"זה הסתיו עם הענן"...
ערכת פעילויות ,תמונות ,שירים וזיכרונות
של סתיו
ערכו ואספו פולט גרינברג ,אביטל קלרמן,
דבי להב ודפנה גולן-שמש

ערכת פעילות בנושא הסתיו
הסתיו בארץ מורגש כאשר מזג האויר נעשה נעים יותר ,מופיעה
צינת בוקר ורוח סתיו מנשבת במהלך היום ,ציפורים עוצרות
ל"תדלוק" בנדודיהן ומתחילים הגשמים הראשונים וריח רענן נישא
באויר.
בארצות הקרות הסתיו מאופיין בצבעי שלכת מרהיבים של כתום
צהוב וזהוב .הסתיו מיוצג בספרות ,בשירה ,באמנות בהיבטים
רומנטיים ונוסטלגיים.
ערכת הפעילות לסתיו מכילה שירים ,תמונות ,נושאים לשיחה,
העלאת זיכרונות וגירוי קוגניטיבי ,דפי עבודה ויצירה.
אנא התייחסו לכל אלה כאל הזדמנויות לשיחה וגירוי ,תוך יצירת שיח
הדדי מכבד ולא כתהליך למידה .אנו מאחלות לכם הנאה רבה
מנושא אהוב זה.

סתיו
מילים :שמשון חלפי
לחן :משה וילנסקי
https://youtu.be/Sp9Snvo7W 7c

נֹוש ִרים הֶ עָ ִלים ִב ְּש ֵדרֹות ְּוגַנִ ים
כְּ בָ ר ְּ
כְּ בָ ר רֹוכְּ בֹות בַ ָמרֹום ַשיְּירֹות ֲענָנִ ים,
וְּכֹוכָב אַ חֲ רֹון ָשם נ ְֶּחבָ א אֶ ל כֵלָ יו -
ְּס ָתיוְּ ...ס ָתיוְּ ...ס ָתיו...

חֹוקים,
ַמ ְּפ ִליגֹות אֹונִ יֹות ְּבי ִָמים ְּר ִ
ַמ ְּפ ִליגֹותַ ,מ ְּפ ִליגֹות אֶ ל הָ אֵ ין אֹופָ ִקים,
נֶאֱ בָ ק ,ל ֹא יָכֹול עֹוד הַ יָם ְּלגַלָ יו -
ְּס ָתיוְּ ...ס ָתיוְּ ...ס ָתיו...

יּפֹורים,
כְּ בָ ר יָצְּ אּו ְּל ַד ְּרכָם אַ חֲ רֹונֵי צִ ִ
יתם אַ חֲ רֹונֵי הַ ִש ִירים,
ְּונ ְָּשאּו הֵ ם ִא ָ
ית ָריו -
ּופֹורט ַרק הָ רּוחַ ְּבאַ ְּלפֵ י ֵמ ָ
ֵ
ְּס ָתיוְּ ...ס ָתיוְּ ...ס ָתיו...

ֲמּוקה,
יקה ע ָ
שֹוקעַ ת הָ ִעיר ִב ְּש ִת ָ
ַ
כְּ בָ ר
יקה,
נֹושא ְּב ִליבֹו ִמי ְּת ִפילָ ה עַ ִת ָ
עֹוד ֵ
נֹושא ְּב ִליבֹו ,אַ ְך לַ ָשוְּא ,אַ ְך לַ ָשוְּא -
עֹוד ֵ
ְּס ָתיוְּ ...ס ָתיוְּ ...ס ָתיו...
ֵיפים וְּלֵ ִאים בַ גַנִ ים הַ צְּ לָ ִלים,
ֲעי ִ
דֹומם ,נֶעֶ ְּתקּו הַ ִמ ִילים,
וְּהַ כֹול כֹה ֵ
כְּ בָ ר אֵ ינֶנּו אֹוהֵ ב ,הָ אֶ חָ ד ֶשאָ הַ ב -
ְּס ָתיוְּ ...ס ָתיוְּ ...ס ָתיו...

