
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלון מקוון למורים למוזיקה

 4112ינואר  ,תשע"דהשבט  ,1ליון יג

 

 

 מה בגיליון

 פתח דבר

 הנושא השנתי

 שעור מתוקשב

 חדש על המדף

 סיפורים מהשטח

 הפינה הדיגיטלית

 השתלמויות

 וכנסים אירועים

 

 
 

אנו שמחים להציג בפניכם את הגיליון הראשון של העלון 

המקוון מטעם הפיקוח הארצי על החינוך המוזיקלי. עלון זה 

 נציגי ביןויהווה ערוץ לתקשורת בין קהילת מורי המוזיקה 

יופץ באמצעות הדוא"ל של הפיקוח ויפורסם  העלוןהפיקוח, 

 .בקמפוס הווירטואלי של מט"חו באתר המפמ"ר במקביל

בעלון יפורסמו כנסים מוזיקליים, השתלמויות, אירועים 

 מפגשים מיוחדים, רעיונות ויוזמות .

 את ולחשוף לספר, לשתף המקום הנכון, הוא זה עלון  

 .המוזיקלי החינוך בתחום המבורכת העשייה

 .  "מהשטח ספורים" הטופס באמצעות זאת עשו אנא 

                   

 על החינוך המוזיקליד"ר יעל שי, מפקחת מרכזת                

 יקליזהמו החינוך על הפיקוח וצוות               

 

 

 

 

 
 על החינוך המוזיקליקוח י, הפ1גיליון   ""בצליל מקוון                         

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/music/dvarhamafmar/svita.htm
http://top.cet.ac.il/NewLoginFrames.asp?lang=972&targetHost=top%2Ecet%2Eac%2Eil&targetPage=%2Fdefault%2Easp&time=1389609828176&TopLang=972&time=1389609828223
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.Mazhap.music.SipurimMehashetah.xsn


 -הנושא השנתי

 

 פעילויות בפיקוח על החינוך המוזיקלי העוסקות בנושא זה: לפניכם סקירה של 

 כמשקפת את החברה רבת הפנים בישראל סוויטה ישראלית 

הנוער בביצוע תזמורת  נועם שריף"סוויטה ישראלית" מאת 

 נשיפה. -)הצעירה( לכלי הלאומית

 הקליקו לצפייה                       

 תקשוב תלבומשחידת הוראה י  

המתאים לנושא  שירהעוסקת בדוגמא ליחידת הוראה לפניכם 

ניתן  .פעילויות מתוקשבות משלבתיחידה זו  ,השנתי

פני מספר שעורים -הפרושה על שלמה להשתמש בה כיחידה

 ק חלק מן הפעילויות המוצעות בה.לבחור רלחילופין או 

 

 לכניסה ליחידה הקליקו על הקישור             

 לחן: שלמה גרוניך  אהוד מנורמילים:  /שיר ישראלי

 

 

 אירועים קרובים

יום עיון: "אתיקה 

 באומנויות"

 הרשמה 

 

 

השתלמות בנושא 

חינוך לחשיבה ושילוב 

 ערכים באומנויות

 הרשמה

 

השתלמות ארצית  

 "שירים ושורשים"

 הרשמה

 
 

 קוח על החינוך המוזיקליי, הפ1גיליון   "צליל מקוון"ב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A3
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/Konservatorionim/ShanaEvrit/TizmoretNoar.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/Konservatorionim/ShanaEvrit/TizmoretNoar.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/Konservatorionim/ShanaEvrit/TizmoretNoar.htm
https://www.youtube.com/watch?v=v1L9lKv5Apw
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/PedagogiaDigital/ShirIsraeli.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/PedagogiaDigital/ShirIsraeli.htm
https://docs.google.com/forms/d/1QK365B2N7fuOlaK5ueQA4sIoU9ujRjWW_r7xuFDl4uo/viewform
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/347C28B9-1F0C-4B0E-82D2-81E20B0B37E4/181886/2.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/347C28B9-1F0C-4B0E-82D2-81E20B0B37E4/181886/2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1pXBfdXLYhZQrvXFGgI_7wxsYYzP9yhb245DdRiPS-VA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1pXBfdXLYhZQrvXFGgI_7wxsYYzP9yhb245DdRiPS-VA/viewform?edit_requested=true


