דירה להשכיר  -ערכת פעילויות ובה מסע קסום של מילה,
צליל ,תנועה ,דמיון וצבע על-פי סיפורה של לאה גולדברג,
כלת פרס ישראל לספרות ) (1970והיצירה המוזיקלית של
יחזקאל בראון ,חתן פרס ישראל למוזיקה ).(2001
הערכה כוללת :
• תקליטור
• כרטיסים עם איורים של מהלך הסיפור
• מגדל צבעוני עומד בגובה מטר ,עם "חלונות" נפתחים
• בובות אצבע למשחק דרך חלונות המגדל
• מסכות גדולות ,צבעוניות ומסכות לצביעה
• משחקי קובייה ומשחקי לוטו
• מקט כבמה לדו-שיח בין הדמויות
• בול דואר לעיצוב
• דמויות לתיאטרון צלליות
• מדריך "אוצר רעיונות" לגננת ,למורה ולהורה
הערכה קיימת בעברית ובאנגלית
מחיר₪ 250 :
____________________________________________________________________
דירה להשכיר  -אוצר רעיונות לגננת ,למורה ולהורה.
חוברת בעברית ואנגלית ,בנפרד.
דירה להשכיר  -תקליטור עם היצירה המוזיקלית מאת
יחזקאל בראון ,וקריינות של אלי גורנשטיין ,בעברית.
 12החלקים של המוזיקה מופיעים גם ללא קריינות
לפעילות יצירתית של הילדים ,ולהוספת הסיפור על ידם.
מחיר₪ 40 :

 - APARTMENT FOR RENTתקליטור עם קריינות באנגלית והיצירה
המוזיקלית מאת יחזקאל בראון.
 12החלקים של המוזיקה מופיעים גם ללא קריינות
לפעילות של הילדים ,ולהוספת הסיפור על ידם.
מחיר₪ 40 :
דירה להשכיר  -מדריך למורה מצולם
צילום וידיאו של שיעורי מוזיקה בגן ובבי"ס יסודי ,המראה
מגוון פעילויות על פי כול קטעי המוזיקה ביצירה.

___________________________________________________________________
רגליים שמחות  -תקליטור שירים אנדרה היידו
)פרס ישראל למוסיקה (1997
מילות השירים מאת נורית יובל
)פרס משרד החינוך לספרות ילדים .(2011
השירים מפתחים דמיון ומזמנים הבעת רגשות,
תוך משחק עם אביזרים והפעלה של חלקי הגוף.
השירים מבוצעים ע"י אנדרה היידו בפסנתר
והזמרת אסתי קינן-עפרי.
השירים מתאימים לילדי הגן וכיתות א-ב.
מחיר₪ 40 :
רגליים שמחות  -תקליטור ליווי פסנתר ללא שירה.
מיועד לפעילות יצירתית של ילדים בתנועה וכן לליווי
שירת מקהלה.
מחיר40 :

שביל החלב  -תקליטור יצירות לפסנתר לילדים מאת
אנדרה היידו )פרס ישראל למוסיקה .(1997
קטעי הפסנתר משולבים במופע המוזיקלי לילדים
"רגליים שמחות".

_____________________________________________________________________
צלילונים  -אוסף שירים ויצירות 1
תקליטור ובו  29יצירות ושירים נבחרים לגיל הרך
ערוכים על פי מעגל השנה .קטעי המוסיקה מתאימים
לפעילות מוסיקלית מגוונת :שירה ,האזנה ,ריקוד,
תיפוף ואלתור.
התקליטור כולל קטעי מוסיקה חדשניים וכן קטעים
מוכרים בהקלטות איכותיות.
מחיר₪ 40 :
צלילונים  - 1חמישה שירים לגן
ערכה הכוללת חוברת פעילויות להורה ולילד ,תקליטור
ובו  5שירים להפעלה עצמית ע"י הילדים ,מילות השירים
ורישומים גרפיים של השירים בגודל .A4
מחיר חוברת  +תקליטור₪ 40 :

צלילונים  - 2שירי סתיו וחורף
תקליטור ובו  5שירים )חלקם בביצועה של אחינועם ניני(,
מילות השירים ורישומים גרפיים בגודל .A 4
מחיר₪ 30 :

____________________________________________________________________
יצירות ושירים אמנותיים מאת מלחינים ישראליים
תקליטור ובו שירים ויצירות מאת אהרון חרלפּ ,צבי אבני,
פאול בן-חיים ,אנדרה היידו ,נחום היימן ,תייסיר אליאס,
שרה שוהם ,יוסף ברדנשווילי ,נועם שריף ,ועוד.

