
קורונהנספח  –חוזר מפמ"ר תשפא   
 

תהליכי פיתוח  
 מקצועי מלווים 

 

המלצות לדרכי  
 הוראה 

 

המלצות חומרי עזר למורים  
 להוראה היברידית 

 

המלצות מיקוד תוכן  
 ומיומנויות

רשימת הנושאים  
הנלמדים  

 ת ובשכב

 ב-א 

יתקיימו הדרכות  
והשתלמויות שיעסקו  

 בנושאים הבאים: 
היכרות עם כלים  
מגוונים ללמידה  
מרחוק הנותנים  
מענה להוראה  

 היברידית 
הסבת שיעורים  

פרונטלים לשיעורים  
- סינכרונים וא 

ינכרוניים ס  
תכנון לימודים שנתי   

 בצל הקורונה 
 
 

פירוט ההשתלמויות  
 לשנת תשפ"א: 

"הוראת מוזיקה  .  1
ותכנון לימודים  

 בלמידה היברידית"  
. שלומי 2  
. ניצוח מקהלות 3  
. מוזיקה בחינוך  4

 המיוחד. 
המורה  -. חליליות5

 כמבצע. 
 

 הוראה סינכרונית: 
שיעור מוזיקה כיתתי/  
 קבוצתי באמצעות זום 

 
סינכרונית: -הוראה א   

מודל הכתה ההפוכה.  
המורה מקליט/מצלם  

את עצמו בשיעור  
למידים  ושולח לת 
 באמצעות: 

 זום
 לום 

  
 
 

כלים לבניית משימות  
מתוקשבות עם  

אפשרות לצפייה  
 בתגובה: 

 גוגל פורם 
 

ללא אפשרות לצפייה  
 בתגובות: 

 וורד 
 פאורפוינט

 מצגת  גוגל סלייד . 
 

סרטון יוטיוב עם  
- משימות מובנות 

דיוטיוב. א  
 

משחקים  יצירת  
מוזיקליים בנושאים  

שונים לפי בחירתו של  
מחולל  -המורה

 משחקים 
 

שילוב משחקים  
מוזיקליים  בנושא  

מקצבים, כלי  
 התזמורת, ועוד... 

 
חידונים שונים על  
 יצירות מוזיקליות 

 

קישור לסרטון הדרכה לאתר  
 "צלילי המוזיקה"  

 
קישור לסרטון הדרכה לתיק  

 תכניות לימודים 
 

טבלת כלים מקוונים  
והדגמת  שימושם בחינוך  

 המוזיקלי   
 

חומרים מתוך תכניות  
 הקונצרטים  

 
 

טבלאות תוכן  דוגמאות ל
פי  על  חומרי הוראה  הכוללות 

תיק תכניות לימודים  
: )האזנה, ביצוע, יצירה(   

 

   קרנבל החיות  •
 מפצח האגוזים  •
  1צלילי  המוזיקה  •

 2צלילי המוזיקה  •

   1צלילים בראש  •

 2צלילים בראש  •

 3צלילים בראש  •
 אדוארד גריג  •

 צלילים ואגדות 

 לבטהובן היקר  •
 תמונות בתערוכה  •

 
קישור לשיעורי מוזיקה  
שנכתבו על ידי המורים  

למוזיקה ושותפו בתקופת  
 הקורונה  

 
קישור למאגר סרטונים  
ושעשועונים מוזיקליים  

מותאם לתיק תכניות  
 לימודים ומקוטלג לגילאים 

 
מערכת השידורים  

הלאומית+ מצגות נלוות  
 לשעורים   

)במקום  יצירות 10הוראת 
כפי שמומלץ בליבה(  15

מתקופות, סוגות וסגנונות 
 שונים 

יסודות שמיעה תומכי  
   האזנה: 

זיהוי כלי נגינה  -  גוון •
משפחות כלים,  

 וקולות בני האדם.  
הבחנה בגובה  -  גובה •

הצלילים, ובכיווניות  
 שלהם .  

