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נחשב לאחד . בריי� בעת החדשהמגדולי המשוררי� הע. )1934�1837( חיי� נחמ� ביאליק

, עריכת כתבי עת, פעילותו הרבה כללה בי� השאר. המשפיעי� הגדולי� על התפתחות השירה

. וכ� תרגו� יצירות מופת לעברית, סיפורי� ומאמרי�, עיבוד והוצאה לאור של מאות שירי�

נו על ידי שרבי� מה� הולח, פזמוני� ושירי ילדי�, ביאליק חיבר ג� שירי� שהיו לשירי ע�

, הכניסיני תחת כנפ�, הפרח לפרפר, ק� לציפור: כגו�, וה� מושרי� עד היו� מלחיני� שוני�

  . שיר לעבודה ולמלאכה ועוד, נדנדה

וכ� את , מבית המדרש והישיבה, בכתיבתו ביטא ביאליק את חוויותיו מתקופת ילדותו בפולי�

כדי , ארצה החל בפעילות ציבורית ועלייתע� . בעקבות הפרעות ביהודי� רשמיו ורעיונותיו

ביאליק היה . וחינו� עברי לאומי להשפיע על חיי הרוח ולעודד יצירת ספרות עברית חדשה

  .ממחדשי השפה העברית

  

. 1924נולד ברוסיה ועלה לאר� בשנת . סופר ומבקר מוסיקלי, מלחי�). 1899�1968 (מנשה רבינא

בניהול , בניצוח על מקהלות, ועסק בהלחנה, �להעמקת התודעה המוסיקלית באר רבינא פעל רבות

  .בלחניו ניכרת השפעה ממזרח אירופה ומיזוג יסודות מזרחיי�. המוסד להפצת מוסיקה בע� ועוד

הצומח מתו� הע� ומבטא את " זמר עממי"את הזמר האר� ישראלי ביקש רבינא לראות כ

  .ולת הע� לשיר אותוהסממ� החשוב ביותר בזמר הישראלי הוא התאמתו ליכ. אורחות חייו

  

   על תוכ� השיר והקשר שלו לנושא אורח חיי� בריא –" בערוגת הגינה"

  :הצעה לפעילויות

  :עיינו במילי� לשיר: פעילויות תוכ�



בחרנו בשיר זה . תנועה במחול, קשרי� חברתיי�, רגשות: המשורר מקנה לירקות תכונות אנושיות

הפעילות שנעסוק בה תהיה קשורה להיכרות ע� . נהמאחר והוא מציג בפנינו את הירק בערוגת הגי

 .שמוסי. המשורר לערוגה" האנשה"הירקות בערוגת הגינה מבלי להתעמק ב

 . את הירקות המופיעי� בשיר זהבעיגול הקיפו  •

 ?מוכרי� לכ� אילו מ� הירקות  •

 ?אילו מ� הירקות יצא לכ� לטעו� •

 ?היכ� גידלת� אות�? אילו מ� הירקות יצא לכ� לגדל •

 ?לו ירקות את� אוהבי� ואינ� מוזכרי� בשיראי •

מיו� פירות וירקות :|באתר הבאעיינו . הירקות ה� מרכיב מאוד חשוב בתזונה שלנו •

edu.orianit.www://http- בחמישה צבעי�

htm.tofesperotyerakot/homepage/cp/riutcmb/il.gov.negev 

 ?  מדוע יש לצרו� ירקות ופירות בחמישה צבעי�רשמו •

 ?סכמו בנקודות מדוע חשוב לצרו� ירקות בכל אחת מ� הארוחות ביו� •

 .רשמו את המתכו� לסלט זה. המליצו על סלט ירקות שאת� אוהבי� במיוחד •

מיינו את הירקות לפי . ימה של ירקותהכינו רש. מומל� מאוד לאכול ירקות מכל הצבעי� •

 . סגול וחו�, כתו�, לב�, צהוב, אדו�, ירוק: הצבעי� הבאי�

את , רשמו ליד כל אחד מ� הירקות את שמו". ערוגת גינה"טפחו בבית הספר : המלצה •

. כדאי לבחור ולגדל ירקות מצבעי� שוני�. ערכו התזונתי ואת הוראות הטיפול בו 

של בית הספר ותמשו� אליה יותר תלמידי� " הירוק"תוסי. לנו. צבעונית " ערוגת גינה"

