כתב :יורם טהר-לב
לחן :יאיר קלינגר

קּום וְ ִה ְתהַ לֵּך בָּ אָּ ֶרץ

קּום ו ְִה ְת ַהלֵּ ך בָּ אָּ ֶרץ
ּוב ַמ ֵּקל.
בֶ ַת ְר ִמיל ְ

ּוו ַָּד ִאי ִת ְפּגֹוש בַ ֶד ֶרך
ׁשּוב אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִש ָּראֵּ ל.
ֶיה
אֹותָך ְד ָּרכ ָּ
ָּ
יְחֲ ְבקּו

ֶׁשל ָּהאָּ ֶרץ ַהּטֹובָּ ה,
יה
אֹותָך אֵּ לֶ ָּ
ָּ
ִהיא ִת ְק ָּרא
כְ מֹו אֶ ל עֶ ֶרש

אַ הֲ בָּ ה.

אֹותּה ָּהאָּ ֶרץ,
ָּ
ז ֹאת אָּ כֵּן

אֹותּה ָּהאֲ ָּד ָּמה
ָּ
זֹו
יסת ַה ֶסלַ ע
ְאֹותּה ִפ ָּ
ו ָּ
ַהנִ צְ ֶרבֶ ת בָּ חָּ ָּמה.

ּומ ַתחַ ת לָּ אַ ְספָּ ְלט
ִ
ְל ִבנְ יָּינֵּי ַה ָּראֲ וָּוה,
ִמ ְס ַת ֶת ֶרת ַהּמֹולֶ ֶדת

בָּ יְיׁשנִ ית וַעֲ נוָּוה.

קּום ו ְִה ְת ַהלֵּ ך בָּ אָּ ֶרץ
ּוב ַמ ֵּקל.
בֶ ַת ְר ִמיל ְ

ּוו ַָּד ִאי ִת ְפּגֹוש בַ ֶד ֶרך
ׁשּוב אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִש ָּראֵּ ל.
ֶיה
אֹותָך ְד ָּרכ ָּ
ָּ
יְחֲ ְבקּו

ֶׁשל ָּהאָּ ֶרץ ַהּטֹובָּ ה,
יה
אֹותָך אֵּ לֶ ָּ
ָּ
ִהיא ִת ְק ָּרא
כְ מֹו אֶ ל עֶ ֶרש

אַ הֲ בָּ ה.

ְוכ ְַר ֵּמי עֲ צֵּ י ַהזַ יִת

ּומ ְסתֹור ַה ָּמעֲ יָּין
ִ
לֹומה
ׁשֹומ ִרים עַ ל חֲ ָּ
ְ
עֹוד

ָּׁשן.
לֹומנּו ַהי ָּ
וְחֲ ֵּ
אֹוד ִמים עַ ל ַהר
וְגָּ גֹות ְ
ילים,
וִילָּ ִדים עַ ל ַה ְש ִב ִ

בַ ָּּמקֹום ֶׁשבֹו ָּהלַ כְ נּו
ילים.
ְת ְר ִמ ִ
ִעם חָּ גֹור ו ַ

שירון

ָּׁשוִוים

בֹוטנֶר
ילים וְלָּ ַחןִ :עילַ י ְ
ִמ ִ

אָ ָתה לָ בן אֲ נִ י ָשחֹור,
אֲ נִ י חָ שךְּ אָ ָתה ַּאֹור
ְשדֹואֵ ג ְלָך.
ֶׁש ְמח ֵמם כְ מֹו ִא ָמא ,ו ֶׁ
אָ ָתה ָקטן אֲ נִ י גָדֹול
אֲ נִ י רֹוצֶׁ ה אָ תה יָכֹול
ימה.
ִל ְרקֹודִ ,לצְ עֹוד ָק ִד ָ
ִל ְהיֹות ָשלֶׁ ם ֵַּ ין אֲ נ ִָשים.

