
חג ומועד

עונות השנה

מוזיקה לכל עת

שידורים במוזיקה 

במערכת הלאומית

שידורים במוזיקה במערכת הלאומית

מידע כללי

תוכן עניינים

על האוגדן

קריטריונים בבחירת רפרטואר

מודל הלומד העצמאי בחג והחגיגה

ילדים בקדמת הבמה ומאחורי הקלעים 

הרצאה בנושא "מוזיקה בשגרת הגן העתידי"

תכנים בנושא 

מוזיקה בשגרת הגן העתידי

המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע
חטיבה להטמעת טכנולוגיות בחינוך

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/About-music-national-broadcating-folder%20.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/holiday-music-national-broadcating-folder.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/season-music-national-broadcating-folder.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/anytime-music-national-broadcating-folder.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/About1-music-national-broadcating-folder%20.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/criteria-music-national-broadcating-folder.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/hagiga-bagan-folder.pdf
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/children-frontstage-backstage/
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/children-frontstage-backstage/
https://youtu.be/xrH_JzVCANk


שידורים במוזיקה במערכת השידורים הלאומית

במהלך החודשים מרץ-ספטמבר 2020 צולמו 32 שידורים במערכת הלאומית בתחום המוזיקה במגוון נושאים. בכל

השידורים הצעות לפעילויות מוזיקליות עם שירים ויצירות מוזיקליות שיש בהם לשמש השראה לשילוב המוזיקה בשגרת

הגן.

 

מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי: הגב' אורנה פז

ממונה על היחידה לפיתוח פדגוגי: דר' מירב תורג'מן

 

 

צוות היגוי לפיתוח

אינה פלוטוב, מנהלת היחידה למידענות וטכנולוגיות דיגיטליות באגף לחינוך קדם יסודי

ד"ר מאיה איזנברג, מדריכה ארצית למוזיקה באגף לחינוך קדם יסודי

רבקה לנגזם, מדריכה בתחום המוזיקה בגני ילדים

רינת אלפיה, מדריכה ארצית ללמידה מרחוק, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, האגף לחינוך קדם יסודי

רנה כלף, מדריכה ארצית באגף לאומנויות

 

צוות מובילי השידורים

גלית ארליכמן, יאיר הראל, יעל ארנון-ורד, יעל בר נתן, ד"ר מאיה איזנברג, מעיין מוטעין, נוגה גבע, נועה וקס

 

כתיבה ועריכה

ד"ר מאיה איזנברג, רבקה לנגזם

 

קראו והעירו

דגנית הלר, ד"ר דיאנה אלדרוקי פינוס, ד"ר מירב תורג'מן, סיגל עמיר 

 

גרפיקה

ד"ר מאיה איזנברג

 



כחלק מהיערכות האגף לחינוך קדם יסודי למתן מענה ללמידה מרחוק, צולמו במהלך החודשים מרץ-ספטמבר 2020 289 שידורים

במגוון נושאים, מתוכם 32 בתחום המוזיקה. במאגר שידורים זה משולב רפרטואר איכותי (יצירות מוזיקליות, שירים, דקלומים) המזמן

מגוון התנסויות מוזיקליות (האזנה, ביצוע, יצירה) וניתן לשלבו בשגרת הגן. השידורים נועדו ללמידה מרחוק וכדי לשמש השראה ודוגמה

לשימוש במגוון התנסויות מוזיקליות (האזנה, ביצוע ויצירה), לתכנון הפעילות המוזיקלית ולרעיונות כיצד לשלב את המוזיקה בראייה

אינטגרטיבית בגן הילדים.

*המצגות המלוות של השידורים זמינות להורדה (ללא קבצי האודיו).

ומה עוד?

הצעות ורעיונות נוספים לשילוב הרפרטואר המוזיקלי בשגרת הגן.
?

i

קישורים להאזנה ישירה
קישורים והפניות לרפרטואר מוזיקלי מתוך השידורים

תקציר
מידע אודות השידור - נושא ותיאור כללי של מהלך השידור, הפעילויות המוזיקליות

השונות בו והתייחסות למושגים מתוך תכנית הלימודים.

צפייה ישירה בשידור

קישור ישיר לשידור במערכת הלאומית הנמצא בתוך "מאגר ההקלטות".

על האוגדן



מוזיקה לכל עתעונות השנהחג ומועד

14. איך שיר נולד

15. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק

16. בואו נתופף

17. בלי חיות איך אפשר לחיות?

18. דרך הצלילים - סטקטו ולגטו

19. הזמן עובר ככה

20. הנה מה טוב ומה נעים

21. הימים חולפים שנה עוברת

22. זמן מוזיקה

23. חברות

24. יש בי שיר ומנגינה - יצירה מתוך חוויה

25. יש לי ציפור קטנה בלב

26. מוזיקה לכל עת

27. משחקי ילדות

28. ניגון עתיק

29. רד עלה, עלה ורד

30. שיר ומנגינה לבוקר חדש

31. תיפוף על הגוף

32. תיפוף על הגוף - מפגש מוזיקלי משפחתי

תוכן עניינים

מתנה לראש השנה

הבית שלי נהדר

פיוטים לחג הפסח ולכל יום

שיר ערש לצבעים

הדגל שלי הוא כחול ולבן

מסביב למדורה

הזורעים בדמעה ברנה יקצרו

ירושלים של זהב

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

9. זמן מוזיקה לעונת הסתיו

10. אח איזה חורף!

11. עונות השנה בשיר ומנגינה

12. כל פלאי הקיץ

13. מה יש בקיץ?

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/holiday-music-national-broadcating-folder%20.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/seasons-music-national-broadcating-folder%20.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/anytime-music-national-broadcating-folder%20.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/holiday-music-national-broadcating-folder.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/season-music-national-broadcating-folder.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/anytime-music-national-broadcating-folder.pdf

