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ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב
הסיגדחג

לאתר משרד החינוךקישורניתן למצא מידע ופעילויות ב–הסיגדחג חמישים יום אחרי יום הכיפורים חל 

באתר אגודת יוצאי אתיופיה  הסיגדלחג קישור

מנגיסטוגרמאו/ חלום בדמי כבוד הסיפור  

(20-סיפורים מהמחצית השניה של המאה ה, פרק הסיפור הקצר, לשונית חומרי לימוד, לאתר ספרות והחייםקישור)

הסיגדלסרטון חג קישור

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/yamim/Siged.htm
https://www.iaej.co.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%93/
http://www.galittoledomisgav.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UbILTzaDaqM
https://www.youtube.com/watch?v=UbILTzaDaqM
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ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

רביןיצחק,הממשלהראשלרצח27-ההזיכרוןיום

יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל  , ב בחשוון"הוא חל בי. 1997-ז"התשנ, יום הזיכרון ליצחק רבין הוא יום זיכרון לאומי שנקבע על ידי הכנסת בחוק יום הזיכרון ליצחק רבין

יש המציינים את יום הירצחו של יצחק רבין (. א בחשוון"י)מועד יום הזיכרון מוקדם ליום חמישי , אך אם הוא חל ביום שישי, יום זה אינו חל בשבת. יצחק רבין לפי הלוח העברי

.1995בנובמבר 4-ב, לפי הלוח הלועזי

למרחב למידה  קישור

https://view.genial.ly/61506c6bcc7c8c100718b4d3
https://view.genial.ly/61506c6bcc7c8c100718b4d3
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הבינלאומיהסבלנותיום16.11

.המאוחדותהאומותאתהמייצגו"אונסקארגוןידיעל1995בשנתנוסדהיום.בנובמבר16-בחלהבינלאומיהסובלנותיום
ולאמפלהויחססובלנותשבחוסרוהסכנותוהשונההאחרכלפיבסובלנותההתייחסותחשיבותאתמדגישהבינלאומיהסובלנותיום

.שיוויוניולאמפלהיחססובלנותשבחוסרהסכנותואתשבסובלנותהחשיבותאתלהדגישכדינועדזהיום.שוויוני
.ושפהתרבות,דת,מגדר,גיל,פיזיות-לקשרבליהשונהקבלת:הןהספרבבתיהסובלנותיוםשלהחינוכיותהמטרות

?סובלנותמהי
אינוהואאםגם,ודתיתתרבותית,חברתיתמבחינה,ממנוהשוניםכלפיאפליהוללאהבנה,בכבודקבוצהאואדםשלהתנהגות,הדמוקרטיהשלהבסיסיםהערכיםבין

.אמונתםאוהתנהגותם,דעותיהםעםמסכים

?הסובלנותיוםלנומאפשרמה
ביקורת,עצמיתחשיבהלפתחלתלמידיםמאפשרלסובלנותהחינוך.ופחדידעמחוסר,צדקאי,אלימות,באפליה:המתבטאתהסובלנותחוסראתלאתר,עצמנואתלבחון

כדי.וחוקיתפוליטיתדרישהגםאלא,מוסריתחובהרקאינההיא.שונויותביןהרמוניההיאסובלנות":נאמראונסקוארגוןשלהסובלנותעקרונותבהצהרת.ומוסריות
בנובמבר16-שבזאתמכריזיםאנו,והחינוךהסובלנותקידוםלמעןהפעולהואתהמחויבותאתלחדשוכדי,סובלנות-שבאיהסכנותאתלהדגישכדי,ציבוריתמודעותלחולל

."לאומי-הביןהסובלנותיום"יהיה

ם"האושלהסבלנותלאתרקישור

(וויקיפדיה)

https://www.un.org/en/events/toleranceday/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99


ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

הבינלאומיהסבלנותיום16.11

לאה גולדברג" דירה להשכיר"שפרירה זכאי מקריאה את -לאתר רשות השידור קישור

דירה להשכיר לאה גולדברג –" קוראים ספריםפרוייקט"ל קישור 

עם איוריה של רות שלוס1948באוקטובר 22-ב" משמר לילדים"לאה גולדברג  התפרסם לראשונה בעיתון , "דירה להשכיר"הסיפור 

