הצעה לנקודת מבט לשכבות ח'-ט' | שיר עידוד

מתודה ראשונה :השראה

חֹורב
ִשיר ִעידּוד  /נֹעַ ם ֵ

נשלח לחניכים את השיר "שיר עידוד" של נעם חורב וכל

זֶה ִשיר ִעידּוד
לכָּׁל ִמי ֶש ִמתחָּׁ רפֵ ן בַ ִביּדּוד
לכָּׁל ִמי ֶשנִמצָּׁ א ב ַמצַ ב רּוחַ יָּׁרּוד
לכָּׁל ִמי ֶש ַמרגִ יש ֶשהָּׁ עֹולָּׁ ם ַהזֶה אָּׁ בּוד

השיר לפני שממשיכים.

יֵש לָך כ ֶָּׁרגַע ש ֵתי אֶ פ ָּׁשרּוּיֹות–
ישבֵ ר ,ל ִהיגָּׁמֵ ר
ל ִהתמַ רמֵ ר ,ל ִה ָּׁ
אֹו ִלחיֹות

חניך יקרא את השיר לעצמו.
! חשוב לתת כמה דקות ולוודא שכל החניכים קראו את

מתודה שנייה :דיון בשאלה
-

איפה אתם מרגישים שאתם יותר כגרע :במצב
ישבֵ ר ,ל ִהיגָּׁמֵ ר אֹו לִ חיֹות"?
של "ל ִהתמַ רמֵ ר ,ל ִה ָּׁ

-

באיזה "מירוץ" את.ה מרגיש.ה שאת.ה נמצא.ת?
מה העיסוק ש"זולל" לך את הזמן מהדברים
שאת.ה רוצה לעשות?

-

איזו נקודה חיובית את.ה מוצא.ת בתוך המצב
החדש בו אנחנו נמצאים? מה גורם לך להיות
אופטימי.ת במצב הזה? (כדאי להיות מוכנים עם
כל מיני דוגמאות ,למשל :רציתי לעשות סדר
בבגדים שלי בארון ,לצבוע את החדר שלי ,לראות
סדרה ,להתקשר לסבתא ולסבא וכו')...

יֵש הֲ ֵרי ּדבָּׁ ִרים ֶשל ֹא ִבש ִליטָּׁ תָך
דֹולים
יֹותר ג ִ
יֵש ּדבָּׁ ִרים ֵ
ּוממָך
ִמ ֶמ ִני ִ
ואּולַ י ִמס ַת ֵתר בתֹוְך כָּׁל זֶה ִסיּפּור
אּולַ י הַ ּיקּום ַמע ֲִביר אֹותָך ִשיעּור
רּומז-
והּוא שֹולֵ חַ לָך ֶמסֶ ר ,חָּׁ בּוי ּומ ָּׁ
הֹוריד אֶ ת הָּׁ ֶרגֶל ל ֶרגַע ֵמהַ גַז
ל ִ
לנַּקֹות אֶ ת הַ נ ָּׁש ָּׁמה
ימה
להַ ס ִּדיר אֶ ת הַ נ ִש ָּׁ
לַ עֲצֹור ּולהֹודֹות (יֵש לָך עַ ל ָּׁמה!)
אָּׁ ז זֶה ז ַמן לסַ ֵּדר בַ אֲ רֹון אֶ ת הַ בג ִָּׁדים
יֹותר ז ַמןַ ,רק אַ ָּׁתה והַ ּילָּׁ ִדים
לבַ לֹות ֵ
לַ חֲ זֹור לַ חֲ בֵ ִרים אַ חֲ ֵרי ֶש ִהת ַרחַ ק ָּׁת
לַ עֲׂשֹות ִבינג' לַ ִסד ָּׁרה
ָּׁשאַ ף ּפַ עַ ם ל ֹא ִהסּפַ ק ָּׁת
ִלדפֹוק ַמגָּׁש ֶשל ִּפיצָּׁה
ִלקרֹוא כ ַָּׁמה ספָּׁ ִרים
ִלהיֹות ִעם עַ צמָך
ו ִלכתֹוב עַ ל זֶה ִש ִירים
ל ִהת ַק ֵשר ּול ַדבֵ ר
יֹותר ִמש ֵתי ַּדּקֹות עִ ם ִא ָּׁמא
ֵ
ִלחיֹות ּפָּׁ חֹות הַ חּוצָּׁ ה
ימה
יֹותר ּפ ִנ ָּׁ
ו ִטיּפָּׁ ה ֵ
ו ִאם זֶה ל ֹא עֹוזֵר
ו ִאם אֲ ִני חֹופֵ ר
אֹומר:
ו ִאם אַ ָּׁתה ֵ
״עֲזֹוב אָּׁ ִחיַ ,שח ֵרר״
אָּׁ ז ֵשב בַ בַ יִת ,ויָּׁאללָּׁ ה
ִתת ַמר ֵמר.