פעמה, ערכים  – משך •
ריתמיים בסיסיים,  

- משך צליל קצר 
הבחנה   ארוך,

לאט,  – במפעם מהר
 האטה -האצה

זיהוי   - עוצמה •
הבדלים בולטים  

  /פיאנו -בדינמיקה 
ושינויים    ,ורטהפ

מדורגים )קרשנדו,  
 . דימינואנדו 
 נושאים מארגנים: 

הבחנה בין מנוחות   •
 לסיום 

הבחנה בין הגעה   •
צפויה מראש לבין  

 עצירה פתאומית 
הבחנה בין חלקים   •

זהים, שונים, דומים  
ביצירה באמצעות  

דומה  -המונחים זהה
 שונה. 

הבחנה ראשונית של   •

התרחקות   – כיווניות 

 ממרכז וחזרה אליו 

הבחנה בעוצמת   •

 מעטה( -אנרגיה )רבה

הכרת מבנים   •

מוזיקליים בסיסיים,  

א,  - ב-ב, א - כגון א

 האזנה

https://youtu.be/5oD77oxYkyc
http://biui-music.org.il/Games.asp
http://biui-music.org.il/Games.asp
http://biui-music.org.il/Quizzes.asp
https://www.loom.com/share/34f91926ba82412db98d9912ff70803d
https://www.loom.com/share/34f91926ba82412db98d9912ff70803d
https://www.loom.com/share/34f91926ba82412db98d9912ff70803d
https://www.loom.com/share/34f91926ba82412db98d9912ff70803d
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://docs.google.com/document/d/1-Jmnx3oTyhmgX19IGXvY1PAe_MCMCIw2Eq4UNZIYVxI/edit
https://docs.google.com/document/d/1-Jmnx3oTyhmgX19IGXvY1PAe_MCMCIw2Eq4UNZIYVxI/edit
https://docs.google.com/document/d/1-Jmnx3oTyhmgX19IGXvY1PAe_MCMCIw2Eq4UNZIYVxI/edit
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/tochnit_peama.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/tochnit_peama.htm
http://biui-music.org.il/t-images/Items1101B-819.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1143B-237.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items974B-468.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items974B-468.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items974B-468.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items715B-714.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1082B-181.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1082B-181.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1082B-181.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items715B-714.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items715B-714.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items715B-714.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1197B-982.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1197B-982.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1197B-982.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1197B-982.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1167B-202.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1100B-955.pdf
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1EDPoahZ7UG8thMzMzYCjWQ1_UlC_n7JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDPoahZ7UG8thMzMzYCjWQ1_UlC_n7JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDPoahZ7UG8thMzMzYCjWQ1_UlC_n7JP/view?usp=sharing


כלים טכנולוגיים  
 לשילוב בהוראה 

 

רונדו, ובית ופזמון   

 )בשירים( 

הבחנה בזרימת   •

 קטוע( - אנרגיה )זורם

 שירים ושורשים   
 

מתוך אתר מפמ"ר  -זמר  
 עברי 

 
 שיר של יום 

 מדריך למורה 
 

שיר של יום –  מערכת  
 השידור הלאומי 

 
 זר שירים   

 
 

)במקום  שירים 14הוראת 
כפי שמומלץ בליבה(  20

סביב מעגל השנה ונכסי 
של הזמר  לצאן הברז

 במהלך השנה -העברי
 וביצועם בשירה אסתטית. 

שליטה ברמות   •

דינמיקה שונות  

 כאמצעי הבעה 

שירת סולפג'   •

במסגרת סולם  

דיאטוני או פנטטוני  

 )עד חמישה צלילים( 

 

 ביצוע קולי 

ליווי שירים בנגינה   •   

בכלי הקשה  

כלים   /וקסילופונים 

מאולתרים הנמצאים  

בבית / תיפוף על  

 הגוף . 

נגינת תבניות   •

ומקצבים בסיסיים  

כלים  /בכלי הקשה 

  שנמצאים בבית

)רבעים, שמיניות,  

חצי, הפסקה של  

 . רבע(

נגינה לבד ובקבוצה   •

תוך כדי שמירה על  

יציבות, שחרור ודרכי  

נגינה תקניות  

)בכיתה/    ומקובלות

 עם המשפחה( . 

