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לקו
רינה
לקו

רינה

קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל“ )תהילים קיח  ט״ו(

ברוכים הבאים ל “קול רינה

“חוברת “קול רינה“ מונגשת לתלמיד באמצעים דיגיטליים המאפשרים רכישת ידע על ידי חוויה דינמית עשירה ואינטראקטיבית. 
נולד תינוק – זו התחלה”... וגם לנו יש התחלות משמחות: חוברת שמתחילה עידן חדש. בלחיצה על קישור תפגשו שירים ויצירות 
ממסורת ותרבות ישראל ע”פ מעגל השנה, שירי תפילה פיוטים חגים ועוד הרבה קישורים למגוון סגנונות וידע מוזיקלי רחב. צפויות 
לכם חוויות מעניינות ומרתקות. עם “קול רינה“ תוכלו לשיר, לרקוד, לנגן, לצייר, ואפילו... רק להאזין למוסיקה בכייף. לשם כך יצרנו 

קישורים למוזיקה בנושאים מוזיקליים כלליים  ויהודיים. 

ללאה אולשר על שירים נפלאים,  תודות: 

לרונית יעקובי על רעיונות והנחייה מקוריים,   

לאילנה שרגו תיזמורים ייחודיים ופליבקים.   

בברכת הצלחה,
איילה רייכרט מפקחת ארצית על המוזיקה בחמ״ד
וממונה תוכניות לימודים אגף אמנויות

לקו
רינה
לקו

רינה
ברוכים
הבאים ל
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תוכן העניינים
4................................................................................................................. שאלה של התחלה 

6......................................................................................................................... אור זרוע לצדיק 

השופר שלי......................................................................................................................................8

אדון הסליחות .......................................................................................................................... 10

12 ................................................................................................................................................. הורתי

14 ...................................................................................................................... כי אשמרה שבת

דרור יקרא .................................................................................................................................... 16

18 ......................................................................................................................................... לכה דודי

מעוז צור ........................................................................................................................................ 20

מעוז צור ........................................................................................................................................ 22

נדליק נרות  ................................................................................................................................ 24

26 .......................................................................................................................................... ליהודים 

28 .............................................................................................................. קטע עממי לפורים 

30 ................................................................................................................................ עבדים היינו 

בצאת ישראל ממצרים .................................................................................................... 32

ריקוד הונגרי מס׳ 6  ............................................................................................................ 34

36 ........................................................................................................................................... במצעד 

שיר המדורה .............................................................................................................................. 38

40 ................................................................................................................................... פאש פאש 

נכון לבי ........................................................................................................................................... 42

44 ............................................................................................................................................ הללויה 

46 .................................................................................................................................... קול מלאך 

שיר תימני ..................................................................................................................................... 48

דבקה עלייה ............................................................................................................................... 50

52 ......................................................................................................................................... עם אחד 

54 .................................................................................................................................... נצא לטייל 

56 .................................................................................................................................... שפה קלה 

58 ......................................................................................................... ריקוד יוגוסלבי עממי 

60 .................................................................................................................................... אני מאמין 

קול רינה - 
המדריך המלא  למורה

https://drive.google.com/file/d/1Mt4dtVbMPtdk7d48SBQ-9_sSMMB96NvI/view?usp=sharing
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

שאלה של התחלה

האזינו לשיר והקיפו בעיגול את המילים זו התחלה, לפי הסדר בו הן מופיעות בשיר.  .1

המציאו מילים של התחלה והקישו את המקצב שלהם.  .2

 

ציירו התחלות בתוך החלונות  .3

א

נולד תינוק – זו התחלה

חיוך וצחוק – זו התחלה 

מבראשית - זו התחלה 

וזה השיר - זו התחלה 

פזמון

תמיד נדמה שהתחלה 

היא כה קלה, היא כה קלה 

ומה יהיה? אין תשובה

רק שאלה, רק שאלה

זה שיר פשוט של התחלה

לכן נשיר רק לה לה לה

ב

להתרגש - זו התחלה

להפגש - זו התחלה

קרני זריחה - זו התחלה

והשמחה - זו התחלה 

ג

שנה טובה – זו התחלה 

ואהבה- זו התחלה

תקיעה עולה- זו התחלה 

והתפילה - זו התחלה

 

מקצב
שאלה, התחלה,

ראש השנה 

https://youtu.be/Sklfnl5lCFA
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWUnRyeGI3aFJZUjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GcxQXBEZRSEzMygVgB9QhAkVmhXLA6I/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

אוחילה לאל -
שיר של יום ברוח החמ"ד

מפגש פתיחה רונית יעקבי 
ועפרה כהן

מוסיקל נעים להכיר 

 שאלה של התחלה 

https://youtu.be/Aip15wEkBh4
https://www.youtube.com/watch?v=VafryCC6l_A
https://www.youtube.com/watch?v=qbEBP3yeYuA
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים: תהילים צז, יא | לחן: לאה אולשר

אור זרוע לצדיק

האזינו לשיר והקיפו בעיגול את המאפיין הבולט של השיר:   .1

סלסולים   צלילים ארוכים   הפסקות   
כמה חלקים יש בשיר?   .2

כמה פעמים חוזר כל חלק?  .3

אילו מילים הן המסולסלות ביותר?  .4

מדוע לדעתכם נבחרו מילים אלו?  .5

 

 

אור זרוע לצדיק

ולישרי לב שמחה

סלסולים
מבנה, צדיק

https://youtu.be/TNLoSc-1IJA
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWVkZJTlpYcTkybkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ao4bCww4k1a-ZLQcWQDh7shSVska_SB/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

הלל אומר -
 שיר של יום ברוח החמ”ד 

 אור זרוע לצדיק 

https://youtu.be/EglBN1QRcsQ
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

השופר שלי

חברו בקו את סוגי התקיעות למילים שבשיר.  .1

בחרו באחד מסוגי התקיעות של השופר, והקיפו אותו בעיגול.  .2

הצטרפו בשירה לאחת מתקיעות השופר בה בחרתם, בזמן השמעת השיר.  .3

פינת הקומפוזיטור
המציאו סוג חדש של קול השופר, ציירו אותו, והשמיעו אותו לפני הכיתה.

