בס"ד

יצירות לכיתות ז'-ח'
שם היצירה

שם המחבר

מקור

סוגה

נושא

תקציר

כתה

הזבובים

ראב"ע

ילדותנו ז מהדורה
ישנה עמ 238

שירת ימי
הביניים

הומור

זבובים מטרידים ובבוא
.הסתיו והקור הם נעלמים

ז-ח

לובן

אהרן גלאנץ
)לילס(

לילס – עמ'  167שיר

אל עצמי

לבן שבלב  -חודש אלול

ז-ח

רשת הפלא

צבי יאיר

ילדותנו כיתה ו עמ
74

שיר

אל עצמי

השיר מתאר באמצעות
מטאפורה את המציאות
הניסית שבה אנו חיים..

ז-ח

גחליליות

דוד זריצקי

ילדותנו ו עמ 35

סיפור

גדולי ישראל
ודמויות מופת

תיאור עונים של יהודי צפת
בתקופתו של רבי שמואל,
ומסירות נפשו ללמוד
התורה.

ז-ח

מפתח זהב

יעקב רימון

אדר נוזלי ישע

ר' יהודה הלוי

פיקוח נפש

מאיר להמן

מבחר שירים""
ליעקב רימון
בהוצאת הקיבוץ
""המאוחד

שיר

מעגל השנה

פיוט תפילה על הפירות
והאילנות בהקשר לשמונה
עשרה הברכות בתפילת
.עמידה

ז-ח

אמונת חכמים

אדם זקן שואל שאלה
שולית וחסרת חשיבות
ומעכב את הרב מלצאת
לדרכו.

ז-ח

נעמי אל רות,
רות אל נעמי

א .מרגלית

מעיל קטון

שני שירים
מתכתבים
זה עם זה

מעגל השנה /
מידות

דו שיח שמתנהל בין נעמי
לרות.

ז-ח

הונאה

ה .תראל

עלי כותרת ע"מ 51

שיר

אל עצמי

השיר מתאר ביקור של
הדובר בתוך עצמו
והחלטות שנתקבלו.

ז-ח

1

ההדיר :מנחם קרובת י"ח
אזולאי לט"ו בשבט
בספר "ארץ ישראל
ופיוטיה" בעריכת
אפרים חזן,
ירושלים תשנ"ו,
עמ' 198-213

אל עצמי מפתח זהב מונח לגורל
.הימים

ז-ח

עת לחשוב" גליון" סיפור
36

בס"ד
יום ליבשה

ריה"ל

הגדה של פסח

פיוט

מעגל השנה
ברית מילה

פיוט של גאולה לשביעי של
פסח

ז-ח

להגשים

אורי מרטון

בקהילה

שיר

אמונה

השיר מתבסס על פירוש
רש"י ,כי התפילה לא נועדה
כדי להביא את הגשם ,אלא
חוסר הגשם נועד כדי
להביא את התפילה.

ז-ח

סגירת מעגל

אורי מרטון

בקהילה

שיר

גשם ,תפילה,
חוני

אינטרטקסטואליות לסיפורו
של חוני המעגל.

ז-ח

עוממת הגחלת

צבי יאיר

מראש צורים

שיר

אל עצמי

השיר מתאר מצבים שאין
אפשרות לתקנם ,ומעביר
את תחושת ההחמצה על
חוסר ניצול הזמן.

ז-ח

צור וגל

צבי יאיר

מראש צורים

שיר

אל עצמי,
אמונה

השיר מציב ניגוד בין רצונו
של האדם לבין מילוי
משאלתו על ידי הבורא ,תוך
העברת התחושה כי בורא
העולם הוא שיודע מה טוב
בעבור האדם.

ז-ח

שפרו

אורי מרטון

בקהילה

שיר

מעגל השנה

השיר מתאר בוקר אלולי
שאינו שונה משאר הבקרים
בסופו מתואר קול פנימי
)המתואר כקול השופר(
שמעורר לשינוי.

ז-ח

את שצוחקת
אחרונה

משה גוטמן

יתד נאמן שיר

מעגל השנה,
מידות

פנייה לערבה וניחומה
במניית מעלותיה וייחודה.

ז-ח

פרקים נבחרים
מהספר הלן
קלר

הלן קלר

הדפסה שמינית,
הוצאת עם עובד
תל אביב

פרקים
מספר

השונה בחברה

יומנה של הלן קלר ,נערה
עיוורת חרשת שהצליחה
להתגבר על החושך בעזרת
מורתה.

ז-ח

התכתבות בין
רבינו תם לאבן
עזרא

רבינו תם ואבן
עזרא

המבשר תשע"ה

שירה

גדולי ישראל
ודמויות מופת

שירי תהילה הנשלחים בין
שני הגדולים שבהם כל
אחד משבח את רעהו
ומתייחס אל עצמו בענווה
גדולה

ז-ח

אם על דרך

בת שבע גבירר

בטאון סמינר שיר
"דרכי רחל" יא'
בחשון תשס"ט ,על
אם הדרך

רחל אמנו

קינה על תלאות עם ישראל
בגלותם ,ותחינה לגאולה
השלמה על יד קברה של
רחל אמנו.

ז-ח

2

בס"ד
שתי נשים
ירושלמיות

דוד זריצקי

ילדותנו כתה ו עמ
69

סיפור

מידות

גדולת נפשן של שתי נשים
שעוסקות במכירת מוצרי
מאפה.

ז-ח

ברכת כהנים
שלא נשכחה

יאיר וינשטוק

עיתון משפחה ,ט'
בטבת תשע"א

סיפור

אמונה ,מצוות

סיפור על ברכת כהנים
מרגשת במחנה ההשמדה.