וְאךּלָ י יָבֹוא יֹום וְנהֲ פֹוְ ָש ִווים
אָ ָתה ִת ְהיֶׁה ִלי נָחל ואֲ נִ י ְלָך י ִָמים
וְנִ זְ רֹום ְַּ ָיחד עד אֵ ין סֹוף
ְשנִ יָיה ִל ְפנֵי ֶׁשקו החֹוף מגִ יע
ְשנִ יָיה ִל ְפנֵי ֶׁשקו החֹוף מגִ יע

אֲ נִ י ַֹּוכֶׁה אָ ָתה צֹועֵ ק
צֹודק
אֲ נִ י טֹועֶׁ ה אָ תה ֵ
ז ֹאת הָ צָ ָגה ֶׁשלָ נךּ,
וְאֵ ין ָקהל וְאֵ ין ַָּ ָמה.
אךּלָ י נ ֵֵשב ננךּח,
אָ ָתה ,אָ ָתה.
אֲ נִ י ,אֲ נִ י.
וְגם ת ְחלֹוף הרךּח,

וְאּולָּ י יָּבֹוא יֹום ְונַהֲ פֹוְך ָּׁשוִוים
אָּ ָּתה ִת ְהיֶה ִלי נ ַָּחל וַאֲ נִ י ְלָך י ִָּמים
וְנִ זְ רֹום ְבי ַָּחד עַ ד אֵּ ין סֹוף

ְׁשנִ יָּיה ִל ְפנֵּי ֶׁש ַקו ַהחֹוף ַמגִ יעַ
ְׁשנִ יָּיה ִל ְפנֵּי ֶׁש ַקו ַהחֹוף ַמגִ יעַ

משמעות השם
שיר של יום הוא מזמור תהילים ששרו הלוויים בבית המקדש ולכל יום היה מזמור משלו.
העדות הקדומה ביותר לנוהג זה מופיע בספר תהילים
בפתיחה למזמור צ"ב – מזמור שיר ליום השבת;

מטרות התכנית
לפתוח את היום בצורה נעימה וחוויתית
לחשוף וללמד שירים ופיוטים מהתרבות והמורשת

לזמן שיח על נושאים מחיי הילדים ,אקטואליה או נושאים העולים מהשירים
לזמן חוויות מוסיקליות בית ספריות
להעשיר את שפת התלמידים
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תהליך מקדים בבית הספר
 בחירת איש צוות או קבוצה מובילה האחראי/ת על הפעלת התוכנית והקשר עם דבי ואורית.
 חלוקת תפקידים בהתאם לאופן ההפעלה ולבעלי התפקידים הקיימים בביה"ס.
 הכשרת הלבבות-חשיפת התוכנית בחדר מורים.

 חלק טכני -מקרנים ,מערכות שמע  ,הדפסת שירונים.
 העלאת התכנים לאתר ביה"ס ו/או שליחת חומרים לצוות החינוכי במייל/תיקייה.
 קיום ישיבה בפרקי זמן קבועים לצורך הערכת התוכנית והביצוע בפועל ע"י הצוות המוביל ומנהלת ביה"ס.

יישום התוכנית
 .1הערכת כמות השירים הרצויה על-פי לוח השנה ומועד תחילת פעלת התוכנית.
 .2בחירת השירים ע"י הצוות המוביל ובניית תוכנית שנתית.
 .3חשיפת השירים ורעיונות לפעילויות בכיתה בפורמט דיגיטלי לצוות החינוכי.

 .4חלוקת השירים לתלמידים כמקבץ/כשירון/בודדים.
 .5שיר בוקר +שיח כתתי על נושאים אקטואליים ,רגשיים ,ערכיים וחברתיים.
 .6קיום מפגשי שירה משותפים(כיתתיים/שכבתיים/דו שכבתיים) אחת לחודש ,ניתן לשלב בטקסי ראש חודש או בדרך
אחרת בהתאם לשגרות הנהוגות בבית-הספר.
 .7קיום ערבי שירה עם ההורים.
 .8מסגרות שיתוף בהרכבים שונים בתוך ביה"ס ובאתר הפסג"ה.
 .9שילובים נוספים בתוך ביה"ס-וכל רעיון יצירתי יתקבל בברכה.