 

תקיעה

 

שברים

 

 
תרועה

הנה הנה השופר שלי 

הקשיבו   לתקיעה 

יוצאים הצלילים כמו תפילה

שאל השמים עולה

הנה הנה השופר שלי 

הקשיבו   לשברים  

יוצאים הצלילים כמו תפילה

שאל השמים עולה

הנה הנה השופר שלי 

הקשיבו  לתרועה 

יוצאים הצלילים כמו תפילה

שאל השמים עולה

 משך
 תבניות מלודיות

 שופר

https://youtu.be/HJo5GKJJ2ZU
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZFVCbjJOaks2b2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Q4cQ7ueZ5AYClEOnmnhcuR5BWkaY8Rj/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

אקדמיה ברשת חגי תשרי  יחידת לימוד לחודש אלול   

 השופר שלי 

https://www.youtube.com/watch?v=j4R4Kh8WNoQ
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/elul.ppsx
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

ע"פ נוסח ספרד מתוך תפילת סליחות

אדון הסליחות

א

אדון הסליחות, בוחן לבבות

גולה עמוקות, דובר צדקות

חטאנו לפניך, רחם עלינו

ב

הדור בנפלאות, ותיק נחמות

זוכר ברית אבות, חוקר כליות

חטאנו לפניך, רחם עלינו

ג

טוב ומיטיב לבריות, יודע כל הנסתרות

כובש עוונות, לובש צדקות

חטאנו לפניך, רחם עלינו

האזינו לשיר וסמנו עיגול סביב המשפט "חטאנו לפניך, רחם עלינו".  .1

האזינו לשיר פעם נוספת והצטרפו בשירה למשפט החוזר.  .2

בחרו תבנית מקצב  אחת  .3

ולוו את השיר בתבנית החוזרת )אוסטינטו(, בקולות גוף או בכלי הקשה.   

6

 ע"פ נוסח ספרד  הסליחות אדון 
 מתוך תפילת סליחות          

 
 ג ב א

ן הסליחות, בוחא ותיק נחמותה ן לבבותדו יודע כל הנסתרותט דור בנפלאות,  ות,  ומיטיב לברי  וב 
ות גולה עמוקות, דובר צדקות וכר ברית אבות, חוקר כלי ונות, לובש צדקות ז  כובש עו

רחם ,חטאנו לפניך
 עלינו

חטאנו לפניך, רחם 
 עלינו

חטאנו לפניך, רחם 
 עלינו

 
 

          ""חטאנו לפניך רחם עלינו.
 
  
 

                 
 
 

 
             

 
                      

 
 
     

    
   אוסטינטו

תבניות מקצב
סליחות

https://youtu.be/iuCsYyg7LOI
https://drive.google.com/file/d/1QcY0W9uXM7i6kUoyBI1NKPEcQ2B6QoLi/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

אדון הסליחות -
שיר של יום ברוח החמ״ד 

אדון הסליחות - יונתן רזאל  

 אדון הסליחות 

https://www.youtube.com/watch?v=KpUGHhfMO5k
https://youtu.be/T7YG5-5ySCs
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

נעימה חסידית

הורתי

האזינו למנגינה ושימו לב לקטעים השונים המרכיבים אותה.  .1

.B-והקטע השני שמסומן ב ,A-עקבו אחר הקטע הראשון שמסומן ב  .2

 .B-או ב A-השלימו את המשבצות הריקות שבטבלה ב  .3

CODETABABCCB B AA

האם מהירות המנגינה קבועה לכל אורכה? כן/לא  .4

CODETA  הקיפו את פרוש המילה  .5

סיום א. 

זנב ב. 

התחלה ג. 

משפט ד. 

קודה, מבנה
tempo - מפעם

חסידי

https://youtu.be/Dv4kZhc5FJw
https://drive.google.com/file/d/1pqg_eQG-H_VHL7zQv2P2T76DuR_iEgTz/view?usp=sharing-


14 

 

נגילה הללויה -
שיר של יום ברוח החמ”ד 

מחרוזת כלייזמר - ערב מוזיקה 
תש”פ ישיבת מקור חיים

יחידת לימוד לחודש חשוון אקדמיה ברשת  מוריד הגשם  
תפילת הגשם

 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

 הורתי 

https://youtu.be/1cnKgDnXSJw
https://www.youtube.com/watch?v=Mfp_37i0lNw
https://www.youtube.com/watch?v=JXfa5L-VzZI
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/limud-hashvan.ppt
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

פיוט לשבת

כי אשמרה שבת

כי אשמרה  שבת   

אל ישמרני

אות היא לעולמי עד

בינו וביני

כי אשמרה  שבת   

אל ישמרני

אות היא לעולמי עד

בינו וביני

AA

AA

הקיפו בעיגול את המילים בהם יש סלסולים.	 

