
 

 רשימת יצירות -  חמקראה לכיתה 

 

 יצירות חובה

 ביום קיץ ביום חום / חיים נחמן ביאליק 

 בנכר / חיים נחמן ביאליק 

 ציל צליל / חיים נחמן ביאליק 

 תרזה יפה / חיים נחמן ביאליק 

 בין נהר פרת ונהר חידקל / חיים נחמן ביאליק 

 / חיים נחמן ביאליק לא ביום ולא בלילה 

 / חיים נחמן ביאליק ורי השערמאח 

 / חיים נחמן ביאליק נוסח א'()אגדת שלושה וארבעה  

 מי הגנב / חיים נחמן ביאליק 

 
 יצירות לבחירה

 סיפור קצר עברי ויהודי

 העגל / מ"ז פיארברג 

  נקמתו של סבל / יהושע בר יוסף 

 אקמק / אשר ברש 

 לשבור את החזיר / אתגר קרת 

 שרצה להיות אלוהים / אתגר קרתנהג האוטובוס  

 מעשה ברוקח ובגאולת העולם / דוד שחר 

 דברים שבטבע אדם / דוד שחר 

 בלה של החורשה / אמנון שמוש 

 אופק / בנימין תמוז 

 הלוויתו של אחד העם / בנימין תמוז 

 סבון / בנימין תמוז 

 יאנקו מן העיר התחתית / יהואש ביבר 

 שה / דוד שחרימיו האחרונים של מ 

 עדה פגיס/  כריך גלותי 

 מאבק וזיכרון

 אני מצמצמת / רעיה הרניק 

 נושאת אותך / רעיה הרניק 

 מערכונים

 למי אכפת הביקורת / אפרים קישון 

 

 שירה

 ילדי הצל / תומר בן ציון 

 אורן / לאה גולדברג 

 דג הזהב / לאה גולדברג 

 החוח / לאה גולדברג 

 זה לא הים / לאה גולדברג 

 ילה / חיים גוריתפ 

 הנה מוטלות גופותינו / חיים גורי 

 ברושים / חיים גורי 

 הרעות / חיים גורי 

 חוח / זרובבל גלעד 

 להשאיר / שלמה טנאי 

 קרניים / אבנר טריינין 

 בחזרה לאושוויץ / אבנר טריינין 

 קשב / צ'רני כרמי 

 חשבון נפש לפני השינה / צ'רני כרמי 

 רוני סומקקו העוני /  

 שיר לילדה שכבר נולדה / רוני סומק 

 חיטה / רוני סומק 

 נקמת הילד המגמגם / רוני סומק 

 רוני סומק/  שיר אושר 

 ארץ ישראל / ע' הלל 

 גרניום / ע' הלל 

 גאווה / דליה רביקוביץ' 

 אהבה / דליה רביקוביץ' 

 / דליה רביקוביץ' כישופים 

 קוביץ'דליה רבי/  כף יד רשעה 

 דליה רביקוביץ'/  קול ציפורים בצהריים 

 עלבון / יונתן רטוש 

 ילדות / יונתן רטוש 

 שמרני אלוהים משנוא / שלום שפירא 

 הזעקה / שלום שפירא 

 המשך                                                            

 



 

 

 סיפור קצר מתורגם

 עץ התפוח / קתרין מנספילד 

 משחק עם מפתח / אידה פינק 

 החזיר / אידה פינק 

 ברנש מסוכן מאד / אידה פינק 

 ארוחת הצהריים / סומרסט מוהם 

 ההתערבות / אנטון צ'כוב 

 הפמוט / אנטון צ'כוב 

 לזה מורנטה/ א החבר 

 

 
 

 

 .היצירותרכס תמשיך להרחיב בעתיד את מאגר 

 