 

 ביצוע כלי 

הבעה אישית   •   

בשירה, בנגינה,  

בתנועה, ברישום  

גרפי ובאלתור  

בעקבות האזנה  

 .למוזיקה

פעילות   •

אינטראקטיבית  

שיתופית התומכת  

ומגבירה את התהליך  

 .היצירתי

 יצירה 

https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Slh18NUTxIOhE2oJZHSVr-8jGNa4aLjJ
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/Homarim.htm
http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/47
http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/47
https://drive.google.com/file/d/1ePtZAmKUXJJNdCYNe1NwWpjUVUaK4hip/view
https://drive.google.com/file/d/1ePtZAmKUXJJNdCYNe1NwWpjUVUaK4hip/view
http://biui-music.org.il/t-images/Items1170B-375.pdf


חיפוש דרכים שונות   •

להפקת צליל בכלי  

נגינה המוביל להבעה  

 .חופשית

ריכוז, חיפוש מידע ,   •   

 בדיקת מידע, 

הבחנה, זיהוי מיון,   •

השוואה בחירה,  

 ביטוי מילולי.  

 

מיומנויות  
   קוגניטיביות

הרפייה ,ביטוי עצמי,   •   

הבעת רגשות, דימיון  

חשיבה יצירתית,  

 התמדה.  

 

נויות  ממיו
 תוך אישיות 

 

עבודה בקבוצות,   •   
קשב,   - )קשר עין

סבב חיקוי,שיחה,  
,תכנון, קבלת  עיון  

 החלטות.( 
 

מיומנויות בין  
 ות יאיש

 
 
 
 

תהליכי פיתוח  
 מקצועי מלווים 

 

המלצות לדרכי  
 הוראה 

 

המלצות חומרי עזר למורים  
 להוראה היברידית 

 

המלצות מיקוד תוכן  
 ומיומנויות

רשימת הנושאים  
הנלמדים  

 ת ובשכב

 ד-ג
 

יתקיימו הדרכות  
והשתלמויות שיעסקו  

 בנושאים הבאים: 
היכרות עם כלים  
מגוונים ללמידה  
מרחוק הנותנים  
מענה להוראה  

 היברידית 
הסבת שיעורים  

פרונטלים לשיעורים  
- סינכרונים וא 

ינכרוניים ס  
תכנון לימודים שנתי   

 בצל הקורונה 
 
 

פירוט ההשתלמויות  
 לשנת תשפ"א: 

"הוראת מוזיקה  .  1
ותכנון לימודים  

 בלמידה היברידית"  
. שלומי 2  
. ניצוח מקהלות 3  
. מוזיקה בחינוך  4

 המיוחד. 

 הוראה סינכרונית: 
שיעור מוזיקה כיתתי/  
 קבוצתי באמצעות זום 

 
סינכרונית: -הוראה א   

מודל הכתה ההפוכה.  
המורה מקליט/מצלם  

את עצמו בשיעור  
תלמידים  ושולח ל

 באמצעות: 
 זום
 לום 

  
 
 

כלים לבניית משימות  
מתוקשבות עם  

אפשרות לצפייה  
 בתגובה: 

 גוגל פורם 
 

ללא אפשרות לצפייה  
 בתגובות: 

 וורד 
 פאורפוינט

 מצגת  גוגל סלייד . 

 
קישור לסרטון הדרכה לאתר  

 "צלילי המוזיקה"  
 

קישור לסרטון הדרכה לתיק  
 תכניות לימודים 

 
טבלת כלים מקוונים  

והדגמת  שימושם בחינוך  
 המוזיקלי   

 
חומרים מתוך תכניות  

 הקונצרטים 
 

טבלאות תוכן  דוגמאות ל
פי  על  חומרי הוראה  הכוללות 

תיק תכניות לימודים  
: )האזנה, ביצוע, יצירה(   

 תמונות בתערוכה  •
 לבטהובן היקר  •
יצירות  -מנדלסון   •

 מופת 

מבחר   -צ'ייקובסקי  •
   יצירות  

 מתוצרת הארץ  •

 2צלילי המוזיקה  •

)במקום  יצירות 10הוראת 
כפי שמומלץ בליבה(  15

מתקופות, סוגות וסגנונות 
 שונים 

ב  -כל מה שנלמד בכתות א 

 )המשך והרחבה( 

יסודות שמיעה תומכי  
   האזנה: 

הבחנה בין  )  גוון •
- קולות בשירה  

סופרן, אלט, טנור,  
  סולו ומקהלה בס; 