"קריאה בחמש קומות-דירה להשכיר ",  ר שמעונה פוגל"ד, ילדים-למאמר מרתק של חוקרת ספרותקישור

מאת לאה גולדברג    ' דירה להשכיר'שלוש קריאות תקופתיות ב–שיפוצים בבנין בן החמש קומות "למאמר מאת יעל דר קישור

בשנת.הספרשםאתחשפהלרווחהשפתיחתוקרטוןוחלוןשלושרותשלאיוריהעם1948בשנת"לילדיםמשמר“בעיתוןלראשונההופיעגולדברגלאהשל"להשכירדירה“
איוריועםפועליםבספריית1970בשנתשהתפרסמהזוהיאהאחרוניםבעשוריםובבתיםהספרבבתי,בגניםהמוכרתהגרסה.הימןשושנהשלאיוריהעםהספרוןיצא1959

החברהשלההיתוךכורויצירתעלייהקליטתשלימים,העצמאותמלחמתימיאלוהיו."(אגוזיםבשלושהמעשה"ו"כךולאכך“)סיפוריםשלושהשלכקובץ,כץשמואלשל
ליצורהקושיאתשיקףהסיפור.רב־תרבותיתהידברותשלראשוניניסיוןובמרכזו,אלהימינועדהנמשך,ותרבותיחברתיבתהליךהחלהתקופהבאותהישראל“.הישראלית

העדיןהאיזון:אופטימיתהגישה“.אורניםמכללת,רותמריםש"עילדיםלספרותהמרכזמנהלת,חכמוביהלוםרויטלאומרת,"שונותומקבלתמאפשרת,מכילהחברה
שלהגעתהעםומתוקןחוזר,החדשיםהפוטנציאלייםהדייריםעםמתמשךלקונפליקטוהפך,העכבר-השכניםאחדעזיבתעםהופראשר,דייריוכלעלרב־הקומותבבית
."כנועלהאיזוןאתומשיבה,כיתרוןהשונותאתמזהההיא,מהשכניםאחדבכלהיופיאתרואההיא.ואהבההכלה,קבלהכולה,האידיאליתהשכנההיא.השלוםיונת

תרבותבמעריב23/02/2019ויץספירכרמיתמאתהכתבהקריאתלהמשךקישור

לאה גולדברג  ברבדים שונים בהתאם לשכבת הגיל ובקישור ליום הסבלנות הבינלאומי  , "דירה להשכיר"ניתן לעסוק ביצירה 

בדיחותאלמעריב יהדות קישורגרסת המתנחלים " דירה להשכיר"לבאבמיילקישור–אביבית -הגרסה התל" דירה להשכיר"

https://www.youtube.com/watch?v=AApFWyFJxyM&feature=youtu.be&list=PL7UwPGZ5XZbl4zyDyYQ6iRqhHgmTJAF1c&t=58
https://www.youtube.com/watch?v=3dSfU4tEBdg
https://www.shimona.co.il/2017/03/27/7/
https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/27/YD-27.pdf
https://www.maariv.co.il/culture/literature/Article-686151
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=10092
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/11/ART/830/341.html
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אשראלימותשלצורהבכלהמאבקאתהיוםסדרעללהציףבמטרהנשיםנגדאלימותלמניעתהבינלאומיהמאבקכיוםם"האוי"ענקבע25.11–נשיםכנגדאלימות

,והמגווניםהרביםופרצופיההתופעהשלהנרחבהיקפהעלהנתוניםאתלחשוף,לנושאהציבוריתהמודעותאתלהעלות.מיניתאונפשית,פיזית,מילולית-נשיםכלפימופעלת

תופעת,לצערנו.למיגורהשאתביתרלפעוליוכלוהמדינהוהן,הנשיםהן,פחותומושתקתיותרגלויהתהיהזושתופעהככל.לעזרהלפנותנשיםולעודדבנושאחקיקהעללהשפיע

https://news.walla.co.il/item/3316662סלהמיכללרצחאקטואליחיבור.וסמויגלויבאופןבחברתנוקיימתנשיםכנגדהאלימות