מוזיקה של קהילות ישראל  -בשירה ובתיפוף
תקליטור ובו קטעים נבחרים ממסורות מוזיקליות
שונות )ספרד ,הודו ,תימן ,בולגריה ,צפון אפריקה,
ועוד( להאזנה ,לשירה ,לריקוד ולתיפוף .הקטעים
מתאימים לנגינה בדרבוקה ברמות שונות.
מחיר₪ 40 :

__________________________________________________________________

צלילי המוזיקה  - 1חוברת לתלמיד לכיתות א  -ג
צלילי המוזיקה  - 2חוברת לתלמיד לכיתות ב-ה
החוברת לתלמיד מלווה במדריך למורה ובתקליטור להאזנה בבית.
בסדרה זו תמצאו:
• שיר ויצירה לכל אחת מעשרה שיעורי מוזיקה
• גיוון רב בסגנונות מוזיקליות ומידע על מלחינים
• מושגים מוזיקליים והכרת תכונות הצלילים
• פעילות יצירתית בקול ובכלי ,בתנועה וברישום
גרפי
• קריאת תבניות מקצב ושירה מתוך תווים
• שירי חג לתזמור ולליווי בנגינת דרבוקה  -ועוד.

מחיר₪ 55 :

מחיר תקליטור צלילי המוזיקה ₪ 20 :1
מחיר תקליטור צלילי המוזיקה ₪ 20 :2

מחיר₪ 50 :
צלילי המוזיקה  - 1מדריך למורה
צלילי המוזיקה  - 2מדריך למורה

מחיר₪ 20 :

מחיר₪ 20 :

צלילים בראש  - 4-1תקליטורים
תכנית זו מתבססת על למידה מוסיקלית מדורגת ומפתחת הן מיומנויות מוסיקליות בהאזנה ,בשירה,
בנגינה וביצירתיות מוסיקלית והן מיומנויות של למידה שיתופית .התכנית מחולקת ל 3 -שלבים בסדר
היררכי .החוברות לתלמיד והמדריכים למורה נמצאים באתר.
תקליטור
תקליטור אישי לכל תלמיד ובו מגוון עשיר
של יצירות ושירים המלווים את רצף נושאי

הלימוד שבחוברת לתלמיד .
מחיר תקליטור צלילים בראש ₪ 20 :1
מחיר תקליטור צלילים בראש ₪ 20 :2
מחיר תקליטור צלילים בראש ₪ 20 :3
מחיר תקליטור צלילים בראש ₪ 20 :4
_____________________________________________________________________
מה נשמע?  - 1חוברת לתלמיד
מה נשמע?  - 2חוברת לתלמיד
לימוד מובנה ומורחב של היצירות באמצעות
דפי מידע על המלחין והיצירה ,רישומים גרפיים,
דפי פעילות ,חידונים ,תשבצים ומשחקים מוסיקליים.
רשימת יצירות מה נשמע :1

היידן – "ההד" ,שומאן – מתוך "אלבום לנוער" ,סן-סאנס –
"קרנבל החיות" ,ברטוק – מתוך "לילדים" ,יחזקאל בראון –
מתוך "שנים עשר קנונים" ,אנדרה היידו – מתוך "שביל החלב"
ומקס שטרן – "בלעם והאתון"

רשימת יצירות מה נשמע :2

ויוולדי – "חורף" מתוך "ארבע עונות"  ,באך – מתוך
"מחברת התווים של אנה מגדלנה" ,מוצרט – מתוך "חליל הקסם",
בטהובן – סרנדה ,צ'יקובסקי – "מפצח האגוזים"  ,ציפי פליישר –
"רסיסים"

מחיר חוברת לתלמיד מה נשמע ₪ 40 :1
מחיר חוברת לתלמיד מה נשמע ₪ 40 :2

מה נשמע? מה נראה?  -תקליטור
 19יצירות נבחרות מתוך ספריית "מה נשמע?"
רשימת היצירות:

סן סאנס – מתוך קרנבל החיות :מבוא וצעידת
האריה ,חמורי בר ,צב ,דגים באקווריון ,הברבור;

ברטוק – משחק ,היידן – אדג'יו מתוך דיברטימנטו
ה"הד" ,שומאן – מארש חיילים ,מקס שטרן –
פתיחה של בלעם והאתון )ללא "מראה"(,
אנדרה היידו – חליל ותוף ,חצות; באך – מוזט,
מינואט ,פולונז; ויולדי – חורף ,צ'ייקובסקי –
ריקוד רוסי ,ריקוד סיני ,שיר לכת ,ולס הפרחים.

