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אהבת ישראלאהבת ישראל

כתיבה ועריכה:
איילה רייכרט-

מפקחת ארצית על המוזיקה בחמ"ד
 

רונית יעקבי-
יוצרת,מחנכת ומוזיקאית



פתח דברפתח דבר
מורים, מורות ותלמידים יקרים

"את אחי ואת אחיותי בכל חלקי עמנו...את כולם אני מבקש...
אמת ומשפט שלום, שפטו בשערכם, ואיש את רעת רעהו אל

תחשבו בלבבכם" (הרצי"ה)
 

חוברת קול רינה "אהבת ישראל" מונגשת לתלמידים במטרה
להרחיב את ידיעותיהם במיומנויות מוזיקליות, 

תוך שימוש ברפרטואר מקורי, הנוגע בערכים הנותנים פרשנות
מוזיקלית-ייחודית לנושא "אהבת ישראל".

הפעילויות מתאימות לתלמידים בבתי הספר היסודיים ונכתבו
בדרגות קושי שונת.

המורים למוזיקה יתאימו את החוברת לגיל המתאים, 
ע"פ ראות עיניהם ונסיונם.

החוברת דיגיטלית ומאפשרת רכישת ידע , ע"י חוויה דינמית
עשירה ואינטראקטיבית.

תודות: 
לרונית יעקבי על הנחייה וכתיבת רעיונות מקוריים

ללאה אולשר על שירים נפלאים
לאילנה שרגו על תיזמורים ייחודיים

 
בהצלחה ובהנאה רבה

איילה רייכרט
מפקחת ארצית על המוזיקה בחמ"ד

וממונה קוריקולרית ותו"ל אגף אמנויות



אהבת ישראלאהבת ישראל
תוכן עניינים

עמוד 4
עמוד 5

עמוד 6-7
עמוד 8-9

עמוד 10-11
עמוד 12-13
עמוד 14-15
עמוד 16-17
עמוד 18-19
עמוד 20-21

 

הללויה קובי אושרת

ואהבת לרעך כמוך

יחד שבטי ישראל

מזרה ישראל

בולרו 

מאחר כותלינו

את אחי ואבותי אני מבקש

אוהב שלום ורודף שלום

אהבת ישראל איננה רק הרגשה

שמחת הלב



מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר הללויההללויה

רשמו כמה פעמים מופיעה המילה "הללויה" בשיר.

הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה

ן תודה הלב מלא בהמו
והולם גם הוא - איזה עולם נפלא.

הללויה עם השיר,
יום שמאיר, הללויה על 
הללויה על מה שהיה,

ומה שעוד לא היה -הללויה.
 

הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם

והענבלים הגדולים יהדהדו
ן צלילים בהמו

ואיתנו הם יאמרו,הללויה.
הללויה עם השיר...

הללויה על הכל
הללו על מחר ואתמול
הללויה, ותנו יד ביד

ושירו מלב אחד, הללויה

ו את המילה הללויה,  לו
בכל פעם שהיא מופיעה בשיר,בהתאם לטבלה 

ינים תוכן העני
מילים: שמרית אור
לחן: קובי אושרת

היכן מופיעה המילה "הללויה" בתפילה?

כמה צלילים יש במילה "הללויה"? 

רקיעה
טפיחה על הברכיים

מחיאה
אצבע צרדה

לו

ה
ל

יה

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kVIo1KbchVQ&feature=youtu.be


מדריך למורה

רשמו, מה היא המילה החוזרת בשיר 3 פעמים?
 

רשמו,מה היא המילה החוזרת רק פעמיים ומדוע ?
 

