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https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-anytime-Kindergartens%20.pdf
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/music/Pages/zemer-lach-lgil-harach-hagim.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-onot-Kindergartens%20.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemida/zamer_gil_rah_shirim_ktanim_gdolim.pdf
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/music/Pages/zemer-lach-lgil-harach-special-events.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-holiday-Kindergartens.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-season-Kindergartens.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-anytime-Kindergartens.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-specialevents-Kindergartens.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-children&adults-Kindergartens.pdf


נפגוש בעלי חיים

דוגרת

פרש

שני אורחים

שה וגדי

אדון חרדון

לו הייתי 

 

נתיידד עם חברים

לו הייתי מלך

אליעזר והגזר

בערוגת הגינה

אל תכה

הנה מה טוב 

תוכן העניינים

 

פתיחה

פתחו את השער

אדון עולם

 

נזרע, נשתול ונצמח

ככה שותלים שתיל

מגרפה ומעדר

קילפתי תפוז

איך צומחים

האילן

בגינה

אשכולית

המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

זמר לך לגיל הרך

שירים לכל עת (2009)

לחצו על החוברת

להורדתה

לחזרה לעמוד הראשי

שידור במוזיקה

שידור במסורת ומורשת

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemida/zamer_gil_rah_shir_kol_et.pdf
https://video.link/w/NIhFb
https://video.link/w/YIhFb
https://video.link/w/hJhFb
https://video.link/w/b4kFb
https://video.link/w/f6kFb
https://video.link/w/F6kFb
https://video.link/w/39kFb
https://www.youtube.com/watch?v=XzctOd2SgvQ
https://video.link/w/1DkFb
https://video.link/w/148Hb
https://video.link/w/148Hb
https://www.youtube.com/watch?v=Y6zLCtrRVUY
https://www.youtube.com/watch?v=Y6zLCtrRVUY
https://video.link/w/VreGb
https://video.link/w/BX8Fb
https://video.link/w/bw9Fb
https://video.link/w/Pv9Fb
https://video.link/w/Cv9Fb
https://video.link/w/5w9Fb
https://video.link/w/nw9Fb
https://video.link/w/3v9Fb
https://video.link/w/tv9Fb
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-Kindergartens%20.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-11333/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-12-7-2020/heritage-kindergarten-1322/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-17-11-2020/music-kindergarten-1242/


המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

סוכות

אורחים לחג

והטיפו

חג אסיף

סוכות

סוכתי

שלומית בונה סוכה

 

שמחת תורה

אין אדיר

שישו ושמחו

 

חנוכה

באנו חושך לגרש

חנוכה חנוכה

כד קטן

לכבוד החנוכה

מי זה הדליק 

נר לי

סביבון סוב סוב

תוכן העניינים

 

פתיחה

התקווה

חג לי

 

ראש השנה

בראש השנה

שנה טובה

שנים עשר ירחים

 

יום כיפור

אדון הסליחות

 

לחזרה לעמוד הראשי

זמר לך לגיל הרך

שירי חגים (2011)

לחצו על החוברת

לקבלת מידע נוסף

ט"ו בשבט

ברכה לט"ו בשבט

העץ שלי 

השקדיה פורחת

ט"ו בשבט

 

פורים

פורים

חג פורים

ליצן קטן

משחק פורים

שושנת יעקב

שיר המסכות

שיר הרעשן

שידור במסורת ומורשת

https://video.link/w/wRkFb
https://video.link/w/ISkFb
https://video.link/w/kUkFb
https://video.link/w/Q39Fb
https://video.link/w/c68Hb
https://video.link/w/DalFb
https://video.link/w/XxZFb
https://video.link/w/fyZFb
https://video.link/w/IyZFb
https://video.link/w/MyZFb
https://video.link/w/KplFb
https://video.link/w/krlFb
https://www.youtube.com/watch?v=VUF_eP9X-MA
https://video.link/w/MmlFb
https://video.link/w/kGdGb
https://video.link/w/749Fb
https://video.link/w/YrnFb
https://video.link/w/kMkFb
https://video.link/w/NPkFb
https://video.link/w/QNkFb
https://video.link/w/oLkFb
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/music/Pages/zemer-lach-lgil-harach-hagim.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-Kindergartens%20.pdf
https://video.link/w/WUdGb
https://video.link/w/XjlFb
https://video.link/w/lflFb
https://video.link/w/058Hb
https://video.link/w/858Hb
https://video.link/w/K2hFb
https://video.link/w/s3hFb
https://gani.piyut.org.il/page/34237?lang=he
https://video.link/w/u59Fb
https://video.link/w/559Fb
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-1133/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-9-2020/tradition-heritage-kindergarten-1105/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-9-2020/tradition-heritage-kindergarten-1105/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-9-2020/tradition-heritage-kindergarten-1105/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-11331/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-11331/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-1133/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-1133/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-1133/


ל"ג בעומר

אש אש

בר- כוכבא

קשתנו על שכמנו

 

יום ירושלים

ויהודה לעולם תשב

מי ברכב? מי ברגל? (ביצוע נוסף: שמינית זמר עם)

שישו את ירושלים

 

שבועות

ביכורים

סלינו

עומר עומר תבואה חדשה

 

סיכום

בשנה הבאה

תוכן העניינים

 

פסח

ביאור 

משה בתיבה

עבדים היינו

שמחה רבה

 

יום העצמאות

כל הארץ דגלים

מנורה וענפי זית

שיר ערש לצבעים

 

 

המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

זמר לך לגיל הרך

שירי חגים (2011)

