
 

נֹוֵׂשא ַהּתֹכֶן: ּכָל הַַהְתָחלֹות

9 לְִקֹרא וְלִכְתֹב / ע' ִהלֵל                                                         1

15 יַלְָדה ֲחָדשָה / ַתלְָמה ַאלְיָגֹון                                                  2

19 פִלְֵאי פְלִָאים / ַקְדיָה מֹולֹודֹובְְסִקי                                           3

27 כָכָה זֶה בְִעבְִרית / ַדְתיָה בֶן דֹור                                              4

31 פִנַת ַהּיֹוצֵר: ֶאפְַריִם ִסידֹון                                                      5

32 פַָרת מֹשֶה ַרבֵנּו / ֶאפְַריִם ִסידֹון                                              6

ְׁשרֵי ָתו וְַחגֵי ִתּ נֹוֵׂשא ַהּתֹכֶן: עֹונַת ַהְסּ

37 שְנֵים ָעשָר יְָרִחים / נֳָעִמי שֶֶמר                                              7

ְסָתו

41 לְַסָתו יֵש כִשָרֹון שֵֶאין לְַאף ֶאָחד ַאֵחר / ִמיכַל ְסנּונִית                 8

43 ָהרּוַח ַהשֹובָב / ַדְתיָה בֶן דֹור                                                 9

44 ַהפְָרִחים ַהְקִריִרים שֶל ַהְסָתו / בַר ָחיּון                                   10

46 ֶהָחצָב / בַר ָחיּון                                                                  11

48 ֶחלְמֹונִית גְדֹולָה / בַר ָחיּון                                                     12

49 ִסְתוָנִית ַהּיֹוֶרה / בַר ָחיּון                                                      13

ֵאלֶה מֹוֲעֵדי יִשְָרֵאל

ֹראׁש ַהשָנָה

52 ִמן ַהְמקֹורֹות: ֹראש ַהשָנָה                                                      14

56 בְֹראש ַהשָנָה / נֳָעִמי שֶֶמר                                                     15

58 יֹוִסי וְַהגְבֶֶרת ַהזְֵקנָה / ִרבְָקה ֱאלִיצּור                                       16

ֶכן ָהִענְיָנִים תֹּ



יֹום ַהכִּפּוִרים

61 ִמן ַהְמקֹורֹות: יֹום ַהכִפּוִרים                                                   17

63 יֶלֶד ָקָטן בְיֹום ַהכִפּוִרים / ִרבְָקה ֱאלִיצּור                                  18

ֻסכֹות

67 ִמן ַהְמקֹורֹות: ַחג ַהֻסכֹות                                                       19

69 שְלֹוִמית בֹונָה ֻסכָה / נֳָעִמי שֶֶמר                                            20

70 ְסכְָך לַֻסכָה / לֵוִין ִקיפְנִיס                                                      21

74 ִמן ַהְמקֹורֹות: שְִמַחת תֹוָרה                                                   22

ִביָבם  ְׁשפָָּחה ּוָמה ֶׁשְסּ נֹוֵׂשא ַהּתֹכֶן: ַהַּביִת, ַהִמּ

79 ַמְרכִיבֵי ַהִספּור: ַהִמשְַתְתפִים, ָהֶרַקע                                        23

82 כְשֶַהדֹוד שְִמָחה שָר / ע' ִהלֵל                                                24

סֹודֹות–סֹודֹות

95 ַהֶמלְֶך בַַעל ַהַקְרנַיִם / ִספּור ַעם                                              25

97 יְִדיִדי ִטנְָטן / ִמְריָם יָלָן שְֶטֶקלִיס                                            26

ַהבַיִת

101 בַיִת לַלְבִיָאה / ַחּיָה ָדוִיְדזֹון                                                   27

112 בַיִת זֶה ָדבָר ָחשּוב / ְמַחבֵר ֹלא יָדּוַע                                        28

114 ֲאנִי לְבִַדי בַבַיִת / לֵָאה גֹולְְדבְֶרג                                               29

116 ָתִמיד בַבַיִת / ֶאפְַריִם ִסידֹון                                                   30

121 ָהִאשָה בֲָאבִַטיַח / נּוִרית זְַרִחי                                                31

122 ָהַאְריֵה שֹוֵמר ַהִמשְפָָחה / ִמתֹוְך "פִילֹון"                                   32

126 ַהלְבִיָאה — ַהצַּיָד שֶל ַהִמשְפָָחה / ִמתֹוְך "פִילֹון"                         33

131 ַאבְָרָהם ַמכְנִיס אֹוְרִחים / ַאגַָדת ֲחזַ"ל                                      34