הצעה לתוכנית "שיר של יום" (מיכל ששון -בית ספר "שיפר" פתח תקווה)
תאריכים

שירים

מקום השיר באתר
שיר של יום

חודש

נושא מתוך
מפתח הלב

3/9
10/9
17/9
24/9

מילה טובה –
חברים טובים -מילים:אהוד מנור ,לחן:צוף פילוסוף
יד ביד – מילים:תלמה אליגון רוז לחן:רוני וייס
מי האיש – מילים :תהילים לד ,לחן:ברוך חייט

ואהבת לרעך כמוך
חברות וסובלנות
ערבות הדדית
ואהבת לרעך כמוך

אוקטובר

מעורבות
חברתית

1-4,13/10
15/10
22/10

יותר –
המסע לארץ ישראל – (חג הסיגד)מילים:חיים איסיס ,לחן:שלמה גרוניך
נחמה – מילים :רחל שפירא ,לחן :נורית הירש

חברות וסובלנות
זיקה לעם ולארץ
ערבות הדדית

נובמבר

מעורבות
חברתית

29/10-3/11
5/11
12/11
19/11
26/11

אני ואתה –
אין לי ארץ אחרת – מילים קורין אלאל  ,לחן:אהוד מנור
שיר ישראלי – מילים:אהוד מנור,לחן :שלמה גרוניך
חברים מכל מני צבעים – מילים :חנה גולברג לחן:יוני רועה
שווים –מילים ולחן :עילי בוטנר

ערבות הדדית
זיקה לעם ולארץ
זיקה לעם ולארץ
חברות וסבלנות
ואהבת לרעך כמוך

שונות

3/12
10/12
24/12

ניצוץ האהבה-

ספטמבר שיתוף
והשתתפות
חגי תשרי

שונות

דצמבר

מילים :יעקב גלעד לח:יהודית רביץ

מילים:יהונתן גפן  ,לחן:יצחק קלפטר

מילים :אריק איינשטיין לחן :מיקי גבריאלוב

מילים אהוד בנאי לחן :עממי

חברות וסובלנות

חנוכה

שירת העשבים -מילים ולחן :נעמי שמר

חברות וסובלנות

חודש

נושא מתוך
מפתח הלב

תאריך

שירים

מיקום השיר באתר
שיר של יום

ינואר

ניהול
קונפליקטים
ואחריות

31/12-5/1
14-20/1
21/1-27/1
28/1-3/2

כולנו זקוקים לחסד
בואו נשיר לארץ יפה
המשפחה שלי
ילדים זה שמחה

ערבות הדדית
זיקה לארץ
משפחה וכיבוד הורים
משפחה וכיבוד הורים

פברואר

אחריות
נתינה

4/2-10/2
11/2-15/2
16/2-24/2
25/2-28/2

ניגונים
אמא שלי
משנכנס אדר מרבים בשמחה
שירי פורים

משפחה וכיבוד הורים
משפחה וכיבוד הורים
שירי פורים
שירי פורים

מרץ

נתינה

4/3-10/3
11/3-17/3
18/3-24/3

קום והתהלך בארץ
אנשים טובים
שיר למעלות

זיקה לארץ
ערבות הדדית
זיקה לעם ולארץ

8/4-14/4
15/4-21/4
22/4-28/4

אני שייך
עוד לא תמו כל פלאיך
אח יא ראב

זיקה לעם ולארץ
זיקה לעם ולארץ
זיקה לעם ולארץ

אחדות ושונות
אפריל

אחדות ושונות
כבוד

חודש

נושא מתוך
מפתח הלב

תאריכים

שירים

מקום השיר באתר
שיר של יום

מאי

כבוד

29/4-5/5
6/5-12/5
13/5-19/5
21/5-26/5
27/5-2/6

תודה
ירושלים של זהב
יא ליל
האורח
שירו של שפשף

ערבות הדדית
ירושלים
ירושלים
ואהבת לרעך כמוך
ואהבת לרעך כמוך

3/6-9/6
10/6-16/6
17/6-23/6
24/6-30/6

שיר בבוקר בבוקר
שיר השיירה
לתת
הלוואי

זיקה לעם ולארץ
זיקה לעם ולארץ
ואהבת לרעך כמוך
ערבות הדדית

ועבודה וצוות

יוני

עבודה בצוות

וביטחון ובטיחות

אני ואתה
מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב

אני ואתה נשנה את העולם
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני
לא משנה-
אני ואתה נשנה את העולם.

אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע,
אין דבר זה לא נורא,
אמרו את זה קודם לפני
לא משנה-
אני ואתה נשנה את העולם.

אני ואתה נשנה את העולם
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני
לא משנה-
אני ואתה נשנה את העולם.

בברכת לא נפסיק לשיר

054-5899675- דבי זית
debbie.zayit@gmail.com
054-6240344 -אורית חמאוי
09-9540762
oritungar@mypisga.org