ז-ח

המים והיין

סעדיה בן
עמרם

הדיוואן ליהודי
תימן

פיוט

הרחבת אופקים ויכוח בין המים ליין ,כל אחד
מציג מעלותיו .ומסקנת
השופטים..

ז-ח

כל עצמותי
תאמרנה

ב .רכט

ילדותנו ,ספר
שמיני ,הוצאת
ישורון

סיפור

אמונה

יהודי שואל טלית ותפילין
מראש הישיבה ,ומחזיר את
הטלית רטובה מזיעה.

ז-ח

לבדי

שפרה וינשטוק

טבע

תיאור טבע פסטורלי של
הליכה בשלג.

ז-ח

מתנות
לאביונים

מ.שיינפלד וי.
רוטנברג

שיינפלד ו.
רוטנברג
? ,מהדורה שנייה,
הוצאת נצח ,עמ'
131

סיפור חסידי

מידות

רב פוסק לאשה על
תרנגולת שאינה כשרה.
כשהוא מבין שאין לה דבר
אחר לאכול הוא משמח
אותה ונותן לה ממאכלי
ביתו.

ז-ח

מחזור ויטרי /
סידור נוסח אשכנז

פיוט

שבת

שבח שומרי השבת ושכרם,
חווית השבת וציפייה
לגאולה.

ז -ח

בזכרי על
משכבי

רבי יהודה אבן
בלעם

סליחות ע"מ

פיוט

מעגל השנה

פיוט המדבר על סליחות
בימים הנוראים

ז -ח

עת שערי רצון

ר' יהודה בן
שמואל עבאס

מחזור לראש
השנה ע"מ

פיוט

מעגל השנה

תיאור עקדת יצחק ,נאמר
כהכנה לתקיעות.

ז -ח

אם אפס

רבי אפרים בר
יצחק
מרגנסבורג.

מחזור לראש
השנה ע"מ

פיוט

מעגל השנה

מזכיר את זכות האבות
ובעיקר את מעשה עקדת
יצחק ,ומסיים במילים "אל
מלך יושב על כיסא רחמים"
 פתיחה לקטע הנאמרלאחר הפיוט

ז -ח

הרב משה בן
קלומינוס

כל מקדש

3

אשכול ,שפרה שיר
וינשטוק

בס"ד
שפעת רביבים

רבי שלמה אבן
גבירול

שני זיתים

רבי שלמה אבן
גבירול

יום
ליבשה)לברית(

ר' יהודה הלוי

יוצר לחתונה

אמיתי בן
שפטיה

אהבת הדסה

ר' שלום שבזי

עלי כותרת ע"מ 26
)הוצאת 'אור
מאיר'(

דלתות ניקנור

חז"ל

יומא לח ע"א

מדרש אמונה

הדן את חברו
לכף זכות

חז"ל

שבת קכז ע"ב

מדרש מידות

אדם דן לכף זכות את בעל
הבית שלא שילם לו את
שכרו.

אלכסנדר
מוקדון

חז"ל

בראשית רבה לג
א/
ויקרא רבה כז' א'

מדרש

מידות

מעשה באלכסנדר מוקדון
שהלך למדינת מלך קציא
.ולמד מחכמת המלך

ז-ח

שמואל ואבלט

חז"ל

שבת קנו ע"ב

מדרש צדקה

צדקה תציל ממוות  ,אבלט
חזה שנגזר על אדם מיתה
ובגלל מעשה צדקה שעשה
בסתר ניצל.

ז-ח

הכל לטובה

חז"ל

ברכות ס' עמ' ב

מדרש אמונה

ר' עקיבא היה מהלך בדרך
ולא קבלוהו אנשי העיר לן
בשדה ומתו לו החמור
והתרנגול וכבה הנר וע"י כך
ניצל מן השודדים.

ז-ח

אמו של רבי
טרפון

חז"ל

קידושין לא
ע"ב/ירושלמי פאה

מדרש מידות

כיבוד הורים ,רבי טרפון היה
מתכופף ע"מ שאמו תעלה
עליו למיטתה.

ז-ח

ר' יונה והשק

חז"ל

תענית כג עמוד ב

מדרש

מידות .מידת ענוונותו של רבי יונה

ז-ח

4

פיוט

מעגל השנה

בקשה על הגשמים ,על
גאולת ישראל והעולם .תוך
הזכרת זכות אבות.

ז -ח

מחזור לסוכות ע"מ

יוצר לשבת ראשון פיוט
של חנוכה ,סידור
נוסח אשכנז

מעגל השנה

בקשה לגאולת ציון ובעיקר
להשבת עבודת בית
המקדש על כנה.

ז -ח

פיוט

מעגל החיים

שבח ותהילה לקל על
ישועת עם ישראל ביציאת
מצרים.

ז -ח

מחזור נוסח פיוט
אשכנז ,זולצבך,
תק"ל

מעגל החיים

פיוט הנאמר לפני תפילת
"נשמת קול חי" ומתבסס
".על תפילת "נשמת קול חי

ז -ח

פיוט

מעגל החיים

אהבת א"י

ז -ח

ניקנור הכין דלתות נחושת
לבית המקדש ,ונעשו לו
ניסים בהבאתם דרך הים.

ז-ח

ז-ח

הגדה של פסח

בס"ד
מר עוקבא

חז"ל

כתובות סז ע"ב

מדרש

צדקה

מר עוקבא ואשתו היו
נותנים צדקה לעני בסתר
וכאשר רדף אחריהם
הכניסו עצמם לתנור חם.

ז-ח

החסיד שעמד
בתפילה

חז"ל

ברכות לב ע"ב

מדרש אמונה

החסיד עמד בתפילה ולא
השיב לברכתו של ההגמון
שברכו לשלום.

ז-ח

5

