
 

 

 ודבלהמצאת ההמנון הקהל מתבקש לע –גיל תיכון 
 חלק א'
 נכיר סוגים שונים של המנונים מטרה:

 
פעם ניתן מילה וכל קבוצה תצטרך למצוא בכל  –את הקבוצה לשתיים ונערוך תחרות נחלק  –תחרות לא נפסיק לשיר  .1

רו, מזכה את מהר שיר מופיעה בו המילה שנתנו. הקבוצה הראשונה שנתקעת בלי שיר או שחוזרת על שיר שכבר ש
 הקבוצה השנייה בנקודה.

 תקווה ארץ, דגל,אהבה, המילים: 
 

במרחב הפעולה שירים שונים )אפשר להדפיס, לכתוב או ממש לנגן אותם בפלאפונים( ונבקש נפזר  –מה פה המנון  .2
 לאסדר אותם לפי מה שהכי נכנס מבחינתם להגדרה של המנון ומה הכי ירים ולמהחניכים להסתובב סביב הש

 )השירים בנספחים(.
 

 דיון:
 לפי מה החלטתם מהו המנון ומה לא? -
 להמנון? מה המרכיבים שלדעתכם חייבים להיות בו?מה הופך שיר  -
 מה הופך המנון להמנון טוב? -

 
 חלק ב'
 נשוחח על מה צריך להיות בהמנון תנועתי מטרה:

 
שוב לשתי הקבוצות שאיתן התחלנו את הפעילות ונעשה ביניהן משחק חוזר, נחזור  – תחרות לא נפסיק להחמיא .3

מחמאה )אמינה מספיק בעיניכם המדריכים, אתם מוזמנים לפסול( על  בתור שלה הפעם כל קבוצה תצטרך למצוא
 ינרים, מחנות(, חברים, קהילה, עשייה משותפת.חוויות, ערכים, מפעלים )טיולים, סמ התנועה לפי הקטגוריות הבאות:

 
 דיון:

 מאמינים ומתחברים?מה מהן אתם באמת למכל המחמאות שאמרתם,  -
 מה הדבר הקטן או הגדול שאתם הכי אוהבים בתנועה? -
 האם הדברים האלה צריכים להופיע בהמנון התנועה? -
 מה הסיפור שהוא צריך לספר? מה המסרים שצריכים להיות בו? האם צריך לדעתכם המנון תנועתי? -

 
 חלק ג'
 את ההמנון התנועתי שינצח בתחרות ננסה לכתוב מטרה:

 
( תערך תחרות רשמית שבסופה )בנר השמיני של 15.11התנועה שמתחיל השבוע )בשבוע  –הסבר על התחרות  .4

חניכים, שייכתב על ידי חניכי גיל תיכון מכל הארץ וייבחר על ידי נציגי  חנוכה( יושמע לראשונה המנון התנועה הרשמי
 גרעינרים ובוגרים.

המסרים שהוא צריך  זה. נתחיל בלחשוב מהבזמן שנותר לנו לפעולה וגם אחריה, אנחנו ננסה לכתוב את ההמנון ה
 לכדי שיר אחד. לכלול ואחר כך ננסה לחבר ביניהם
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 נספחים:

 
 התקווה

 
ִניָמה ָבב פְּ לֵּ ל עֹוד בַּ  כֹּ

הּוִדי הֹוִמָיה  ,ֶנֶפׁש יְּ
ָרח ָקִדיָמה י ִמזְּ ֲאתֵּ פַּ  ,ּולְּ

ִציֹון צֹוִפָיה ִין לְּ  ;עַּ

נּו ָותֵּ ָדה ִתקְּ ֹּא ָאבְּ  ,עֹוד ל
ִים פַּ לְּ נֹות אַּ ת ׁשְּ ָוה בַּ ִתקְּ  ,הַּ
נּו צֵּ רְּ אַּ ִׁשי בְּ ם ָחפְּ יֹות עַּ  ,ִלהְּ

ִים  ֶאֶרץ ִציֹון ִוירּוָׁשלַּ

 
 
 

 המנון גבעתי

 