134 ַהֶדלֶת ִמשְמֹאל / אּוִרי אֹוְרלֵב                                                 35

148 ַהֲחפְַרפֶֶרת / ִמתֹוְך "וִיִקיִמלֹון"                                                36

150 ַהחֹלֶד / ָעמֹוס בַר                                                                37

152 ַעכְבַר ַהבַיִת וְַעכְבַר ַהשֶָדה / ֵאזֹופֹוס                                        38

נֹוֵׂשא ַהּתֹכֶן: עֹונַת ַהחֹרֶף וְַחגֵי ַהחֹרֶף

ֲחנֻכָה

161 ֲחנֻכָה                                                                                 39

163 כַד ַהשֶֶמן / לֵוִין ִקיפְנִיס                                                        40

166 כַָדנִית / לִיאֹוָרה ֶחשִין                                                          41

168 לִכְבֹוד ַהֲחנֻכָה / ַחּיִים נְַחָמן בְיַאלִיק                                        42

169 ַהלְבִיבָה שִֶהְתגַלְגְלָה / ַתלְָמה ַאלְיָגֹון                                        43

חֶֹרף 

177 בְָרִקים ּוְרָעִמים / יְהֹונָָתן גֶפֶן                                                 44

178 ִמי ְמפֵַחד ִמבְָרִקים ּוֵמְרָעִמים? / ִעִדית בֶן פֹוָרת                         45

180 ִאָמא! ַהשַָמיִם זֹוְרִקים ָעלַי ֲאבָנִים! / ִמתֹוְך "פִילֹון"                    46

184 ָהֵעצִים ָהֲעֻרִמים / ַאגָָדה                                                       46

189 ֲחצִי שֶֶמש ֲחצִי ָענָן / שְלֹוִמית כֵֹהן־ָאִסיף                                 47

191 ֲאנִי אֹוֵהב לְֵהָרֵטב / ִמיָרה ֵמִאיר                                             48

192 נְַרִקיס ֶמלְֶך ַהבִצָה / ִספּור ַעם                                                49

197 ַהנְַרִקיס ֶמלְֶך ַהבִצָה / פִזְמֹון                                                   50

ט"ּו בִׁשְבָט

198 ט"ּו בִשְבָט — ַחג ָהִאילָנֹות                                                     51

199 ֵאיְך זֶה לְִהיֹות ֵעץ? / ַדְתיָה בֶן דֹור                                          52



ַמדּוַע פֹוַרַחת ַהשְֵקִדּיָה בַחֶֹרף? / מֹשֶה שְָרגַל                           202   53

ַהשְֵקִדּיָה פֹוַרַחת / ַאגָָדה                                                    204   54

ּפּוִרים

ִמן ַהְמקֹורֹות: פּוִרים                                                          207   55

ִספּור ַהְמגִלָה                                                                    209   56

ַהְקרֹוקֹוִדיל / יֹוָרם ַטַהְרלֵב                                                 215   57

ַהכֹובָָען וְַהקֹופִים / ִספּור ַעם                                              219   58

ַמֲעשֶה בְאֹזֶנְָהָמן / לֵוִין ִקיפְנִיס                                            224   59

ַאלּופַת ַהִמְתַחפְשִים / מֹשֶה שְָרגַל                                        228   60

ַתְחפֹושֹות בֶַטבַע / ָעמֹוס בַר                                              230   61

נֹוֵׂשא ַהּתֹכֶן: ֲאנִי וְכָל ַהְּׁשָאר 

וְַהּיֶלֶד ַהזֶה הּוא ֲאנִי / יְהּוָדה ַאְטלַס                                      235   62

ַמְרכִיבֵי ַהִספּור: ַהכֹוֶתֶרת                                                    238   63

ַהזָנָב ַהצָהֹב / ַחּיָה ָדוִיְדזֹון                                                  243   64

ַמדּוַע ַהכֶלֶב ְמכַשְכֵש בִזְנָבֹו? / ִמתֹוְך "ֵאיְך לָָמה ּוַמדּוַע?"           255   65

ַהּיֶלֶד ָהַרע / לֵָאה גֹולְְדבְֶרג                                                  257   66

ַהצָב וְָהַעְקָרב / עֹוֵדד בּוְרלָא                                               260   67

ִריבִים ְקַטנִים / יְהֹונָָתן גֶפֶן                                                 264   68

ָהַעְקָרב / ִמתֹוְך "וִיִקיפְֶדיָה"                                                265   69

לּו ָהיָה לִי ַקְרנַף / נּוִרית ַאלְטֹובְיָה                                       267   70

