
 ד-ג' יחידת הוראה משולבת של תרבות יהודית ישראלית ושפה כמגבשת זהות לכיתה 

 ומקורות יהודיים. הנושא  :  חברות ומנהיגות בעזרת טקסטים של לאה גולדברג

 כתבו:  יעל בדולח ודניאל אליאב,  מנחי תל"י.

 

 הקדמה ורציונל: 

החיבור  בין מטרות  לימודי השפה  העברית, כפי שמוצגים במסמך ההישגים הנדרשים של משה"ח  

_Pedagogit/HebrewPrimary/program/hesegim.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut .לבין תכנית הלימודים בתרבות יהודית ישראלית היא  טבעית ,

תרבות יהודית ישראלית ומאידך לעזור  משה"ח ממליץ לחבר  בין שתי התכניות ולקדם את ההישגים הנדרשים בעזרת טקסטים מספרי הלימוד  ומהתכניות המקוונות של תחום 

 להפנים וליישם  את הערכים הגלומים בטקסט  . , לקדם ,, שאינם תמיד  במשלב הלשוני של הלומדתרבות יהודית ישראליתלתלמידים להבין את הטקסטים מתחום 

ם חלק  שנה למותה של המשוררת לאה גולדברג,  נבחרו שלושה טקסטים  שה 50מאחר והשנה מלאו  להלן תכנית לימודים)ת"ל( המאחדת את שני התחומים לטובת שניהם.

יחד  עם חיבור  לטקסטים יהודיים  ,מנכסי צאן ברזל של החברה הישראלית ומוצעת התבוננות חדשה עליהם הן מבחינת העמקת תהליכי הבנת הנקרא וקידום תהליכי כתיבה

 בקובנה. המתכתבים עם היצירה ואשר  אין ספק  שלאה גולדברג  הכירה אותם היות ולמדה בנעוריה בגימנסיה העברית ע"ש שוואבה

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/program/hesegim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/program/hesegim.pdf


 ציטוט -שם הטקסט
 כתובת/מקור

 

 הערות תרבות יהודית ישראלית שפה

 הישגים נדרשים שניתן להשיג בעזרת הטקסט
)הבנת הנקרא, העשרה לשונית, קידום תהליכי 

 כתיבה (

פעילויות הוראה )מטרות 
 אופרטיביות( 

ערכים להקניה  
 והפנמה

פעילויות להטמעת 
הערך או לגיבוש 

-זהות יהודית 
 ישראלית 

 איה פלוטו 
https://www.youtube.c
om/watch?v=6VUxmdR

rEnA 

 
 
 
 
 

 

סיפור בעקבות חוויה, קריאה או צפייה כדי -    1הישג
לשתף ולעניין אחרים, באופן שניתן לעקוב אחר 

השתלשלות העניינים , תוך הדגשת נקודת המבט 
 האישית

יבת סיפור ובו השתלשלות אירועים ומספר כת -2הישג  
 דמויות

כתיבת סיפור ובו השתלשלות אירועים ומספר  -3הישג  
 דמויות
שילוב חומר חזותי ואמצעים גרפיים להמחשת  -4הישג  

 הרעיון שבטקסט הכתוב ולהרחבתו
 -הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט:  -4הישג  

זיהוי  -כרונולוגיים הבנת רצפים  -הבנת מילים בהקשר 
קשרים לוגיים מפורשים בין חלקי הטקסט תוך 

זיהוי הרכיבים הלשוניים  -הסתייעות בסמני קישוריות 
 קישור לידע העולם -ודרכי אירגון ועיצוב 

  -הבנת המשמעות הסמויה בטקסט:  -6הישג   
 זיהוי היחסים הלוגיים שאינם מפורשים בטקסט -
 -קסט ועיצובו לבין תוכנו זיהוי הזיקה בין מבנה הט -

 יצירת הכללות  -הסקת מסקנות 
 קישור לטקסטים אחרים  -הבנת מטרת הטקסט  -

זיהוי המאפיינים הבולטים בשירים: חריזה, --7הישג  
מקצב, צליליות, חלוקה לטורים, חזרות, וקישור בין 

 המאפיינים לבין משמעות השיר

א. התלמידים יזכרו בסיפור שליווה את 
ילדותם מנק'  מבט בוגרת וידונו 

בסיבות למרכזיות  הטקסט בחוויית 
 הילדות המוקדמת שלהם.

