
 | שיר עידודט' -הצעה לנקודת מבט לשכבות ח'

 

 מתודה ראשונה: השראה

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

 חניך יקרא את השיר לעצמו. 

חשוב לתת כמה דקות ולוודא שכל החניכים קראו את ! 

 השיר לפני שממשיכים. 

 

 ן בשאלהדיו :שנייהמתודה 

ם יותר כגרע: במצב איפה אתם מרגישים שאת -

ֵמרל  " של  ִהיגָּׁ ֵבר, ל  ִהישָּׁ ֵמר, ל  ַמר  יֹות ִהת   "?אֹו ִלח 

 מרגיש.ה שאת.ה נמצא.ת?באיזה "מירוץ" את.ה  -

עיסוק ש"זולל" לך את הזמן מהדברים  מה ה

 רוצה לעשות? .ה שאת

ת.ה מוצא.ת בתוך המצב ו נקודה חיובית אאיז -

היות  החדש בו אנחנו נמצאים? מה גורם לך ל

ת מוכנים עם  להיו.ת במצב הזה? )כדאי אופטימי

דוגמאות, למשל: רציתי לעשות סדר כל מיני 

ר שלי, לראות בבגדים שלי בארון, לצבוע את החד

 וכו'...(  , להתקשר לסבתא ולסבאסדרה

 

 ִשיר ִעידּוד / ֹנַעם חֹוֵרב

 ר ִעידּודֶזה ִשי

ֵפן ַבִביּדּוד ר  חָּׁ ל ִמי ֶשִמת  כָּׁ  ל 

ַמַצב רּוַח יָּׁרּוד א ב  צָּׁ ל ִמי ֶשִנמ  כָּׁ  ל 

בּוד ם ַהֶזה אָּׁ עֹולָּׁ ִגיש ֶשהָּׁ ל ִמי ֶשַמר  כָּׁ  ל 

רּוּיֹות שָּׁ ֵתי ֶאפ  ֶרַגע ש  ָך כָּׁ  – ֵיש ל 

ֵמר ִהיגָּׁ ֵבר, ל  ִהישָּׁ ֵמר, ל  ַמר  ִהת   ל 

יֹות  אֹו ִלח 

ָך ת  ִליטָּׁ ִרים ֶשלֹא ִבש  בָּׁ  ֵיש ֲהֵרי ּד 

דֹוִלים ִרים יֹוֵתר ג  בָּׁ  ֵיש ּד 

ָך  ִמֶמִני ּוִממ 

תֹוְך כָּׁל ֶזה ִסיּפּור ַתֵתר ב  אּוַלי ִמס   ו 

ָך ִשיעּור קּום ַמֲעִביר אֹות   אּוַלי ַהּי 

ז רּומָּׁ בּוי ּומ  ָך ֶמֶסר, חָּׁ הּוא שֹוֵלַח ל   - ו 

רֶ  הֹוִריד ֶאת הָּׁ ֶרַגע ֵמַהַגזל   ֶגל ל 

ה מָּׁ שָּׁ ַנּקֹות ֶאת ַהנ   ל 

ה ִשימָּׁ ִּדיר ֶאת ַהנ  ַהס   ל 

ה!( ָך ַעל מָּׁ הֹודֹות )ֵיש ל   ַלֲעצֹור ּול 

ִדים גָּׁ ַסֵּדר ַבֲארֹון ֶאת ַהב  ַמן ל  ז ֶזה ז   אָּׁ

ִדים לָּׁ ַהּי  ה ו  ַמן, ַרק ַאתָּׁ ַבלֹות יֹוֵתר ז   ל 

ַרַחק    תָּׁ ַלֲחזֹור ַלֲחֵבִרים ַאֲחֵרי ֶשִהת 

ה רָּׁ ג' ַלִסד   ַלֲעׂשֹות ִבינ 

תָּׁ  ַּפק  ַאף ַּפַעם לֹא ִהס   שָּׁ

ה פֹוק ַמגָּׁש ֶשל ִּפיצָּׁ  ִלד 

ִרים פָּׁ ה ס  רֹוא ַכמָּׁ  ִלק 

ָך מ  יֹות ִעם ַעצ   ִלה 

תֹוב ַעל ֶזה ִשיִרים ִלכ   ו 

ַדֵבר ַקֵשר ּול  ִהת   ל 

א ֵתי ַּדּקֹות ִעם ִאמָּׁ  יֹוֵתר ִמש 

חֹות ַהח יֹות ּפָּׁ הִלח   ּוצָּׁ

ה ִנימָּׁ ה יֹוֵתר ּפ  ִטיּפָּׁ  ו 

ִאם ֶזה לֹא עֹוֵזר  ו 

ִאם ֲאִני חֹוֵפר  ו 

ה אֹוֵמר ִאם ַאתָּׁ  :ו 

ֵרר״ ִחי, ַשח   ״ֲעזֹוב אָּׁ

ה יָּׁאללָּׁ ז ֵשב ַבַבִית, ו   אָּׁ

ֵמר ַמר   .ִתת 