הכרת כלי הנגינה  ו
בכל אחת ממשפחות  
 התזמורת הסימפונית 

הבחנה  )  גובה •
זיהוי   , ברגיסטרים

אופן התקדמות  
  / צעדיםב המלודיה 

במרווחים קטנים או  
 , בקפיצות

הבחנה  ) –  משך •
בתבניות מקצב  

 
 האזנה

https://youtu.be/5oD77oxYkyc
https://www.loom.com/share/34f91926ba82412db98d9912ff70803d
https://www.loom.com/share/34f91926ba82412db98d9912ff70803d
https://www.loom.com/share/34f91926ba82412db98d9912ff70803d
https://www.loom.com/share/34f91926ba82412db98d9912ff70803d
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://docs.google.com/document/d/1-Jmnx3oTyhmgX19IGXvY1PAe_MCMCIw2Eq4UNZIYVxI/edit
https://docs.google.com/document/d/1-Jmnx3oTyhmgX19IGXvY1PAe_MCMCIw2Eq4UNZIYVxI/edit
https://docs.google.com/document/d/1-Jmnx3oTyhmgX19IGXvY1PAe_MCMCIw2Eq4UNZIYVxI/edit
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/tochnit_peama.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/tochnit_peama.htm
http://biui-music.org.il/t-images/Items1100B-955.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1167B-202.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items249B-568.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items249B-568.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items286B-650.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items286B-650.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items895B-3.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf


המורה  -. חליליות5
 כמבצע. 

 
 

 
סרטון יוטיוב עם  
- משימות מובנות 

דיוטיוב. א  
 

משחקים  יצירת  
מוזיקליים בנושאים  

שונים לפי בחירתו של  
מחולל  -המורה

 משחקים 
 

שילוב משחקים  
מוזיקליים  בנושא  

מקצבים, כלי  
 התזמורת, ועוד... 

 
חידונים שונים על  
 יצירות מוזיקליות 

 
כלים טכנולוגיים  
 לשילוב בהוראה 

 
 
 
 

 

 2צלילים בראש  •
 

קישור לשיעורי מוזיקה  
שנכתבו על ידי המורים  

למוזיקה ושותפו בתקופת  
 הקורונה  

 
קישור למאגר סרטונים  
ושעשועונים מוזיקליים  

מותאם לתיק תכניות  
 לימודים ומקוטלג לגילאים 

 
מערכת השידורים  

הלאומית+ מצגות נלוות  
 לשעורים   

 
 

 

חדשות: מקצב  
 מנוקד, סינקופה 

הבחנה   - מרקמים  •
במרקם הבנוי  
  ממנגינה וליווי

במרקם של  הבחנה ו
 שני קולות )קנון( 

זיהוי משקל )זוגי,   •
 משולש( 

 נושאים מארגנים: 

  בדומה: הבחנה  •

שילוב בין מרכיבים  

זהים ומרכיבים שונים  

ביצירה )כגון בנושא  

 ווריאציות( 

סיום  הבחנה בין  •

לא יציב  -"פתוח" 

- לבין סיום "סגור"

 יציב

בסימטרייה  הבחנה  •

 סימטרייה -וא

בגלים של  הבחנה  •

- הכנה אנרגיה:

דעיכה  -מימוש -מאמץ

 או התפרצות 

בהיווצרות  הבחנה  •

אנרגיה תוך כדי  

)לנסות,   מאמץ 

 ולהצליח(   –לנסות 

הכרת מבנים   •

מוזיקליים נוספים,  

ווריאציות  כגון נושא 

 וקונצ'רטו 
 

 שירים ושורשים   
 

מפגשים עם יוצרים בזמר  
 העברי 

 
מתוך אתר מפמ"ר  -זמר  

 עברי 
 

 שיר של יום 
 מדריך למורה 

 
שיר של יום –  מערכת  

 השידור הלאומי 
 

 זר שירים   
 

)במקום  שירים 14הוראת 
כפי שמומלץ בליבה(  20

ונכסי  סביב מעגל השנה
של הזמר  לצאן הברז

 במהלך השנה -העברי
 וביצועם בשירה אסתטית. 

