנים לגבולם  

    ל"ג בעומר  

 תלמוד בבלי, שבת, לג, ע"ב,     רבי שמעון בר יוחאי  במערה  
 ירושלמי שביעית פ"ט ה"א, בראשית רבה ע"ט

 ,  ספר האגדה, חלק ב', פרק י"א, סעיף רכ"א
 דביר, תשט"ז  

 ביתן, תשס"ו  -כנרת זמורהדרך המילים ג',  מדורה גדולה ומדורה קטנה  לוין עמוס  

   1981,  פלד  דליה   ,סיפורי פעמונים לילדים רבי עקיבא רביקוביץ' דליה  

 1980עם עובד,   סיפורים וציפורים, נס ל"ג בעומר שמאלי אליעזר 

    יום ירושלים  

 1994חלק ו'  אלף זמר ועוד זמר,  ירושלים שלי  אלמגור דן  

 1994 יוני,   ידיעות אחרונות,  הסיכוי  בכר אהרון  

 1998(, זמורה ביתן, אף מילה רעה )כמעט הצנחנים בוכים  חפר חיים  

 2005ביתן,  כנרת זמורה  דרך המילים ו',   העיפרון טשרנוביץ אבידר ימימה 

    שבועות 

 1977הקיבוץ המאוחד,   פרחי בר,  "הרי זה ביכורים"  זאב 



 1974דביר,   בחלומי,   מעשה בגחליליות ילן שטקליס מרים  

 1957, מסדה,  עם שחר נצאה  על שפת ים כנרת  פיכמן יעקב 

 1983חלק ב',  אלף זמר ועוד זמר,   ים השיבולים  קינן יצחק 

 1969מרכז לתרבות ולחינוך,    זמרים,  –מתיתיהו שלם   שיבולת בשדה  שלם מתיתיהו

    שבת 

 ספרדים ובני עדות המזרח  –מתוך סידור התפילה   לנר ולבשמים  בר יוסף סעדיה  

 1992מעלות, פיתחו את השער ה',   מצוה הבאה בכרכרה   נוריאל מנוחה )מעבדת( 

 עגנון ש"י  
 

 הפרוטה

 

ואלו,  1959  שוקן,  אלו 

 

 , הוצ' דבירמפי העם האוצר  פרץ י.ל.

 
 

  



 

 

 מעגל שלישי  –יוצר"  רשימת יוצרים מומלצים לפעילות "ייחודו של 

  

  

 עומר דבורה  גולדברג לאה  אורלב אורי 

 עמיר אנדה  גפן יהונתן  אזופוס 

 קיפניס לוין  האחים גרים  אליצור רבקה 

 קלייב סטייפלס לואיס  זרחי נורית  אלתרמן נתן 

 קסטנר אריך  יונתן נתן  אנדה מיכאל 

 קרילוב  ילן שטקליס מרים  כריסטיאן אנדרסן הנס 

 שלו מאיר  כהן אסיף שלומית  בן דור דתיה 

 שנהב חיה  סידון אפרים  ביאליק חיים נחמן 

  

והם  * ועשירה,  יצירתם מגוונת  נוספים אשר  מופיעים   אפשר לבחור ביוצרים 
  (. 60 ברשימת היצירות שלהלן, ו/או ברשימת היוצרים בתכנה"ל )עמוד


