
איזה רושם אני רוצה להשאיר אחריי 

 ?בשבט

 

שימו לב למתודה הראשונה של  הכנה לפעילות:

הפעילות. יום לפני הפעילות שמתקיימת למעשה 

להכין לפעילות בנוסף, יש לבקש מהחניכים.ות 

 לידם דף ועט.

 

בשיחת הפעילות תעבור    :להעברת הפעילות  הערה

חות )זום, מאפליקציות השיוידאו שכבתית באחת 

. בשיחת וידאו ניתן לקיים שיחה עם הנגאווט וכו'(

כלל החניכים, לשתף את המסך של המדריכ.ה 

ולעשות הסברים כאשר החניכים.ות במצב של 

 'השתק'.

 

 הכנה לפעולה( )  ייצוג ראשונה:מתודה 

רשימת שירים לפני הפעולה  נשלח לחניכים.ות

)אפשר להכין פליליסט ביוטיוב( כולל את מילות 

השיר ונבקש מהם להאזין לפני הפעולה ולכתוב 

 בקצרה את התחושות שלהם. 

בתחילת הפעולה ניתן לבקש מכל חניכ.ה להגיב 

באימוג'י על התחושה מהשירים / להגיד במילה 

 איזה שיר הכי 'תפס' אותו.

   | ללא :ציוד |שירי פרידה נספחים: | דק' ללא זמן:

 

   שיתוף :שניהמתודה 

ומקיימים שיח ושיתוף בין פעולה מתכנסים ל

חברי השכבה על תחושות שעולות להם בנוגע 

 לפרידה. שואלים:

 ?לאיזה שיר הכי התחברתם, ולמה •

אילו מחשבות עולות לי לראש בנוגע  •

 ?לפרידה

 ?עם אילו פרידות אני מתמודד בסוף שנה •

 ?החששות שלי מהפרידה הקרבהמה  •

חשוב לאפשר לחניכים לשתף  :הערות למדריך

 ולספר מחשבות שמתעוררות בהם.

חשוב  נקודות חשובות להצלחת הפעילות:

גם  -ליצור אווירה נינוחה לשיתוף ולדיון מעמיק

 בשיחת וידאו. במידה ויש תחושה שמישהו.י

מהחניכים לא מצליחים להיות בשיח אפשר גם 

 להחליט שהפעילות עוברת בקבוצות קטנות יותר. 

   ללא | ציוד: | ללא  נספחים: דק' | 20  זמן:

 

   בעה ביצירה ה לישית:שמתודה 

. בשלב זה דף ועט .ות יכינו לפני הפעולההחניכים

לעצמם מכתב של הפעילות נבקש מהם לכתוב 

פרידה, מנוקדת המבט של בעל תפקיד אחר 

בשבט )חניך, ראש הגדוד, חבר שכבה, מרכז צעיר, 

 .מרכז בוגר, מדריך שכבה, וכו'(

 שאלות מנחות לכתיבת המכתב:  

 ?איך התנהלתי השנה •

 ?האם עשיתי משהו מיוחד עבור השבט •

מיוחד בשבט, בגדוד האם קידמתי תחום  •

 ?או בשכבה

 ?איך השפעתי על כותב המכתב •

 ?מדוע הוא כותב לחניך •

 ?האם הכותב השפיע על החניך •

האם היה מקרה ראוי לציון? ואם כן מה  •

 ?הוא 

המטרה של המכתב היא לזמן  הערות למדריך:

לחניך בחינה עצמית בדיעבד, ומבט הלאה בעין 

המכתבים ולתת ביקורתית. מומלץ לשמור את 

)בזמן  אותם לחניכים בסוף השנה במחנה הקיץ

של פעילות מרחוק ניתן לבקש מהחניכים.ות 

לשלוח את המכתבים לביתו של המדריכ.ה / 

לשמור אותו אצלו עד הודעה חדשה/ לשלוח 

 .במייל או בתמונה למדריכ.ה( 

 



כל אחד   -דף ועט ציוד: | ללא  נספחים:  דק' | 20 זמן:

   | לעצמומכין 

 

 דין בשאלה רביעית: מתודה 

 פותחים בדיון מסכם:

איך היה לכתוב את המכתב? מישהו  •

  ?רוצה לשתף את המכתב שכתב

האם לדעתכם אתם בכיוון הנכון? האם  •

  ?יש צורך בשינוי

מה הציפיות שלכם מעצמכם להמשך  •

 ?השנה

איזה רושם אתם רוצים להשאיר ואיזה  •

 ?חותם

חשוב לסיים בהסבר  :.ההערות למדריך

שאנחנו עדיין בעיצומה של השנה  .ותלחניכים

ולא נפרדים, וזו נקודת זמן מצויינת להגשים את 

כל שעוד לא הספקתם לעשות בשבט ובכלל 

וליצור חוויות פרידה טובה ומשמעותית לכם 

 כשכבה ולשבט.