ו את המילה  "אמר "  בטפיחות על  הברכיים   לו
 ואת  המילים "רבי עקיבא" במחיאות 

 
ו את המילים הרשומות בטבלה בנגינה או בשירה,  לו

וים הרשומים מתחת למילה.  עפ"י התו

לחצו ואהבת לרעך כמוךואהבת לרעך כמוך
לשמיעת 

השיר

פרשת קדושים ויקרא י"ט פס' י"ח
יניםלחן: לאה אולשר תוכן העני

רבי עקיבארבי עקיבא

מלודיה יורדתמלודיה יורדת
..11

..22

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWeFJjR3d4bW82bTQ/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/8.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

ו את שמות השבטים לפי החלוקה הבאה: לו

צליל אחד - רקיעה 

שני צלילם- טפיחות  

שלושה צלילים- מחיאות

פזמון:
יחד, יחד, יחד לאורך כל

הדרך
יחד, יחד, ביום ובליל

יחד, יחד, 
יחד לאורך כל הדרך

יחד, יחד, 
יחד שבטי ישראל

 

אור זריחה יאיר את פנינו
כשנלך בדרך העולה
עננים ישוטו ברקיע
והרוח תהיה קלילה

ארבעים שנה הלכנו במדבר
ואלפיים שנות גלות רחוקה

ובאופק הנה ארץ חדשה
לנו היא מחכה

 

הניגון ישיר עוד באוזנינו
כשנחזור יחדיו ממרחבים

ומסך הערב יתגלה
באור זוהר של כוכבים
כי בני יעקב, קמים הם

לתחיה
ראובן, שמעון, לוי ויהודה

זבולון, יששכר,יוסף ובנימין
נפתלי גד אשר ודן

יחד שבטי ישראליחד שבטי ישראל

מילים ולחן: לאה אולשר
ינים תוכן העני

שבטי ישראלשבטי ישראל

הדגשותהדגשות
..11

..22

ן בצליל "לה"- בנגינה או בשירה. ו את הבית הראשו לו
. ן  שירו את המילה "יחד" בכל פעם שהיא נשמעת בפזמו

 השלימו בטבלה את מספר הצלילים בכל שם: 

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/3.mp3


יחד שבטי ישראליחד שבטי ישראל

מילים ולחן: לאה אולשר

מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

ינים תוכן העני

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/3.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

מילים: ספר ירמיהו פרק לא,ט'
לחן: דוד זהבי

 סמנו את שמה של צורת ההתיישבות בארץ 
הנגזרת מהמילה "יקבצנו":

א. עיר 
ב. מושב 
ג. קיבוץ

מזרה ישראלמזרה ישראל
ינים תוכן העני

קראו את המספרים הבאים לפי המשקל בשיר: 
 2 1       2 1    3 2 1 

נלווה  את מספר 1  ברקיעה 

מספר 2  בטפיחה  על הברכיים  

מספר 3  במחיאה 

 ,ּ ו ֶצּנ ַקּבְ ְי ָרֵאל  ׂשְ ִי "ְמָזֵרה 
רֶֹעה ֶעְדרֹו."  ּכְ  , ָמרֹו וּׁשְ

משקלמשקל

מזרהמזרה

התקבצותהתקבצות

..11
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..33

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/5.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר מזרה ישראלמזרה ישראל
ינים תוכן העני

מילים: ספר ירמיהו פרק לא,ט'
לחן: דוד זהבי

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/5.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

הקישו את תבנית המקצב באוסטינטו 
 ט   ט    טט

התחילו בפיאנו - שקט ובהדרגה הגבירו את העוצמה

בולרובולרו  

מספרו את כלי הנגינה, על פי סדר הופעתם ביצירה.

כמה פעמים חוזרת המנגינה לאורך היצירה?

פיאנופיאנו

פורטהפורטה

קרשנדוקרשנדו

בולרובולרו

..11

..22

..33

..44

מוריס ראוול

ינים תוכן העני

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/10.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

מוריס ראוול

בולרובולרו  
ינים תוכן העני

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/10.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

: "יש אבנים לבבות"? מה משמעות המילים 
 

כמה חלקים יש בשיר? האם הם חוזרים על עצמם?
השלם את הטבלה:

 
 

המציאו תנועה ביד אחת לחלק א' 
וחקו את התנועה ביד השנייה 

בחלק ב' המציאו תנועה וחזרו עליה.

מילים: הרצי"ה
לחן: לאה אולשר

מאחר כותלנומאחר כותלנו

"... יש לבבות ויש לבבות.
 יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים.

ויש אבנים ויש אבנים.
יש אבני דוּמה 

ויש אבנים-לבבות".

