
תפירת תוכנית לימודים לפי נושא,
לאור רפורמת המח"ר

"תופרת אני ותופרת" 

הרצאה בכנס מורי ספרות בחמ"ד, אוניברסיטת בר אילן 

הדס בן ארזה

סיון תשפ"ב | יוני 2022





ז'אן-פרנסואה מילה

אלברט אנקר 

https://en.wikipedia.org/wiki/he:%D7%96%27%D7%90%D7%9F-%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94




רלוונטיות וחיבור - שלנו

ושל התלמידים

 
מעבר מרצף של שיעורים

ליחידות הוראה סביב נושא

בחירה

הרפורמה מאפשרת לנו:

והבחירה מאפשרת לנו:



למה לשים לב ומאיפה להתחיל?

שלב א': מיפוי היצירות 
*יצירות שאני אוהב/ת

*יצירות שמתאימות לתלמידים ולתלמידות שלי
*יצירות שכבר לימדתי או חדשות
*האם יש חומר נגיש על היצירה

 
שלב ב': ארגון היצירות

*לנסות לארגן שני מקבצים של יחידות הוראה
סביב נושא

*נוח להתחיל מהשירה המודרנית
 

שלב ג': חיבורים נוספים
הבאת עולמות נוספים לתוך השיעור
חיבור עם גורמים נוספים בביה"ס

 



לדוגמה:
שואה

שני שירי שואה
סיפור קצר: יד ושם/ עד שיעבור כל המשמר

כולו/ המצוד
מחזה: ילדי הצל

 
אדם מול אלוקיו

שני שירים מודרניים
שירת ימה"ב: שפל רוח/ בכל לבי אמת/ ידעתני

בטרם תצרני 
שירת ביאליק: לבדי

סיפור קצר: שברי לוחות
סיפור חסידי: האוצר מתחת לגשר

 



הצעה ראשונה: "מה זאת אהבה"?

*מעשה חכמים: האשה (הזוג) מצידון
*מחזה: בית בובות

*סיפור קצר: אוולין/ בואטל
*עגנון: תהילה (?)

*ביאליק: הכניסיני תחת כנפך
*שירה מודרנית:

ניגון עתיק/ אלתרמן
איזון עדין/סיון הר שפי   או    שלומי/זלדה



ניגון עתיק/ נתן אלתרמן

רֹוֶעָך ם ַעל ז¿ ָ̇ חֹו ָך ּכַ ּבֶ ƒם ַעל ל ָ̇ י ַכחֹו ƒיֵמנ ƒׂ̆
ָאה נ¿ ƒ̃ אֹול  ¿ ׁ̆ ƒה כ ָ ׁ̆ ָ̃ ֶו˙ ַאֲהָבה  ה ַכּמָ י ַעּזָ ƒּכ

ָיה. ¿̇ ֶהֶב ל¿ ַ ׁ̆  ׁ̆ י ֵא ּפֵ ¿ ׁ̆ ƒֶפיָה ר ָ ׁ̆ ר¿
 

ַכּבֹו˙ ֶא˙ ָהַאֲהָבה לּו ל¿ ים לֹא יּוכ¿ ƒם ַרּב ƒַמי
ל ׁ̆ ֶא˙ ּכָ י ƒן א ֵּ̇ ƒם י ƒפּוָה א ט¿ ¿ ׁ̆ ƒָהרֹו˙ לֹא י ּונ¿

ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו. י˙ֹו ּבָ הֹון ּבֵ
 

(˘יר ה˘ירים ח, ו-ז)



הצעה למתודת שאילת שאלות  ("כל התלמידים, כל הזמן." גלי תיבון)

שלב א': 

*התלמידים כותבים שתי שאלות שיש עליהן תשובה בטקסט

*מסתובבים בכיתה, שואלים שני תלמידים ונשאלים על ידם

 

שלב ב':

*התלמידים כותבים שתי שאלות שאין עליהן תשובה בטקסט

*מסתובבים בכיתה, שואלים שני תלמידים ונשאלים על ידם,

כותבים את התשובות בדף

 

שלב ג':

*שיתוף במליאה בשאלות ובתובנות



הצעה למתודת שאילת שאלות  ("כל התלמידים, כל הזמן." גלי תיבון)

שאלות לדוגמה, שעלו בכיתה שלי:

*למה השיר נקרא "ניגון עתיק"?

*מה סוג הקשר בין בני הזוג?

*איך אפשר להסביר את ההתנהגות שלו בסוף השיר? הרי

הוא מוכן לעשות הכל למענה?

*למה הבחירה דווקא בדימוי של הבערת צרור התבן?

