
חנוכה
אור הנר / עפ"י אברהם יצחק הכהן קוק, ישראל המאה ה 20, לחן: ניצן פרי

באנו חושך לגרש / מילים: שרה לוי-תנאי, לחן: עמנואל עמירן

חג לי / מילים: לאה נאור, לחן: משה וילנסקי

חנוכה חנוכה / מילים: לוין קיפניס, לחן: עממי

כד קטן / מילים: אהרון אשמן, לחן: יואל ולבה 

לכבוד החנוכה / מילים: ח.נ. ביאליק, לחן: עממי

מי זה הדליק / מילים: לוין קיפניס, לחן: ידידיה אדמון-גורוכוב

נר לי / מילים: לוין קיפניס, לחן: דניאל סמבורסקי

סביבון סב סב סב / מילים: לוין קיפניס, לחן: עממי
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ערך שנתי מרכז: אחדות ושותפות
סלאם / מילים ולחן: מוש בן ארי

הללויה / מילים: שמרית אור, לחן: קובי אושרת

הנה מה טוב ומה נעים / מילים מתוך תהילים קלג, א, לחן: עממי

יד ביד / מילים: תלמה אליגון-רוז, לחן: רוני וייס

יחד / מילים: שמרית אור, לחן: קובי אושרת

שיר לאהבה / מילים: איילת ציוני, לחן: גילי ליבר
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המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

רפרטואר מוזיקלי מתוך "זמר לך לגיל הרך" 

ו"בואו לגני" - קישורים להאזנה ישירה

https://gani.piyut.org.il/page/34171?lang=he
https://www.youtube.com/watch?v=s0ZWEp1G_iQ
https://www.youtube.com/watch?v=ynFF-vKDd7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Az5Ud3k25xw
https://www.youtube.com/watch?v=FM3yCqutJxU
https://www.youtube.com/watch?v=FPahlc5kUMY
https://www.youtube.com/watch?v=bm9s1DBa_Q0
https://www.youtube.com/watch?v=1cB4HtK5JYE
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/music/Pages/zemer-lach-lgil-harach.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=i4HViPVymlo
https://www.youtube.com/watch?v=aKMzWKEVJhE
https://www.youtube.com/watch?v=yR3ow_54d3I
https://www.youtube.com/watch?v=3ODUFwPKEgc
https://www.youtube.com/watch?v=tlFZrbbBUr4&t=59s


המנהל הפדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

"ועוד אחד"

רפרטואר מוזיקלי בנושא חג החנוכה ועוד -

קישורים להאזנה ישירה

חנוכה

מי ידליק נר עתיק / נעמי שמר

תפילה לשלום המדינה / מילים מתוך התפילה, לחן: סול זים (ביצוע נוסף)

תפילתי / מילים מתוך תהילים נה, 6, לחן: מרים הייקא

תן כתף / מילים ולחן: נעמי שמר
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אנו נושאים לפידים / מילים: אהרון זאב, לחן: מרדכי זעירא

הבה נרימה / מילים: לוין קיפניס, לחן: ג.פ. הנדל

הסביבון שלי / מילים: לאה נאור, לחן: מתי כספי

חג שמח לחנוכה / מילים ולחן: דתיה בן-דור

חנוכיה יפהפיה / מילים: לוין קיפניס, לחן: עממי

חנוכיה לי יש / מילים: שרה גלוזמן, לחן: ניסן כהן-מלמד

ימי החנוכה / מילים: אברהם אברונין, לחן: עממי

לביבות בבקשה / מילים: לאה נאור, לחן: מתי כספי

מעשה בלביבות / מילים: חנה פרנקל, לחן: תלמה אליגון

נר ראשון של חנוכה / מילים ולחן: נעמי שמר
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"ועוד אחד..." - 

לחזרה לעמוד הראשי

https://www.youtube.com/watch?v=T7W6OD8lp0I
https://www.youtube.com/watch?v=_Q5--mNIZhU
https://www.youtube.com/watch?v=M2doItlGnI8
https://www.youtube.com/watch?v=sWLC3XFJ2Ms
https://www.youtube.com/watch?v=jfspBv-hrxw
https://www.youtube.com/watch?v=-1V3SUGkYoc&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=ZtF95XyAzsc
https://www.youtube.com/watch?v=r7cYEspgl-4
https://www.youtube.com/watch?v=5a8vdbUlykg
https://www.youtube.com/watch?v=LCj8qT3KyYg
https://www.youtube.com/watch?v=vFD6w3ohfL4
https://www.youtube.com/watch?v=UlVrrlRVDUI
https://www.youtube.com/watch?v=WFzZMhx2AEM
https://www.youtube.com/watch?v=gEMdujq5kFM
https://www.youtube.com/watch?v=VtH6NkAXl20
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Hanukkah-folder-Kindergartens.pdf

