
 

 רשימת יצירות -  טמקראה לכיתה 

 

 יצירות חובה

 אל ארצי / רחל 

 אקליפטוס / רחל 

 ואולי לא היו הדברים / רחל 

 בגני נטעתיך / רחל 

 צבעים / רחל 

 

 לבחירהיצירות 

 ת עברית ויהודיתסיפור

 פת לחם / מ"י ברדיצ'בסקי 

 לפני המחול / מ"י ברדיצ'בסקי 

 שברירים / דבורה בארון 

 סובבתהו בכחש / יהודה בורלא 

 פרופסור לאונרדו / יעקב חורגין 

 תפוחים מן המדבר / סביון ליברכט 

 מקרה גבול / סביון ליברכט 

 עננים / דליה רביקוביץ' 

 סרוויס צ'כי / יעקב שבתאי 

 אפרת דנון/  אחת מאיתנו 

 

 שירה

 בעיניו היו שרות / זלדה 

 לכל איש יש שם / זלדה 

 ון העליז / זלדההדמי 

 בבוקר הרהרתי / זלדה 

 שכני הסנדלר / זלדה 

 עם סבי  / זלדה 

 תחילה בוכים / אברהם חלפי 

 שיר על יונה בחלוני / אברהם חלפי 

 שיר על שלושה חתולים / אברהם חלפי 

 מה מרגישה חרסינה / אברהם חלפי 

 לו גנב הייתי / אברהם חלפי 

 והם / אברהם חלפי 

 נת איש המחנות / אבנר טרייניןכתו 

 )המשך( שירה

 מוריד הגשם / אהרון אלמוג 

 שיר ואפילוג / אהרון אלמוג 

 בדרך הגדולה / נתן אלתרמן 

 מקרה פעוט / נתן אלתרמן 

 הוא היה לא בסדר / נתן אלתרמן 

 שיר סיום / נתן אלתרמן 

 ילדותי הייתה ספינה / תרצה אתר 

 שיר קנייה בדיזנגוף / ארז ביטון 

 משפחות בבית חינוך עיוורים בירושלים / ארז ביטון 

 ודות הבית / ארז ביטוןמשל ליס 

 פגישה / ארז ביטון 

 כל הכבוד לאבא / פרץ בנאי 

 נעילה א / פרץ בנאי 

 אמו / חיים גורי 

 בעלטת / אמיר גלבע 

 בחושך / אמיר גלבע 

 היינו כחוזרים אל חלום / אמיר גלבע 

 לו מאה כובעים / אמיר גלבע 

 שיר לעולם / אמיר גלבוע 

 רי צבי גרינברגתפילה אחרונה / או 

 רק זה שאהב / אורי צבי גרינברג 

 איליית ביניים / אורי צבי גרינברג 

 אליהו הנביא / אורי צבי גרינברג 

 אני רוצה לומר זאת פשוט / יאיר הורביץ 

 ארצי הורתי / אביגדור המאירי 

 ציפור / יונה וולך 

 בנקיק נסתר / יונה וולך 

 פחדים / יונה וולך 

 יונה וולך/  זהות בעיות 

 אני מחכה לנס / מאיר ויזלטיר 

 ענק / נתן זך 

 איך זה שכוכב / נתן זך 

 מפיבושת / זלדה 



 

 

 )המשך( שירה

 יש ילדים שהוריהם / איל מגד 

 ציפור קטנה / מוהר יחיאל מר 

 תקווה / מוהר יחיאל מר 

 אני בסך הכל / אריה סיוון 

 לחיות בארץ ישראל / אריה סיוון 

 עשרים שנה בגיא / דן פגיס 

 בגוש השיש / דן פגיס 

 עדיין לא / אלכסנדר פן 

 לא אני / אלכסנדר פן 

 ברחוב הריק / טוביה ריבנר 

 אחותי הקטנה / טוביה ריבנר 

 שם אמרתי / טוביה ריבנר 

 תעודה / אשר רייך 

 עמל ב / אברהם שלונסקי–הלבישיני אמא כשרה 

 כותלי ביתי / אברהם שלונסקי 

 בלילה כזה / אברהם שלונסקי 

 ולילה אחר / אברהם שלונסקי 

 הגדולים / אברהם שלונסקיאנחנו  

 וידוי הגדול / אמנון שמוש 

 ילדי הצל / תומר בן ציון 

 נוסח / תומר בן ציון 

 מהמדבר לעיר דרך ההורים / שלמה אביו 

 שיר על ירושלים / מאיר ויזלטיר 

 שיר ערש / שמעון אדף 

 

 

 

 אידיליות

 לביבות / שאול טשרניחובסקי 

 כחום היום / שאול טשרניחובסקי 

 סיפור קצר מספרות העולם

 אושר סמוי / קלריס ליספקטור 

 הענק / גי דה מופאסן 

 יל / גי דה מופאסןדוד ז' 

 הקוסם חטף את הצלחת / נגיב מחפוז 

 המסיכה שנשתכחה / לואיג'י פירנדלו 

 הג'ארה / לואיג'י פירנדלו 

 פרימו לוי/  החותם שלנו 

 גבריאל גרסיה מרקס/  איש זקן מאד עם כנפיים עצומות 

 פרימו לוי/  החזן והאסיר הוותיק 

 

 משהו קצת אחר

 פגיסשאלה מצחיקה / דן  

 / דן פגיס שיחה 

 החיה האוכלת מנעולים / אנרי מישו 

 היציאה לדרך / פרנץ קפקא 

 הפגיון / חורחה לואיס בורחס 

 חברותה / פרנץ קפקא 

 מנחת הפיות / שרל בודלר 

 צעצוע של עניים / דן פגיס 

 

 

 .היצירותרכס תמשיך להרחיב בעתיד את מאגר 

 


