גיל תיכון – להמצאת ההמנון הקהל מתבקש לעבוד
חלק א'
מטרה :נכיר סוגים שונים של המנונים
 .1תחרות לא נפסיק לשיר – נחלק את הקבוצה לשתיים ונערוך תחרות – בכל פעם ניתן מילה וכל קבוצה תצטרך למצוא
מהר שיר מופיעה בו המילה שנתנו .הקבוצה הראשונה שנתקעת בלי שיר או שחוזרת על שיר שכבר שרו ,מזכה את
הקבוצה השנייה בנקודה.
המילים :אהבה ,ארץ ,דגל ,תקווה
 .2מה פה המנון – נפזר במרחב הפעולה שירים שונים (אפשר להדפיס ,לכתוב או ממש לנגן אותם בפלאפונים) ונבקש
מהחניכים להסתובב סביב השירים ולסדר אותם לפי מה שהכי נכנס מבחינתם להגדרה של המנון ומה הכי לא
(השירים בנספחים).
דיון:
-

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

חלק ב'
מטרה :נשוחח על מה צריך להיות בהמנון תנועתי
 .3תחרות לא נפסיק להחמיא – נחזור שוב לשתי הקבוצות שאיתן התחלנו את הפעילות ונעשה ביניהן משחק חוזר,
הפעם כל קבוצה תצטרך למצוא בתור שלה מחמאה (אמינה מספיק בעיניכם המדריכים ,אתם מוזמנים לפסול) על
התנועה לפי הקטגוריות הבאות :חוויות ,ערכים ,מפעלים (טיולים ,סמינרים ,מחנות) ,חברים ,קהילה ,עשייה משותפת.
דיון:
-

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

חלק ג'
מטרה :ננסה לכתוב את ההמנון התנועתי שינצח בתחרות
 .4הסבר על התחרות – בשבוע התנועה שמתחיל השבוע ( )15.11תערך תחרות רשמית שבסופה (בנר השמיני של
חנוכה) יושמע לראשונה המנון התנועה הרשמי שייכתב על ידי חניכי גיל תיכון מכל הארץ וייבחר על ידי נציגי חניכים,
גרעינרים ובוגרים.
בזמן שנותר לנו לפעולה וגם אחריה ,אנחנו ננסה לכתוב את ההמנון הזה .נתחיל בלחשוב מה המסרים שהוא צריך
לכלול ואחר כך ננסה לחבר ביניהם לכדי שיר אחד.
את השיר יש לשלוח להילה יתח רכזת ההדרכה  0547391866עד ה25.11.20
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הֹומיָה
ְּהּודי ִ
,נֶפֶ ׁש י ִ
ימה
ּ,ולפַּ אֲ ֵּתי ִמזְּ ָרח ָק ִד ָ
ְּ
צֹופיָה
;עַּ יִן ְּלצִ יֹון ִ
,עֹוד ל ֹּא אָ ְּב ָדה ִת ְּקו ֵָּתנּו
,הַּ ִת ְּקוָה בַּ ת ְּׁשנֹות אַּ ְּלפַּ יִם
,ל ְּהיֹות עַּ ם חָ פְּ ִׁשי ְּבאַּ ְּרצֵּ נּו
ִ
ִירּוׁשלַּ יִם
ָ
אֶ ֶרץ צִ יֹון ו

המנון גבעתי
למראות הזריחה לשקיעות של אביב
את קולו של הרוח שמעתי
זאת הרוח אשר מהלכת סביב
זו הרוח ששמה הוא גבעתי
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
ונושאים הם את רוח גבעתי

המנון הפלמ"ח
ִמסָּ ִביב יֵהֹום הַ סַ עַ ר,
ִשח
ֹאשנּו ל ֹא י ַ
אַ ְך ר ֵ
לִ ְפקֻ דָּ ה תָּ ִמיד ֲאנ ְַחנּו,
תָּ ִמיד אָּ נּו ,אָּ נּו הַ פַ לְ מָּ "ח
ִמ ְמטּולָּה עַ ד הַ ֶּנגֶּב,
ִמן הַ יָּם עַ ד הַ ִמ ְדבָּ ר -
ֶּשק
כָּ ל בָּ חּור וָּטֹוב – ַלנ ֶּ
כָּ ל בָּ חּור עַ ל הַ ִמ ְשמָּ ר!
ֶּשר בַ ָּשמַ יִם,
נ ִָּתיב ַלנ ֶּ
ְש ִביל לַפֶּ ֶּרא בֵ ין הָּ ִרים,
מּול אֹויֵב דַ ְרכֵ נּו יַעַ ל,
צּורים
בֵ ין נִ ְקרֹות ּובֵ ין ִ
ִראשֹונִ ים תָּ ִמיד ֲאנ ְַחנּו,
לְ אֹור הַ יֹום ּובַ מַ ְח ָּשְך
לִ ְפקֻ דָּ ה תָּ ִמיד ֲאנ ְַחנּו ,תָּ ִמיד
אָּ נּו ,אָּ נּו הַ פַ לְ מָּ "ח.

שיר של בית"ר
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
מלמיליאן הוא ראש העיר

אין לי ארץ אחרת
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה

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