. 'וכוהחרמות , איומים, סחיטה, אונס, הן כלפי ילדים,  באופן כללי ( ולאילמות בעקבותיה)שיש מקום להתייחסות לאלימות , כמובן•

43' עמ, 2003, אביב-תל: הקיבוץ המאוחד' הוצ, קריאה בכבד: בתוך(ידי בני זוגן-לזכר נשים שנרצחו על)ציפי לוין בירון/ ָנבּוחַ הּוא ִנְכַנס 

ָריו ְְּרּוַח ַסְִּיִניםָנבּוחַ הּוא ִנְכַנס  ת ַאחר פר ת ַהָָּזןֹן רןֹדר רר . ְוָכל ְַַׁרַׁר

ֱחַרב ּתר ן ַבִקיר ַמְרִחיָבה ַדְעּתןֹ ַעד ַׁר בר .אר

.ִהיא לֹא יןַֹדַעת ַלערׂשןֹת ִהּלּוִלים ִמְפִרי ָעְרָלה

ר קר .ַּתַחת ַהְְָּסתןֹת ַמְבִאיַׁ ַהשר

ת ִנְקֵראת ַחִייםַהִצִפָיהַהִאם  .ְלָמור

ָנה ִריְך ָיִמים ִמָּר דןָֹנּה ַיאר אר ת עןֹד ַׁר לר .ִהיא לֹא ִמְתַפּלר

עןָֹׂשה ַעְצָמּה קןֵֹראת

יהָ  ת ַעל ֵעינר רר ְוַׁןֹמר

ִלְראןֹת ֵאיְך ִנְרַדם

ָּלּה .ַקִין ַׁר

יום  המאבק  הבינלאומי  למניעת  אלימות  נגד  נשים25.11

"לקום בבוקר בלי לדעת מה יהיה"–סדרת כתבות –לאתר וואלה קישור

?מה בין אלימות לאילמות-לפעילויות ודיון מתוך אתר מדרשת קישור

https://news.walla.co.il/item/3316662
https://e.walla.co.il/item/3099329
https://www.sefaria.org.il/sheets/217992?lang=he
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אלימות', גיליון ט, עת לשירה אלטרנטיבית-כתב, "סלון הדחויים"לקישור

(בתוך פוסט פייס של עלמא בית לתרבות עברית" ר'געגועי לקיסינג"מהקובץ )מאת אתגר קרת " ימים נוראים"לסיפור קישור

