


:לשירפעילות מקדימה הצעה של אורלי בכר ל

FOMO–המציג  את  המושג  בסרטון הקצר י   /צפה

?מוכרת לך-פחד מהחמצה , פחד מלפספס-האם  התופעה המתוארת בסרטון 

נשוב ונתייחס אל התופעה עם סיום העבודה על השיר וההכרות עם דמותו של נתן אלתרמן 

FOMO
Fear of missing out

https://www.youtube.com/watch?v=SO23RmR6qd4&feature=emb_imp_woyt


הלאומיתהספריהבבלוג הספרנים לפירסוםקישור" מחברות הילדות של נתן אלתרמן( "17.3.2020)עמית , נאור*

https://blog.nli.org.il/sipur-alterman-childhood/








כריכת הספרמתוך הכתוב על 

https://www.am-oved.co.il/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90_%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95?fbclid=IwAR2nYNeVKFKvZtS9oMfe0pIeKUoHPox1o-SvEh3yapH92Mo31Hg3uSz_xM8












לביצוע של אלון פסטרנקקישור

לביצוע של יוסי בנאיקישור

לביצוע של רובי קסוסקישור

https://www.youtube.com/watch?v=lzMPt4U5F4M&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=4wTfwU220Bg
https://www.youtube.com/watch?v=P0WHJONmZLo


(  דקות54)"  נתן בעקבות אלתרמן-מותר להיות סנטימנטלי "קישור ל

?או שמדובר על רעיון אחר, (מהפעילות המקדימה)FOMOמתקשר למושג " בחוצות ובתוף"לבחור " עוד אבוא אל ספך"מה שמניע את הדובר בשיר ,  לדעתך, האם

https://www.youtube.com/watch?v=hkmu1Qq0GXo
https://www.youtube.com/watch?v=SO23RmR6qd4&feature=emb_imp_woyt


דן לאור  ' להרצאתו של פרופקישור 

"  הכתיבה והחיים–נתן אלתרמן "

(5:00החל מדקה )

,  הרצאה ראשונה מתוך סדרת הרצאות בחסות הרקטור
2.11.11, תל אביב' נערך באונ

לתכנית בקאמריקישור

נתן אלתרמן-מחווה לאמן 

.  מופע בקאמרי בהנחיית מאיר עוזיאל המוקדש למשורר נתן אלתרמן
.  מיטב השירים שכתב ומבחר ביצועיםבתכנית

, רחל מרכוס, השחקנית, המופע מלווה בקטעי וידאו שבהם מופיעה אשתו של נתן אלתרמן
.  שגם מקריאה משיריו

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , ריכוז חומרים

https://www.youtube.com/watch?v=0umYFR1OjXI&list=RDCMUCy0iTe4GdNbyq2S7_Chligg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PJ3tibSf4N0


כסיתנתן אלתרמן וחבורת יחדיו בקפה -" יהודים באים"לקישור

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , ריכוז חומרים

https://www.youtube.com/watch?v=DbcTu1d1deM




:מידע וחומרים מתוך המקורות הבאים

יצחק-אלוני מתוך אתר "  עוד אבוא אל ספך"פרשנות 

גלית טולדו משגב:  עריכה ועיבוד להוראה, עיצוב, איסוף חומרים

" דרור"החינוך קריתפרשנות מתוך סכומי צוות הספרות 

.  למחסן של צור ארליךקישור, "לנתן אלתרמן´ אבוא אל ספךעוד´בקריאה יומית : כל המילים הטובות( "23.11.17. )צור, ארליך
.פפירוס, הכוכבים שנשארו בחוץ( 1992. )אברהם, בלבן
לפרסום בבלוג הספרנים אתר הספרייה הלאומיתקישור" מחברות הילדות של נתן אלתרמן( "17.3.2020)עמית , נאור

עובד-הוצאת עם, בעריכת אלי שאלתיאלאפקיםסדרת ,הכוכבים לא רימו( 2020)אריאל , והירשפלדדן , מירון
נתן אלתרמן  " עוד אבוא אל ספך"פרשנות לשיר . גילה, מרקוביץ

.הוצאת הקיבוץ המאוחד, בוהמיין ומשורר לאומי–אלתרמן , הלך ומלך( 2010. )זיוה, שמיר
.פפירוס, שירת האלתרמן בראי המודרניזם-עוד חוזר הניגון ( 1989. )זיוה, שמיר

:להעשרה נוספת   
"  בלוג הספרנים"למאמרים על נתן אלתרמן מתוך קישור –הלאומית הספריה

לנתן אלתרמן מתוך לקסיקון הספרות העבריתקישור
קישורשרון גבע אל מדף ספרי ההיסטוריה 'ר "מתוך הבלוג של ד," ?בשיר של נתן אלתרמן"השלישית הילדה"היתהמי ( "27.8.19. )שרון, גבע

לאתר נתן אלתרמןקישור

FOMOהצעה לפעילות מקדימה לשיר בעזרת הסרטון על תופעת . אורלי, בכר* 

http://www.a-y.org.il/page/1572/872/7/%D7%A2%D7%95%D7%93.%D7%90%D7%91%D7%95%D7%90.%D7%90%D7%9C.%D7%A1%D7%A4%D7%9A./.%D7%A0%D7%AA%D7%9F.%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F
https://tsurehrlich.blogspot.com/2017/11/blog-post_23.html
https://blog.nli.org.il/sipur-alterman-childhood/
https://blog.nli.org.il/tag/נתן-אלתרמן/
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00400.php
sharon-geva.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
http://www.alterman.org.il/