שמשון חלפי ( )1912-1997יליד פולין ,היה משורר ומחזאי

https://youtu.be/M7z3df7Le1I

ליל סתיו
מילים :חיה כהן
לחן :חיים צור

רוח סתיו
מילים :יחיאל מוהר
לחן :יוחנן זראי

https://www.youtube.com/watch?v=Dszb
mdg8Qw4

https://www.youtube.com/watch?v=T
tEXyJTp95E

אל תתבייש ,היה עצוב.
אל תצטער ,אם תצטער:
זאת היא עונה כזאת,
חבוב,
זה רק הסתיו וזה עובר.
לך ערירי בליל העיר,
הבט לרום ,חפש כוכב,
מותר ,מותר גם לצעיר
להיות טיפה זקן בסתיו.
זה הסתיו עם הענן
ועם הרוח המייבב,
ואם אתה סתם ציניקן
בכל זאת זה צובט בלב.

הנה באווירה כזאת
לנערה שוב אין אומרים:
"הי ,בובה ,מותק ,בואי לרקוד" -
אלא" :הביטי ,ליל סתווים"...
אתה צוחק" :שטויות ,שטויות".
מן התרגשות" ,הו ,מה פתאום"...
אז למה זר סיתווניות
שלחת לילדה שלשום?
זה הסתיו עם הענן...
דמעה ,אל תתאדם ,חבר,
היא לא תגרום שום נזקים.
תאמר" :זה גשם לא יותר",
אבל הן שנינו זאת יודעים.
זה הסתיו עם הענן...

עלי שלכת נושרים לאט
ורוח ערב לוחש בלאט
לך נערה זו מנגינה של סתיו
שקיעה חולמת באור זהב
אט אט נושקת לעבר סתיו
זו מנגינה שעצב בה של סתיו
יש ניגון שעולה מן הסתיו
ומרעיד מיתרי הזהב
של חלום שנשכח
וישוב ויפרח מחדש

בשמי הערב כוכב נולד
שולח חרש אלייך בת
נצנוץ של פז שיש בו רז של סתיו
ואת פוסעת בתוך הסתיו
ואת חולמת על האחד
שרק אותך ,שרק אותך יאהב
יש ניגון שעולה מן הסתיו...

סתיו באומנות
איפה מתרחשת התמונה?
תארו את התמונה :צבעים ,אווירה

"הכרם האדום"

מה מאיר את התמונה?
איזה עונה של השנה מתוארת בציור?

מיהן הדמויות בציור?
מה עושות הדמויות ?
האם אתם שומע "רעשים" ברקע ?
לאן מובילה הדרך?

איזה רגש התמונה מעוררת בכם?

וינסנט ואן גוך ()1853-1890
צייר הולנדי שנחשב לאחד מגדולי הציירים בתרבות המערבית .יצירותיו מתחלקות בעיקר לשתי
תקופות  -התקופה שבה פעל בהולנד וצייר תמונות קודרות ,והתקופה שבה פעל בדרום צרפת וצייר
תמונות עתירות אור ,בצבעים בהירים.

"הכרם האדום" היא היצירה היחידה של האמן שנמכרה עוד בימי חייו.

נושאים לשיח:
מה או את מי אתם רואים בתמונה?
תארו את התמונה.
ממה מורכבת התמונה?
מה הוא המרכיב של ה"חולצה" של הדמות?
אילו פירות מרכיבים את התמונה?
באיזה ירק השתמש האומן כדי לצייר את
הכובע של הדמות? את האוזן שלה?
מה הסיבה בגללה בחר הצייר להשתמש
בענבים כדי לצייר את השיער?
מה משותף בין כל הפירות והירקות?
אילו רגשות מעוררת בכם התמונה?
האם התמונה מוצאת חן בעינכם?

ג'וזפה ארצ'ימבולדו ()1593-1527
צייר איטלקי נודע בדיוקנאותיו שהורכבו
מאלמנטים שונים הכוללים פירות ,ירקות,
פרחים ,דגים וספרים.

"סתיו"

צבעי הסתיו
נושאים לשיח:
 מה הצבעים הבולטים בסתיו?

 מה המאפיינים של הצבעים?
צבעים חמים? צבעים קרים?
 האם את/ה אוהב/ת את צבעי

הסתיו?
 האם את/ה אוהב/ת ללכת על
העלים?
 האם טיילת ביערות בסתיו?

בארץ או בחו"ל?

