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מן העיתונותמן העיתונות  

https://www.ynet.co.il/entertainment/article/ryp9211eny?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://e.walla.co.il/item/2945437
https://www.mako.co.il/news-entertainment/2022_q1/Article-b89352d2fbe2e71026.htm?Partner=rss
https://www.inn.co.il/news/537093
https://www.haaretz.co.il/gallery/music/.premium-MAGAZINE-1.10519661


כתבות מהטלוויזיהכתבות מהטלוויזיה    

הסכת - פודקאסטהסכת - פודקאסט  

https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=52dbbf3ec0b88710VgnVCM100000700a10acRCRD&vcmid=c6e86c53a1fa9710VgnVCM200000650a10acRCRD
https://www.youtube.com/watch?v=kZmeu8oD2DU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://omny.fm/shows/geula/9


6060 שניות וקצת יותר.. שניות וקצת יותר..  
על יורם טהרלבעל יורם טהרלב    

ביוגרפיה בגוף ראשון-ביוגרפיה בגוף ראשון-
דברים שכתב , מתוך האתר האישי שלודברים שכתב , מתוך האתר האישי שלו  

https://www.youtube.com/watch?v=7N9jLi5tCVo&t=32s&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
http://taharlev.com/biopage_id_3.html


מציטוטיו של יורם טהר לבמציטוטיו של יורם טהר לב

גזרו את הציטוטים 

קראו כל אחד מהם וכתבו מה המסר

שהעביר בכל אחד מהם? 

מהם הדברים המרכזיים שחוזרים

בציטוטיו? ומה ניתן עליו כאדם,
כיוצר? 

הכינו כרזה מסכמת המתארת את
ייחודו. 

לפניכם, מקבץ מציטוטיו של יורם טהר
לב . 
.1
.2

.3

.4

"חיוך מקרב נשמות
ושיר מקרב בני אדם מעל
כל החומות, אז שירו עוד

ועוד!" ~ 
מתוך הספר 

" אלף בית באהבה"

"הדגל שלי הוא כחול ולבן
אתמול, היום וגם מחר.

הדגל שלי הוא כחול ולבן
כמו הים והמידבר." ~

 מתוך השיר 
 "הדגל שלי"

"ואם תבקשי לא לבכות
הליל, אשב לידך וגם אתן

לך כתף." ~ 
מתוך השיר "אינך יכולה"

"מה יפים לילות הקיץ,
מה קשים ימי השמש,
אבודה אני עוברת בין
היום לבין הליל." ~

מתוך השיר " בין ערביים



מציטוטיו של יורם טהר לבמציטוטיו של יורם טהר לב
"העברית העצובה עומדת

לה בסתר, כי לכל חנות היום
קוראים בוטיק או סנטר.

דרגסטור מילק בר וגם פאב
נפתח פה מידי חודש

ופיצריות, כמובטח בכל ספרי
הקודש." ~ מתוך השיר

"ארצנו הקטנטונת"

"אדם שליבו שמח,
מביא את האור  לכולם.
~ אז למה שלא נחייך"
 מתוך ציטוט של דבריו

"חיוך מקרב נשמות
ושיר מקרב בני אדם
מעל כל החומות, אז
שירו עוד ועוד!" ~ 

מתוך הספר "אלף בית
באהבה"

"יחבקו אותך דרכיה של
הארץ הטובה, היא תקרא
אותך אליה כמו אל ערש

אהבה." ~ 
מתוך השיר "קום 

והתהלך בארץ

"ישנן בנות אשר יוצאות
עם כל אחד, אם הן רואות

בחור נחמד הן מוכנות
לטוס מיד איתו אפילו עד

אילת." ~ 
מתוך השיר "ישנן בנות"

"לא נורא חבר, ישנן
צרות גדולות יותר." ~ 

מתוך השיר "בים בם
בום"

https://www.youtube.com/watch?v=kiJcafrU5KI&ab_channel=%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A9%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99


יוצרים כרזה בעקבות ציטוטיויוצרים כרזה בעקבות ציטוטיו  



  ׁשִיָריו נִכְסֵי ׁשִיָריו נִכְסֵי צֹאן-בְַּרזֶלצֹאן-בְַּרזֶל  

שהשמש תעבור עלי

בים בם בום 

ישנן בנות 

הייה לי חבר  הייה לי אח

על כפיו יביא
 

ההר הירוק כל ימות השנה  עוד לא תמו כל פלאיך 

בפרדס ליד השוקת  

אתה לי ארץ  

מוזמנים להאזין לשירים שכתב

יורם טהרלב.  

דונו בכיתה: 

האם הכרתם את השירים ? 

מה אהבתם בהם? 

 כתבו מה משותף לשירים?

 מהם הדברים שהוא אהב ?מה

היה חשוב לו? 