הכרת רפרטואר   •
שירים רחב ומגוון  

תוך כדי התייחסות  
לאינטונציה נכונה  

)עד אוקטבה(, דיוק  
 ריתמי והיגוי ברור 

שירת קנונים ומנגינה   •

 עם אוסטינטו 

התייחסות לטקסט   •

של שיר והקשר  

 בצוע קולי 

http://biui-music.org.il/Games.asp
http://biui-music.org.il/Games.asp
http://biui-music.org.il/Quizzes.asp
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
http://biui-music.org.il/t-images/Items1082B-181.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1082B-181.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1082B-181.pdf
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1EDPoahZ7UG8thMzMzYCjWQ1_UlC_n7JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDPoahZ7UG8thMzMzYCjWQ1_UlC_n7JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDPoahZ7UG8thMzMzYCjWQ1_UlC_n7JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Slh18NUTxIOhE2oJZHSVr-8jGNa4aLjJ
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/yozrim_zemeruvri.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/yozrim_zemeruvri.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/Homarim.htm
http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/47
http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/47
https://drive.google.com/file/d/1ePtZAmKUXJJNdCYNe1NwWpjUVUaK4hip/view
https://drive.google.com/file/d/1ePtZAmKUXJJNdCYNe1NwWpjUVUaK4hip/view
http://biui-music.org.il/t-images/Items1170B-375.pdf


למרכיבים  

 המוזיקליים 

התייחסות לאמצעי   •

הבעה בשירה  

)דינמיקה, מפעם,  

 מרקם ועוד( 

שירת סולפג'   •

במסגרת סולם  

 דיאטוני עד אוקטבה 

שירה תוך כדי   •
היענות להנחיות  

 ניצוח 
תזמור וליווי שירים   •   

  ,בכלי הקשה 
כלים  בבקסילופונים,  

מאולתרים הנמצאים  
תיפוף על  ובבבית 
משמיעה  , הגוף

 פרטיטורה ומתוך 
ביצוע תבניות מקצב   •

הכוללות חלקי שש  
עשרה, חצי מנוקד,  

 סינקופה 
נגינה לבד ובקבוצה   •

תוך כדי שמירה על  
יציבות, שחרור ודרכי  

נגינה תקניות  
)בכיתה/    ומקובלות

 עם המשפחה( . 

 בצוע כלי 

הבעה אישית   •   
בשירה, בנגינה,  

בתנועה, ברישום  
גרפי ובאלתור  

בעקבות האזנה  
 .למוזיקה

פעילות   •
אינטראקטיבית  

שיתופית התומכת  
ומגבירה את התהליך  

 .היצירתי

חיפוש דרכים שונות   •
להפקת צליל בכלי  

נגינה המוביל להבעה  
 .חופשית

 יצירה 

ריכוז, חיפוש מידע ,   •   

 בדיקת מידע, 

הבחנה, זיהוי מיון,   •

השוואה בחירה,  

 ביטוי מילולי.  

 

מיומנויות  
   קוגניטיביות

הרפייה ,ביטוי עצמי,   •   

הבעת רגשות, דימיון  
נויות  ממיו

 תוך אישיות 



חשיבה יצירתית,  

 התמדה.  

 

 

עבודה בקבוצות,   •   
קשב,   - )קשר עין

סבב חיקוי,שיחה,  
עיון ,תכנון, קבלת  

 החלטות.( 
 

מיומנויות בין  
ות יאיש  

תהליכי פיתוח  
 מקצועי מלווים 

 

המלצות לדרכי  
 הוראה 

 

המלצות חומרי עזר למורים  
 להוראה היברידית 

 

המלצות מיקוד תוכן  
 ומיומנויות

רשימת הנושאים  
הנלמדים  

 ת ובשכב

 ו-ה

 
יתקיימו הדרכות  

והשתלמויות שיעסקו  
 בנושאים הבאים: 
היכרות עם כלים  

ללמידה  מגוונים 
מרחוק הנותנים  
מענה להוראה  

 היברידית 
הסבת שיעורים  

פרונטלים לשיעורים  
- סינכרונים וא 

ינכרוניים ס  
תכנון לימודים שנתי   

 בצל הקורונה 
 
 

פירוט ההשתלמויות  
 לשנת תשפ"א: 

"הוראת מוזיקה  .  1
ותכנון לימודים  

 בלמידה היברידית"  
. שלומי 2  
. ניצוח מקהלות 3  
. מוזיקה בחינוך  4

ד. המיוח  
המורה  -. חליליות5

 כמבצע. 
 