גזרו את הסמלים של שבת והדביקו אותם לפי המבנה הרשום ליד מילות השיר.	 

סלסולים 
מבנה 
שבת

https://youtu.be/K_J6JRvJdwY
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWTDExNnpsOUw4b0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aNvZDtMTE38uZDVK9NqkzrKai9JvqHWQ/view?usp=sharing
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שיר המעלות - שיר של יום 
ברוח החמ”ד 

קרליבך שבתמזמור שיר ה׳    שיר השבת  - לאה אולשר
עם רונית יעקבי 

 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

 כי אשמרה שבת 

https://youtu.be/rzLb4q9C0rs
https://youtu.be/mlUrpBChMng
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWMF9yTDh1eThobTA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9Ne6LXI0Phc&t=15s
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים: דונש בן לברט | לחן: עממי )רשם טוביה עובדיה(

דרור יקרא

צייר מדרגות מעל ההברות המופיעות בירידה )לפי הדוגמה(  .1

האזינו לשיר ומחאו כף מעל המדרגות היורדות.    .2

ציירו עיגול סביב האות הראשונה בכל בית.  .3

חברו את האותיות שסימנתם בעיגול ורשמו את המילה שנוצרה.  .4

חפשו את המילה במקום אחר בדף והקיפו אותה בעיגול.  .5

דרור יקרא ל
בן

עם
בת

וינצרכם כ
מו

ב
בת

נעים שמכם ולא יושבת
שבו ונוחו ב

יום 
ש 

בת 

מלודיה
פיוט

אכרוסטיכון 

https://youtu.be/MrGgC1wZ13c
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWeEdjSTZzTGYtVEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKBU3EoWR-FKVbTR5ur9R0MdjAt4Lni3/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

שימו לב אל הנשמה -
שיר של יום ברוח החמ״ד 

שלום עליכם - רונית יעקבי  שבת עם רונית יעקבי 
ובועז דוידוף

 דרור יקרא 

https://youtu.be/JAcKOvFeXZs
https://www.youtube.com/watch?v=x9clkJl5Zso
https://www.youtube.com/watch?v=sWZs34EW1EM


18

לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים: רבי שלמה אלקבץ

לכה דודי

לכה דודי לקראת כלה

פני שבת נקבלה

שמור וזכור בדיבור אחד 

השמיענו אל המיוחד 

ה' אחד ושמו אחד

לשם ולתפארת ולתהילה

לכה דודי לקראת כלה

פני שבת נקבלה

מה מזכירה לכם המנגינה של הפיוט ׳לכה דודי׳?  .1

בחרו את הקול המתאים לקולו של החזן, וסמנו אותו בעיגול.  .2

טנור             באס  
האזינו לשיר והצטרפו בשירה לחזן.  .3

טנור, באס
חזן, בעל תפילה

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWT2FJbF9sVjk0Wms/view?usp=sharing
https://youtu.be/et_hciwJZdw
https://drive.google.com/file/d/1zEQYQMN-3zm3Kf074sJd6jaDrf7U08bq/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

יחידת לימוד לחודש כסלו   

 לכה דודי 

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/kislev.ppsm
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

פיוט לאחר הדלקת נרות חנוכה

מעוז צור  

האזינו ליצירה והשמיעו מחיאת כף )או קול גוף אחר( על  הפעמה  הראשונה   .1

של כל  משפט מוסיקלי  )האות המודגשת(.

בהאזנה השנייה ליצירה, ציירו שלהבת מעל קני החנוכייה, לפי המשפטים   .2

המוסיקליים. 

א

מעוז צור ישועתי            

לך נאה לשבח               

תיכון בית תפילתי            

ושם תודה נזבח                 

ב

לעת תכין מטבח

מצר המנבח

אז אגמור בשיר מזמור

חנוכת המזבח

פעמה
משפט מוסיקלי

חנוכייה

https://youtu.be/ezuCIZoW-kY
https://drive.google.com/file/d/1BqJ_rSy3kZZeUh60W1UaIx3xTlOY5Vst/view?usp=sharing
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 מעוז צור 
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

פיוט לאחר הדלקת נרות חנוכה | לחן: לאה אולשר

מעוז צור  

האזינו לשיר והצטרפו ברקיעות על ההברות הצבועות  בכחול .   .1

האזינו לשיר והצטרפו במחיאות כף על ההברות הצבועות  בצהוב .  .2

הצטרפו בשירה לשורה השניה והרביעית.   .3

א

מעוז צור ישועתי            

לך נאה לשבח               

תיכון בית תפילתי            

ושם תודה נזבח                 

ב

לעת תכין מטבח

מצר המנבח

אז אגמור בשיר מזמור

חנוכת המזבח

פינת הקומפוזיטור
מצאו אפשרויות נוספות ללווי השיר בקולות גוף, ולוו את השיר פעם נוספת. 