לחצו על כל שיר לצורך האזנה

http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_33.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_16.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_16.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_77.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_77.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_77.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_71.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_75.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_75.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_34.html
http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_34.html
https://www.youtube.com/watch?v=kV3ig8sMur0&ab_channel=OldIsraeliSongs%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A5%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=kV3ig8sMur0&ab_channel=OldIsraeliSongs%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A5%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=ni5zFEj7FFg&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=ni5zFEj7FFg&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94


קראו מתוך האקדמיה ללשון

העברית על  משמעות הביטוי

"נכסי צאן ברזל" ודונו בכיתה, 

מדוע שיריו של יורם טהרלב

הוגדרו כך? 

  ׁשִיָריו נִכְסֵי ׁשִיָריו נִכְסֵי צֹאן-בְַּרזֶלצֹאן-בְַּרזֶל  

https://hebrew-academy.org.il/2021/07/27/%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99-%D7%A6%D7%90%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C/
https://www.youtube.com/watch?v=LcUY1i_-5LI&ab_channel=honeykelner


מילים: טהרלב יורםעל כפיו יביאעל כפיו יביא
מלחין: רוזנבלום יאיר

https://www.youtube.com/watch?v=1EsAQ2mxYMw&ab_channel=morkemor


את השיר כתבתי בעקבות

פגישה שהיתה לי עם נגר

יהודי, עולה חדש, בעיר רמלה,

 בסוף שנות החמישים.

 כשביקרתי בגיטו ראיתי

מראות של עוני ושל מצוקה,

שלא האמנתי שיש כאלה

במדינת ישראל

באותו זמן שימשתי ככתב

של עיתון ונשלחתי לכתוב

כתבה על "הגיטו של

רמלה". "הגיטו" של רמלה

היה איזור עוני , שבו גרו

הרבה עולים חדשים

הסיפור שמאחורי השיר 
מתוך "מגירות הלב" על השיר: "על כפיו יביא"

יורם טהרלב מספר:

מילים לשיר מתוך שירונט

https://www.youtube.com/watch?v=1EsAQ2mxYMw&ab_channel=morkemor
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=876&wrkid=2546


ראיון עם יורם טהרלב על הסיפור מאחורי השיר 

 "על כפיו יביא"
 

לאחר צפייתכם בראיון עם יורם

טהרלב על הסיפור האישי מאחורי

השיר "על כפיו יביא". 

מה ניתן ללמוד על אופן

התנהגותו? 

קראו את השיר  והשוו בין השיר

הכתוב לסיפור האישי. מה הייתה

הציפייה בשיר? ואיזו ציפייה יש

לכם?מהו הדבר הערכי  שאתם

הייתם רוצים לקבל? ולמה?  

http://www.baba-mail.co.il/video.aspx?emailid=9279
https://www.youtube.com/watch?v=dIm2flr8shw&t=1s&ab_channel=ShlomiProduction
https://www.youtube.com/watch?v=1EsAQ2mxYMw&ab_channel=morkemor
https://www.youtube.com/watch?v=1EsAQ2mxYMw&ab_channel=morkemor


ספר הילדים: "הדודה שלי מרחוב הנביאים"

הזדמנות לדיון ואחריו כתיבה: 

מה אהבתם בסיפורו יורם טהרלב? 
 

האם הסיפור מזכיר לכם אנשים

שאתם מכירים? תארו באיזה אופן? 
 

מה מיוחד בכתיבה שלו? כיצד זה

בא לידי ביטוי בסיפור? 

https://www.youtube.com/watch?v=FBQNG4wYWGI&ab_channel=%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%9C%D7%91YoramTaharlev


הגברת מרחוב בצלאל היא גברת שמאד

אוהבת קניות, וגם יש לה נימוק טוב לכל

חפץ שהיא מחליטה לרכוש.

חשבו על חפץ נוסף שהגברת היתה

יכולה להיות מעוניינת לקנות ועל סיבה
טובה.  

מה מאפיין את הסיפור שקראתם? מה

ניתן ללמוד על אופן כתיבתו? 

אילו מילים חדשות הכרתם בסיפור זה? 

מוזמנים להמחיז את השיר 

ספר הילדים:"גברת אחת מרחוב בצלאל"

https://www.youtube.com/watch?v=biM6EBONOVM&ab_channel=%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%9C%D7%91YoramTaharlev


ממה פחדה הטיפה "מה אם"?

מדוע פחדה?

שערו מה קרה לטיפה "מה אם"? 

בסיפור הכותב מתאר את "הטיפה"

במגוון רחב של פעולות. 

כתבו את הפעולות שהיא עושה, 

ומה מיוחד בתיאורים אלה? 

ספר הילדים:"טיפה בים"

סרטון אנימציה להמחשה הטיפה המשנה צורתה..

https://www.facebook.com/100044236953649/videos/649315832432115/
https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw&ab_channel=WizitArun


ספר הילדים:"גברת אחת מרחוב בצלאל"

בני אדם בכל גיל נוטים להשוות, ולרבים

מהם נראה שהדשא של השכן ירוק יותר.

האם זה באמת כך? 
 

השיבו על השאלה "מיהו אדם עשיר?"