ַהצַּיָר ַההֹולַנְִדי ַמאֹוִריץ קֹוְרנֶלִיס ֶאשֶר / ִמתֹוְך "ֵעינַיִם"             269   71

ָהִעפָרֹון ָהָאדֹם / פּוצ'ֹו                                                       271   72

ִמן ַהְמקֹורֹות: כָבֹוד וְֶדֶרְך ֶאֶרץ                                              275   73



 

נֹוֵׁשא ַהּתֹכֶן: ַׁשָּבת
9 ִמן ַהְמקֹורֹות: שַבָת                                                              1

10 יֹוֵסף מֹוִקיר שַבָת / ַאגָָדה                                                     2
17 שָלֹום ֲעלֵיכֶם / ְתפִלָה                                                           3
18 ֲאנָשִים שֶל שַבָת / יֲַעקֹב ֵסֶתר                                               4

נֹוֵׁשא ַהּתֹכֶן: ֲאנְַחנּו ּוַבעֲלֵי ַהַחיִּים
23 ּדֹוִדי שְִמָחה אֹוֵהב ַחּיֹות / ע' ִהלֵל                                           5
31 ַהכַלְבָה שֶָהלְכָה לְִאבּוד / ַחּיָה ָּדוִיְדזֹון                                       6
41 גּוֵרי כְלָבִים / ִמתֹוְך "טֹוב לַָדַעת"                                            7
44 שָלֹום, בֹובִי! / נִיָרה ַהְרֵאל                                                     8
46 בִילִי / נּוִרית זְַרִחי                                                               9

ֲהׁשָבַת ֲאבֵָדה
54 ֲהשָבַת ֲאבֵָדה / ִמיִריק שְנִיר                                                   10
57 ָהַרַמאי / ִסּפּור ַעם                                                              11
58 ִמן ַהְמקֹורֹות: ִמצְוַת ֲהשָבַת ֲאבֵָדה                                           12

נֹוֵׁשא ַהּתֹכֶן: ׁשֹונִים וְָׁשוִים
64 ִמי בַשַק? / ֲעלִילֹון )קֹוִמיְקס(                                                13
67 ַהְּדבֹוָרה וְַהזְבּוב / ְקִרילֹוב                                                      14
72 זְבּוב ַהבַיִת / ַאלֶכְס ּדֹורֹון                                                      15
73 ְּדבֹוַרת ַהְּדבַש / ִמתֹוְך "טֹוב לַָדַעת"                                         16
75 ַעל ַהְּדבַש וְַעל ָהעֶֹקץ / ָאבִי ַאְרבֵל                                          17
76 שְֹלמֹה ַהֶמלְֶך וְַהְּדבֹוִרים / ַאגַָדת ֲחזַ"ל                                      18
79 ָהַאְריֵה וְָהַעכְבָר / ֵאזֹוּפֹוס                                                      19

ֶכן ָהִענְיָנִים תֹּ



ִביֵבנּו נֹוֵׁשא ַהּתֹכֶן: ֲאנְַחנּו ּוָמה ֶׁשְסּ
87 ַהצְפְַרֵּדַע / ִמתֹוְך "ַחּיֹות בִצְבִָעים"                                           20
90 ַהֲחִסיָדה / ִמתֹוְך "טֹוב לַָדַעת"                                                21
93 ֶמלְֶך ַהצְפְַרְּדִעים / ִסּפּור ַעם                                                  22
99 ִמן ַהְמקֹורֹות: סֹוף ַמֲעשֶה בְַמְחשָבָה ְתִחלָה                               23

105 ַהצְפְַרֵּדַע ְמֻרצָה / נִיָרה ַהְרֵאל                                                 24
109 יִשְְמֵרנִי ֱאֹלִהים / ע' ִהלֵל                                                      25
111 ֶמלְֶך ַהכִָתה / ַחגִית בֶנְזִיַמן                                                     26
115 מֹשֶה ָהרֹוֶעה / ַאגַָדת ֲחזַ"ל                                                    27
119 ַהֶמלְֶך צָב־צָב / ד"ר זּוס                                                        28
125 ּפִנַת ַהּיֹוצֵר: שָבִים לַּסֹופֵר ַהּיֹוצֵר                                             29
127 ֲעלִילֹות פְֶרִּדינַנְד ּפְָדהצּור בְִקצּור )ַתְקצִיר( / ֶאפְַריִם ִסידֹון           30
132 ַמֲעלֵה ָקָרחֹות )ַתְקצִיר( / ֶאפְַריִם ִסידֹון                                   31
134 בִגְֵדי ַהֶמלְֶך ַהֲחָדשִים )ַתְקצִיר( / ֶאפְַריִם ִסידֹון                          32