*האם הקנאה שלו נובעת מפחד או מאהבה?

*האם היתה שם אהבה אי פעם?

*האם זו בכלל אהבה?

*למה הוא כל כך מסור לה כשהיא לא עושה כלום בשבילו?



רֹוֶעָך ם ַעל ז¿ ָ̇ חֹו ָך ּכַ ּבֶ ƒם ַעל ל ָ̇ י ַכחֹו ƒיֵמנ ƒׂ̆
ָאה נ¿ ƒ̃ אֹול  ¿ ׁ̆ ƒה כ ָ ׁ̆ ָ̃ ֶו˙ ַאֲהָבה  ה ַכּמָ י ַעּזָ ƒּכ

ָיה. ¿̇ ֶהֶב ל¿ ַ ׁ̆  ׁ̆ י ֵא ּפֵ ¿ ׁ̆ ƒֶפיָה ר ָ ׁ̆ ר¿
 

ַכּבֹו˙ ֶא˙ ָהַאֲהָבה לּו ל¿ ים לֹא יּוכ¿ ƒם ַרּב ƒַמי
ל ׁ̆ ֶא˙ ּכָ י ƒן א ֵּ̇ ƒם י ƒפּוָה א ט¿ ¿ ׁ̆ ƒָהרֹו˙ לֹא י ּונ¿

ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו. י˙ֹו ּבָ הֹון ּבֵ
 

(˘יר ה˘ירים ח, ו-ז)

גודל האהבה / לי עברון 
 

ְהֶיה ָהַאֲהָבה  ּתִ לֹא טֹוב ׁשֶ
ים  ִּ ְּדֹוָלה ֵמַהַחי ג

ים  ִּ גֶֹדל ַהַחי ֲעִדיָפה ַאֲהָבה ּבְ
ים  ִּ קוּ ָהַאֲהָבה ְוַהַחי ְ ְתנַׁשּ ִּ י ּכְׁשֶ ׁשֶ

ַאף ֶאָחד ֵמֶהם לֹא ִיְצָטֵרךְ ְלִהְתּכֹוֵפף ְמאֹד 
ֶֶּצת  ֶמת, ִמְתַרֶחֶבת, ִמְתּכַו ֶ ְתנַׁשּ ּמִ ה,ׂשֶ ְִּמיׁשָ ֲעִדיָפה ַאֲהָבה ג

ים,  ִּ ִעם ַהַחי
ֶרךְ ֶסֶדק  יֹּוַדַעת ְלִהּכָנֵס דֶּ ַאֲהָבה ׁשֶ

ֶקט  ׁשֶ ן ּבְ ְפּתָ ֶלת ְסגוָּרה,אֹו ִלְרּבֹץ ַעל ַהּמִ ַהדֶּ ּכְׁשֶ
ַתח,  ּפָ ֶלת ָאֵכן ּתִ ַהדֶּ יִדיָעה ׁשֶ ּבִ
ים לֹא יְַכּבוּ  ִים ַרּבִ ּמַ ַאֲהָבה ׁשֶ

י ִהיא ַעְצָמּה ַמִים  ּכִ
ים ִּ ַמִים ַחי



רֹוֶעָך ם ַעל ז¿ ָ̇ חֹו ָך ּכַ ּבֶ ƒם ַעל ל ָ̇ י ַכחֹו ƒיֵמנ ƒׂ̆
ָאה נ¿ ƒ̃ אֹול  ¿ ׁ̆ ƒה כ ָ ׁ̆ ָ̃ ֶו˙ ַאֲהָבה  ה ַכּמָ י ַעּזָ ƒּכ

ָיה. ¿̇ ֶהֶב ל¿ ַ ׁ̆  ׁ̆ י ֵא ּפֵ ¿ ׁ̆ ƒֶפיָה ר ָ ׁ̆ ר¿
 

ַכּבֹו˙ ֶא˙ ָהַאֲהָבה לּו ל¿ ים לֹא יּוכ¿ ƒם ַרּב ƒַמי
ל ׁ̆ ֶא˙ ּכָ י ƒן א ֵּ̇ ƒם י ƒפּוָה א ט¿ ¿ ׁ̆ ƒָהרֹו˙ לֹא י ּונ¿

ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו. י˙ֹו ּבָ הֹון ּבֵ
 

(˘יר ה˘ירים ח, ו-ז)

איזון עדין / סיון הר-שפי
 

ּ נו ּלָ ת ׁשֶ ּבָ ַ ֶאת ַהׁשּ
ַרק ֲאִני יְכֹוָלה ְלַהְכִניס ׁשֶ
ה ָיכֹול ְלהֹוִציא ַרק ַאּתָ ׁשֶ