סתיו בחלונות
מילים ולחן :אמיתי נאמן

התחדשות
מילים ולחן :נעמי שמר

https://www.youtube.com/watch?v=NuhdaXjS
50k

https://www.youtube.com/watch?v=-KBA6mUSd1c

והר שמש עלה בהרים
ונשק לטללים ולשלף.
שם ניצבתי מחריש ,נעמה
השתיקה
ממאות של צלילים גם מאלף.
סתיו בחלונות ובלבבי,
לו רק לא נתתי לו ללכת.
פעם החמה זרחה גם לי,
ועתה נותרתי בשלכת.
צחקו השדה והגן,
גם צחוקנו גולגל עם שמיים.
נהרו ההדים וחייכו ההרים,
עת נשאת אותי על כפיים.
ולפתע נותרתי לבד,
כי הלכת ומאום לא אמרת.
עוד חיכיתי לשוא
בלילות ארוכים,
אך אתה מעולם לא חזרת.

עייפות בלתי מוסברת
פיק ברכיים לא מובן
זו שעה שלא חוזרת
לעולם  -אבל
בליבך אתה יודע
שמעבר לפינה
אהבה חדשה
ממתינה
אחרי החגים יתחדש הכל
יתחדשו וישובו ימי החול
האוויר ,העפר ,המטר והאש
גם אתה ,גם אתה תתחדש

בגנך פורחים לפתע
בערבוביה גמורה
עץ החלומות
ועץ הדעת טוב ורע
הסתכל על כליך
שהשארת בחצר
הפטיש ,הסולם ,המעדר
אחרי החגים...
במסע שלא נגמר
בין שדות הצל ושדות האור
יש נתיב שלא עברת
ושתעבור
שעון החול ,שעון חייך
מאותת לך עכשיו
למד-דלת ,למד-הא ,למד-וו.
אחרי החגים...

גשם בוא
מילים :תרצה אתר
לחן :אלונה טוראל
https://www.youtube.com/watch?v=fbqNGN6C1Ng

נרהיבה עוז לקרוא לגשם כי ישוב
אל האביב ,האביב.
עלי שלכת ינישאו בזרם שוב כמו מאז.
נקרא לגשם כי ישובה עם הסער מסביב
תהיה הרוח שוב לוחשת ודולקת באור פז.
גשם גשם בוא
גשם גשם שובה
כבר אביב והגבעות
כולן ירוק בוער.
גשם גשם בוא
גשם גשם שובה
גשם שוב מין היערות
הרחוקים ההם.
קראנו בוא נא בוא נא גשם גשם טוב
מין המרום המרום.
שדות של כסף יתפתלו בסערה ,הנה ושוב.
קראנו בואה וחזור נא מין היער למקום
שבו הדרך כבר פורחת ושולחת אור זהוב.

גשם גשם בוא...
על אם הדרך שוב נפגוש בעלמות
ושערן הרטוב
ינוע חרש על כתפנו מתולתל ונהדר.
הו גשם ,גשם בוא נא בוא נא פה הרוח
תחלוף
תשוט אוהבת ונושקת ולוטפת כפרפר.
גשם גשם בוא...

ברכנו
מילים :מן המקורות
לחן :אביהו מדינה
https://www.youtube.com/watch?v=bJW
QFzGLYy0

ברכנו השם אלוקינו
בכל ,בכל מעשה ידינו
ברכנו השם אלוקינו
וברך ,וברך את שנתנו
ותן תן תן ,תן טל ומטר
על פני האדמה ,על פני האדמה

מטריה בשניים
מילים ולחן :נעמי שמר
https://www.youtube.com/watch?v=vrTpOb-YtrQ

איזה מזל :החלטתי לגשת
אל הצגת הקולנוע השנייה
איזה מזל ,התחיל לרדת גשם
איזה מזל שלא הייתה לך מטריה!

בא הברק הצית את כל האופק
רעם גדול כיבה את הברק
פחד פתאום החליש בי את הדופק
איזה מזל שאחזת בי חזק!

איש לא שאל אם נוסיף ונפגש שוב
(רוח נשבה היה קצת מאוחר)
אבל תמיד כשהעיר מוצפת גשם
שנינו לבטח רואים אותו דבר:

איזה מזל הכרתי את פניך
איזה מזל :חייכת אלי פתאום
איזה מזל :הצעת לי ללכת
יחד איתך אמרת  -יש מקום

שנינו יחד תחת מטריה אחת
שנינו מדלגים על כל השלוליות
עיר בגשם סחה לנו ככה
החיים יפים ,כדאי לכם לחיות!

