
 
 

 שבמרכזה יצירת עגנון יחידת הוראה מודולרית - 'מהו בית?'

 'מהו בית?' -נושאים הנובעים מן הנושא המרכזי -חלוקה להוראת היצירות בהתאם לתתי - 4חלק 

 

 בתוך הספר: שם היצירה שם היוצר נושא-תת על-נושא

מהו 

 בית?

מלחמה על 

 הבית

 )סיפור( מאויב לאוהב ש"י עגנון
, שוקן, מאויב לאוהב ועוד סיפורים

 9 - 7, עמ' 1992

 )סיפור(  פרנהיים ש"י עגנון
, שוקן, סמוך ונראה, ספר המעשים

 181 - 170תשכ"ז, עמ' 

 2004זמורה ביתן,  )רומאן( ארבעה בתים וגעגוע  אשכול נבו

 1953, עם עובד, במעגלי אהבה )סיפור( סובבתהו בכחש יהודה בורלא

 )סיפור(  אח קטן רונית מטלון
, הוצאת הספרייה החדשה, זרים בבית''

 1992הקיבוץ המאוחד, 

 בית בעל שם רע נג'יב מחפוז' 
 ,הגנב והכלבים, וסיפורים אחרים

 1970ספריית פועלים, 

הבית 

 כמטאפורה

 )סיפור( האדונית והרוכל ש"י עגנון
חכמים שהיו בעירנו ועוד שני תלמידי 

 116 - 104, עמ' 1996, שוקן, סיפורים

 ש"י עגנון
)סיפור  האדריכל והקיסר

 קצרצר(

, "עד הנה", שוקן, תשכ"ב, עמ' עד הנה

 נד

 1985, הקיבוץ המאוחד, שירי זלדה )שיר( כאשר היית פה זלדה

 2002, הקיבוץ המאוחד, ערבון )שיר(  הבית הישן אריה סיוון 

 אידה פינק
 הגן המפליג למרחקים

 )סיפור(

 , 2004עובד, -, עםכל הסיפורים

 51 - 49עמ' 

 )שיר( בית אמר בית יונה וולך
, הקיבוץ ההכרה נפתחת כמו מניפה-תת

 1992המאוחד, 

 רוני סומק
 המנון ילדי העובדים הזרים

 )שיר( 

 2013ביתן, -, זמורהכוח סוס

 1991, הקיבוץ המאוחד, השיריםכל  )שיר(בתים  דן פגיס

בית 

החלומות 

מול הבית 

 הריאלי

 )סיפור( מדירה לדירה ש"י עגנון

 

, שוקן, סמוך ונראה, ספר המעשים

 181 - 170תשכ"ז, עמ' 

 1975, שוקן, סיפור פשוט )נובלה( סיפור פשוט ש"י עגנון

 )סיפור קצרצר(  הקן מאיה ערד
-זמורה, כנרת עשרים סיפורים קצרים

 33 - 32. עמ' 2015ביתן, 

 )שיר(  פיגומים ארז ביטון
, הקיבוץ המאוחד, ציפור בין יבשות

1990 

אשליה של 

 בית 

 )סיפור( האדונית והרוכל ש"י עגנון
שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו ועוד 

 116 - 104, עמ' 1996, שוקן, סיפורים

 יונה וולך
  הבית עומד ומסביבו יש עצים

 )שיר( 

, הקיבוץ ההכרה נפתחת כמו מניפה-תת

 1992המאוחד, 

 )שיר(  שיר קניה בדיזנגוף ארז ביטון
, הקיבוץ המאוחד, ציפור בין יבשות

1990 

 1960, הקיבוץ המאוחד, שושנת רוחות )שיר(   אודיסס חיים גורי

 1983, אור עם, בית בובות )מחזה( בית בובות הנריק איבסן

 פו-אלןאדגר  
)סיפור  נפילת בית אשר

 מתורגם(

, (1סיפורים ) –המכתב הגנוב ואחרים 

מאנגלית: אלינור ברגר, הוצ' הספריה 

, עמ' 2010החדשה / הקיבוץ המאוחד, 

213 - 231. 

 