   ללא | ציוד: | ללא  נספחים: דק' | 20  זמן:

 

  



 שירי פרידה 

   פרידה  שיר

   ארצי  שלמה

 ארצי שלמה  :ולחן מילים

 

 

   ,פרידה  שיר זה

  .שלום אמרי  רק בואי אז

   תודה אומר   אני

   ,שחלום יודעת  ואת

   ...להתגשם סופו

   תודה אומר   אני

   נושק כך  ואחר

 

   ,עוזב שים  חופים כמו

   .ממך  עכשיו עובר  אני

   ,כאב ובין דמעות בין

   ...אני הולך  אני

 

   פרידות  שיר זה

  ,השורות  בין אומרים תמיד

   ,חידות שכמו

   .פתורות  אינן הן   גם פרידות

   , מנוחה בי  אין

   שבי רוחך

   .בוכה היא גם

 

   ...עוזב שים  חופים כמו

 

   ,עצובות  הן  הפרידות כל

   ,חותך המילים כאב

   ,ענית ולא   שנה טלפנתי

 . ממך הולך  אני

  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=975&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=975&lang=1


   הדרך מכאן

   סנדרסון דני

 

  נרגש  טיפה נראה אני אם

   חדש שהכל מפני רק זה

   שלום  לך  לומר צריך  לא

  חלום להגשים  יוצא  אתה

 

   מפתיעה   הדרך  מכאן

   לרע  לפעמים  לטוב

   בה צעדתי אני גם

   תורך גם  והגיע

 

  אחד   שבמצמוץ קרה איך

   אחת בבת גדלת אתה

   להתפרץ  שלך  הזמן זה

   חפץ שליבך  כיוון לכל

 

   מפתיעה   הדרך  מכאן

   לרע  לפעמים  לטוב

   בה צעדתי אני גם

   תורך גם  והגיע

 

   מעוננים  שמיים תחת

   לבדך  לעיתים  תרגיש

  קשים ימים  יבואו  אם וגם

   איתך   שם אהיה  אני

 

  מכיר אני הזה  השביל את

   צעיר בעודי בו עברתי 

   שלטים כמה שיש תגלה

   מטעים טיפה  הם שלפעמים

 

   מפתיעה   הדרך  מכאן

   לרע  לפעמים  לטוב

   בה צעדתי אני גם

 תורך  גם  והגיע

 

 

  

 

  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=314&lang=1


   גוזל עוף

   איינשטיין  אריק

 

   הקן את  עזבו  שלי הגוזלים

   ועפו  כנפיים פרשו

   בקן נשארתי זקנה ציפור ואני

   .בסדר יהיה   שהכל מאוד מקווה

 

  היום  שיבוא  ידעתי  תמיד

   להיפרד צריך  שבו

   פתאום לי בא  ככה זה  עכשיו אבל

   .דואג  קצת  שאני הפלא  מה אז

 

   גוזל עוף

   השמיים  את  חתוך

   לך שבא לאן טוס

   תשכח אל רק

   בשמיים  נשר יש

   .לך גור

 

  בקן   לבדנו נשארנו  עכשיו 

   ביחד  אנחנו אבל

   כן  לי תגידי חזק  אותי  חבקי

   להזדקן כיף  ביחד  תדאגי אל

 

   ...גוזל עוף

 

  בטבע  זה  שככה יודע  אני

   קן  עזבתי  אני וגם

   הרגע  כשבא  עכשיו אבל

   בגרון קצת  מחניק אז

   .בגרון קצת  מחניק

 

 ... גוזל עוף

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1


 

 

  אהבה  של אחד  סיפור עוד

   תבורי שימי

 

   אהבה של  אחד סיפור עוד

  האורות  את שסוגרים  לפני

   אהבה של  אחד סיפור עוד

   השורות מבין  שיוצאת

   קטנה  אחת לחישה עוד

  הבתים אל  שהולכים לפני

   הראשונה   הפגישה  מן זכרונות

   המבטים כשהצטלבו

 