שנינו יחד תחת מטריה אחת
שנינו מדלגים בכל השלוליות
עיר בגשם סחה לנו ככה
החיים יפים ,כדאי לכם לחיות!

שנינו יחד תחת מטריה אחת
שנינו מדלגים על כל השלוליות
עיר בגשם סחה לנו ככה -
החיים יפים כדאי לכם לחיות!

איזה מזל הפסיק לרדת גשם
והתבהר הרקיע על העיר
אם הפרדה הייתה מעט נרגשת
אז האשם הוא במזג האויר

איזה מזל איחרנו את הסרט
איזה מזל שאזלו הכרטיסים
כל הרחובות נשטפו סופה סוערת
אור צבעוני בזבזו הפנסים

סתיו דרך הצלילים
לפניכם קישורים לקולות ,צלילים ,מנגינות ושירים של סתיו.
האם אתם מזהים את הקולות?

מה הקולות מזכירים לכם?
מה אתם מרגישים בעקבות הקולות והצלילים?
לחצו על הקישור או על התמונה
https://youtu.be/H7hGiZ579cs

ויוואלדי –  4העונות ,סתיו

סתיו דרך הצלילים
https://youtu.be/oOHBBY4SVeM

https://youtu.be/_kmfWNj7QBI

הליכה על עלי שלכת
לוקבה הכלב מגלה את
הצלילים של עלי שלכת

סתיו דרך הצלילים

https://youtu.be/Gw6bzdHgK8k

https://youtu.be/kLlBOmDpn1s

 Les feuilles mortesעלי שלכת1959 ,
ביצוע :רות מימון ,מילים :ז'אק פרוור,
עברית :יחיאל מוהר ,לחן :יוסף קוסמה

( Les feuilles mortesעלי שלכת) ,איב מונטאן

סתיו דרך הצלילים

https://youtu.be/gVKEM4K8J8A
גשם וסערה

https://youtu.be/BO4J-LMehiE

https://www.youtube.com/watch?v=2AYmuLSs

גשם חזק בחוץ

טיפות מים

סתיו דרך הצלילים

Singing In The Rain

סתיו דרך הצלילים

https://youtu.be/h8Ua8qfWZaI

https://youtu.be/URMSwqKlETc
שקנאים

עגורים באגמון החולה

סתיו דרך הצלילים

https://youtu.be/dkr6jHYHzOQ

https://youtu.be/8umyOmFEQ6M
חסידה לבנה

 מתי כספי,נחליאלי

סתיו דרך התמונות
דרך התמונות אפשר לעורר שיח.
סתיו היא עונה "מגרה" ועתירת רגש במיוחד:
צבעים ,תופעות חושיות (גשם ,רוח) ,זיכרונות,
רגשות של רומנטיקה ,עצב ,פרידה ..
תמונות הסתיו מדברות אלינו דרך ה"בטן" !!!

סתיו דרך התמונות

תמונות מספרות
 מה רואים בתמונה?
 את מי רואים בתמונה?
 איפה הדמות נמצאת?
 באיזה עונה?
 מה מזג האוויר?
 מה הדמות לובשת?
 איך היא הגיעה לשם?
 האם הדמות לבדה?
 איך הדמות מרגישה?
 מה גורם לדמות להרגיש כך?
 האם יש עוד אנשים או בעלי חיים
בסביבה? האם נשמעים קולות ברקע?
 תנו שם לתמונה

תמונות מספרות
 מה רואים בתמונה?
 את מי רואים בתמונה?

 איפה הן נמצאות?
 באיזה מדינה הן נמצאות?
 האם יש קשר בין הדמויות? איזה?
 באיזה עונה הן נמצאות?
 מה מזג האוויר?
 מה הן לובשות?
 מאיפה הן באות?
 לאן הן הולכות?
 איך הן מרגישות?
 האם יש עוד אנשים בסביבה? חיות?
 האם נשמעים קולות ברקע ?
 תנו שם לתמונה

תמונות מספרות
 מה רואים בתמונה?
 את מי רואים בתמונה?

 איפה הדמות נמצאת?
 באיזה עונה?
 מה המזג האוויר?
 מה הדמות לובשת?
 איך היא הגיעה לשם?
 בת כמה הדמות?
 האם הדמות לבדה?
 על מי/מה הוא מסתכל?
 איך הדמות מרגישה?
 האם יש עוד אנשים או בעלי חיים
בסביבה?
 האם נשמעים קולות ברקע?
 תנו שם לתמונה

מרבד סתווניות היורה
בחורשת הארבעים בכרמל

מדבר יהודה
חבצלת החוף על רכס הכורכר
הצפון-מערבי בתל אביב

גם בסתיו ...יש פריחה
הסתיו הוא עונת השלכת והפריחה גם יחד...
האם כך גם בחיים?