ב. התלמידים יכתבו ביחד  /  יזכרו 
ביחד בכללים  לכתיבת סיפור   ) מחוון 

לכתיבת סיפור( ויכתבו  )בקבוצות או 
ביחידים( סיפור  הרפתקאות לפי 

 נסיונם או מדמיונם 
קיד  ג. התלמידים יעמדו על תפ

האיורים בספר  ויוסיפו איורים לסיפור  
 שכתבו 

ד. המורה תציג  מבנים לשוניים   
ותערוך הרחבה והעשרה לשונית 

הנוגעת להבנת המידע הגלוי והסמוי 
 בסיפור  .

ה. התלמידים יכתבו סיפור  /  שיר   
בחריזה תוך שמירה על מקצב  

 מתאים. 

 ערך החברות  
 אופציה א'

  -הלימודספר  
  "שלכםושלי "

, יחידה לכיתה ג' 
1 .  
 .(11- 10 עמ')

ְבֶחְברה:  ִלְחֹיות 
ם ִמן ֹיִ ְשנ  ֹטוִבֹים ה  
 ָהֶאָחד 

 
 
 
 
 
 
 
 

  לימוד המדרש
בעזרת תיווך לשוני, 

 הצגתו בעזרת דרמה.
התלמידים יספרו 

כ  יכתבו  על "ואח
חבר  בכיתה ועל 

יחסיהם הממחישים 
 את הטקסט. 

את הטקסטים ניתן  
לתלות בכיתה בעזרת 

ים על "חבל אטב
ח כביסה " הנמת
 לאורך הכיתה.

 
:   פעילות רב  דורית

לראיין סבים/  הורים 
על חבר  בלתי נשכח 

מעברם תוך נימוק  
 על חשיבותו בחייהם

על מנת לקבל רקע 
ולהעמיק בתבניות 

הספרותיות של 
איה "הסיפור 

מומלץ " פלוטו
למורה לקרוא 

מאמרו של אריאל 
 הירשפלד 

"מול הסירנה 
איה  -רת"המקרק

 פלוטו
http://www.daf
daf.co.il/details.
asp?MenuID=82
&SubMenuID=1
39&PageID=299
9&Cat=%E4%E9

%F8%F9%F4%EC
%E3%20%E0%F

%E9%E0%EC8 
וכן / או נספח 

במסמך זה   1מס'
 )למטה(

 אופציה ב'
"שלי ושלכם"  

לכיתה ג' , יחידה 
3 

אכפת לי ממי 
 שסביבי:

משה יוצא אל 

לימוד סיפורי "מסעו"  
של משה ביציאתו 

מבית פרעה  ותגובתו 
 האכפתית לסביבה
 דרך לימוד פסוקים

והמדרש והמחזתם  
 או יצירת קומיקס  

https://www.youtube.com/watch?v=6VUxmdRrEnA
https://www.youtube.com/watch?v=6VUxmdRrEnA
https://www.youtube.com/watch?v=6VUxmdRrEnA
https://www.youtube.com/watch?v=6VUxmdRrEnA
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID=139&PageID=2999&Cat=%E4%E9%F8%F9%F4%EC%E3%20%E0%F8%E9%E0%EC


 ֶאָחיו
 (26 -22)עמ' 

יצירת קומיקס באתר 
מט"ח. 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=6bRXZui99PU 

 יום יפה 
 

 
 
 

https://www.zemeresh
et.co.il/song.asp?id=32

72. 
 