מה נשמע? מה נראה?  DVD -ובו צילום וידיאו של "מראות"
לאותן  19היצירות שבתקליטור.
ה"מראה" הינה ביטוי תנועתי המשקף את
התוכן המוזיקלי של היצירה
מחיר₪ 40 :
מחיר דפי הדרכה למורה₪ 10 :
מה נשמע? מה נראה?  -רישומים גרפיים
סט של  19רישומים גרפיים גדולים של אותן
היצירות ,לתלייה על הלוח בעת הלימוד בכיתה.
תוספת :מפת כלי הנגינה של תזמורת סימפונית.
מחיר מבע!₪ 100 :

_____________________________________________________________________
פטר והזאב  -חוברת לתלמיד
היצירה האהובה מאת המלחין סרגיי פרוקופייב
מובא לילדים באמצעות חוברת המכילה הצעות
רבות לפעילויות בהאזנה ,בתנועה ,באלתור ,ברישום
ובדרמה .התקליטור המצורף לחוברת מאפשר לילד
לשמוע את המוזיקה בביתו ולהכיר היטב את
השינויים החלים במנגינות המוכרות של כל דמות.
התקליטור כולל את המוזיקה בלבד ,ללא
טקסט ,והילדים בונים את סיפור המעשה
בעזרת המורה ,תוך התייחסות למאפיינים
הבולטים בכל אחד מקטעי היצירה.
מחיר חוברת  +תקליטור₪ 50 :
פטר והזאב  - DVDמדריך למורה מצולם
צילום וידיאו של שיעורי מוזיקה בגן ובבי"ס יסודי,
המראה מגוון פעילויות על פי כל קטעי המוזיקה
ביצירה.
מחיר₪ 20 :

__________________________________________________________________________

תמונות בתערוכה מאת מודסט מוסורגסקי  -חוברת לתלמיד
החוברת לתלמיד והתקליטור המצורף מאפשרים לימוד מעמיק של
המוזיקה בכיתה ובבית ,תוך טיפוח יצירתיות של התלמיד בשילוב
אומנויות שונות.
מחיר₪ 40 :

צלילים ואגדות מאת אדווארד גריג  -חוברת לתלמיד
בחוברת ובתקליטור תמצאו קטעים מתוך "פיר גינט",
שלושה קטעים מתוך האוסף "קטעים ליריים" לפסנתר,
ופרק שלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת.
מחיר₪ 40 :

חלומות ליל קיץ מאת פליקס מנדלסון  -חוברת לתלמיד
בחוברת ובתקליטור תמצאו קטעים מתוך "חלום ליל קיץ",
פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת ,שני קטעים
מתוך "שירים ללא מילים" ,ופרק רביעי מתוך הסימפוניה
האיטלקית.
מחיר₪ 40 :

ג'אז בסגנון ניו-אורלינס  -חוברת לתלמיד
החוברת לתלמיד מאפשר מעקב אחר מבנה וצורות
מקובלות בג'אז ומגבירים את ההנאה מן האלתור היצירתי
של הנגנים.
מחיר₪ 40 :

_____________________________________________________________________

הכול בקול  -ספר ותקליטור לזמר הצעיר ובהם 37
שירים בצירוף התווים:
 3שירים לפתיחת השנה
 16שירים הקשורים לנושאי פיתוח הקול והשמיעה
 18שירים בנספח.
הספר כולל הסברים ורקע תיאורטי לזמר הצעיר.
שירים של תרבויות ועמים שונים ,במגוון סגנונות,
לפיתוח כישורים רבים כגון :קשב וריכוז ,שמיעה,
קוליות ,יצירתיות ,דרכי הבעה רגשית ,ספרותית
ומוסיקלית ,בקרת איכות עצמית ,מיומנויות חברתיות
ועוד.
מחיר₪ 90 :

הכול בקול  -מדריך למנצח
מחיר₪ 40 :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

