
הצעה לפעילות  מקדימה

חדשה  מזויתלצלם אובייקט מוכר צאו עם הנייד לאוויר הפתוח וחפשו 

כך שהתמונה תחייב התבוננות מחודשת באובייקט כאילו התגלה לכם לראשונה

"גם למראה נושן יש רגע של הולדת"

:בתום הפעילות

?  האם ההתבוננות בתמונה שצילמתם גורמת לכם לראות את האובייקט המוכר בדרך שונה

?החדשה חושפת משהו שלא שמתם לב אליוהזויתהאם 

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , ריכוז חומרים



גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , ריכוז חומרים

לארכיון הספרות העברית בקולקישורהאזנה להקראת השיר ב

http://www.haarchion.co.il/poem/%d7%99%d7%a8%d7%97/


הקשיבו  
לביצוע  

עדנה גורן

ברי סחרוףירח בביצוע 

הצעה לפעילות 

הסבירו ונמקו? הביצוע ההולם את השיר, לדעתכם, מהו". ירח"לביצועים השונים לשיר ( חוש השמיעה)הקשיבו

של הכנת הקליפ ירח לקליפ מאחורי הקלעים קישור 

.השמיעתילמימדחזותי מימדבקליפים המשלבים צפוכעת הוסיפו גם את חוש הראיה ו

?  כיצד, אם כן? האם הצפייה החזותית  תורמת לקליטת הרעיונות המופיעים בשיר

הקשיבו  
לביצוע  

אריק לביא

זיטנרירח בביצוע אורה ירח בביצוע עדנה גורן 

הקשיבו  
לביצוע  

זיטנראורה 

הקשיבו  
לביצוע  

ברי סחרוף

הקשיבו  
לביצוע  

מאיר אריאל

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , ריכוז חומרים

https://www.youtube.com/watch?v=B7B8Z4_6R9w
https://www.youtube.com/watch?v=2mqvhDnS-wQ
https://www.youtube.com/watch?v=_v4KdXJ2VCk
https://www.youtube.com/watch?v=_v4KdXJ2VCk
https://www.youtube.com/watch?v=2mqvhDnS-wQ
https://www.youtube.com/watch?v=9ONzTX5Tnzs
https://www.youtube.com/watch?v=9ONzTX5Tnzs
https://drive.google.com/file/d/15309rLVSAoAMcjMieLl5oi7CiQBog7bg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HADq0R6mkxAF__ZQJLc6sKIP0Sj-dJo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Skqix4U1195EK2IUvB2sSqzka9B_PUly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P3f9VjSrtHfpMxS4sAHdK9L5wshD2WVX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19d0Yv-wFfjw7mOvXzA19r1Rzl0zoSxp7/view?usp=sharing


























7.11.21תקוה בפתח " יצחק שמיר"ס "מביה, צאיגקרן , שהוענק למורה לספרותאור וייס ציור של 









לפרסום בבלוג הספרנים הספרייה הלאומיתקישור" 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


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

https://www.youtube.com/watch?v=hkmu1Qq0GXo


דן לאור  ' להרצאתו של פרופקישור 

"  הכתיבה והחיים–נתן אלתרמן "

(5:00החל מדקה )

לתכנית בקאמריקישור

נתן אלתרמן-מחווה לאמן 

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


"  כסית"נתן אלתרמן וחבורת יחדיו בקפה -" יהודים באים"לקישור

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , ריכוז חומרים

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


קישור לשיעור ספרות של המורה

על השיר ירח  תמםמאור

מתוך מערכת השידורים בספרות 

"  ירח"לעבודה על השיר קישורלומדים ספרות מהבית 

לאלתרמן מתוך בלוג הספרנים הספרייה הלאומית

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , ריכוז חומרים

https://www.youtube.com/watch?v=DSZvUx9l028
https://merkazruach.nli.org.il/online-learning/yrkh-ntn-ltrmn




:מידע וחומרים מתוך המקורות הבאים

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

עובד-הוצאת עם, בעריכת אלי שאלתיאלאפקיםסדרת ,הכוכבים לא רימו( 2020)אריאל , והירשפלדדן , מירון

לפרסום בבלוג הספרנים אתר הספרייה הלאומיתקישור" מחברות הילדות של נתן אלתרמן( "17.3.2020)עמית , נאור

.עם עובד, יסודי-על משוררים ושירים בתוכנית הלימודים החדשה לבית הספר העל: שירים ומה שביניהם( 2003. )בלהה, רובינשטיין

.11, עלון למורה לספרות". עיונים בשני שירי אלתרמן( "1990)גיטה , קליינרמן

.פפירוס. שירת אלתרמן בראי המודרניזם–עוד חוזר הניגון (  1989. )זיוה, שמיר

.הוצאת הקיבוץ המאוחד, בוהמיין ומשורר לאומי–אלתרמן , הלך ומלך( 2010. )זיוה, שמיר

מתוך בלוג הספרנים הספרייה הלאומית( 4.9.2019" )על הולדתו של השיר ירח ועל הולדתו של דור משוררים חדש"קישור

יצחק–אלוני מתוך אתר "  ירח"פרשנות 

לאתר נתן אלתרמןקישור

".דרור"החינוך קריתפרשנות מתוך סכומי צוות הספרות 

: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"הילדה השלישית "מי היתה ( "27.8.19. )שרון, גבע

https://blog.nli.org.il/sipur-alterman-childhood/
https://blog.nli.org.il/alterman/?_ga=2.28682745.470888351.1604222821-1181788162.1601379868
http://www.a-y.org.il/page/777/77/7/%D7%99%D7%A8%D7%97../%D7%A0%D7%AA%D7%9F.%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F
http://www.alterman.org.il/
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