 

כתיבת רשמים בעקבות אירוע, קריאה או -2הישג  
 צפייה

 
 -הטקסט: הבנת המשמעות הגלויה של  - 4הישג 

זיהוי  -הבנת רצפים כרונולוגיים  -הבנת מילים בהקשר 
קשרים לוגיים מפורשים בין חלקי הטקסט תוך 

זיהוי הרכיבים הלשוניים  -הסתייעות בסמני קישוריות 
 קישור לידע העולם -ודרכי אירגון ועיצוב 

זיהוי  -הבנת המשמעות הסמויה בטקסט:  - 4הישג   
זיהוי  -ורשים בטקסט היחסים הלוגיים שאינם מפ

הסקת  -הזיקה בין מבנה הטקסט ועיצובו לבין תוכנו 
 -הבנת מטרת הטקסט  -יצירת הכללות  -מסקנות 

 קישור לטקסטים אחרי
 

זיהוי המאפיינים הבולטים בשירים: חריזה, - 6הישג  
מקצב, צליליות, חלוקה לטורים, חזרות, וקישור בין 

 המאפיינים לבין משמעות השיר

 למידים ישירו את השיר .א. הת
ב. התלמידים יבינו את המסר הגלוי 

 והסמוי בשיר  
ג. התלמידים יכתבו רשמים אישיים 

:מתי חשבו שחפץ/  רגש/ אירוע נועד  
רק  עבורם וגילו שהוא לכולם)אהבת 
 הורים, פרס, התייחסות בסביבתם( 

ב. יעמדו על הרעיונות בשיר בזיקה  
המסר  לטקסט מתרבות יהודית . האם 

 בשני הטקסטים חופף או סותר?   
ד. התלמידים יבחרו בית אחד  ויציירו / 

יאיירו  אותו תוך שילוב הטקסט או 
 חלקו בציור. 

 
 

 טקסט ופעילות 
ה "באתר לבנ

הבאה לברר את 
ייחודיותו של כל 

 אדם
 

http://levana.
or 

g.il/%D7%94%
D7%90%D7%9

-3%D7%9D
%D7%A0%D7

%91%D7%A8%
-D7%90

%D7%99%D7%
97%D7%99%D
7%93%D7%99 

  

עבודה לפי ההוראות 
היח'  ההוראה באתר 

 לבנה.
 
 

טקסט  השיר  
מופיע במסמך זה 

  2כנספח מס'  

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=3272
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=3272
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=3272
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=3272
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99
http://levana.org.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99


 יח'  לימוד  זו מגוונת מבחינת הסוגות הספרותיות שפוגש  הלומד  וכוללת שני סיפורים, שיר , מדרשים קצרים ופתגמים.  

 

 קטע מדירה להשכיר  
 
 

 
 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=pcoATuau

0oE 

, קריאה או צפייה כדי סיפור בעקבות חוויה-    1הישג
לשתף ולעניין אחרים, באופן שניתן לעקוב אחר 

השתלשלות העניינים , תוך הדגשת נקודת המבט 
 האישית

שילוב חומר חזותי ואמצעים גרפיים  -4הישג   
 להמחשת הרעיון שבטקסט הכתוב ולהרחבתו

 -הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט:  -4הישג  
זיהוי  -פים כרונולוגיים הבנת רצ -הבנת מילים בהקשר 

קשרים לוגיים מפורשים בין חלקי הטקסט תוך 
זיהוי הרכיבים הלשוניים  -הסתייעות בסמני קישוריות 

 קישור לידע העולם -ודרכי אירגון ועיצוב 
  -הבנת המשמעות הסמויה בטקסט:  -6הישג   
 זיהוי היחסים הלוגיים שאינם מפורשים בטקסט -
 -ה הטקסט ועיצובו לבין תוכנו זיהוי הזיקה בין מבנ -