פיסוק מוסיקלי
קולות גוף

מזמור, חנוכה
מזבח, פיוט

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWc1NVdnNfWFdvRlU/view?usp=sharing
https://youtu.be/aJoOH_6jhiU
https://drive.google.com/file/d/1QEGa7JMERPBAmJ2hECcnyXmD0BMY7cif/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

תהליך בתזמור לשיר עם 
המורה שוש מלכה 1

תהליך בתזמור לשיר עם 
המורה שוש מלכה 2

תהליך בתזמור לשיר עם 
המורה שוש מלכה 3

תהליך בתזמור לשיר עם 
המורה שוש מלכה 4

תהליך בתזמור לשיר עם 
המורה שוש מלכה 5

 מעוז צור 

https://www.youtube.com/watch?v=9TbxrFUNwkU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=tZfDcVxooVo
https://www.youtube.com/watch?v=Ann_n_ymhpg
https://www.youtube.com/watch?v=fdJ2I-4cXEg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=awiDSnRosnU
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רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

נדליק נרות  

פעמה, הדגשות 
נסים, חנוכייה

יהודי

האזינו לשיר ומחאו כף על ההברות של המילים המודגשות בצבע.  .1

רשמו בטבלה את המילים המודגשות, וכתבו את מספר הפעמות של כל מילה.  .2

א

חושך, חושך קר ברחוב

ובתוך הבית אור, כמה טוב

אור יהודי, אור חנוכייה

אור של נסים, שיר והודיה.

ב

נדליק נרות, נדליק נרות 

ויעלו האורות, 

נביט, נביט בשלהבות 

בעיניים אוהבות.

מספר הפעמות בכל מילההמילה

3יהודי

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWamdNekhlYjZ5V2M/view?usp=sharing
https://youtu.be/ElwZnGCK0Mw
https://drive.google.com/file/d/1QEGa7JMERPBAmJ2hECcnyXmD0BMY7cif/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו 
 ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

אלונלו

 נדליק נרות 

https://youtu.be/yCmh9UDpj40
https://youtu.be/yCmh9UDpj40
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים: מגילת אסתר ח, טז | לחן: עממי

ליהודים    

פורים 
מגילת אסתר

אוקטבה 
קוורטה

האזינו לשיר והקיפו את המילה שחוזרת פעמיים.  .1

חברו את התמונות למילים המתאימות בתחתית הדף.   .2

הקיפו את התווים של המילה ‘ליהודים’ בדף התווים.  .3

שירו את התווים של המילה ליהודים, בכל פעם שהיא מופיעה.  .4

"ליהודים הייתה
אורה ושמחה וששון ויקר"

https://youtu.be/fiIbmFZJa8o
https://drive.google.com/file/d/1SLZiVHEZcIsPVP9S0KG6sSu1qj-XY7ek/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

נושא ווריאציות
קרנבל בוונציה   

שיעור מוסיקה לפורים יחידת לימוד לחודש אדר אם מצאתי חן/סינגל פורים ישיבת 
אמי״ת כפר גנים/ הרכב הישיבה

 ליהודים 

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/adar80.ppsm
https://www.youtube.com/watch?v=lTuwpByRS5c
https://www.youtube.com/watch?v=WsSmQlxe-eU
https://youtu.be/gd8OmkVPkbw
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רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

קטע עממי לפורים 

 גליסנדו
סטאקטו
לגאטו

האזינו לקטע וציירו במסגרת:  .1

נקודות לצלילים קצרים ומקוטעים  	 

עיגולים לצלילים ארוכים  	 

קו מזוגזג לצלילים קצרים ומחוברים  	 

קו אלכסוני לצלילים היורדים בגלישה )גליסנדו(	 

האזינו לקטע ועקבו אחרי הציור שציירתם.   .2

 

 

https://youtu.be/Z1elLdiaLzY
https://drive.google.com/file/d/1lNUf0aSRg096KDKzBLsqZShlZgBjOdo2/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

משנכנס אדר מרבין בשמחה  מוסיקל 2 - נכנסים לקצב
אקדמיה ברשת  

 קטע עממי לפורים 

https://www.youtube.com/watch?v=8_YwEO0TiFE&t=2143s
https://www.youtube.com/watch?v=NKx8cC7nEIk
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

עבדים היינו    

עבדים
בני חורין          

ניגודים במוסיקה

האזינו לשיר, בחלק האיטי המתאים לנושא העבדות, עברו בעפרון על קווי הפירמידות.  .1

בחלק המהיר המתאים לבני חורין, ציירו באופן חופשי בעיגול.  .2

המציאו מקצב של ארבע תיבות, ורשמו אותו רק על הצליל מי בחמשה שלמטה.  .3

האזינו לחלק א של השיר ולוו בנגינה בכלים מלודיים את המקצב שרשמתם.  .4

עבדים היינו לפרעה במצריים

כל היום סחבנו אבן ומים

מה עייפנו, התכופפנו

קומתנו לא זקפנו

אבל היום אנחנו יכולים

לרוץ  בצעדים קלים )לרקוד(

כך חופשיים, מאושרים

רוקדים וגם שרים

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWRGV0TkVyVGQ2cVk/view?usp=sharing
https://youtu.be/hdgpRqGIIiY
https://drive.google.com/file/d/1wfkycfR2LYjYJFnpP0b_pFsrDggFGwZY/view?usp=sharing
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ראש חודש ניסן - רונית יעקבי   טיול מוסיקה לי      
מפגש אביב

רונית יעקבי ולאה אולשר  
עבדים היינו - שעור לפסח 

אקדמיה ברשת

 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

 עבדים היינו 

https://www.youtube.com/watch?v=FmavIpDwIws&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=kUzu6YmLDpE&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=KUoGMaCuXls&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=8VsAqQ4MfVE
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים: תהילים קיד | לחן: יהודי טוניס