   צוחקת  את ופעם ,בוכה  את פעם

   ללכת הזמן  זה כי ,דמעה מזילה

   להתחלה  סוף יש  האהבות לכל

   מילה לומר  בלי ,במבט רק נפרדים

 

   אשליה של  אחד סיפור עוד

  תגמר היא   אם ידענו שלא

   שהיה   מה כל את בלב אוספים

   יותר טוב ופעם  רע פעם

   קטנה  אחת נשיקה  עוד

   האש את  שמכבים לפני

   משונה , כזאת הרגשה  מין

  ניפגש  עוד אבל ,הסוף שזה

 

 ... בוכה את פעם  כי

  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=955&lang=1


 

 

   מסע יומן

  איינשטיין ואריק גפן אביב

 

  ויציאה   שבילים אינספור 

   מסע יומן בתוך רושם

   להיבלע ולא להתערבב

   מסע יומן בתוך רושם

 

   בא מישהו  אם והיה

   תסתובב אל

   להיות   יכול תמיד  זה כי

   הלב את לך  שידליק זה

  בשלווה  הכאב   את יפרוק

 

  המכה   על גובר   הרוך מגע

   מסע יומן בתוך רושם

   אהבה  של אבק עשויים  כולנו

   מסע יומן בתוך רושם

 

   תפילות ונושאים  למעלה  מביטים

   שוכחים כשבינתיים 

   לחיות שהמשמעות

   ולענות השאלות   את לשאול  היא

 

 ...בא מישהו  אם והיה

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2763&lang=1


 

 

   לאור יוצא

   בנאי אהוד

   כאן  מתחיל  הזה  השביל 

   למעין בנק סניף  בין

   מסומן תמיד לא  ,סלול לא

  . כאן מתחיל  הזה  השביל 

 

   העיר  את  חוצה

   ההר על  עולה

   הים  על  ממשיך

   מחר  גם  ממשיך

   הבתים  בין ,באויר  חותך

   .חדשים  חיים  אל  ,האור אל  יוצא

 

  עכשיו  עליו  עלה  ,עליו לך

  עכשיו  עליו  עלה  ,עליו לך

   מעליך ציפורים  מלאכי 

   צעדיך את מלווים

   אור נדלק מרחוק

   .לחזור  שתוכל כדי תסטה אל

 

   כאן מתחיל  הזה  השיר

   הלבן  הדף  על כחול 

  מכוון  תמיד לא ,גמור לא

   .כאן מתחיל  הזה  השיר

 

   העיר  את  חוצה

   ההר על  עולה

   הים  על  ממשיך

   מחר  גם  ממשיך

   אנשים  בין ,באויר  חותך

   .חדשים  חיים  אל  ,האור אל  יוצא

 

 ... עליו לך

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=57&lang=1


 

 

  מתחיל חדש משהו

  רובס דני

  ברחובות מתגלגל מתחיל משהו

  במדרגות יורד אחר משהו

  בזנב  לו תופס קורה, משהו

  עכשיו אצלי מתחיל חדש משהו

  ומסתכל עומד מוכר מישהו

  אוכל ומישהו הרחוב אמצע

  למקצב  כבר הופכים רעשים כמה

  עכשיו אצלי מתחיל חדש הומש

 

  נכון בזמן תמיד קורים דברים

  ההמון בין הולכים באים

  בי מקרי ומגע תראי, עיניי את

  אפשרי עוד הכול קורים, ניסים

 ? תעברי את פתאום האם

 

  העסוקה לעיר יורד שוב ערב

  מחכה שם מונית מתגנב, חושך

  ברעב  גווע קטן רחוב חתול

  עכשיו אצלי מתחיל חדש משהו

  מהחלון מציץ מתוקים ריח

  ראשון אור כבר עולה במרחקים שם

  מתחתיו כורע רחוב של קטע

  עכשיו אצלי מתחיל חדש משהו

 

 ... נכון בזמן תמיד קורים דברים

 

  לקו מתחברות כבר הנקודות כל

  עכשיו אצלי מתחיל חדש משהו

 

 ... נכון בזמן תמיד קורים דברים

 

  לבד פה  עוד יאנ שלווה, של רגע

  ביד יד לו מחזיק עובר, צעיר זוג

  רחב חיוך פנים, לפינה מעבר

 ... עכשיו אצלי מתחיל חדש משהו

... עכשיו אצלי מתחיל

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=316&lang=1


 

 

  