נֵי נֵרֹות. ַמְחִזיִקים ׁשְ
סֹוָפּה ִנְהִיים ֶאָחד ֲאָבל ּבְ

נֵר ֶאָחד י ּפְִתילֹות ּבְ ּתֵ ׁשְ
ה. ְלַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ

ית ָהִיינוּ דּוּ-ּפְַרצוִּפין וְּבֵראׁשִ
לוּי עֹוָלם. ְדָרה ָהָיה ּתָ חוּט ׁשִ ּבְ

ְדָרה נֵי ַעּמוֵּדי ׁשִ ו ׁשְ ַעְכׁשָ
ִית ַמְחִזיִקים ּבַ

ֲאִני ְקָצת ִמְתּכֹוֶפֶפת, וְּכׁשֶ
ה. ִאזּוּן ָעִדין. ַאּתָ וְּכׁשֶ

 



הצעה שניה: "יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד"

סיפור קצר: 
רגע של חסד / נבוקוב 

או
המפתח / בשביס זינגר

 
שירה מודרנית:
ירח/ אלתרמן

ביום הזה / לאה גולדברג
 
 
 





"פתאום נפתח חלון תא המשמר, וחייל ירוק קרא לישישה. היא
מיהרה לרדת מן השרפרף, ובבטן זקורה לפנים דשדשה אל
החלון. בתנועה שלווה הגיש לה החייל ספל מהביל, וסגר את

החלון. כתפו הירוקה סבה לאחור וצללה בעלטה.
הישישה חזרה למקומה, נושאת בזהירות את הספל בידיה.
זה היה קפה-בחלב, אם לשפוט לפי גדילי הקרום שדבקו

לשפת הספל.
 
והיא התחילה לשתות. מימי לא ראיתי אדם שותה מתוך עונג מרוכז, 

עמוק ושלם כל כך. הדוכן, הגלויות, הרוח הקרה, הלקוח האמריקאי
– כל אלה נשכחו מלבה, היא רק לגמה לאיטה, יונקת, מוצצת,
מתמכרת כל כולה לקפה שלה, ממש כשם שגם ממני נשכחה

הציפיה, ולא ראיתי אלא את מעילון הפלוסין, את העיניים שנתערפלו
מעוצם החמדה, את הידיים הקצרות בכפפות הצמר, הנלחצות אל
הספל. שעה ארוכה שתתה בלגימות איטיות, מלקלקת בתענוג את

גדילי הקרום, מחממת את כפותיה בפח החמים. וחמימות אפלולית,
מתוקה, הציפה את נשמתי. נשמתי שתתה גם היא, התחממה גם היא

– וטעמה של הישישונת החומה היה בפי כקפה-בחלב למתוק.



אז הרגשתי כמה ענוג הוא העולם, כמה עמוק החסד הטמיר
שבכל הסובב אותי, כמה מתוק הקשר ביני ובין ההוויה – והבנתי
שהשימחה שחיפשתי בך צפונה לא רק בך לבדך, אלא נושמת בכל

מקום על סביבותי, בקולות הרחוב החולפים ביעף, בחצאית
המגוחכת המשוכה כלפי מעלה, בנהמה הברזלית המתוקה של

הרוח, בענני הסתיו התפוחים מגשם. סוף סוף הבנתי שהעולם איננו
מאבק, אף לא שרשרת של סכנות מיקריות, משחרות לטרף, אלא שימחה
מהבהבת, ריגוש של חסד, מתנה שלא השכלנו להעריכה כערכה.

גמרה לשתות. קפאה לרגע על מקומה. אחר כך קמה ופנתה אל
החלון, להחזיר את הספל הריק.

אך פתאום נעמדה. שפתיה נתפשקו בחיוך קטן. חיש חיש
דישדשה בחזרה אל הדוכן, שלפה שתי גלויות צבעוניות,

מיהרה שוב אל שיבכת הברזל של החלון, ובאגרוף הצמר
הזעיר שלה דפקה רכות על הזגוגית. השבכה נפתחה

בתנופה, שרוול ירוק הופיע וכפתור נוצץ על חפתו, והישישה
תחבה את הספל ואת הגלויות לתוך החלון השחור וניענעה

בראשה בחופזה. החייל הביט בתמונות ושוב צלל בחשיכה,
סוגר אחריו אט אט את החלון.

 



 
....