ה, הּוא לֹא ַאִּלים הּוא ַרק ְָּזר

ְְַַָּׁכֵנַע אןָֹתְך ַׁר  ַׁר

ָחד לֹא ֵמִבין אןָֹתְך ַאף אר

ה, הּוא ַהְיִחיִדי הּוא ַהשןֹנר

הּוא ַרק אןֵֹמר, הּוא לֹא ַאִּלים

ַאְּת ְצִריָכה  ְלִהָזֵהרַׁר

הּוא קןֵֹרא ָלְך ָלבןֹא ִמָיד ְְַּׁר

הּוא אןֵֹמר  ִלְַֹׁמַע ָמה ַׁר

ִכי ְִּי הּוא אןֵֹהב אןָֹתְך הר

ִּתְסְלִחי הּוא ְמַבֵקַׁ ַׁר

ְוִאם ְָּל עןֹד ַאְּת ַּתערִׂשי

ה הּוא רןֹצר ת ָמה ַׁר אר

ָאז ִיְהירה 

ִּתְרִאי ְְִּמַעט, ָלְך טןֹב

הּוא לֹא ֵמִרים ָעַלִיְך ַיד

חּוץ ִמַפַעם ַאַחת

חּוץ ִמַפַעם ַאַחת

ְך הּוא, הּוא לֹא ַאִּלים ְלֵהיפר

ָאָדם ָרגּוַע ִמִטְבעןֹ

ְָָּכה ִלְפָעִמים זןֹ ַאְּת ַׁר

מןִֹציָאה אןֹתןֹ ִמַדְעּתןֹ

ה ִטְבִעי הּוא ְמַקֵנא ְוזר

ה ָנכןֹן, ּוְקָצת ַׁןֵֹלט ָבְך זר

ִבְזכּותןֹ ַרק ִּתְזְְִּרי ַׁר

ַאְּת ַהיןֹם ִהַגַעְּת ְלָמה ַׁר

ֵרי ְוהּוא אןֵֹהב אןָֹתְך הר

ה הּוא ְָּזר ָּלְך ַׁר ַמָזל ַׁר

ַדְמֵיִני ָמה הּוא ָהָיה ָיכןֹל עןֹד

ַלערׂשןֹת  

ה ְולֹא עןֹׂשר

ִּתְרִאי הּוא לֹא צןֵֹעק ְְִּמַעט

הּוא לֹא ֵמִרים ָעַלִיְך ַיד

חּוץ ִמַפַעם ַאַחת

חּוץ ִמַפַעם ַאַחת

ברק פלדמן/ הוא לא אלים 

אלכסנדר פן / וידוי מתוך השיר 

ָך.".. ֵאין ִלי אןֵֹהב ִמְּלַבדר ֵהן ָיַדְעִּתי ַׁר

ת: ְוָיַדְעִּתי יָךַהָָּור ָיבןֹא ִמָידר

ִני ְמַחְָּה ּוְמַצָפה ְלִזיוןֹ ַואר

ן ַעל ֵעץ ַיַער, ִפְתֹאִמיהּוא ָיבןֹא  ְְַּגְרזר

ּוְבַצַערְבִענּוי, אןֹ ִיְקַרב ְלִאטןֹ

ָבל לֹא ִמיֵדי ָזר  יָך ָיבןֹא–אר ִמָידר

ְבֵליל ְַׁכןֹל ְוֵליל ֹעִני, ְוַגם ָאז ְלֵביְתָך

לןֹם עןֹד  ְָּמןִֹני, ָאַּׁוָבהַבחר ..."ְְִּסיָלה ַׁר

הלאומית הספריהמתוך הספרנים בלוג –" הווידוי של אלכסנדר פן"לכתבה קישור

http://www.tiktakti.co.il/catalog/eli-yona-salon/9-july-20/
https://www.facebook.com/488938625264/posts/10153537526065265/
https://blog.nli.org.il/alexander_penn/


בנובמברט"כ

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב
1947ט בנובמבר "כ

ט בנובמבר"כלמכון שיטים קישור

'ספור על אהבה וחושך':מתוךעמוס עוז זיכרון של תיעוד * 

לגרומיקומכתב : נתן אלתרמן* 

זיכרונות וקטעי מקור, הגות* 

ט בנובמבר "סיפור ההצבעה  כליוטיובקישור 

על סיום המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות ( ם"האו)עצרת האומות המאוחדות ( 181החלטה )היום בו החליטה , (ח"ז בכסלו תש"י)1947בנובמבר 29ט בנובמבר הוא הכינוי לתאריך "כ

, הערבים דחו אותה. היהודים הסכימו להצעה. כי ירושלים וסביבתה יוכרזו כשטח תחת פיקוח בינלאומי, עוד נקבע(. תוכנית החלוקה)מדינה יהודית ומדינה ערבית –עצמאיות בארץ ישראל 

.  1948באוגוסט -1ועל גמר הפינוי הצבאי ב1948במאי -15הבריטים הודיעו על תום המנדט ב. ישראל-ולא זו בלבד אלא שתקפו מייד את היישובים היהודיים בכל רחבי ארץ

הפגנת שמחה  . ם על מדינה עברית"יום החלטת האו-ירושלים 
ויקישיתוף: של המונים בחצר המוסדות הלאומיים מתוך

ויקישיתוף: ם מתוך"חגיגת הכרזת האו-ירושלים 

הספרייה הלאומית, "היסטוריום"פעילות מתוך ט בנובמבר "קישור לכ

1947ט בנובמבר "כלחדשות מהעברקישור 

ט בנובמבר מתוך אתר הכנסת "קישור ישיר להצבעת כ

פורטל עובדי הוראה : מתוךתכנית החלוקה , ט בנובמבר"לכקישור 
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