 למראות הזריחה לשקיעות של אביב
 את קולו של הרוח שמעתי

 זאת הרוח אשר מהלכת סביב
 גבעתי זו הרוח ששמה הוא

 
 מי שחלם גבעתי מי שנשם גבעתי

 מי שהלך עימנו בדרכים
 שב וחוזר גבעתי
 שב ואומר גבעתי

 עם גבעתי הלאה ממשיכים
 

 והיום הם חוזרים ונושאים על גבם
 את הניב הרעות בו נשבעתי

 הם שבים למפה ממדבר ומים
  יונושאים הם את רוח גבעת

 
  



 

 

 המנון הפלמ"ח
 

ִביב ֵיהֹום ַהַסַער,  ִמסָּ
 ַאְך רֹאֵשנּו לֹא ִיַשח

ִמיד ֲאַנְחנּו, ה תָּ  ִלְפֻקדָּ
ִמיד אָּ  "חתָּ נּו ַהַפְלמָּ  נּו, אָּ

 
ב, גֶּ ה ַעד ַהנֶּ  ִמְמטּולָּ
ר   -ִמן ַהיָּם ַעד ַהִמְדבָּ

חּור וָּטֹוב  ל בָּ ק –כָּ  ַלנֶּשֶּ
ר! חּור ַעל ַהִמְשמָּ ל בָּ  כָּ

 
ַמִים, ר ַבשָּ ִתיב ַלנֶּשֶּ  נָּ

ִרים, א ֵבין הָּ רֶּ  ְשִביל ַלפֶּ
 מּול אֹוֵיב ַדְרֵכנּו ַיַעל,
 ֵבין ִנְקרֹות ּוֵבין צּוִרים

 
ִמיד ֲאַנְחנּו,  ִראשֹוִנים תָּ

ְך  ְלאֹור ַהיֹום ּוַבַמְחשָּ
ִמיד ִמיד ֲאַנְחנּו, תָּ ה תָּ  ִלְפֻקדָּ

"ח. נּו ַהַפְלמָּ נּו, אָּ  אָּ
 

 
  



 

 

 רשיר של בית"

 
 

 יש קבוצה אחת בירושלים
 שאותה אני אוהב

 ואיתה אלך באש במים
 ואתן לה את הלב

 
 יאללה יאללה יא בית"ר

 איזה יופי של קבוצה
 איזה יופי של תרגיל

 יאללה יאללה יא בית"ר
 מנורה על החולצה

 וכדורגל מברזיל
 

 שוקלד מנטה מסטיק על הגובה
 ניסים בכר מאושר

 לקבוצה היום נסיר ת'כובע
 הגביע של בית"ר

 
 ...יאללה יאללה יא בית"ר

 
 לבית"ר כל איש היום יגידו

 אך, מה טוב ומה נעים
 לא אכפת לנו מה שיגידו

 !כן, אנחנו משוגעים
 

 ...יאללה יאללה יא בית"ר
 

 השמחה אותי כמעט הורגת
 אין לי כח כבר לשיר

 וגם טדי כבר הודה לרגע
 רמלמיליאן הוא ראש העי

 
 אין לי ארץ אחרת

 
 תאין לי ארץ אחר

 תגם אם אדמתי בוער
 תרק מילה בעברית חודר

 יאל עורקיי, אל נשמת
 באב, בלב רעבגוף כו

 יכאן הוא בית
 

 ילא אשתוק, כי ארצ
 השינתה את פני

 ,לא אוותר לה
 ,אזכיר לה

 הואשיר כאן באוזני
 העד שתפקח את עיני



 

 

 

 המנון לאופטימי
 

 עוד מהמורה, הדרך קשה
 קשה להאחז, לא מפחד.

 כמעט מוותר, זהו, הגענו לסוף
 עומד להתרסק, נחיתה מהירה.

 
 מאבד קצת שליטה, סוף המסלול.
 מאבד קצת שליטה? סוף המסלול.

 
 לא מוותר אני נלחם עד הסוף

 יש לי כיוון לא מוותר
 
 
 
 