הסתלקתי משם, עושה דרכי ברחובות הנעטפים צללי ערב, מציץ אל פני העוברים ושבים, מלקט לי
חיוכים, תנועות קטנות מופלאות – הנה מקפצצות צמותיה של ילדה שזורקת כדור אל הקיר, הנה נשקפת

תוגה אלוהית מעינה החכלילית המוארכת של סוסה; הלכתי וליקטתי לי את כל אלה וטיפות הגשם
הגדולות, המלוכסנות, הלכו ורבו, הלכו ונצטופפו, ונזכרתי בנועם הקריר של הסטודיו שלי, בשרירים
ובחוטמים ובקצוות השיער שכיירתי, וחשתי באצבעותי את הדיגדוג הרך של המחשבה המתחילה

ליצור. "
 



ירח/ נתן אלתרמן
 

ֶדת. ל ֻהּלֶ ן ֵיׁש ֶרַגע ׁשֶ ַּם ְלַמְרֶאה נֹוׁשָ ג
ִלי ִצּפֹור ַמִים ּבְ ׁשָ
ִרים. ָזִרים וְּמֻבצָּ

הוּר מוּל ַחּלֹונְׇך עֹוֶמֶדת יְָלה ַהּסָ ּלַ ּבַ
ְרָצִרים. ְבִכי ַהצִּ ִעיר ְטבוָּלה ּבִ

 
ֶרךְ עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶלךְ י דֶּ וִּבְראֹוְתׇך ּכִ

ֵָּרַח ְוַהי
רֹוׁש ידֹון ַהּבְ ַעל ּכִ

ה? נָם ּכָל ֵאּלֶ ּה אֹוֵמר- ֵאִלי, ַהעֹוד ֶיׁשְ ִאּתָ
לֹוָמם ִלְדרֹׁש? ׁשְ ַלַחׁש ּבִ ר ּבְ ַהעֹוד ֻמּתָ

 
ִטים ֵאֵלינוּ. ִים ִנּבָ ֵמַאְגֵמיֶהם ַהּמַ

ׁשֹוֵקט ָהֵעץ
אֶֹדם ֲעִגיִלים. ּבְ

י, ֱאלֵֹהינוּ, ִּ נ ָלַעד לֹא ֵתָעֵקר ִמּמֶ
ְּדֹוִלים. ּתוַּגת ַצֲעצוֶּעיׇך ַהג



ביום זה / לאה גולדברג
 

ֶחם יֹום ֶזה ּפֹוְרִסים ֶאת ַהּלֶ ּבְ
נֶא. ִרי ֶאל ַהּטֶ ְואֹוְסִפים ֶאת ַהּפְ

יְָתה ִנים ַהּבַ יֹום ֶזה חֹוְזִרים ַהּבָ ּבְ
ַתח. ּפֶ ינֹות ּבַ נֹות ַמְמּתִ ְוַהּבָ

ַמִים ָ ׁשּ יֹום ֶזה הֹוְלִכים ֲענִָנים ּבַ ּבְ
ֵדָמה ָוָגן. ָרָכה ִלׁשְ ל ּבְ ר ָמָטר ׁשֶ ֵ ְלַבׂשּ

 
ָוִקים ְ ְמבֹוֵאי ַהׁשּ וָּבִעיר ּבִ

ֶמן, ל ֶחְמָאה ָוׁשֶ עֹוִלים ֵריחֹות ׁשֶ
ִגים, י ַהדָּ ֵ ַקׂשּ ַמְבִריִקים ַקׂשְ

ׁשֹוֵצף, ׁשֹוֵצף ַהיִַּין.
ַמִים ָ ׁשּ יֹום ֶזה הֹוְלִכים ֲענִָנים ּבַ ּבְ

ֵדָמה ָוָגן. ָרָכה ִלׁשְ ל ּבְ ר ָמָטר ׁשֶ ֵ ְלַבׂשּ
 
 

 
ֶּה יֹּום ַהז י, ּבַ מוִּתי, נְַפׁשִ ֵאיָכה ּתָ

ָּדוּׁש וָּפׁשוּט, הוּא ג הוּא ָיֶפה וָּמֵלא, ׁשֶ ׁשֶ
הוּא יֹום הוּא אֹור, ׁשֶ ׁשֶ

ִָּמים? הוּא יֹום ּכְָכל ַהי ׁשֶ
 

אֹונֹו, ַקע ׁשְ ֶטֶרם ִיׂשְ ְרִדי ִלְמנוּחֹות ּבְ ֵאיָכה ּתֵ
ֶטֶרם ִידֹּם ֲהמֹונֹו, לֹום ּבְ ֵאיָכה ּתֹאְמִרי לֹו ׁשָ