 מקהלה לראשונה במחוז המרכז הוקמה זו בשנה-לה ערבית יהודית מקה 

 באופן תפעל . המקהלהרעננה -ושקד טירה -ד'אלמג ס"בי בין משותפת

 הנושאבימי שישי בבוקר ותעסוק בחומרים סביב  לשבועיים אחד קבוע

 ."אני הוא האחר" השנתי

 של המורים למוזיקה במחוז הצפון תרבותי -כנס רב 

 של תרבותי-רב כנס שבעכו העירוני בקונסרבטוריון התקיים דצמבר בחודש

, והוא מכל המגזרים מורים חלק לקחו בכנס .הצפון במחוז מוזיקהל םמוריה

 הבמה על עלו הכנס בסיום, תרבויות בין כגשר המוזיקה את ביטוי לידי הביא

 זה לכנס במיוחד והולחן שנכתב שיר בצוותא ושרו המורים כל

                            

 

                                       יחדיו צועדים ואתה שאניכ

 נחתום האור אלומות ינובשמ  

 בסתיו יורה כמו החלום את ונצייר

 אתה וגם אני

  מסמלים שנינו

                                     .ותום אהבה

                                                  

  ... אני אתה פזמון:           

 ...  שאתה כמות  תהיה                  

 .נועדנו לאהבה ואנוכי אתה                  

 

  .לשיר בבצוע המורים שהשתתפו בכנס להאזנה                 

 

 

 יחדיו              

 בענווה נבנה מגדל החלומות

 ובפזמון לאהבה נפריח השממות

 דםאובקולי קולות נשיר שאנו בני 

 ואין אני אדון וגם אתה לא סתם

 טןלאחווה כן נולדנו ולנו סוד ק

 .ושמו האהבה          

 קוח על החינוך המוזיקליי, הפ1גיליון   ""בצליל מקוון

 חדד תייסיר: לחן/חילף  מוסא :מילים/"אתה אני"

http://www.youtube.com/watch?v=KOyk_wqWsog


                                          

  

 "חדש על המדף"                                    

לאחרונה עלתה לאתר המפמ"ר חוברת מקוונת בנושא    

                                  מנהיגות בזמר העברי 

שירים בנושא מנהיגות ולכל שיר מידע והצעה לפעילויות  02החוברת כוללת 

 תוכן ומוזיקה. 

               

 קוח על החינוך המוזיקליי, הפ1גיליון   ""בצליל מקוון

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A943545F-7DD8-4AF9-92A4-4656EDC8063D/182188/mnighot.pdf


   סיפורים מהשטח                                 

במחוז המרכז "לכל ומכחול בשיר הארץ אהבת"                                         

ידי מפקחי משרד -גובשה עלר שא העין -יוזמה חינוכית ייחודית של העיר ראש

 יעד הטמעת במסגרת ופותחה דעת תחומי המשלבת  החינוך ואגף החינוך לנוער

 החינוכית התפיסה . "ערכים הטמעת" - הבאה ל"לשנה החינוך משרד של 1

 באהבת העוסקים ערכיים תכנים בין בשילוב וגלתד התכנית ביסוד העומדת

 התלמיד ליצירתיות ביטוי ומתן, התלמידים של המגורים קהילת, הארץ

השותפים  .חינוך, ערכי ושפה יקהזמו, אמנות: הדעת תחומי שילוב באמצעות

האומנות יקה, זברתי, המולתוכנית: משרד החינוך הפיקוח על החינוך הח

וער, מנהלי בתי הספר ומורי ביה"ס בתחומי הדעת הפלסטית, אגף החינוך והנ

מורים לשפה, מורי המורים שיובילו את התכנית בבתי הספר הם:  .הנ"ל

יקה,זהמו בחודש דצמבר יצאו המורים  ומורי האומנות. רכזי חינוך חברתי 

יציב בה הם בנו -הלוקחים חלק בתכנית זו להשתלמות בת שלושה ימים בבית

ה המשותפות לתחומי הדעת הנובעים מתוך בחירת את תכני יחידות ההורא

 הנושא והשירים.