נֹוֵׁשא ַהּתֹכֶן: עֹונַת ָהָאִביב וְַחגֵי ָהָאִביב
139 ֵאיְך יֹוְדִעים שֶבָא ָאבִיב? / ַּדְתיָה בֶן ּדֹור                                   33
140 ַמְקֵהלָה ַעלִיזָה / לֵָאה נָאֹור                                                    34
143 ְמבַשְֵרי ָהָאבִיב / מֹשֶה שְָרגַל                                                  35
147 ָהֲענָק וְגַנֹו / אֹוְסָקר וַילְד                                                      36

ַחג ַהפֶַסח
152 ִמן ַהְמקֹורֹות: ּפֶַסח                                                               37
153 ָמה נִשְַתנָה ַהלַיְלָה ַהזֶה? / ִמן ַהַהגָָדה                                       38
154 יְצִיַאת ִמצְַריִם                                                                     39
157 ְקִריַעת יַם סּוף / ּפּוצ'ֹו                                                         40
159 ִמבְָחר ִמַמכֹות ִמצְַריִם / מֹשֶה שְָרגַל                                        41



161 ַהַמכֹות / ֲעלִילֹון )קֹוִמיְקס(                                                   42

163 כֹוסֹו שֶל ֵאלִּיָהּו / ִסּפּור ַעם / ִעבּוד: מ' בֶן ֱאלִיֶעזֶר                    43
166 ֵאיפֹה ָהֲאפִיקֹוָמן / ּפּוצ'ֹו                                                       44

יִָמים ׁשֶנִזְכֹר
168 יֹום ַהזִכָרֹון לַּׁשֹוָאה וְלַגְבּוָרה / ֵמיָדע                                        45
169 בְיֹום ַהּׁשֹוָאה וְַהגְבּוָרה / ֶאלָה ּדֹור־אֹון                                     46

170 לָָמה לְנַפְָתלִי קֹוְרִאים נַפְָתלִי / ַאלֹונָה פְֶרנְֶקל                            47
171 יֹום ָהַעצְָמאּות / ֵמיָדע                                                          47
172 ַהִתְקוָה / נַפְָתלִי ֶהְרץ ִאיְמבֶר                                                  48
175 ַהַהצְבָָעה ַעל ְמִדינַת יִשְָרֵאל / אֶֹרן צִיבְלִין                                 49
178 ִמלְָחָמה זֶה ָּדבָר בֹוכֶה / ִתְרצָה ֲאָתר                                        50
179 ַחג לִי / לֵָאה נָאֹור                                                               51
180 ִסּפּור ַעל יֵָעל בַַחג ָהַעצְָמאּות לְיִשְָרֵאל / ִרבְָקה ֱאלִיצּור               52
184 ֶאצְלֵנּו בֶָחצֵר / נֳָעִמי שֶֶמר                                                     53

לָ"ג בָעֶֹמר
191 ִמן ַהְמקֹורֹות: לָ"ג בָעֶֹמר                                                        54
192 ֶמֶרד בַר כֹוכְבָא / ִרבְָקה לֵוִי                                                   55
194 ֶהָחרּוב / מֹשֶה שְָרגַל                                                            56

יֹום יְרּוׁשָלַיִם
198 שֵמֹות ַהְרבֵה לִירּושָלַיִם / ָּדן ַאלְָמגֹור                                       57
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ׁשָבּועֹות
200 ִמן ַהְמקֹורֹות: שָבּועֹות — זְַמן ַמַתן תֹוָרה                                  59
202 כְשִֶקבְלּו ֶאת ַהתֹוָרה / לֵָאה נָאֹור                                            60
204 ַהבִכּוִרים שֶלִי / לֵָאה נָאֹור                                                     61
208 ַרבִי ּפִנְָחס בֶן יִָאיר וְַהֲענִּיִים / ַאגַָדת ֲחזַ"ל                                 62



יִץ נֹוֵׁשא ַהּתֹכֶן: עֹונַת הַַקּ
215 גַל ִהיא יַלְָּדה שֶל יָם / יְהֹונָָתן גֶפֶן                                           63
217 שָָרב / לֵָאה גֹולְְּדבְֶרג                                                            64
218 ַעכְשָו ַקיִץ, ַעכְשָו גְלִיָדה / ֵאהּוד בֶן ֵעזֶר                                   65
222 נֹוְסִעים לַּיָם / רֹונִי בִי־לֵב                                                      66
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