 .שייחשפו למידע ויושפעו ממנו

: |העשרה לצוות על כוח הצבע •

NodePag&95=Subid&64=Subnum?asp.Sub_Site/il.org.plants.www://http

in_sub_Site=e 

 

:פעילויות במוסיקה  

: בביצועה של רוחמה רזהאזינו לשיר   

WxPQ2xHGehE=v?watch/com.youtube.www://http  

  :שולה ח� לביצוע נוס� של האזינו

SgvQ2XzctOd=v?watch/com.youtube.www://http 

  

 ?מה גילית�. עקבו אחר המילי� והאזינו למוסיקה •

 ?מדוע לדעתכ� לא מבצעי� את השיר במלואו •

 את הביצועי� איזו תחושה את� חשי� כשאת� שומעי�? מה משות. לשני הביצועי� •

 ?לשיר

 .הסבירו מדוע? באילו מבי� שני הביצועי� נותני� יותר ביטוי להתרחשות החברתית •



הא� לדעתכ� המשורר רצה לציי� . ערוגת הגינה היא ערוגה צבעונית ויש בה התרחשויות •

הירקות או שכוונתו הייתה לתאר את התנועה " האנשת"תופעה חברתית דר� 

אילו היית� שומעי� את . גת הגינה דר� הסיפור החברתי הצבעונית בערותוהדינאמיו

 ?המוסיקה ללא המילי� איזו מבי� שתי האפשרויות היא היית� מתאימי� למוסיקה

בטאו ביצירתכ� את הדינאמיות . תנועה וצליל, בציור" ערוגת גינה" צרו: באלתורפעילות  •

  . וההתרחשות בערוגת הגינה

 
 ? כיצד שיר זה יכול לתרו� לשיפור חיי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  שיר התפריט

  דתיה ב� דור:  ולח�מילי�
  . מי שרעב שיטול ידיי�

  , האוכל כבר מוכ�

  וכל אחד מוזמ� 

  לבוא אל השולח� 

  . ולאכול את ארוחת הצהריי�

  

  ? מה אוכלי� היו�, מה, מה, מה

  ? וכלי� היו�מה א, מה, מה, מה

  

  , גבינה צהובה וגבינה לבנה

  ,  ומרק אפונהאטריותמרק 

  , ריבה מתוקה וריבה חמוצה

  . וחמיצה

  , דג ממולא ודגי� מלוחי�

  , ולפת� תפוחי�, אפרסק, תפוז

  , כרוב מאודה כרובית אפויה

  . הועוגיי

  

  ... ?מה אוכלי� היו�, מה, מה, מה

  

  , פלאפל וטחינה

  , חמאה ומרגרינה

  , רפרפת, הגויאב

  . וג� זיתי�

  , בננה, גזר

  , ותה מתוק ע� נענע

  , שמנת קצפת

  .ושני תותי�

  

  

  )1944 –נולדה ב (דתיה ב� דור 

דתיה ב� דור נולדה באלכסנדריה .  לילדי�נה ומלחיתמשורר, תמחזאי, תתסריטאי , תסופר

ו בתל אביב ואחר ב� דור גדלה בשכונת יד אליה.  עלתה ארצה ע� הוריה בגיל שנה וחצי.שבמצרי�

ב� דור למדה במדרשה למחנכי� למוזיקה . כ� ברמת ג� והייתה חניכה ומדריכה בתנועת הצופי�

א� מאז ,  שני�11היא עסקה בחינו� מוזיקלי במש� . ובחוג לתיאטרו� באוניברסיטת תל אביב

שירי� ולחני� לתוכניות הגיל הר� ששודרו בטלוויזיה  , היא כותבת תסריטי�1976שנת 

רחוב "ו" באר� הקטקטי�", "ציפיטפוט", "פרפר נחמד" ,קשקשתא" (מה פתאו�: "חינוכיתה

 י�יצירותיה הרבות ראו אור בספר. )של ערו� הילדי�" ע� הפיטפוזי�"ולסדרה " סומסו�

שמונה מחזה לילדי� פרי עטה .  מחשב המיועדי� לגיל הר�יקלטות וידאו ומשחק, י�תקליטור

ב� דור א. מרבה להיפגש ע� תלמידי� .  באר� ואחת באסטוניההועלו על בימות התיאטרו�



תרגמה ועיבדה מספר שירי ילדי� לועזיי� , כמו כ�. במסגרת מפגשי� ספרותיי� ובמופע בימתי