  עוד על התכנית בקשור הבא: מידע נוסף

  דוגמא לתוצר מההשתלמות

 

 

 

 

                         

                       

                          

 קוח על החינוך המוזיקליי, הפ1גיליון  "בצליל מקוון"       

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/Tochnyot/TochneyotAinDalet/ZemerIvri.htm
יחידת%20לימוד%20אומרים%20ישנה%20ארץ%20מוסיקה%20ושפה.docx


  הפינה הדיגיטלית                            

 םהעושי חדשניים הערכה-למידה-הוראה תהליכי כוללת הדיגיטלית הפדגוגיה

 חשיבה יכולות פיתוח ומשלבת מזמן הדיגיטלי שהעולם בכלים מושכל שימוש

 .שיתופית ועבודה יצירתיות, גבוה מסדר

 -ההוראה דרכי את ומשנה משמעותי באופן תקשוב שוזרתפדגוגיה חדשנית זו 

 ידע ממעביר שהופך המורה של תפקידו את גם כך ובעקבות הערכה -למידה

 .ומתווך למנחה

 בכל, הדיגיטלית הפדגוגיה מתחום אינטרנטי כלי עם היכרות נערוך זו בפינה

 .עבודתנו את וליעל לנו לעזור היכול חדש לכלי נחשף גיליון

  -ה את לכם להציג בחרנו הפעם  

 באמצעות ומאתגרת. לפעילה בסרטון הצפייה את להפוך מאפשר edu tube-ה

 שאלות הסרטון גבי על, רבה בפשטות, המורה יוצרזה  כלי

 בהמשך יתבסס עליהם למחשבה נקודות או הארות/הערות/סגורות/פתוחות

 נדרשים לא תלמידים) קצר רישום מצריך בכלי המורה שימוש .בכתה הדיון

 תתחנו מספר קובע הוא, הנבחר הסרטון את הוסיף שהמורה לאחר(. להרשמה

 ותופיע הסרטון ייעצר, שנקבעה לתחנה התלמיד יגיע כאשר, הסרטון לאורך

 . ידיעותיו את לבחון התלמיד יוכל באמצעותן הארה/הערה/השאלה

 .תשובתו על מידי משוב ומקבל עונה תלמידה

  edutube -ב פעילות ליצירת הדרכה לסרטון

 .מוסיקלית בפעילות  edutube-ב לשימוש דוגמא

 ראשונה בהאזנה בו השתמשל לא מומלץ אך ומשעשע נפלא כלי זהו טיפ!

  .שיר/יקליזמו לקטע

 

 

 קוח על החינוך המוזיקליי, הפ1גיליון   "בצליל מקוון"

http://projects.telem-hit.net/edutube/index.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=vN2Wh_TfXhA
http://projects.telem-hit.net/edutube/user/activity.aspx?e=321&id=3


                     

 

יקה בתקופת השואה, האזנה זאביב בנושא: המו-לכל מפקחי מחוז תל יום עיון - 11.1.12

 ויץ".וילנה לאושולקונצרט "אלמה רוזה מו

יקלי היישובי מעלה אדומים תזמורת זמופע משותף של המודל המו   - יום שיא - 12.1.12

כלי נשיפה וכלי קשת עם התזמורת הסימפונית ירושלים של רשות השידור באולם הנרי 

 קראון בירושלים.

תורני -משירי מרדכי זעירא, בביצוע תלמידי ביה"ס המדעיאירוע שיא  - 41.4.12

 באשקלון. באשקלון, בהיכל התרבות

 של הספורט באולם יתקייםש מופע"  02 יום -ב לעולם מסביב" -"שר עמק"- 42.4.12

 נגינה והרכבי מקהלות בביצוע עמים שירי וכולל תלמידים 052 משלב, איחוד חיים -גבעת

 ובהשתתפות ועפרוני הצעירות מורן מקהלות בשיתוף, חפר בעמק הספר בתי כל של

 בימוי ,וורן לו'ז: מקורי מחזה ,גוריון בן ש"ע החינוך קריית של התאטרון ממגמת שחקנים

 .לוז אביב: טקסט ועריכת

 

 

 