בצאת ישראל ממצרים 

בצאת ישראל  ממצרים 

בית יעקב  מעם לועז 

היתה יהודה לקדשו

ישראל  ממשלותיו 

הים ראה וינס

הירדן יסב לאחור

ההרים רקדו כאילים

גבעות כבני צאן

מה לך הים כי תנוס

הירדן תיסוב לאחור

ההרים תרקדו כאילים

גבעות כבני צאן

מלפני אדון חולי ארץ

מלפני א-לו-ה יעקב

ההפכי הצור אגם מים

חלמיש למעיינו מים

האזינו לבית הראשון, ומחאו את המקצב של המילים המסומנות.  .1

בחרו מילים נוספות בבתים האחרים, הקיפו אותן בעיגול, ובצעו את הפעילות לפי ההוראה הקודמת.  .2

הקיפו בעיגול תווים החוזרים על עצמם ובזמן ההאזנה הצטרפו בשירת תווים אלה.  .3

רצ׳יטטיב
חזרות

יציאת מצריים 

https://youtu.be/Cd-m0FrMOXk
https://drive.google.com/file/d/1KZqLcH5Ul98U2TxUKJLl7cINpHSRUtWE/view?usp=sharing
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מנגנים ושרים לפסח - 
רונית יעקבי ורמי שולר  

והיא שעמדה - 
רונית יעקבי ובועז דודוף  

פסח מוסיקלי - 
רונית יעקבי וניצן חן רזאל  

מה נשתנה  באנגלית - 
רונית יעקבי ובועז דודוף  

 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

 בצאת ישראל ממצרים 

https://www.youtube.com/watch?v=_2itmiiMd-s
https://www.youtube.com/watch?v=M4IHXgqtsg8&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=8r8h1-bIr_o
https://www.youtube.com/watch?v=wBsuCo9vwpo&t=41s
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רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

יוהנס ברהמס

ריקוד הונגרי מס׳ 6  

האזינו ליצירה וציירו עיגולים בצד האיטי ונקודות בצד המהיר.   .1
האזינו ליצירה פעם נוספת וציירו נקודות בצד האיטי ועיגולים בצד המהיר, הפוך ממה שאתם שומעים.  .2

מתחת לכל סימן משך, רשמו סימני משך אחרים, כמו בדוגמה שבתיבה הראשונה.   .3

 

פולירתמוס
ברהמס

מהר ולאט ריקוד

https://youtu.be/UlddEVxzKNQ
https://drive.google.com/file/d/1Yzhkq0L6BcVvetRP9NrMHKbzcc8VC9BY/view?usp=sharing


הנה הסתו עבר שיר השירים - מוסיקל 2 - נכנסים לקצב     
רונית יעקבי

 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

 ריקוד הונגרי מס׳ 6

https://www.youtube.com/watch?v=8_YwEO0TiFE&t=2143s
https://www.youtube.com/watch?v=wH33_a9kALY&t=35s
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

תווים 
שיר לכת )מארש(

דגל

השלימו את שמות התווים בריבועים הריקים שמתחת לתווים.  .1

האזינו לשיר, הצביעו על התווים לפי הסדר, והצטרפו בשירה.  .2

ציירו דגל וגזרו אותו.  .3

האזינו לשיר והניעו את הדגל בידכם.   .4

הניפו הדגלים
הידד הידד הידד!

הניפו הדגלים
נלך כאן במצעד

במפוזר, )במעגל, בטור ישר(  בראש מורם
הולכים ילדים שרים את שירם

דו מי סול
סול לה סול לה סול

דו מי סול
סול פה מי רה דו

בדום עוצרים, בראש מורם
עומדים ילדים חושבים את שירם

דו מי סול...

מילים ולחן: לאה אולשר

במצעד   

דו מי סול לה

פה

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWdVk4RnM2T3laTjQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/4rLM3olmPfo
https://drive.google.com/file/d/1EhGbdIIHV1D3cYPRcYdMDGEPbZca3zpn/view?usp=sharing-
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

מוסיקל 3 על הגוב

 במצעד 

https://www.youtube.com/watch?v=9IQPVvuDNzI
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רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

שיר המדורה     

שירו את  השורה הראשונה בלחש )piano-פיאנו(, ואת השורה   .1
השנייה בחוזקה )forte-פורטה(.

השורה השלישית חוזרת שלוש פעמים. שירו אותה בהתגברות   .2
)Creschendo-קרשנדו(, והיעזרו בגודל המשתנה של האותיות.

ציירו מדורה מסביב למילים של השיר, וצבעו אותה לפי שינויי   .3
העוצמה.

לפניכם כמה סימני עוצמה. שבצו את הסימן המתאים לכל שורה    .4
בחלון.

בוערת מדורה

עולה עולה האש
את החושך מסביב

את החושך מסביב

את החושך מסביב

Pfהיא תגרש mfff
עוצמה 
חלשה

עוצמה 
בינונית

עוצמה 
חזקה

עוצמה 
חזקה מאד

ל״ג בעומר
מדורה

פיאנו ופורטה

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWVFFTeXFiaTVZWDg/view?usp=sharing
https://youtu.be/uKVLFidvMxA
https://drive.google.com/file/d/1h_XaL9Hf_OqG3qtD1soY_zvw4ZiGZgTV/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

אדרבה - שיר של יום ברוח 
החמ”ד

מצגת של ספירת העומר טיול מוסיקלי

 שיר המדורה 

https://youtu.be/y8TbibsMoBc
https://www.youtube.com/watch?v=FmavIpDwIws&t=4s
https://drive.google.com/file/d/1iWNz8ZOEi3qU6IWPHc0QEIx9R_mRgocf/view?usp=sharing
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לקו

רינה

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מנגינה עממית

פאש פאש   

כלי הקשה
חזרות

אש

האזינו ליצירה, בכל פעם שתשמעו את הקשות התוף הקישו עם העיפרון   .1

שלכם על ציור התוף.