לחצו על החוברת

לקבלת מידע נוסף

שידור במוזיקהלחזרה לעמוד הראשי

https://video.link/w/8GcGb
https://video.link/w/JFcGb
https://video.link/w/LEcGb
https://video.link/w/1KcGb
https://video.link/w/nk9Hb
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=615
https://video.link/w/2LcGb
https://video.link/w/vPcGb
https://video.link/w/aScGb
https://video.link/w/4UcGb
https://video.link/w/WsZFb
https://video.link/w/zy9Fb
https://video.link/w/ky9Fb
https://video.link/w/Gy9Fb
https://video.link/w/Ty9Fb
https://video.link/w/fz9Fb
https://video.link/w/fz9Fb
https://video.link/w/xz9Fb
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/music/Pages/zemer-lach-lgil-harach-hagim.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-Kindergartens%20.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/hebrew-27-4/kindergarden-music-27-4-11/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-7-6-2020/tradition-heritage-kindergarten-1447/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-21-9-2020/music-kindergarten-12311/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-21-9-2020/music-kindergarten-1231/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet2/music-kinfergarten-3-5/


המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

אביב

אביב 

שיר האביב

נצא השדה

אור חבצלות

ניצנים נראו בארץ 

 

קיץ

אחינו הקטן

מה יש בקיץ 

החופש הגדול

בים

כמה מים יש בים

זמר לך לגיל הרך

שירי עונות  (2012)

לחצו על החוברת

להורדתה

לחזרה לעמוד הראשי

תוכן העניינים

 

סתיו

היורה שמע נא

שיר הגשם 

הרוח  

אחד מרגבי השדה

ברלה צא

 

חורף

אח איזה חורף

ילדים ומטרייה

מן הבוקר גשם 

שני עננים

פזמון ליקינתון 

שידור במוזיקה

שידור במחול

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemida/zamer_gil_rah_shirey_onot.pdf
https://video.link/w/KWcGb
https://video.link/w/a09Fb
https://video.link/w/BbeGb
https://www.youtube.com/watch?v=k04T7y1D-uk
https://www.youtube.com/watch?v=k04T7y1D-uk
https://video.link/w/Bz9Fb
https://video.link/w/NneGb
https://video.link/w/HmeGb
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=415&artist=299
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-Kindergartens%20.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-29-9-2020/music-kindergarten-10501/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-17-6-2020/music-kindergarten-1701/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-27-12-2020/dance-kindergarten-16075/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-11-2020/music-kindergarten-1545/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-9-2020/music-kindergarten-11051/
https://video.link/w/9H8Hb
https://video.link/w/r29Fb
https://video.link/w/129Fb
https://video.link/w/129Fb
https://video.link/w/Y19Fb
https://video.link/w/d29Fb
https://video.link/w/vNyGb
https://video.link/w/939Fb
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=411
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=411
https://video.link/w/s39Fb
https://video.link/w/S09Fb
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-17-6-2020/music-kindergarten-1701/


המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

שלום לך ארץ נהדרת

בוא איתי אל הגליל

שירת הנודד

אל הדרך

עוד לא תמו כל פלאיך

קום והתהלך בארץ

שלום לך ארץ נהדרת

 

סיום

הללויה

זמר לך לגיל הרך

שירים לקטנים ולגדולים (2014)

תוכן העניינים

 

פתיחה

שירת העשבים

 

ושוב אתכם

יד ביד

ברוש

לתת

אנשים טובים

יש לי ציפור קטנה בלב

שיר לאהבה

מילה טובה

 

לחצו על החוברת

להורדתה

שידור במוזיקהלחזרה לעמוד הראשי

https://video.link/w/qbnFb
https://video.link/w/8tZFb
https://video.link/w/9YmFb
https://video.link/w/TXmFb
https://video.link/w/HWmFb
https://video.link/w/ZVmFb
https://video.link/w/nmnFb
https://video.link/w/NonFb
https://video.link/w/NinFb
https://video.link/w/02dGb
https://video.link/w/iknFb
https://video.link/w/hfnFb
https://video.link/w/2enFb
https://video.link/w/MdnFb
https://video.link/w/LbnFb
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemida/zamer_gil_rah_shirim_ktanim_gdolim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-Kindergartens%20.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-13-9-2020/dance-kindergarten-11101/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-29-9-2020/music-kindergarten-1050/


המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

ימים יפים

איך שיר נולד

חופשי ומאושר 

תן לי יד

סלאם

בוקר טוב 

 

סיום

מקהלה עליזה

לחצו על החוברת

לקבלת מידע נוסף

זמר לך לגיל הרך

שירים לאירועים מיוחדים (2016)

לחזרה לעמוד הראשי

תוכן העניינים

 

פתיחה

ניגונים

 

שבת

מי אוהב את השבת

לכה דודי 

שבת

קידוש

שבת בבוקר

 

יום הולדת

הפסנתר

אני אוהב שוקולד

המכונית

יש לי הכול 

חברים

שידור במוזיקה

שידור במסורת ומורשת

שידור במחול

https://video.link/w/ONmFb
https://video.link/w/XtZFb
https://video.link/w/UGmFb
https://video.link/w/EFmFb
https://video.link/w/fFmFb
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/music/Pages/zemer-lach-lgil-harach-special-events.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-Kindergartens%20.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-12-7-2020/heritage-kindergarten-1322/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-11332/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-17-6-2020/music-kindergarten-1710/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-12-7-2020/music-kindergarten-1322/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-27-12-2020/dance-kindergarten-16074/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-11332/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-11332/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-22-7-2020/tradition-heritage-kindergarten-11332/
https://video.link/w/UxeGb
https://video.link/w/WSmFb
https://video.link/w/Z2eGb
https://video.link/w/s1eGb
https://video.link/w/yRmFb
https://video.link/w/4QmFb
https://video.link/w/zMmFb
https://video.link/w/068Hb
https://video.link/w/DtZFb
https://video.link/w/LtZFb

