מזמור שיר
"מזמור שיר"  -תוכנית ייחודית ,הכוללת קובץ של שירי תפילה ,מסורת ,פיוטים וחגים
מאת איילה רייכרט ,רונית יעקבי  ,לאה אולשר ואילנה שרגו.
התוכנית "מזמור שיר" מושתתת על היסודות המוסיקליים של גישת "מוסיכף" והכוונה היא
שהשימוש בה ייעשה הן על ידי המורה למוסיקה והן על ידי המורה הכולל/ת ,תוך שיתוף פעולה
פורה ומפרה ביניהם.

הצעות לדרכי עבודה ופעילויות בכיתה  -מותאם לכל הגילאים
מזמור שיר א'
קובץ של שירי תפילה,
מסורת ,פיוטים וחגים

מזמור שיר ב'
קובץ שירי תפילה,
מסורת ,פיוטים וחגים

מזמור שיר ג'
קובץ שירים מן המקורות:
תפילה ,מסורת ופיוט

קטעי שמע:

קטעי שמע:

קטעי שמע:

.1אור זרוע לצדיק
 .2השופר שלי
 .3מודה אני
 .4כי אשמרה שבת
.5דרור יקרא
.6אודך
.7בצאת ישראל
.8איש המעלות
 .9ארץ זבת חלב
 .10שירת הלווים
.11הללויה

 .1אדון עולם
.2שאלה של התחלה
.3אדון הסליחות
 .4בראש השנה
.5תורה אורה
 .6מעוז צור מסורתי
 .7מעוז צור -
לאה אולשר
 .8נדליק נרות
 .9עבדים היינו
 .10מזרה ישראל
 .11ואף על פי כן
 .12ירושלים קול מלאך

 .1מודה אני
 .2אדון עולם
 .3שבת ראש חודש
 .4שיר המעלות
 .5הסנה בוער
 .6אם אין אני לי
 .7כאייל תערוג
 .8פיה פתחה
 .9שיר למעלות
 .10שיר למעלות
אינסטרומנטלי
 .11אגדלך
 .12אל נורא עלילה

מזמור שיר ה'
"שבעת ימי
בראשית"
שירים מן המקורות,
תפילה ,מסורת ופיוט
וקובץ של יצירות

מזמור שיר ו'
"עולם חסד יבנה"

מזמור שיר ד'

קובץ שירים מן המקורות:
תפילה ,מסורת ופיוט
קטעי שמע:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

יחד שבטי ישראל
שבת חתן -ירמיהו
קול ששון -ירמיהו
ניגון שבת
שיר המעלות
אל מאוד נעלה
לכה דודי
בונה ירושלים
צא מן התיבה

 .01אשא עיני
 .11הללויה
 .12אודה לאלי

קטעי שמע:
 .1עולם נפלא
 .2בראשית א' ()1-5
 .3יום א  -קטע סיני
 .4תם היום הראשון
.5בראשית א' ()6-8
 .6יום ב " -שושנים"
 .7בראשית א'()9-13
 .8יונה לבנה
.9בראשית א' ()14-19
 .10קסטלינה
.11בראשית א'()20-23
 .12דג השמך
.13בראשית א'()31 -24

שירים מן המקורות ,תפילה,
מסורת ,פיוט וניגונים
קטעי שמע:
 .1הודו לשם
 .2אדון הסליחות
 .3מעין האהבה
 .4מי האיש
 .5ניגון השמחה
.6פיה פתחה
Wedding Dance.7
 .8אל תשליכני
 .9ניגון
 .10אני בחסדך בטחתי
.11שים שלום
.12ניגון סטולין
.13לתת

.14מתוך "מוסיקה על פני
המים"
 .15שיר השבת
 .16לך דודי
 .17קידוש ליל שבת
.18שיר המעלות
 .19אנא השם
 .20תפילה
לשלום המדינה
 .21מחרוזת לשבת

מזמור שיר ז'
"אהבת ישראל בנשמה"
שירים מן המקורות ,תפילה,
מסורת ,פיוט ויצירות
קטעי שמע:
 .1אדרבה
 .2שירת העשבים
 .3הקשר היהודי
 .4הבאנו שלום
 .5הרחק מהבית
 .6אהבת ישראל
 .7ספינת המדבר
 .8יוסף וכתונת בפסים
 .9יהא שלמה רבה
 .10עושה שלום ר' קרליבך
 .11עושה שלום  -א .ברוכיה
 .12ינטל
 .13ואהבת לרעך כמוך

מזמור שיר – מקבץ
שירים מהמקורות בשילוב
מחשבת ישראל

שלושת הרגלים בצלילים
חלק א ,חלק ב
סיפור מוסיקלי ייחודי לילדי
החמ''ד ולאוהבי מוסיקה -

המונחים המוסיקליים
מופיעים בסיפור כדמויות
אנושיות ,שעולות לרגל
לירושלים ובדרך עוברות
במקומות שונים בארץ
ישראל.