האזינו למנגינה ובכל פעם שתשמעו את הקשות התוף, הצביעו על   .2

המילים: ‘אש אש’ ואמרו אותן.

חברו ארבע תבניות מקצב, כל אחת באורך של ארבע פעמות, ורשמו   .3

אותן בתוך החלונות.

לוו במחיאות את חלק ב של המנגינה לפי תבניות המקצב שרשמתם.  .4

https://youtu.be/iehUuZ4L3-w
https://drive.google.com/file/d/1Wz2NlLv3fVcOfS4s0yFwK5VrIAuxBsOD/view?usp=sharing
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מוסיקל 1 - נעים להכיר

 פאש פאש 

https://www.youtube.com/watch?v=qbEBP3yeYuA&t=1189s
https://www.youtube.com/watch?v=qbEBP3yeYuA&t=1189s


42

לקו
רינה
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רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים: תהילים קח | לחן: לאה אולשר

נכון לבי  

קול מול כלי
נבל, כינור

לוויים

חברו את התמונה בקו למשפט המתאים בשיר.  .1

סמנו בעיגול את השורות שחוזרות פעמיים בשיר.  .2

סמנו בעיגול את הצלילים הארוכים בתוך דף התווים.  .3

נכון לבי אלוקים
אשירה ואזמרה

נכון לבי אלוקים אף כבודי
עורה הנבל וכינור

אעירה שחר

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWMEpGYWxCcmlwZzg/view?usp=sharing
https://youtu.be/pXDROFdppOQ
https://drive.google.com/file/d/1ITiJTv8sWrvT-jQ3WaT4ZNXF5hKO-f8e/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

יהי רצון-שיר של יום
ברוח החמ”ד

מדריך לתזמורת בריטן
עם רונית יעקבי  

 נכון לבי 

https://youtu.be/ccT0oDFIghQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZfJyrorT8TA&feature=youtu.be
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים: תהילים קנ | לחן: ספרדי עממי

הללויה 

הללויה                                                     

הללו אל בקודשו                             

הללוהו ברקיע עוזו                            

הללוהו בגבורותיו                               

הללוהו כרוב גודלו

הללוהו בתקע  שופר 

הללוהו בנבל  וכינור 

הללוהו בתוף ומחול

הללוהו במינים ועוגב          

הללוהו בצלצלי שמע 

הללוהו  בצלצלי תרועה 

כל הנשמה תהלל יה הללויה

האזינו לשיר והקיפו בעיגול את המילה הללוהו, בכל פעם שהיא מופיעה בשיר.  .1
רשמו מעל כל ציור את שם הכלי ומתחתיו את משפחת הכלים אליה הוא משתייך.  .2

ציירו  או תארו במילים )היעזרו בפרושים השונים( קבוצות כלים המתאימות לדעתכם להגדרה ‘צלצלי שמע’ ו’צלצלי תרועה’.  .3

צלצלי תרועה צלצלי שמע

כלי נשיפה

כלי נגינה
הללויה 

בית המקדש
משפחות כלי נגינה

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWWkVRY3N1Tk5GeVU/view?usp=sharing
https://youtu.be/FdPvD7iAXjA
https://drive.google.com/file/d/1_eWZbkM8IRB1usgYEBb-L2-DlqO7YPmr/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

מזמור שיר ח׳ -
ירושלים אורו של עולם

הללויה - אקדמיה ברשתיחידת לימוד ניגון הנשמותמוסיקל 1 -  נעים להכיר יגדל אלוקים חי - שיר של יום 
ברוח החמ”ד

 הללויה 

https://edu.gov.il/sites/Hemed/high-scool/Pages/music/mizmor8.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=dQ_HCNkGaqI
https://youtu.be/7EuMIKbwzt0
https://www.youtube.com/watch?v=qbEBP3yeYuA&t=2214s
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/tevet.ppsx


46

לקו
רינה
לקו

רינה
46

לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

קול מלאך   
א

ילד קטן שולח תפילה                                           

ואל ההר היא פונה, ועולה                                      

מתפתלת בין עצי הזית                                         

בבואה אל הר הבית.                                             

פעמונים רבים יישאו את קולם:

ריבונו של עולם, ריבונו של עולם                              

ב

ירושלים, ירושלים

קול מלאך בשיר השירים

ירושלים, ירושלים

מהדהד בשערים         

לגאטו, תפילה
מלאך, ירושלים

הר הבית
שיר השירים

האזינו לחלק א׳ של השיר והשלימו בקו כרצונכם   .1

את הקטעים החסרים לחומות ירושלים.

2.   האזינו לחלק ב׳, מתחו קו מתחת למילה ירושלים 

והצטרפו בשירה.

 

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWNGs5d3dCbUV5Wms/view?usp=sharing%5C
https://youtu.be/ZLtoH3VsBqs
https://drive.google.com/file/d/1qfiPCitQTnKDXNl7BFgjb2ePR7pj2ZGl/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

יום ירושלים - שבועות   

 קול מלאך 

https://www.youtube.com/watch?v=F7fNWmxXnyE
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

שיר תימני  

אוסטינטו
שיר השירים 
‘כנפי נשרים’

סלסולים, ווקלי   
אינסטרומנטלי

האזינו לשיר ועקבו אחרי המילים. סמנו את מספר   .1
השורה בחלונות המתאימים.