 הוראה סינכרונית: 
שיעור מוזיקה כיתתי/  
 קבוצתי באמצעות זום 

 
סינכרונית: -הוראה א   

מודל הכתה ההפוכה.  
המורה מקליט/מצלם  

את עצמו בשיעור  
ושולח לתלמידים  

 באמצעות: 
 זום
 לום 

  
 
 

כלים לבניית משימות  
מתוקשבות עם  

אפשרות לצפייה  
 בתגובה: 

 גוגל פורם 
 

ללא אפשרות לצפייה  
 בתגובות: 

 וורד 
 פאורפוינט

 מצגת  גוגל סלייד . 
 

סרטון יוטיוב עם  
- משימות מובנות 

דיוטיוב. א  
 

יצירת  משחקים  
מוזיקליים בנושאים  

לפי בחירתו של  שונים  
מחולל  -המורה

 משחקים 
 

שילוב משחקים  
מוזיקליים  בנושא  

קישור לסרטון הדרכה לתיק  
 תכניות לימודים 

 
טבלת כלים מקוונים  

והדגמת  שימושם בחינוך  
 המוזיקלי   

 
חומרים מתוך תכניות  

 הקונצרטים 
 

טבלאות תוכן  דוגמאות ל
פי  על  חומרי הוראה  הכוללות 

תיק תכניות לימודים  
: )האזנה, ביצוע, יצירה(   

 תמונות בתערוכה  •
 לבטהובן היקר  •
יצירות  -מנדלסון   •

 מופת 
מבחר   -צ'ייקובסקי  •

   יצירות  
 רץ מתוצרת הא •
 2צלילי המוזיקה  •
 2צלילי המוזיקה  •
 3צלילים בראש  •
חלומות   - מנדלסון •

 ליל קיץ 
 לבטהובן היקר  •

 
 יצירות מופת -מנדלסון  

 
   מבחר יצירות  -צ'ייקובסקי 

 
 מתוצרת הארץ 

 
 

קישור לשיעורי מוזיקה  
שנכתבו על ידי המורים  

למוזיקה ושותפו בתקופת  
 הקורונה  

)במקום  יצירות 10הוראת 
כפי שמומלץ בליבה(  15

מתקופות, סוגות וסגנונות 
 שונים 

- ב -א כל מה שנלמד בכתות 

 והרחבה( )המשך ד -ג

יסודות שמיעה תומכי  
   האזנה: 

מעקב אחר   •
פרטיטורה תוך כדי  

 האזנה למוזיקה 
הכרת סולמות   •

מז'וריים, מינוריים  
 ופנטטוניים 

הבחנה בין משקלים   •
זוגיים  -זוגיים וא

וחשיפה למשקלים  
 נוספים 

השוואת ביצועים תוך   •
כדי האזנה  
והתייחסות  
לפרמטרים  

 המוזיקליים השונים 
 

 מארגנים: נושאים 

זיהוי המבנה הבסיסי   •

- של יצירה: התחלה

 סיום -המשך

הכרת מבנים וסוגות   •

מוזיקליים מורכבים,  

כגון צורת סונטה,  

 קונצ'רטו 

תפקוד של חלקים   •

)התחלה, המשך,  

 סיום( 

הבחנה בפיתוח   •

 מוטיב 

 האזנה

https://youtu.be/5oD77oxYkyc
http://biui-music.org.il/Games.asp
http://biui-music.org.il/Games.asp
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://www.loom.com/share/b24bae95f8bb48af8702ef1860acfbe0
https://docs.google.com/document/d/1-Jmnx3oTyhmgX19IGXvY1PAe_MCMCIw2Eq4UNZIYVxI/edit
https://docs.google.com/document/d/1-Jmnx3oTyhmgX19IGXvY1PAe_MCMCIw2Eq4UNZIYVxI/edit
https://docs.google.com/document/d/1-Jmnx3oTyhmgX19IGXvY1PAe_MCMCIw2Eq4UNZIYVxI/edit
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/tochnit_peama.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/tochnit_peama.htm
http://biui-music.org.il/t-images/Items1100B-955.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1167B-202.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items249B-568.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items249B-568.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items286B-650.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items286B-650.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items895B-3.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items895B-3.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items895B-3.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items975B-642.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1136B-226.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1136B-226.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1136B-226.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items125B-811.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items125B-811.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items1167B-202.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items249B-568.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items286B-650.pdf
http://biui-music.org.il/t-images/Items895B-3.pdf
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view
https://drive.google.com/file/d/11cAFxEokjOkhs-asFlpcY5MvoweoD7bY/view


מקצבים, כלי  
 התזמורת, ועוד... 

