
1

ישראלמדינת

החינוךמשרד

אני ואתה–שיר של יום 

ר נעה טייך פייר"ד

יעוציהשרות הפסיכולוגי 

שירה-ענבל קרמר אגף מוסיקה 

תלמידה-ינקו יוסף ליהיא

שיח רגשי בעקבות השיר
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?היוםנעשהמה

.אותו כתב אריק איינשטיין והלחין מיקי גבריאלוב" אני ואתה"נקשיב לשיר •

,     של אדם עם אדם נוסף, היחדמזכיר לנו את כוחו של " אני ואתה"השיר 

.שיסחפו אחריהם את כולם

.נשיר את השיר ונהנה מלווי של תלמידה בשפת הסימנים•

.גם שאני ואתה שונים זה מזה–נכיר בכוחה של שותפות לצורך שינוי •

!אני בעצמי משנה עולם–יצירתית משימהנסיים ב•
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...ועוד לפני שנקשיב לשיר ביחד
ינקו יוסףליהיאאני רוצה להכיר לכם את 

בחטיבת ביניים ' היא תלמידת כיתה זליהיא
.נערה מקסימה וחכמה, בעיר נתניה

נולדה עם לקות שמיעה ומשתמשת ליהיא
.במכשיר שמיעה בעזרתו יכולה לשמוע כמו כולנו

יודעת לדבר בשתי שפות ליהיא
.בעברית בקולה ובשפת הסימנים

תלווה את שירתה של ענבל בשפת הסימניםליהיאהיום 
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ם עֹולָּ ת הָּ ה ְנַשנֶּה אֶּ ,ֲאִני ְוַאתָּ

ם ר כֻּלָּ ז יָּבֹואּו ְכבָּ ה אָּ ,ֲאִני ְוַאתָּ

,ָאְמרּו ֶאת ֶזה ֹקֶדם ְלָפַני

,לֹא ְמַשֶנה

ה  .ְנַשֶנה ֶאת ָהעֹוָלםֲאִני ְוַאתָּ

ה לָּ ה ֵמַהְתחָּ ה ְנַנסֶּ ,ֲאִני ְוַאתָּ

נּו ַרע א, ִיְהיֶּה לָּ ה לֹא נֹורָּ ר זֶּ בָּ ,ֵאין דָּ

,ָאְמרּו ֶאת ֶזה ֹקֶדם ְלָפַני

, ֶזה לֹא ְמַשֶנה

ה  .ְנַשֶנה ֶאת ָהעֹוָלםֲאִני ְוַאתָּ

ה ֲאִני ְוַאתָּ
אריק איינשטיין: מילים

מיקי גבריאלוב: לחן
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..אני ואתה שונים וגם דומים

?האם יכולתם להבין–ליוותה את השיר בשפת הסימנים ליהיא

-מיוחדת ביכולתה לדבר כמו כולנו וגם להשתמש בשפה נוספת  ליהיא

.אותה יכולים להבין אנשים וילדים שאינם שומעים, שפת הסימנים

?האם גם אתם יודעים שפה נוספת

?האם לפעמים רק רמז של תנועה או שפת גוף יכול להיות מובן לנו
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גם מבלי לדעת שפת סימנים ... בואו ננסה להבין
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-האם זה שאנחנו שונים זה מזה 

?מאפשר לנו לחולל שינוי בעולמינו
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"אני ואתה נשנה את העולם"

,אנחנו אנשים שונים ומגוונים

נוכל לנצל את , וכשנבין את זה

העובדה שכולנו כאן יחד 
וודסוןקלין 'ג
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אוהבכח= אחד ועוד אחד  
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?לשיעורלהביאמה



11

"אז יבואו כבר כולם-אני ואתה  "–ממשיכים למשימה 

.ה אחד עמם תרצו להדגים את השוני והמשותף בניכם/בחרו חבר

........אני דומה ל

.......בכך שאנחנו

.......  אני שונה מ

..........  בכך שאני

..........והוא
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..ה שלי/אני שונה ודומה לחבר

? אילו יכולות ותכונות מיוחדות יש לי ולחברי 

ה שלי/התכונות המיוחדות של החברהתכונות המיוחדות שלי  
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?עימוחישבו על שינוי אחד קטן אותו תוכלו לעשות ביחד 
..  שינוי שיכול לסחוף אחריכם את כולם

בעולם, עם חברים, בכיתה, במשפחה, בעצמכם–יכול להיות שינוי קטן 
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תודה שהייתם איתי במפגש משותף  

של שיר של יום 

שתלווה אותנו בשפת הסימניםוליהיאולסיום נשוב לשירה של ענבל 
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