מזג אוויר
נושאים לשיח:
 האם אתם אוהבים את מזג האויר
בסתיו?

 האם אתם אוהבים כשיורד גשם?
 האם אתם מפחדים מהרעם?
 ספרו על זיכרון ילדות :גשם,
שלוליות ,רעמים וברקים.

 הסבירו את הביטוי "לעשות רוח".
 היכן מוזכר מבול בתנ"ך? היכן
מוזכרת הקשת בתנ"ך?

https://youtu.be/K77OTlg67ZM
נשאים לשיח:
 למה ציפורים נודדות?
 למה הציפורים נודדות בקבוצות?
 האם ביקרתם בעמק החולה בזמן
נדידת הציפורים?
 מהי האמונה הקשורה לחסידות?
 למה בני אדם " נודדים"?
 מה פירוש הביטוי " היהודי
הנודד" ?
 האם גם אתם נדדתם? מאיפה
לאיפה? למה?

נדידת ציפורים

אילו ציפורים
מילים :ז'אן ברוסול
לחן :ז'אן קלבה
תרגום :נעמי שמר
https://www.youtube.com/watch?v=8UcwA-Zk3JQ

אילו ציפורים אשר עפות מעל הים
אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם
אלו סיפורים היו ודאי לציפורים
על הארצות אשר מעבר להרים.

כל ירק היער ,כל חשכת הסער
כל חמדת הקיץ בלבבות
זו אשר הופכת לצבעי שלכת
של האהבות הנכזבות.

כל חופי הפלא ,כל אגמי התכלת
כל הרכסים המושלגים
כל ימי הפרך שחלפו בדרך
כל השבתות והחגים.

כל חופי הפלא ,כל אגמי התכלת
כל הרכסים המושלגים
כל ימי הפרך שחלפו בדרך
כל השבתות והחגים.

אילו ציפורים אשר עפות מעל הים
אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם
אלו מן שירים היו ודאי לציפורים
איזה קרנבל היה לכל המשוררים.

אך הציפורים נאמנות לשתיקתן
ועם בוא הסתיו
הן ממריאות במחי כנף

רוח ,רוח! רוח ,רוח!
למה לא תשכב לנוח?
מן הבוקר תשתולל,
והנה כבר בא הליל.
מלאכים כבר מכניסים
לשמיים פנסים,
מדליקים נרות בלאט,
אין רואים אותם כמעט.
רוח ,רוח...
ואתה הולך בטל
ושורק ומיילל,
מכופף את הוורדים
ומציק לילדים.
רוח ,רוח...
כל הגן רוצה לישון
גם הברוש ,הקיקיון.
צר מאוד על הפרחים,
הם כולם נאנחים.
רוח ,רוח...

אז בבית הספר
על הקיר תמונה
והאיכר חורש בה
את האדמה
וברקע ,הברושים
שמי שרב חיוורים
האיכר יצמיח לנו לחם
שנהיה גדולים.

ציפורים נודדות
מילים :יורם טהרלב
לחן :אפי נצר
https://www.youtube.com/watch?v=LBnw_T-Taoo

והמורה אומרת:
"עוד מעט כבר סתיו".
בשיעור מולדת
היא מראה חצב.
היורה יבוא עכשיו
שפע טיפותיו
כוילון שקוף על פני העמק
הפורש שדותיו.
כך זה היה ,פשטות רכה
זה הצטייר בילדותנו
שהיתה יפה.
וכך בדמיוננו התרבו פלאות
הפטישים ניגנו
מחרשות רנות
יש יוגבים ויש כורמים
ארץ של רועים -
כך זה הצטייר בילדותנו
שהיתה יפה.

עם הסתיו חזרו הציפורים
מעבר למדבר ,מעבר להרים.
והוא ראה אותה על הענף
והיא כחולת נוצה ,והיא דקת כנף.

ובחורף ,בין שקיעות וקור,
נשקו הם זה לזו ,מקור אלי מקור.
ועת חמה זרחה מתוך ענן
הם עפו שיכורים אל חורש ואל גן.