 
חידונים שונים על  
 יצירות מוזיקליות 

 
כלים טכנולוגיים  
 לשילוב בהוראה 

 
 
 
 

 

 
קישור למאגר סרטונים  
ושעשועונים מוזיקליים  

מותאם לתיק תכניות  
 לימודים ומקוטלג לגילאים 

 
מערכת השידורים  

הלאומית+ מצגות נלוות  
 לשעורים   

 

הבחנה במבנה   •

היררכי )חלק,  

משפט, פסוקית,  

 מוטיב( 

הבחנה במצבים   •

מורכבים של "פתוח"  

 ו"סגור" 

מודעות לציפיות   •

 והבחנה בהפתעות 
 

 שירים ושורשים   
 

מפגשים עם יוצרים בזמר  
 העברי 

 
מתוך  אתר מפמ"ר  -זמר  

 עברי 
 

 שיר של יום 
 מדריך למורה 

 
שיר של יום –  מערכת  

 השידור הלאומי 
 

 זר שירים   
 

)במקום  שירים 14הוראת 
כפי שמומלץ בליבה(  20

ונכסי  סביב מעגל השנה
של הזמר  לצאן הברז

 במהלך השנה -העברי
 וביצועם בשירה אסתטית. 

הרחבת רפרטואר   •

והרחבת מנעד  

השירה )אוקטבה +  

טרצה( בדיוק ריתמי  

 והיגוי ברור 

שירת סולפג'   •

במסגרת סולם מז'ורי  

 וסולם מינורי 

קולית  - שירה רב •

 בסיסית 

של  )  הערכת השירה •
עצמם ושל חבריהם(  

ושל ביצועים  
מוקלטים בהתייחסות  

לאופני הפקה  
 ולהתאמה סגנונית 

קולי  ביצוע   

   

ליווי שירים בנגינה   •

תוך כדי התאמה של  

דינמיקה,  

ארטיקולציה וטמפו  

 מתאימים 

נגינה מתווים   •

ומשמיעה, לבד  

ובקבוצה, תוך כדי  

שמירה על דרכי  

 נגינה מתאימות 

נגינת מנגינות   •

 משמיעה 
 
 
 

 ביצוע כלי 

חיבור קטעים  אלתור,  •   
ושירים, ליווי ועיבוד  

 יצירה 

http://biui-music.org.il/Quizzes.asp
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11j0ndoHAJscc2_wCH3-Y90qzBogebdiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
https://drive.google.com/file/d/1QKl-NROTdlbdxiMpOE-OxKN77hntqWrz/view
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קטעי נגינה בזיקה  
ליצירות הנלמדות,  

 לבד ובקבוצות 
יצירת פסוק מוזיקלי   •

וכתיבתו בתווים או  
ברישום גרפי באופן  

שיאפשר ביצוע חוזר  
או ניתוח התוכן  

 המוזיקלי 
הערכת היצירה של   •

עצמם ושל חבריהם  
על פי קריטריונים של  
לכידות, חזרות רצף  

יתוח  סגנוני, פ
רעיונות מוזיקליים,  

גיוון )שינויים  
הפתעות מקוריות(  

וביצוע )שליטה,  
 הבעה וזרימה( 

 

ריכוז, חיפוש מידע ,   •   

 בדיקת מידע, 

הבחנה, זיהוי מיון,   •

השוואה בחירה,  

 ביטוי מילולי.  

•  

מיומנויות  
 קגניטיביות 

הרפייה ,ביטוי עצמי,   •   

הבעת רגשות, דימיון  

חשיבה יצירתית,  

 התמדה.  

 

נויות  ממיו
 תוך אישיות 

 

עבודה בקבוצות,   •   
קשב,   - )קשר עין

סבב חיקוי,שיחה,  
עיון ,תכנון, קבלת  

 החלטות.( 
 

מיומנויות בין  
 אישיות 

 


