
 

 רשימת יצירות לבחירה

 שירה

 שירת ימי הביניים 

 יהודה הלוי –ישנה בחיק ילדות  

 יהודה הלוי -יעירוני בשמך רעיוני  

 שלמה אבן גבירול –שחי לאל  

 "ליהודה הלוי  –לבי במזרח  

 יהודה הלוי –יפה נוף  

 שלמה אבן גבירול –כתב סתיו  

 שלמה אבן גבירול –ראה שמש  

 משה אבן עזרא –תונת פסים כו 

 שלמה אבן גבירול –כאבי רב  

 שמואל הנגיד –הים ביני ובינך  

 שלמה אבן גבירול –מליצתי בדאגתי  

 שמואל הנגיד –מת אב ומת אלול  

 יהודה הלוי –מה יפית  

 שמואל הנגיד –בכור אימי  

 שמואל הנגיד –התקבצו כי הזמן תמים  

 

 שירת ביאליק 

 וועהקיץ ג 

 צנח לו זלזל 

 הכניסיני 

 ציפורת 

 אנחתי זריתי לרוח 

 לבדי 

 ואם ישאל המלאך 

 לא זכיתי באור 

 לנתיבך הנעלם 

 על השחיטה 

 אם יש את נפשך לדעת 

 פעמי אביב 

 של ניתוחי יצירותלתשומת לבכם, בהזמנת ספר 

 פלורה ויניצקי, שירי "שירת ימי הביניים" ושירי

 .במקראה ולאה של פלורה ויניצקי בספר ביאליק יופיעו

 20שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה 

 טשרניחובסקי שאול –ראי אדמה   

 טשרניחובסקי שאול –את אינך יודעת   -סונט י'  

 שאול טשרניחובסקי - לא רגעי שנת 

 גרינברג  ביצורי א –י והנחל שיר אימ 

 רחל  –רק על עצמי  

 רחל  –זמר נוגה  

 רחל  –פגישה חצי פגישה  

 לאה גולדברג –האמנם עוד יבואו  

 לאה גולדברג –חמסין של ניסן  

 לאה גולדברג –סונט ט'  

 אורי צבי גרינברג )אצ"ג( –שיר נס השיר  

 נתן אלתרמן –ירח  

 נתן אלתרמן –עוד אבוא אל סיפך  

 נתן אלתרמן –עץ הזית  

 נתן אלתרמן –דו שיח  

 

 20שירים מהמחצית השנייה של המאה ה 

 גורי חיים –ירושה  

 גורי חיים –אודיסס  

 זך נתן –ציפור שנייה  

 זך נתן –אני שומע משהו נופל  

 רביקוביץ דליה –גרוויטציה  

 רביקוביץ דליה –זיכרונות חמים  

 ביטון ארז –ראשוניים  דברי רקע 

 ביטון ארז -שיר זהרה אלפסיה 

 זלדה –כאשר היית פה  

 זלדה –שני יסודות  

 זלדה -כל שושנה  

 

 



 

 

 זהויות

 ביטון ארז –דברי רקע ראשוניים  

 גורי חיים –אודיסס  

 זלדה –שני יסודות  

 רוני סומק  - שיר פטריוטי 

 דליה רביקוביץ  - בובה ממוכנת 

 

 מה זאת אהבה?

 דליה רביקוביץ   - חול אפסי 

 נתן זך  - כשצלצלת רעד קולך 

 אברהם חלפי  - צחךעטור מ 

 נתן זך  - שיר לאוהבים הנבונים 

 זלדה –כאשר היית פה  

 דוד אבידן  - בעיות אישיות 

 

 

 

 

 

 סיפור קצר

 20מהמחצית הראשונה של המאה ה  ים סיפור

 שטיינברג יעקב –העיוורת  

 דבורה בארון –שיפרה  

 דבורה בארון –פראדל  

 בורלא יהודה –סובבתהו בכחש  

 

 20סיפורים מהמחצית השנייה של המאה ה 

 הנדל יהודית –סיפור בלי כתובת  

 עמוס עוז  –דרך הרוח  

 עמוס עוז  –נוודים וצפע  

 סמי ברדוגו –חיזו בטטה  

 תמוז בנימין –תחרות שחייה  

 אהרון אפלפלד  –סיפור אהבה  

 מגד אהרן –יד ושם  

 ס' יזהר –השבוי  

 אידה פינק –ג למרחקים הגן המפלי 

 אידה פינק –ציפורים  

 

 סיפור מתורגם:

 אנטון צ'כוב –יגון )מועקה(  

 אנטון צ'כוב -כינורו של רוטשילד  

 יצחק בשביס זינגר –המפתח  

 תרגום: משה רון –ריימונד קארבר  –דבר קטן וטוב  

 בוקצ'יו ג'ובאני –הבז  

בריאל גרסיה ג –איש זקן מאוד עם כנפיים עצומות  

 מרקס

 