זה היה עם בוא הסתיו,
הוא אותה כל כך אהב,
היתה יפה כמו בשירים,
כמו בסתיו הציפורים.

זה היה עם בוא הסתיו...
עת חזר אביב אל הכפרים,
הוא שב אל המדבר והיא אל
ההרים.
ורוח שעבר בגן מצא
בצל עצי החורש פרח ונוצה.

הוא בנה לה קן מעשבים,
והיא ליקטה זרעים מתוך הרגבים.
והוא שרק לה שיר של אהבה
והיא נתנה לו שי ,נוצה מתוך זנבה .זה היה עם בוא הסתיו...
זה היה עם בוא הסתיו...

לשתול בסתיו  ...ולהנות באביב!!

סוף ,זה תמיד ההתחלה !

https://www.youtube.com/watch?v=PcqnR1p6vIE
הנה הצעה של פעילות גננית ,חיובית וחיונית :בסתיו ,עם קצת עבודה ,קצת סבלנות ,נקבל
שום לכל השנה !

כלים  :עציץ בינוני ( 25ליטר)
חומרים  :קצת אדמה ,שום "ישראלי" עם שיניים כמה שיותר גדולות.
תהליך :
להפריד את השיניים בזהירות ( לא לשבור את בסיס השן!)

 להטמין את שיני השום באדמה ,בעומק של  +-1סנטימטר ובמרחק של  10סנטימטר.
יש לשתול את השן כאשר החלק החרב למטה!
 להשקות את העציץ בהתחלה יום יום ,ואחרי שבועיים לפי הצורך.

 השום יהיה מוכן באדמה כאשר הגבעול מתחיל להתייבש והעלים יהפכו לחומים או
צהובים.
טיפ  :כדי להאיץ את תהליך הנביטה אפשר את להכניס השיניים למקרר לכמה ימים.
טיפ :אפשר להנות מעלי השום כמו בצל ירוק.

בהצלחה!

תודה לתמר הירשן ,מטפלת בגינון ):

מרק כתום לסתיו
מצרכים:

•  3בטטות
•  3גזרים
•  400גרם דלעת

•  2בצלים בינוניים
•  2שיני שום
• מעט כורכום
• קורט קינמון
• קצת יותר מליטר וחצי מים
• 2כפות א .מרק

אופן ההכנה:

• לחתוך את הבצל והשום לקוביות קטנות.
• לחתוך את שאר הירקות לקוביות בינוניות.
• להכניס לסיר ,לכסות במים ולהוסיף את שאר

המצרכים.

• פלפל שחור גרוס

• להרתיח ,להנמיך את האש ולבשל כ 30 -דקות.

• מלח

• לטחון בעזרת בלנדר מוט ולהוסיף את השמנת.

•  250מ”ל שמנת לבישול

• לבשל שתי דקות ,לבדוק טעמים ולהוריד מהאש.

סתיו מא' עד ת'

ז

-

א
ב

חודש בסתיו  ...אוקטובר
סוודר ללא שרוול  ...אפודה
פרי עונתי ירוק עם גלעין גדול  ...אבוקדו

ג

אדמה רטובה מאוד  ...בוץ
פרי של העץ אלון  ...בלוט
מופיע לפני הרעם  ...ברק

ח
ט

הרוח מפזרת אותם והם משתרשים באדמה ...
זרעים
פרי סתווי שמפיקים ממנו שמן  ...זית
מתכת יקרה וצבעם של עלי השלכת  ...זהב
שבלול או "בֶ ָרלֶ ה" ....חילזון
פרח לבן וארוך שמבשר לנו את בואו של הסתיו
 ...חצב
העונה שבאה אחרי הסתיו  ...חורף

ד

טיפות מים היורדות מן העננים  ...גשם
גשמים חזקים ונחוצים  ...גשמי ברכה
פרי "ריחני"  ...גויאבה

י

קטנה ורטובה  ...טיפה
ברכה לגשם  ...טל ומטר
גשם קל ,נזילה  ...טפטוף

ה
ן

החודש האחרון בסתיו  ...דצמבר
ירק כתום למרק וגם הכרכרה של סינדרלה  ...דלעת

כ
-

גשם ראשון  ...יורה

-

 אחד מארבעת המינים.....הדסיצור זעיר מאוד שגורם למחלות  ...וירוס
מחזק את הגוף  ...ויטמין