במילים האלה: "אֵיזֶהו ּ עָׁשִ יר? - הַּש ֵָׂמַח

בְֶּחלְקוֹ" ? (משנה, פרקי אבות ד, א) 
 

שתפו מה גורם לכם לשמוח? באילו
מצבים? 

https://www.youtube.com/watch?v=VpPaO6P9Swo&ab_channel=%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%92%27%D7%9E%D7%94


"תן לי.." 

מילים לשיר: "תן לי" מתוך שירונט

לאחר האזנה לשיר.

קראו ודונו בכיתה - 

מהם הדברים שכותב השיר

מבקש?  מה ניתן ללמוד על זה? 

מה הם הדברים שאתם מבקשים

בעולם שלכם? מוזמנים לכתוב  

"בואו נשיר לך שיר.." 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_9wuPKUUDg&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%9F%D7%91%D7%9B%D7%A8
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=513&wrkid=4760


.."מה שאבקש בעולם כזה.. " 
פעילות בעקבות השיר: "תן לי" מאת יורם טהרלב  

כתבו, מה אתם מבקשים בעולם הזה? 
ומדוע חשוב לכם שזה יהיה? 

כתבו, מה אתם מבקשים בעולם הזה? 
ומדוע חשוב לכם שזה יהיה? 



"בואו נשיר לך שיר.." 

מילים לשיר: "קום והתהלך בארץ" מתוך שירונט

פעילות מובנת סביב השיר 

באתר גלים    

לאחר קריאת השיר, מה ייחסו של

כותב השיר לארץ ישראל? כיצד זה

בא לידיי ביטוי בשיר? 

מה אתם מרגישים במדינה שלכם?

מה אתם אוהבים בה? 

הכותב, פונה אלינו הקוראים

במילת ציווי, "קום" .. מה
הסיבה? 

"קום והתהלך בארץ.." 

https://www.youtube.com/watch?v=cgQuBV6KeT8&ab_channel=OldIsraeliSongs%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A5%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=513&wrkid=2728
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/0?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/0?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/0?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/0?lang=he


פעילות בעקבות השיר: "קום והתהלך בארץ " מאת יורם טהרלב  

.."קומו והתהלכו 
בארץ.. " 

בעת הזו, "שהשמיים סגורים" - יש להחזיר
עטרה ליושנה ולעודד את האנשים לצאת

ולטייל בארץ ישראל.
 בחרו יעד והסבירו מדוע כדאי לבקר בו?



"כוחה של מילה " 
במוסף "כלכליסט ", עיתון מעריב , בקשו  מאנשים לבחור את

שורת השיר האהובה עליהם ביותר, או המשמעותית ביותר
בחייהם. כי למילים יש  יכולות לגעת בבני אדם.  

יורם טהרלב השתתף בכתבה זו והנה לפניכם שורה מהשיר אהוב
עליו ביותר. 

קראו את השיר, האזינו למגינה. 

דונו בכיתה, על מה עוסק השיר?

מה המסר שלו? 

קראו את ההתייחסות של יורם

טהרלב לשורה מהשיר- למי הוא

מודה? ומה הסיבה לכך? 

באיזה אופן הוא מביע את

תחושותיו? מה ניתן ללמוד על אופן

כתיבתו? 

לפניכם שורת השיר אהובה על יורם

טהרלב במיוחד. 
.1
.2

.3

.4

http://newmedia.calcalist.co.il/songs2017/index.html
http://newmedia.calcalist.co.il/songs2017/index.html


"כוחה של מילה " 
לאחר שהאזנתם, קראתם, צפיתם ולמדתם על יורם טהרלב ובהמשך לשורה מתוך השיר שהוא אהב במיוחד. מוזמנים

לבחור מתוך אחד השירים שלו , שורה שאתם אהבתם במיוחד והסבירו מדוע בחרתם אותה? מדוע היא מיוחדת עבורכם? 



פעילות לשיר מתוך 
"שיר של יום" 

שיריו של יורם טהרלב מתוך "שיר של יום"
 " צל ומי באר" "המשפחה שלי"

פעילות לשיר מתוך 
"שיר של יום" 

"מלאך מסולם 
יעקב"

פעילות לשיר מתוך
 "שיר של יום" 

"עוד לא תמו
 כל פלאיך"
פעילות לשיר מתוך

 "שיר של יום" 
"שהשמש תעבור 

עלי"
פעילות לשיר מתוך

 "שיר של יום" 

"עץ הכוכבים"
פעילות לשיר מתוך

 "שיר של יום" 
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במקום שאליו אני הולך..מילים לשיר 

לאחר הלמידה על יורם

טהרלב.. 

לו יכולתם לכתוב לו.. 

מה הייתם כותבים לו על

העושר הלשוני שהשאיר
אחריו? 

https://www.youtube.com/watch?v=EmP55RQBSOk&ab_channel=%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95%D7%98%D7%A1%D7%94
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=747&wrkid=1072
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=747&wrkid=1072

