
רשימת ניתוחי יצירות לכיתה ז
יצירות חובה

יצירות חובה

יצירות לבחירה )המשך(
מאויב לאוהב / עגנון שמואל יוסף

מעשה העז / עגנון שמואל יוסף

קליפת תפוח הזהב / עגנון שמואל יוסף

בת הרב / טשרניחובסקי שאול

בת הרב ואמה / טשרניחובסקי שאול

על הרי גלבוע / טשרניחובסקי שאול

הקדמה

לורד רנדל

שלושה בני עורב

אדוארד אדוארד

סר פטריק ספנס

התסריט הראשון של סבק / טנא בנימין

רחיצה ההרכה / ס' יזהר

תמונות מבית הספר העממי / שמוש אמנון

אחרי 20 שנה / או' הנרי

משהו חמור מאוד הולך לקרות בכפר הזה / גרסיה מרקס ג

בפנימייה לילדי אצילים / דוסטויבסקי פ"מ

ונקה / צ'כוב אנטון

עץ הדובדבן השבור / סטיוארט גסי

הספר שנמר מאולף ערף את ראש דודו )התספורת( / סרויאן ויליאם

הקיץ של הסוס הלבן היפהפה / סרויאן ויליאם

היקר בכל מרכז אירופה / פאוול אוטה

פטריות בעיר / קאלווינו איטלו

ישר בעיניי / גפן יהונתן

כמו בלדה / יונתן נתן

דברים פשוטים / ראב אסתר

באה המלכה למלך / זרחי נורית

הציפור פמפלה / זרחי נורית

יש פרחים / נתן יונתן

על הילד אברם / נתן אלתרמן

אגדה על הילדים שנדדו ביערות / נתן אלתרמן

גינה / ילדי גטו טרזיינשטט

הפרפר / ילדי גטו טרזיינשטט

הליכה לקיסריה / סנש חנה

סולון בלודיה / בנימין זאב הרצל

אם לא למעלה מזה / פרץ, יצחק לייבוש )י' ל' פרת(

שלוש טבעות / בוקצ'יו ג'ובני

רבי עקיבא רועה של כלבא שבוע היה

מעשה בשלמה במלך שהייתה לו בת

שר היער / וולפגאנג גיטה

הנה תמו יום קרב וערבו / אלתרמן נתן

על הילד אברם / אלתרמן נתן

אגדה על הילדים שנדדו ביערות / אלתרמן נתן

אברהם אבינו מוליך את יצחק לעקדה / איציק מנגר

בלדות ורומנסות:

סיפור קצר עברי ויהודי

סיפור קצר מתורגם

שירה

שואה וגבורה אגדות וסיפורי עם אמנותיים

מדרשי אגדה

א. בלדות סקוטיות

ב. בלדות ספרותיות

רכס תמשיך להרחיב בעתיד
את מאגר הפריטים

לפרטים ולהזמנות התקשרו: 073-2550110
www.reches.co.ilת"ד 324 קדימה 6092000פקס: 073-2550055