ׂשֹונֹו? ֶטֶרם יוַּעם ׂשְ ְלִכי ֲאֵבָלה ּבְ ֵאיָכה ּתֵ
 

ֶּה יֹּום ַהז י, ּבַ מוִּתי, נְַפׁשִ ֵאיָכה ּתָ
ָּדוּׁש וָּפׁשוּט, הוּא ג הוּא ָיֶפה וָּמֵלא, ׁשֶ ׁשֶ

ְצִחי ִּ ְפְקִדי ֵליֵלךְ ַהנ ֵאיָכה ּתִ
ְקּתְ ְלּכֹוָכב ִראׁשֹון? ֶטֶרם נָׁשַ ּבְ
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ֵּד – ָהעֹוָלם ֻמְפָלא. ְמָצא ֶאֶלף ִסּבֹות ְלִהְתנַג ֲאִפּלוּ ּתִ
ּתֹאַמר: נֹוָלִדים ּכְֵדי ָלמוּת-ֵאיֶזה ָזדֹון!

ֲאָבל ַעד ָאז – ָהעֹוָלם ֻמְפָלא.
יר. הוּא ַמְסּתִ ה ׁשֶ ה וַּבּמֶ הוּא ְמַגּלֶ ה ׁשֶ ּמֶ ֻמְפָלא ּבַ

ָקְטלֹו ַליְָלה ַאַחר ַליְָלה ָבְראֹו יֹום ַאַחר יֹום וֻּמְפָלא ּבְ ֻמְפָלא ּבְ
ַחר ַ ל ַהׁשּ ק ׁשֶ ִריר, ַהדַּ ה ֶאת ָהעֹור ַהּקָ ַהְפִציַע ַהַחּמָ ּבְ

ת. ׁשֶ ָכל ִצְבֵעי ַהּקֶ ִקיָעָתּה ּבְ וִּבׁשְ
גּוְּפׇך ּבֶֹקר ַחי וֻּמְפָלא ׁשֶ ה ֵמִקיץ ּבַ ַאּתָ ֻמְפָלא ׁשֶ

יַע ְלִגיל ֻמְפַלג ּכֶָזה. ִּ ִהג
ר ַהִנְטָרף ְבׂשָ ִדיּוּק ּבִ נֵּי ַהּטֹוֵרף ִננְַעצֹות ּבְ ׁשִּ ֻמְפָלא ׁשֶ

וְּבָרָכה וְּקָלָלה חֹוְבקֹות זֹו ֶאת זֹו.
.
 
 

 
ל ֲאִויר – לֹא ֻמְפָלא? ר, ּכְחֹוָמה ׁשֶ ֶטְמּבֶ ית ֶסּפְ ֵראׁשִ ְוַהיֹּוֶרה, ּכְָבר ּבְ

ָרה ֻמְפָלָאה, ֵאין ְלַהְכִחיׁש) נוּ (ּפָ ה ַרּבֵ ַרת מֹׁשֶ ְוָרִאיָת ֶאת ּפָ
ַּת ְסג יָקה ֶאת ּפִ ֵאיךְ ִטּפְָסה ַעד ְקֶצה ֶהָחָצב (ּכְִאּלוּ ִהְדּבִ

ל ָהַאיְֶגר יר ַהצְּפֹוִני ׁשֶ יָטן ְביֹוֶסִמיִטי אֹו ֶאת ַהּקִ ֶאל ַקּפִ
ּה? ַּּבָ ה ַאַחת ִמג ַּם לֹא נְֻקדָּ ָדה ג ְרנִָאים) ְולֹא ִאּבְ ים ַהּבֶ ַאְלּפִ ּבָ

ִנים ְפנֵי ְטִריְליֹון ׁשָ י ֶקַרח ִמּלִ י ֵאׁש ְוגוּׁשִ גּוּׁשִ ֲהלֹא ֻמְפָלא הוּא ׁשֶ
ה ּמֶ ָמָסךְ ַהּבַ ֶרך חֹור ּבְ ְחָקִנים דֶּ ְמִציִצים ָעֶליׇך ּכְֵעינֵי ׂשַ

ִנְצנוִּצים ִנְצנוִּצים?
ים ְזִעיִרים ְבעֹוִלים יְֻרּקִ ִּ ּתֹוךְ ָהֲאָדָמה ּבֹוְקִעים ג ּמִ וֻּמְפָלא, ֻמְפָלא ׁשֶ

ה ַוֲאִני אֹוְכִלים ַאּתָ ֶחם ׁשֶ ּסֹוָפם ַהּלֶ ׁשֶ
 

ין. ל ַסּכִ ַעל ֻחדֹּו ׁשֶ
 