וההברות  ולוו ברקיעות את המילים  האזינו לשיר   .2
וההברות  המילים  את  ובמחיאות  תכלת  בצבע 

בצבע הצהוב.

את  הברכיים  על  בטפיחות  ולוו  לשיר  האזינו   .3
המילים וההברות בצבע הסגול ובנקישות באצבע 

צרידה את המילים וההברות בצבע האדום. 

 עורי צפון ובואי תימן 
נשיר את שיר השירים 

ולישראל הקדושה 
נעלה על כנפי נשרים 

עורי צפון ובואי תימן 

םולישראל הקדושה 
רי

שי
ה

ר 
שי

ת 
א

ר 
שי

נ

ם 
רי

ש
 נ

פי
כנ

ל 
ע

ה 
ל

ע
נ

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWbG5Tdl81MzFYT2c/view?usp=sharing
https://youtu.be/YYgCjiGERNE
https://drive.google.com/file/d/1IZKgxxnsfIcraIr3hPZ5XdPcWKcOWJgj/view?usp=sharing


47 

 

 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

מוסקל 2 - נכנסים לקצב

 שיר תימני 

https://www.youtube.com/watch?v=8_YwEO0TiFE&t=1151s
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לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

דבקה עלייה  

 דבקה
 אינסטרומנטלי
 עליה לירושלים

האזינו לשיר והקיפו בעיגול את הצעדים   .1

העולים לירושלים, לפי סדר המלים.

האזינו לשיר והקישו בעיפרון את מקצב    .2

המילים ‘קומו התעוררו’, ולוו באוסטינאטו זה 

את החלק האינסטרומנטלי )כלי(.

קומו התעוררו על הרגליים

נעלה כולנו לירושלים

גם בחום וגם בקור  באש במים

מסוריה, לבנון וממצרים.

)ממרוקו, מאלג’יר וממצרים(

קומו

התעוררו

על

הרגליים

נעלה

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWOVJ3azUtdVhrYms/view?usp=sharing
https://youtu.be/gQ39oLtk8ro
https://drive.google.com/file/d/17jVigZPbhyvxHnH54nAMcbgyy1Y-HOCC/view?usp=sharing-<05D3><05D1><05E7><05D4>
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

דרבוקה שלי - 
לאה אולשר

תפילה לשלום המדינה - רונית 
יעקבי עם קובי אושרת יואל רפל  

 דבקה עלייה 

https://www.youtube.com/watch?v=ls86ESCg4rc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=c2ytaMfc7zo&t=19s
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לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

עם אחד  

ב
“אני הגעתי מעירק״

“ואני מהודו הרחוקה״
“אני הגעתי מפולניה״

“ואני מאתיופיה באפריקה״

כל אחד הביא מסורת,
ומנהגים כל כך שונים.
לכל אחד לשון אחרת,

שִדבר בה הרבה הרבה שנים.

וכאן בארץ התערבבנו,
ונוצר בליל מיוחד.

כן, כאן בארץ התמזגנו,
ונולד לו עם אחד.

א
“אני הגעתי מתימן״

“ואני מרוסיה הרחוקה״
“אני הגעתי ממרוקו״

“ואני מיבשת אמריקה״

כל אחד הביא מסורת,
ומנהגים כל כך שונים.
לכל אחד לשון אחרת,

שדיבר בה הרבה הרבה שנים.

וכאן בארץ התערבבנו,
ונוצר בליל מיוחד.

כן, כאן בארץ התמזגנו,
ונולד לו עם אחד.

רשמו את שמות כל הארצות המופיעות בשיר, ומחאו את המקצב של כל ארץ וארץ         .1

                                              

ציירו את דגל ישראל ליד הבית המתאים בשיר.  .2

האזינו לשיר, חפשו את המילים ‘עם אחד’ והקיפו אותן בכל פעם שהן מופיעות בשיר.      .3

סקוונצות                                                                                                                 
מסורת, מנהגים

קיבוץ גלויות

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWVnluVFU3QVg1ODg/view?usp=sharing
https://youtu.be/55mjGf-qasw
https://drive.google.com/file/d/1v8b-yBVBXt6sFH0m8_akIO8NuSJgNwoO/view?usp=sharing
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שיר של יום ברוח החמ״ד - 
תפילה לשלום המדינה

יחד שבטי ישראל -
לאה אולשר

סרטון ליום הזכרון -
רונית יעקבי  שירה בעוז    

יום העצמאות -
אקדמיה ברשת

 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

 עם אחד 

https://youtu.be/GsYsa_8iNTQ
https://youtu.be/NJCCcnmpNYo
https://www.youtube.com/watch?v=HNBsnccE7YU
https://www.youtube.com/watch?v=wzMdXoIOf0g
https://www.youtube.com/watch?v=JEHZaxm-5_Y
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לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

נצא לטייל   

האזינו לשיר וחברו בקו )לפי הדוגמה( את   .1

המקומות במפת ארץ ישראל, למקומות 

הכתובים בשיר.

האזינו לשיר וציירו את מסלול הטיול בארץ   .2

ישראל על המפה.

הבנות ישירו את המילים הצבועות בסגול,  .3

הבנים את המילים בירוק,   

וכולם ישירו את המילים הצבועות בצהוב.    