בפרס מיוחד מטע�   זכתה2011בשנת ". שובבי� במיטה", "מי שטוב לו ושמח"כגו� , לעברית

  .� היצירה� על תרומתה רבת השני� לתחו"דירקטוריו� אקו

   : מתו� האתר

-94%7D%99%7D%AA%7D%93%7D%-F9%7D%E9%7D%90%7D/%com.lalatribe://http

art./139238A%7D%95%7D%93%7D%-F9%7D%91%7D%  

   על תוכ� השיר והקשר שלו לנושא אורח חיי� בריא –" ר התפריטשי"

  

  :הצעה לפעילויות

  : פעילויות תוכ�

 ?מדוע חשובה תזונה מאוזנת לשיפור איכות חיינו •

 ?כיצד נית� לשמור על תזונה מאוזנת •

 ?הא� יש לכ� תפריט קבוע? כמה ארוחות את� אוכלי� ביו� •

ארוחת ,בבית�בוקר: ארוחות ביניי�2& ת וכעיקריו :הכינו תפריט הבנוי משלוש ארוחות •

הא� : בדקו. שלבו בתפריט דברי� שאת� אוהבי�.  וערבביניי�  ארוחת,צהריי�, ביניי�

? כמה פחמימות הוא מכיל? הא� הוא מכיל מספיק נוזלי�? התפריט מכיל פירות וירקות

מני� כמה שו? הא� הוא מכיל דגני�? הא� הוא מכיל בשר? הא� הוא מכיל מוצרי חלב

כמה חטיפי� הוא מכיל ומאיזה . תנו דעתכ� לכמות המלח והסוכר בתפריט? הוא מכיל

 ?סוג

מה� הפיתויי� העומדי� בפנינו במסעות . תזונה מאוזנת תלויה בי� השאר בצרכנות נבונה •

 .רשמו את רעיונותיכ�? כיצד אפשר לעמוד בפני הגירויי� הללו? הקניות שלנו

הא� התפריט  .וסמנו קו מתחת למוצרי� הפחות מזיני�, הקיפו את המוצרי� המזיני� •

 ?"תפריט מאוז�"הינו " שיר התפריט"של דתייה ב� דור ב

 הבסיס לתזונה נבונה & העשרה למורי� מצגת משרד הבריאות על פרמידת המזו�  •

 www.briut.gov.il/Download/pages/piramid2010.pps &ופעילות גופנית

  

:פעילויות במוסיקה  

:בביצועי� הבאי�שיר האזינו ל  

  ":פרפר נחמד"מתו� 

ADE865SME_x=v?watch/com.youtube.www://http  

  :קליפ לשיר התפריט

swf.ohlim20%ma-tafur=fn?aspx.player/pages-manage/il.co.tafuralay.www://http  

 : הביעו דעתכ� •

 ?הא� לדעתכ� הלח� לשיר והביצועי� שלו מתאימי� לאוירה בשיר .1

 ?הא� יש הבדלי� מהותיי� בי� הביצועי� .2



 ?ה מעדיפי� ומדוע/איזה ביצוע את .3

 ?מכמה חלקי� מורכב השיר •

 כל חלק מושר בנפרד או שכמה חלקי� מושמעי� בו שימו לב הא�? מה מיוחד בשיר •

 ?זמנית

 ?חישבו מדוע דתיה ב� דור הלחינה כ� את השיר •

  

  
  ?חיי�כיצד שיר זה יכול לתרו� לשיפור 

  
 

  

  

  

 

  

  

  : ב� דור הקשורי� בתפריטהשירי� נוספי� של דתי •

  "משפחה מיוחדת במינה"

 :swf.mishpaha-tafur=fn?aspx.player/pages-manage/il.co.tafuralay.www://http  

  ":מה צריכי� הירקות"

 swf.yerakot-tafur=fn?aspx.player/pages-emanag/il.co.tafuralay.www://http  

  :" מ� הפרדסשי"

swf.pardes-tafur=fn?aspx.player/pages-manage/il.co.tafuralay.www://http  

  :"חיותה בריאותה"

swf.studio-hayuta-tafur=fn?aspx.player/pages-manage/il.co.tafuralay.www://http  

  

  :משחקי  בריאות •

-99%7D%7A%7D%97%7D%9A%7D%E9%7D/%pages-manage/il.co.tafuralay.www://http

-AA%7D%95%7D%95%7D%6A%7D%-AA%7D%95%7D%90%7D%99%7D%8A%7D%91%7D%

aspx.99%7D%B9%7D%95%7D%0A%7D%99%7D%97%7D%  

 

 