מזמור שיר ח'
"ירושלים אורו של עולם"
אסופה של קטעי מוסיקה
ופעילויות

קטעי שמע:
קטעי שמע:
 .1מודה אני
 .2אדון עולם
 .3הללויה
 .4אודה לאלי
 .5אל מאוד נעלה
 .6שיר המעלות –
פלייבק
 .7לכה דודי – גוספל
 .8כי אשמרה שבת
 .9דרור יקרא
 .10שלום עליכם
 .11פיה פתחה
 .12ניגון לשבת
 .13מחרוזת לשבת
 .14הודו לה'
 .15ניגון שבת ראש חודש

 .1ירושלים אורו של עולם
 .2נעימה מתורכיה
 .3אם אשכחך ירושלים
 .4יפה נוף

 .5ויבן עוזיה
 .6נעלה לירושלים

 . 7דבקה עליה
 .8קול מלאך
Jerusalem .9
 .10מחרוזת שירי לדינו
 .11קטע אינסטרומנטלי
 .12שבחי ירושלים
 .13ירושלים של
זהב

מזמור שיר ט'
"ניגונים שבלב"
שירים מן המקורות,
תפילה מסורת ופיוט
וקובץ של יצירות
מוסיקליות
קטעי שמע:
 .1ידיד נפש
 .2השיירה
 .3ניגונים
 .4אליהו הנביא
 .5לכה דודי (מרוקאי)
 .6לכה דודי לקראת
שבת
 .7כל הזמן שהנר דולק
 .8הללויה
 .9יוחנן הסנדלר
 .10שמחת הלב
 .11קול קורא
 .12ריקוד השמחה

 .16אודך כי עניתני
 .17אדון הסליחות –
מסורתי
 .18אדון הסליחות –
י.רזאל
 .19השופר שלי
 .20תורה אורה
 .21מעוז צור
 .22מעוז צור – ביצוע
תזמרתי
 .23עבדים היינו
 .24בצאת ישראל
 .25כאיל תערוג
 .26אנא ה'
 .27עולם נפלא
 .28הסנה בוער
 .29מזרה ישראל
 .30ארץ זבת חלב
 .31ויחזקם
 .32שיר המעלות – ביצוע
חזני
 .33תפילה לשלום
המדינה
מזמור שיר י'
"ניגון השמחה"
אסופה של קטעי מוסיקה
ופעילויות

מזמור שיר י"א
"כליזמר-תחיה
והתחדשות"

מזמור שיר י''ב
"תיבת נח"

קטעי שמע:
קטעי שמע:
קטעי שמע:
 .1מחול יווני

 .1ניגון השמחה /א.פריד
 .2ישמח חתני
 .3מרש החתונה
 .4ברית מילה
 .5יהי שלום בחילנו
 .6ריקוד חסידי
 .7שמחה לארצך ש.קרליבך
 .8שניים /ש .ארצי

 .1נח

 .2מחרוזת הורה

 .2לך אל התיבה

Tribal Dance .3

 .3מצעד החיות

Turkish Dance .4

4 .Ena Omorfo

NY Psycho.5

5 .He's a Pirate

La Revedere .6

 .6שיר היונה

 .7ניגון השמחה

 .7היונה והתיבה

Klezmer.8

 .8צא מן התיבה

 .9כשהרבי מזמר

 .9ברית הקשת

A Heymisher Bulgar .10

What a .10
Wonderful
World

מזמור שיר י''ג
"כל ישראל ערבים
זה לזה"

קטעי שמע:

".1שווים"
".2עמוד האש"
".3יחד שבטי ישראל"
".4הרחק מהבית"
".5מזרה ישראל"
 .6מתוך "הקשר היהודי"
" .7עם אחד"
" .8ואהבת לרעך כמוך"
" .9שירו של שפשף"
" .10בולרו"
".11מאחר כתלנו"
" .12נעימת פופ-עוד"
" .13את אחי ואת אחיותי"...
 .14מתוך הסרט "כץ וקרסו"
 .15אוהב שלום
" .16מחול יווני"
" .17אהבת ישראל"
" .18שמחת הלב"
" .19ניצוץ האהבה"
" .20נגון השמחה"

מזמור שיר י''ד

מזמור שיר ט"ו

"ארץ טובה"
קטעי שמע:

 .1אדמה
Nomai Concept .2
 .3ארץ טובה
 .4אורחה במדבר
 .5למדבר
 .7שיר בוקר
 .8הי ארצי
 .9תפילת השחר
 .10מנגינת הנוף
Wizards in Winter .11
 .12אדמה ושמיים
 .13דבקה כורדית
 .14מחולות פולובציים
 .15מים מים
 .16מנגינה סינית

Baroque and .17
Blue
 .18שמחה לארצך

"חברותא מוסיקלית
בחמ''ד"
מהדורה דיגיטלית נסיונית

לצפיה נא לחץ כאן
להורדה כק