השתלמות משותפת למורים למורשת  –"תרבות ישראל בזמר העברי"- 41-41.1.12

 .ב"בית יציב" אביב-ממחוז תל יקהזישראל ומו

זמר עברי בהקשר  -מפגש עם איתמר וגבי ארגוב בנושא: שירי סשה ארגוב - 41.1/42.1

 בפסגות עפולה וכרמיאל. -רב תחומי

 המורים למוזיקה ממחוז מרכז בהשתלמות בשלומי בנושא תקשוב. -41-42.1.12

אילן המחלקה -" תתקיים באוניברסיטת ברשירים ושורשים": השתלמות ארצית-14.4.12 

 במסגרת הפיוט להוראת הכשרה למורים תינתן בהו מפגשים 7 בת השתלמותה למוזיקה.

 .העלון בתחילת להרשמה שורבקי נוספים פרטים". ושורשים שירים" התוכנית

 :בלצןקונצרט של אסתרית מנח"י בשתתפו מורי ירת ההשתלמות השנתית במסג -4.4.12

 .ות הפסנתר עם הצ'לן מרסל ברגמן ונגני הפילהרמוניתייערב בוז'אק וברהמסד

 

 כנסים ואירועים

 קוח על החינוך המוזיקליי, הפ1גיליון   "בצליל מקוון"

 השתלמויות



 

 

 

 .יקה קדומיםזמרכז המוב -41.4.12

 .השרון-רמתאשכול הפיס ב -12.4.12

 .חולוןשטינברג בית בב -11.4.12

 נחשפים בהן סדנאות של במתכונת הכינוסים ,יצחק ביתב -11.4/12.4/41.4/41.4

 .וההלחנה התנועה, השירה, הקול בתחומי לסדנא התלמידים

 .אביב-אשכול פיס עירוני י"ד תלב - 4..4/41.4/4..4

 

 

 

בבאר שבע,  מוסיקהבמסגרת תכנית למצוינות ב –צלילים שלובים" לכיתות ה' " - 2.1-.

 .יטה הישראליתיבביצוע הסימפונ

 :והתזמורת הסימפונית ירושלים  בנושא  זמורתי עם חן צימבליסטהקונצרט ת -11.1.12

 .באולם תיאטרון ירושלים ,הנגינה וגווניהם -משפחות כלי

 .ה הישראלית בהיכל התרבות במודיעיןוולפגנג קופץ לביקור" תזמורת הבמ"- 1.1.12,.

 אביב.-תלהיכל התרבות בונצרטים של תכנית מפתח בק - 14,12.1 

ישראלית לכיתות ד' "עליסה בארץ הפלאות", במסגרת תכנית האופרה ה -42.1-.4

 .למצוינות במוסיקה בבאר שבע

 כונים במשכן רעננה .ויץ" לבתי ספר תיומווילנה לאוש אלמה רוזה" – 11.1.12

יכל התרבות" ה הישראלית בה"וולפגנג קופץ לביקור" תזמורת הבמ – 12.4.12-.1

 .במודיעין

קונצרטים קאמריים רבים  תפברואר מקיימות התזמורות השונו -במהלך החודשים ינואר

 .ברחבי הארץ, מידע על מועדי הקונצרטים הגדולים בהיכלי התרבות ישלח בעלון הבא

 

 כינוסי מקהלות

 תכנית הקונצרטים   

 קוח על החינוך המוזיקליי, הפ1גיליון   "בצליל מקוון"



 

 

 

 עיצוב ועריכה: ענבל קרמר,

 gmail.cominbalk@88לתגובות/הערות/הארות :    

 

 באתר המפמ"רת ניתן למצוא מידע על תכניות הקונצרטים השונות במחוזו. 

 

 

 כינוסי שירה ונגינה בקונסרבטוריונים

ברחבי  כינוסי שירה ונגינה של הקונסרבטוריונים 40-כ

 פברואר –הארץ מתקיימים בחודשים ינואר 

 לאתר המפמ"רעל הקונצרטים היכנסו למידע נוסף 

mailto:inbalk88@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/Tochnyot/TochneyotAinDalet/Konzertim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/Konservatorionim/KinusShira.htm

