
 "התורה את מקבלים"

 תכניתשאפשר להיעזר בהם ב לשירים וקישורים הצעות

 מסורתיים שירים

 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4289300,00 גאון יהורם בביצוע – אל מפי

  http://www.piyut.org.il/tradition/578.html?currPerformance=706 םשוני פייטנים בביצוע

 קשת ששי בביצוע – תורה בשמחת ושמחו שישו

be.com/watch?v=8daG_5aXh7ghttp://www.youtu 

 http://www.youtube.com/watch?v=v6MfMZ7x028 חיטמן עוזי בביצוע - עולם אדון

 tual/18.htmlhttp://www.piyut.org.il/tex אחרים בביצועים 

 http://www.youtube.com/watch?v=Pft9mW5oRS0 בשן יגאל בביצוע – במרומיו שלום עושה

 2yDQ2SlAKIhttp://www.youtube.com/watch?v=R רוןטהגבע בביצוע

  פיך תורת לי טוב

 השמים ישמחו

  תאיר ציון על חדש אור

  ברכה לכם והריקותי

 

 יותר חדשים שירים

 אילנית בביצוע –( 5 ביחידה מופיע) התורה את כשקיבלו

xMwlP-keshekiblu/s/https://soundcloud.com/user377419959  

( הקדמה מילות כמה עם) לוי ואושיק מסטיק-מנטה-שוקולד בביצוע

http://www.youtube.com/watch?v=gKalA6JW0_8 

 //:www.youtube.com/watch?v=3vUYZjwPvOMhttp נוסף בביצוע

 חזה עפרה בביצוע – "(במרומים שם־אי לו היושב הוא)" תפילה

http://www.youtube.com/watch?v=bnh5VZwnp0U 

 http://www.youtube.com/watch?v=btX_zkj9vXg מסורי איתן בביצוע – במתנה לך נתן אלוהים

/http://www.youtube.com  ודבש חלב בביצוע – הללויה

http://www.youtube.com/watch?v=byRwAYT5GZg&feature=kp 

 http://www.youtube.com/watch?v=UFG5gwQnkWg גאון יהורם בביצוע – כנרת ים שפת על

 =1#versionshttp://www.zemereshet.co.il/song.asp?id זמרשת באתר נוספים ביצועים 
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 https://www.youtube.com/watch?v=SCAktO- הטבעית הברירה בביצוע – טודרא בכפר אצלנו

 IcgY 

 http://www.youtube.com/watch?v=Z8_3C8_16lc הטבעית והברירה דאור דוד בביצוע

 זמרשת באתר אילת יעל בביצוע – "(וחמים צר קטן חדר)" ת"בי־ף"אל

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2648 

 http://zemer.co.il/song.asp?id=227 זמרשת באתר ביצועים שני –  זיו של יום

 http://www.youtube.com/watch?v=atqlJShQi6o אופיר רונית בביצוע – אורה תורה

( ביצועים כמה) זמרשת אתר –( 7 ביחידה מופיע) ורבקה יעזראל

http://zemer.co.il/song.asp?id=301#versions 

 

 העולם בריאת על שירים

 http://www.youtube.com/watch?v=JYzRLyzW7Oo שושן גבי בביצוע – (מנור אהוד) בראשית

 http://www.youtube.com/watch?v=kKy3wwD0FyU התרנגולים בביצוע – (חפר חיים) בראשית

 

 (:שלעיל יםהשיר מלבד) הכנסת בבית הביקור בעת להשמיע שאפשר שירים

 http://www.youtube.com/watch?v=XP0h4jElUhQ ארי בן מוש בביצוע – למעלות שיר

 Lm3wAWs-http://www.youtube.com/watch?v=BHI קרדונר יוסף בביצוע

 http://www.youtube.com/watch?v=70I6ihs1xoA חממה עובדיה בביצוע – בכוח אנא

 /http://kobioz.bandcamp.com/track--24 אוז קובי בביצוע – ורעי אחי למען

 http://e.walla.co.il/?w=/210/1456940 חממה עובדיה בביצוע

 gpE-http://www.youtube.com/watch?v=TUBrSb8 - הנדל ונחמה נתן שולי בביצוע – דודי לכה

 http://www.youtube.com/watch?v=AiSUI0bA9eI ארצי שלמה ביצועב 

 http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=217 זמרשת באתר ביצועים כמה 

 http://www.youtube.com/watch?v=WgjI25mJXc0 אלה בת ביצועב – אני מודה

 http://www.youtube.com/watch?v=o_wQqzeMZTE (אריאל מאיר) אני מודה
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