הכותלהכותל

המערביהמערבי

חיקויחיקוי

..11

..22

ינים תוכן העני

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/11.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר מילים: הרצי"ה
לחן: לאה אולשר

מאחר כותלנומאחר כותלנו
ינים תוכן העני

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/11.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

הקיפו בעיגול את שני הצלילים שיש ביניהם קפיצה,
בשתי השורות הראשונות של השיר.

 
זו מילה מופיעה הקפיצה ומדוע? באי

 
ו באוסטינטו את  מקצב המילים "אל תחשבו בלבבכם" לו

את אחי ואת אחיותי...את אחי ואת אחיותי...
את כולם אני מבקשאת כולם אני מבקש

"את אחי ואת אחיותי 
בכל חלקי עמנו...

את כולם אני מבקש...
אמת ומשפט שלום 
שפטו בשעריכם 

ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם"

אחדות- פילוגאחדות- פילוג

סקסטהסקסטה
..11
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ינים תוכן העני

מילים: הרצי"ה, לחן: לאה אולשר

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/13.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

את אחי ואת אחיותי...את אחי ואת אחיותי...
את כולם אני מבקשאת כולם אני מבקש

ינים תוכן העני

מילים: הרצי"ה, לחן: לאה אולשר

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/13.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

הלל אומר,
הוי מתלמידיו של אהרן, 
אוהב שלום ורודף שלום, 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

כמה פעמים  מופיעה המילה  "שלום" בשיר?
 

אוהב שלוםאוהב שלום

אוהב שלוםאוהב שלום

הללהלל

מקצב משליםמקצב משלים

..11
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ינים תוכן העני

מילים: פרקי אבות לחן: לאה אולשר

רשמו 2 פסוקים מהתפילה
 שבהם מופיעה המילה "שלום"

הקישו  את המקצב   טט  ט  
מיד  אחרי המילה "שלום".

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/15.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר אוהב שלוםאוהב שלום
ינים תוכן העני מילים: פרקי אבות לחן: לאה אולשר

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/15.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

"אהבת ישראל אינה רק הרגשה,
אהבת ישראל היא מצוות עשה מהתורה"

יכים למילים "אהבת ישראל" י וים המשו הקיפו את התו

אהבת ישראלאהבת ישראל
אינה רק הרגשהאינה רק הרגשה

מצווהמצווה

  אהבת ישראלאהבת ישראל

סקוונצותסקוונצות

רצ'יטטיברצ'יטטיב

..11

..22

..33

..44

  

ינים תוכן העני

מילים: הרצי"ה לחן: לאה אולשר

כמה פעמים מופיעות צמד המילים "אהבת ישראל" בשיר? 

וים שסימנתם . ונגינה את התו ו בשירה  לו

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/17.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר
אהבת ישראלאהבת ישראל

אינה רק הרגשהאינה רק הרגשה
ינים תוכן העני

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/17.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

ו את המילה "יחד" במחיאות   ולו דקלמו את כל הטקסט 
 ואת המילה "מהלב" בטפיחות על בית החזה.

ו את המוזיקה עפ"י המילים: ולו החליפו בין השורות 
 
 

יחד

מהלב

זה ניגון שבא לו מהלב
שיר נשיר כולנו יחד  

 האזינו למנגינה ודקלמו את הטקסט 
על פי סעיף 2 או 3

שיר נשיר כולנו יחד
זה ניגון שבא לו מהלב

שמחת הלבשמחת הלב

שמחת הלבשמחת הלב  

משקל שבעמשקל שבע

שמיניותשמיניות

..11
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ינים תוכן העני
מילים: רונית יעקבי לחן: עמוס יפרח

רשמו  כמה צלילים יש במילים הבאות:

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/18.mp3


מדריך למורה

לחצו 
לשמיעת 

השיר
שמחת הלבשמחת הלב

ינים תוכן העני
מילים: רונית יעקבי לחן: עמוס יפרח

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZnUxRHRkOXk2ckE/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/music/miz13/18.mp3


עיצוב גרפי וטכנולוגי:הדר הפקות 0547441050