 יצירת הכללות  -הסקת מסקנות 
 קישור לטקסטים אחרים  -הבנת מטרת הטקסט  -
 

 פעילות  לימודית מוכנה  
https://www.raanana.muni.il/E
ducation/Daysandeventsmarkin
g/Documents/%D7%A1%D7%95

%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7
%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%

A2%D7%AA%2A0%D7%99%D7%
0%D7%90%D7%9C%D7%99%D7
%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%
95%D7%92%D7%96%D7%A2%D
7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9
E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20

%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7
-%A8%201%20

%20%D7%93%D7%99%D7%A8%
D7%94%20%D7%9C%D7%94%D
7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8

.pdf 

 "מפתח הלב"
 -לחודש  כסלו 

מים שונות. פתג
מעוצבים )בסוף 

 הפעילויות( 
 
 ות נוספת פשרא

 "שלי ושלכם" ג 
חברות ומנהיגות 

במעגל השנה 
 . 3 יחידה
  103 -  101עמ' 

בנושא דעות 
שונות. וכן  

ארבעת הבנים 
מהגדה של פסח 

 "מפתח הלב"ב
 .4עמ' 

http://cms.edu
cation.gov.il/N
R/rdonlyres/E

-D308799
-4EBF-D346
-AF35

BE67E9660D3
0/141537/peil
utshagririt_nis

an_tasha.pdf 

בחירה של פסוק /  
מרה  מתוך המגוון יא

א והסבר  כיצד  הי
מתאימה /  

מתכתבת עם ערך 
הפלורליזם, בשיוויון 

 וקבלת האחר. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcoATuau0oE
https://www.youtube.com/watch?v=pcoATuau0oE
https://www.youtube.com/watch?v=pcoATuau0oE
https://www.youtube.com/watch?v=pcoATuau0oE
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 מאחורי הקלעים של "איה פלוטו".
poalim.co.il/print?c0=43479-https://www.kibutz 

 שני דברים הציתו את דמיוני וסקרנותי בזמן חיפוש החומר לדף המידע בנושא לאה גולדברג, ושניהם קשורים לספר 'איה פלוטו': 

"חרוזים: לאה גולדברג"? ומהי ההקדשה המסתורית המופיעה בעמוד השער, מעל שמו של הספר  -שמה כך מדוע בחרה לאה גולדברג לציין את 

 "לאסנת". -

רק לידיעתכם: א.  בכל ספריה של לאה גולדברג מופיע שמה בלי תוספת, וזאת הפעם היחידה שמצורף לשמה הסבר כלשהו. ב. אין זה מקובל 

 זהו בדרך כלל המקום לציון שמו של המחבר.למקמם הקדשה מעל שם הספר בעמוד השער, 

החלטתי לצאת בעקבותיה של אסנת. התקשרתי לכמה חוקרי ספרות ולכמה מאוהביה של המשוררת, אך איש מהם לא ידע לענות לי. רובם 

 ככולם, כלל לא שמו לב להקדשה.

השנים האחרונות, נשמט משום מה שמה של אסנת מה שהגביר את המסתורין, הייתה העובדה שבחלק מהמהדורות של הספר, בעיקר אלו של 

 האלמונית.

במסגרת הפינה 'אנו מבקשים את עזרת הציבור' שהצליחה עד היום  -קהל הגולשים שלנו  -החלטתי שזאת תעלומה ראויה להפנותה אליכם 

 ראשון שהודפס במדינת ישראל[.לפצח כמה פרשות מהעבר, שאיש לא הצליח לפותרן עד כה ]ראו תעלומת אורי אילן, או תעלומת הספר ה

לפני פרסום בקשת העזרה מכם הקוראים, פניתי לספרית פועלים בשאלה, אולי מי מהם יודע את זהותה של אסנת. התשובה לא אחרה לבוא. 

המאייר על תהליך אנשי ההוצאה הציעו לי לשאול את המאייר ארי רון, לפי זכרונם 'אסנת' היא בתו או רעייתו. אחד מהם אף יעץ לי לשאול את 

 כתיבת הספר. 'יש לו סיפור מעניין ביותר...' הוא רמז לי.