פזמון חוזר:

 נצא לטייל   בארץ ישראל 

 נצא לטייל היום 

 נצא לטייל   בארץ ישראל 

 נצא מצפון לדרום 

א.
ועכשיו נחגור תרמיל

ונטייל גם בגליל
הכנרת הגולן

בואו וננוח כאן

ב.
ועכשיו אחת ושתיים

נעלה לירושלים
ומשם מהר ללוד

תל אביב ולאשדוד

ג.
ועכשיו כבר בדרום
זהו נגב איזה חום
באילת ישר לחוף

הו הביטו איזה נוף 

גליל

גולן

ירושלים

פזמון חוזר
מפת ארץ ישראל

צפון- דרום

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWTzNkVHhseTY2RFU/view?usp=sharing
https://youtu.be/qBn05t5Ejes
https://drive.google.com/file/d/1w-veOx1NvgPXf_teDJHTdhiC4WWwnqMu/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

כנפי רוח -
 שיר של יום ברוח החמ”ד

ארץ טובה -
לאה אולשר

כי תבואו אל הארץ
אקדמיה ברשת

 נצא לטייל 

https://youtu.be/IMsuXUO75-A
https://youtu.be/34nOmY0CiZs
https://www.youtube.com/watch?v=wY428x-ZumA


56

לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים ולחן: לאה אולשר

שפה קלה  
א

ילדה ביחיד – ילדות ברבים 
ילד יפה – ילדים הם יפים 

אבל זהירות זה לא תמיד כך
כי חלון - חלונות

נפלת בפח                

ב
ילדה היא חמודה ושמלה היא ורודה  
כורסה היא נוחה ומסיבה היא שמחה 

אבל זהירות זה לא תמיד כך         
כי הלילה הוא שחור                   

נפלת בפח        

ג
אוזניים שומעות ועיניים רואות

שפתיים מחייכות ורגלים הולכות
אבל זהירות זה לא תמיד כך

כי נחיריים מריחים
נפלת בפח

פזמון חוזר:
לנו העברית שפה קלה

כי אנו מבינים כל מילה 
ואם לך זה לא ברור 

אז בוא ניתן לך שיעור

סולו - טוטי
יחיד, רבים
זכר, נקבה

השלימו את המילים החסרות בטבלה.  .1

האזינו לשיר והצטרפו בשירה רק במילים המציינות רבים.  .2

רביםיחיד

ילדותילדה

ילדים

חלון

שמלות

מסיבה

אוזן

עיניים

רגליים

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWbUVhaWo5TlpPV0k/view?usp=sharing
https://youtu.be/JrXERvRKqZE
https://drive.google.com/file/d/1mgAvWzcV0FfB-s16qtIl7nQCXwF5UMU_/view?usp=sharing
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רונית יעקבי עם
 ד״ר חיים מלמד

 שפה קלה 

https://www.youtube.com/watch?v=m5oOs5Znn4E


58

לקו
רינה
לקו
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לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

ריקוד יוגוסלבי עממי 

כלי הקשה
כלי נשיפה

צבעו בצבע אחד את כלי ההקשה ובצבע אחר את כלי הנשיפה.  .1

האזינו ליצירה וסמנו קו מתחת לכלים שאתם שומעים.  .2

האזינו ליצירה ורקעו ברגליים כשאתם שומעים את כלי ההקשה והניעו את הדגל  שגזרתם בשיר הקודם,   .3

כשמצטרפים כלי הנשיפה.

רשמו את המקצב של חלק א׳ החוזר.  .4

https://youtu.be/GLFUEPlZYx4
https://drive.google.com/file/d/1gsz0gIjXpoUz2rkxP1tL6G-lw2ltZqtb/view?usp=sharing
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 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

כל העולם כולו גשר צר מאוד, מוסיקל 1 נעים להכיר      
רונית יעקבי ועפרה כהן 

 ריקוד יוגוסלבי עממי 

https://www.youtube.com/watch?v=qbEBP3yeYuA&t=2214s
https://www.youtube.com/watch?v=Qmf8elEzXm4&t=177s
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לקו
רינה
לקו

רינה

לחצו להשמעת הפלייבאק

לחצו להשמעת השיר

חזרה
לתוכן העניינים

קול רינה
מדריך למורה

מילים: הרמב"ם | לחן: עממי מסורתי  

אני מאמין   

משפטים ארוכים 
משפטים קצרים

קשת, אמונה
 צלילים ארוכים

האזינו לשיר ועקבו אחר המילים הכתובות.  .1

הצטרפו בשירה וציינו את מספר המשפט בחלונות, לפי הסדר.  .2

הקיפו את המילים החוזרות על עצמן בשיר.   .3

הקיפו את התווים שיש מעליהם קשתות.  .4

אני מאמין
אחכה לו בכל יום שיבוא

באמונה שלמה

בביאת המשיח אני מאמין

ואף על פי שיתמהמה, אם כל זה אחכה לו 

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWSGRCQmNBTUNSczg/view?usp=sharing
https://youtu.be/CeScMtKyW9I
https://drive.google.com/file/d/1YWq2q6vlw7gpl5LJ3yt1csEjWsSqd0GE/view?usp=sharing
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 "קול רינה" –קישור למילון 
  מדריך למורה-קישור ל

 

 קישורים לסירטונים שירחיבו יעמיקו ויעשירו את התלמידים והמחנכים 

שיעור ליום השואה עם
רונית יעקבי וקובי אשרת

אני מאמין - שיר של יום
ברוח החמד

 אני מאמין 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xzy7ycGBDc&feature=youtu.be
https://youtu.be/icJd8YSeTSU