מאגר המים של ישראל  ...כינרת
על הראש  ...כובע

קיץ מא' עד ת'
ל
מ

אחד משבעת המינים  ...לולב
פרי הדר שמוסיף טעם לכל  ...לימון

נ

מגנה מפני הגשם  ...מטריה
שם נרדף לגשם  ...מטר
כיף לקפוץ עימם בשלוליות  ...מגפיים

ס

מסימניו הלא נעימים של החורף  ...נזלת
ציפור שמבשרת את בואו של הסתיו  ...נחליאלי
חודש בסתיו  ...נובמבר

ע

תרופה נגד שיעול  ...סירופ
העונה אחרי הקיץ  ...סתיו
חג האסיף  ...סוכות

פ

עננים נמוכים הגורמים לריאות לקויה  ...ערפל
שם נרדף למילה ענן  ...עב
כבשים בשמיים  ...עננים

ת

-

צומחות אחרי הגשם  ...פטריות

-

צ
-

נודדות לארצות חמות יותר  ...ציפורים
ליבשו סוודר שלא תחטפו  ...צינון
מסביב לצואר  ...צעיף

ק
-

חצי מעגל צבעוני בשמיים  ...קשת בענן

ר
-

תולשת את העלים מהעצים  ...רוח
קול שנשמע אחרי הברק  ...רעם

ש
-

בריכה קטנה של מי גשם  ...שלולית
חילזון  ...שבלול
מסימני הקורונה  ...שיעול

מסייעת במאבק במחלה  ...תרופה
תרופת סבתא נגד צינון  ...תה חם

תפזורת לסתיו
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סתיו

בוץ

חילזון

שיטפונות

נחליאלי

חצב

עננים

יורה

גשם

שלכת

רוח

פטרייה

מובייל לסתיו
מה צריך?

• אוסף עלים ,ענפים ,אצטרובלים וכדומה ..ככל
שהאוסף מגוון וגדול עוצמת הגירוי חזקה יותר
• חוטים או חבלים ,עדיף מחומר טבעי ( פשתן,
יוטה ,כותנה)

• דבק
• מספריים

תהליך:
• שיום ,לעודד מישוש ,להתייחס לצלילים ,לצבעים,

למרקם ,למיין ,מה משותף ...
• יוצרים את המובייל בקשירת החוטים אל הענף
וקשירה או הדבקה של החפצים האחרים אל

החוטים.

מיחוי עלים
מה צריך?

• עלים (יבשים או טריים)
• נייר דבק (סלוטייפ) ,דף נייר חלק
• צבעי גיר

תהליך:
• הניחו את העלים על נייר אחד ליד השני ,כשהם הפוכים.
(החלק העליון של העלה פונה אל השולחן)
• הדביקו אותם עם מעט נייר דבק והניחו מעל נייר חלק.

• קלפו את עטיפת צבעי הגיר ואחזו אותם לרוחב (לא רק עם הקצה,בשונה
מציור רגיל).
• צבעו את כל הדף פעם או פעמיים עד לקבלת התוצאה הרצויה

הסתיו שלי הוא שיר אחר
מילים :יוסף נצר ,לחן :חיים ברקני
https://www.youtube.com/watch?v=1WPyXjmlIwc

שיר על הסתיו מנגינתו עצבות

הסתיו שלי הוא לא כמו בשירים:

וחרוזיו שלכת ובדידות.

סתוים שלי סתוים שלי הם אחרים.

כזה הסתיו בעת המשורר

הסתיו שלי הסתיו שלי הוא נכדים

אבל הסתיו שלי

אשר עולים בגשם-סתיו כמו עשבים

אבל הסתיו שלי נוגן בי שיר אחר:

והוא פריחה פריחה יודעת את זמנה

הסתיו שלי הסתיו שלי כולו ירוק

והוא צמיחה צמיחה שיש עמה בינה.

הסתיו שלי הוא ריח פרדסים מתוק

וזה הנחל שאומר כולו :אכזב!

והוא פריחה פריחה פראית במורדות

הנה הוא מתעורר ומפכה בסתיו.

והוא צמיחה צמיחה רכה על פני

הסתיו שלי הוא לא כמו בשירים:

שדות.

סתוים שלי סתוים שלי הם אחרים...

אפילו הגולן המקומט ,השב
זוכה לחודש של ירקות רכה בסתיו.

דפי צביעה לסתיו