. אביה, ארי רון, חבר הקיבוץ, צייר מוכשר ביותר, רצה לשעשע את התינוקת החמודה, וצייר 1955אסנת התינוקת מקיבוץ מגידו נולדה בשנת 

פלוטו שוב ושוב, קשור לאחד העצים במשק, ולידו קערת אוכל לה את פלוטו, הכלב המשפחתי. אסנת אהבה את הציור מאוד. היא הביטה ב

ועצם. האב הגאה שראה כמה בתו אוהבת את הציור, הכין לה ציור נוסף, הפעם רץ הכלבלב בחדווה בשבילי הקיבוץ. אך אסנת לא הסתפקה 
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אסנת, התנדבה לחבר עבורה את סיפורו של  בציורים וביקשה שיספרו לה את הסיפור על פלוטו. מדוע הוא קשור? לאן הוא רץ? דינה, אמה של

 הכלב, וכך התווספו ציור לציור, עלילה לעלילה.  לימים, כאשר הדפים הפכו לספר קטן, פנו חבריו של ארי והפצירו בו לשתף גם את שאר ילדי

ו ילדי המשק והביטו בהרפתקאותיו הקיבוץ בסיפורו של הכלב. הציורים מוסגרו ונתלו בחדר האוכל של קיבוץ מגידו, ובמשך כמה שבועות עבר

 של פלוטו ברחבי המשק.

ההצלחה של התערוכה הגיעה לאוזניהם של חברי מחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית, ואלה ניסו לשכנע את המאייר לקיים תערוכה נודדת 

 צר נוצר הקשר עם ספרית פועלים.בין כל ילדי הקיבוצים, אך הוא סירב. מי מהם הציע להפוך את הסיפור לספר אמיתי, ותוך זמן ק

, יצא ארי רון חבר קיבוץ מגידו בדרכו לתל אביב העיר הגדולה, לבוש בבגדיו החגיגיים, לפגוש את לאה 1957בוקר אחד, בראשית שנת 

דו, מקום בו לא גולדברג. נטלה המשוררת את דפי הציורים, ואת הטקסט הנלווה וקראה שוב ושוב על הרפתקאותיו של הכלב פלוטו מקיבוץ מגי

בקרה מעולם. כעבור כמה דקות, הרימה את ראשה וקבעה כי הסיפור נהדר ומקסים. אבל, כך היא המשיכה, ילדים לא אוהבים ספורים בפרוזה. 

לת ילדים זקוקים לחרוזים. ארי הסביר לה כי הסיפור נכתב בכלל כסיפור לפני השינה לבתו הפעוטה, ואין שום אפשרות שדינה רעייתו מסוג

 להפוך את הסיפור לשיר בחרוזים.

 'אם לא איכפת לכם,' אמרה לאה גולדברג, 'אני אכתוב את החרוזים'. וכך סוכם.

לפני לכתו השאיר ארי את ציוריו ואת הסיפור שכתבה דינה. הוא צירף לסיפור הקדשה לבתו הקטנה, אסנת, בה סיפר לה כיצד הופך הסיפור 

שכל ילדי ישראל יוכלו לקרוא בו. כעבור כמה ימים הגיעה מעטפה לביתם ובו מכתב מלאה גולדברג, וכתב הקטן שסיפרו לה לפני השינה לספר 

 היד של הספר 'איה פלוטו'.

  

 9.2.57 

 ארי שלום רב לך

 סלח לי שלא עניתי תיכף. לא הייתי בקו הבריאות.

 לספר שלך ]ואני שמחה מאד שיופע במהרה![ יש להוסיף

 עמוד שער.

 איה פלוטו                             

 צייר: ארי רון                                

 חרזה: לאה גולדברג                           

 אשר להקדשה. בפרנציפ אינני מתנגדת. אבל

 ההקדשה אינטימית בנוסח זה מעט יתר על המידה.



