
 

 רשימת יצירות -מקראה לכיתה ז  

 יצירות חובה

 בת הרב ואמה / טשרניחובסקי שאול 

 בת הרב/ טשרניחובסקי שאול 

 על הרי גלבוע / טשרניחובסקי שאול 

 

 יצירות לבחירה
 שירה

 ישר בעיניי / גפן יהונתן 

 גפן יהונתן/  אומץ 

 דוד פוגל/  הגידמת ךבובה של 

 נורית זרחי / הו 

 נורית זרחי/  רט אןמרג 

 נורית זרחי/  פס על כל העיר 

 נורית זרחי/  בגנבה 

 נורית זרחי/  יוסף 

 נורית זרחי/  הדר 

 נורית זרחי/  באה המלכה למלך 

 נורית זרחי/  עם שושנים התנשקה 

 נורית זרחי/  הציפור פמפלה 

 נורית זרחי/  מה שיש בגן יש בגן 

 תןנתן יונ/  הילדה שאהבנוה 

 נתן יונתן/  כמו בלדה 

 נתן יונתן/  יש פרחים 

 דברים פשוטים / ראב אסתר 

 ראב אסתר/  משאלות  

 ראב אסתר/  הציפורים אינן יודעות  
 

 מאבק וזיכרון
 אליפלט / נתן אלתרמן 

  לא אשכח זאת רעי / נתן אלתרמן 

 עקדת יצחק / נעמי שמר 

 לנשמת הרע / ע' הלל 

 ם חפרנעילה / חיי 

 תפילה / חיים חפר 

 

 שואה וגבורה

 חנה סנש/  אשרי הגפרור 

 חנה סנש/  הליכה לקיסריה 

 פרנטה בס/  גינה 

 פייל פרידמן/  הפרפר 

 

 סיפור קצר מתורגם

 שנה / או' הנרי  02אחרי  

משהו חמור מאוד הולך לקרות בכפר הזה /  

 מרקס ג  גרסיה

 בפנימייה לילדי אצילים / דוסטויבסקי פ"מ  

  אנטון צ'כוב/  ואנקה 

  קאלווינו איטלו/  פטריות בעיר 

 סיפור קצר עברי ויהודי
 שלום עליכם/  בעיני ילד 

 יהודה בורלא/  בשל תפוחים 

 הראשון של סבק / טנא בנימין  התסריט 

 רחצה בברכה / ס' יזהר 

 תמונות מבית הספר העממי / שמוש אמנון 

 

 אגדות וסיפורי עם אמנותיים

 / פרץ, יצחק לייבוש )י' ל' פרץ( הפיקדון 

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

 פרץ(

 שדה פנחס/  אשתי אהובתי בואי ונרקוד 

 דיה / בנימין זאב הרצלסולון בלו 

 בנימין זאב הרצל/  ליזכן מאצל התרזה  

 בוקאצ'יו ג'ובאני/  שלוש הטבעות 

 איטלו קאלווינו/  המקום שבו אין מתים לעולם 

 אליהו נאוי/  המסמר 

 המשך                                                           

 

 .יצירותהרכס תמשיך להרחיב בעתיד את מאגר 



 
 
 

 רומנסות

 שלוש אחיות )שני נוסחים( 

 לורליי / היינה היינריך 

 

 :בלדות ורומנסות

 לורד רנדל 

 שלושה בני עורב 

 אדוארד אדוארד 

 סר פטריק ספנס 

 שר היער / וולפגאנג גיטה 

 הנה תמו יום קרב וערבו / אלתרמן נתן 

 / אלתרמן נתן על הילד אברם 

 אגדה על הילדים שנדדו ביערות / אלתרמן נתן 

 אברהם אבינו מוליך את יצחק לעקדה / איציק מנגר 

 מלבב ימים מובאה עלמה 

 
 

 

 