 אבקשך לכתוב רק "לאסנת". על ידי מלה אחת

 עושה חסד גם אתי ומרשה לי להשתתף זו אתה

 בהקדשה לבתך, מה שינעם לי מאד.

 הייתי רוצה מאד להגיע אליכם ולראות את הגברת

 הצעירה וכן את דינה. אלא שבינתים אין מצב בריאותי

 מרשה לי קפיצות יתרות.

 על כל פנים מקוה אני שאגיע אליכם באחד הימים.

 והרבה ברכות לדינה

 שלך בידידות                        

 לאה גולדברג                                            

 

 כמה הערות בנוגע למכתב:

א. לאה גולדברג כותבת בו בפירוש : "לספר שלך". ב. בתחילה היה שמו של הספר "איפה פלוטו", אבל המשוררת בחרה דווקא בצורת השאלה 

כך את שמה שלה. ד. -את שמו של הצייר, ורק אחר -ולא כמקובל  -המחברים היא רושמת ראשון היפה יותר "איה פלוטו". ג. ברשימת שמות 

 "חרזה: לאה גולדברג", דומה ורצתה לומר, הסיפור הוא של מישהו אחר, אני רק הפכתי אותו לסיפור בחרוזים!!! -לפני שמה היא כותבת 

 חמישים שנה!היד מתפרסם כאן לראשונה. איש לא ידע על קיומו כמעט -כתב 

 

 

 

 

 



 2נספח 

 יום יפה
    גולדברג לאה מילים:

 (ברוידא) גוילי רבקה לחן:

 1959 הלחנה:

ַנַחת: ָאה בְּ רֹוָרה קֹורְּ  ַהדְּ
 "ֵאיֶזה יֹום, ֵאיֶזה יֹום!"

 ַהַחָמה ַהּיֹום זֹוַרַחת
 ָכל ַהּיֹום, ָכל ַהּיֹום
אֹוָרּה ַהּטֹוב נֹוֵגעַ   וְּ
רֹאׁשֹו ֶׁשל ּגֹוָזִלי  בְּ

 ֵאין ָסֵפק ֶׁשהּוא נֹוֵגּהַ 
ִביִלי!ִבׁשְּ   ִביִלי, ַרק ִבׁשְּ

  
ַנַחת:  ֶהָחתּול הֹוֶמה בְּ
 "ֵאיֶזה יֹום! ֵאיֶזה יֹום!"

 ַהַחָמה ַהּיֹום זֹוַרַחת
 ָכל ַהּיֹום, ָכל ַהּיֹום
ֶניהָ  ַקרְּ ֶדֶגת בְּ ַדגְּ  מְּ

ּתּוִלי ֵני ֲחַתלְּ  ֶאת ָאזְּ
ֶניהָ  ָחה ַקרְּ  ֵאין ָסֵפק ָׁשלְּ
ִביִלי! ִביִלי, ַרק ִבׁשְּ  ִבׁשְּ

ַטָנה אֹוֶמֶרת:  ַכָלִנית קְּ
 ֵאיֶזה יֹום! ֵאיֶזה יֹום!""

 ַהַחָמה ַהּיֹום בֹוֶעֶרת
 ָכל ַהּיֹום, ָכל ַהּיֹום
ַטַפַחת ַלֶּטֶפת, מְּ  מְּ

עֹוִלי ִגבְּ  ֶאת ָעַלי וְּ
 ֵאין ָסֵפק ֶׁשִהיא זֹוַרַחת
ִביִלי! ִביִלי, ַרק ִבׁשְּ  ִבׁשְּ

 
חֹוק סֹוֶקֶרת  ַהַחָמה ִבשְּ

יֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם  ֶאת ָיפְּ
ַני", ָכְך ִהיא אֹוֶמֶרת,  "אֹור ַקרְּ

ֻכָלם". ֻכָלם לְּ  "לְּ
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