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 אני ואתה נשנה את העולם

 )שירי מעורבות( 

 

 מטרות

  מעורבות למעורבות -רצף שבין איעל הלהבהיר את מקומו של המשתתף

 גבוהה.

  אמונה שיש הנובעת מלעורר בקרב המשתתפים מוטיבציה למעורבות בקהילה

 יכולתם לגרום לשינוי בחברה.ב

 

 דקות.  45 משך הפעילות:

 

 עזרים  

טכנולוגיה מתאימה או  באמצעותלהשמיע את השירים רצוי  שירים המופיעים בנספח. -

 יוטיוב )מצורפים קישורים(.מלהקרין את הקליפים 

 

 מהלך הפעילות

 מליאהב -שלב א' 

נוסף ריק על קירות  בריסטולושירים ה שעליהם מילות בריסטוליםהמנחה יתלה  .1

 . הבריסטוליםהחדר. יש ליצור מרווח בין 

, יקראו את הכתוב ויעמדו ליד השיר הבריסטוליםהמשתתפים יעברו בין  .2

רצוי להשמיע את  ,מעורבותם בחברה. בזמן הסבבדרך לותיו מבטאות את ישמ

 השירים.

 הריק. הבריסטולשיר יעמדו ליד  שוםמזדהים עם  שאינםמשתתפים  .3

 

 קבוצתי -שלב ב' 

 שבחרו. יםפי השיר-המשתתפים ישבו בקבוצות על .1

 לבחירתם הקבוצה ישוחחו על הסיבות חברי כל משתתף יספר מדוע בחר בשיר. .2

 .בשיר

                                                           
  מעורבות בקהילה –מחויבות אישית " התכניתהפעילות לקוחה מתוך".  
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 תהמעורבות החברתית המתבטא דרךתתכונן להציג בפני המליאה את כל קבוצה  .3

 פלקט. בהצגה או בחמשיר, בדעת הקבוצה בנושא. אפשר לעשות זאת את ו בשיר

 

 מליאהב - שלב ג'

 שהכינו. יםהתוצריציגו את  הקבוצותנציגי  .1

 שאלות לדיון: .2

 מהו מחירה של אדישות ומה מחירה של מעורבות גבוהה מדי? -

 האם קיים רווח אישי במעורבות? -

  לאלה שרוצים לשנות אתמה יחסה מה יחס החברה ל"יושבים על הגדר"?  -

 "פראיירים",  בים על הגב"? )הערצה, חושבים שהםש"שוכ לאלהמה יחסה העולם?   

 מבינים אותם, כועסים עליהם(.  

 לאיזו קבוצה מקבוצות אלו אתם שייכים? לאיזו קבוצה הייתם רוצים להשתייך?  -

 הסבירו.  
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 שירי מעורבות -נספח 

 
 

 אני ואתה נשנה את העולם

 )מילים: אריק איינשטיין, לחן: מיקי גבריאלוב(

 אני ואתה נשנה את העולם.

 ...אני ואתה, אז יבואו כבר כולם

 קליפ

 מילים

 

 

 יושב על הגדר

 לים: אריק איינשטיין, לחן: שלום חנוך(י)מ

 ...בסדר עם כולם ,יושב על הגדר, רגל פה רגל שם, יושב על הגדר

 קליפ

 מילים

 

 

 אני שוכב לי על הגב

 לים: יעקב רוטבליט, לחן: אריאל זילבר(י)מ

 ...יאני שוכב לי על הגב מביט אל התקרה, רואה כיצד חולפים ימי

 קליפ

 מילים

 

 

 שני ימים יש בארץ ישראל

 שני ימים יש בארץ ישראל.

 ...האחד, מימיו מתוקים ודגים חיים בו. כתמי ירק מפארים את גדותיו

 מילים
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https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS-poyMg
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=166&wrkid=400
https://www.youtube.com/watch?v=mchgrIehDT0
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=166&wrkid=1551
https://www.youtube.com/watch?v=mm-PgwiCv0U
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=162&wrkid=430
http://www.saroog.co.il/modules.php?name=articles&op=ViewItems&vid=352
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 לתת   

 זאב, לחן: בועז שרעבי(-לים: חמוטל בןי)מ

 .לתת כשאתה אוהב, לתת את הנשמה ואת הלב

 ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל?

 ...עוד תלמד לתת

 קליפ

 מילים

 

 כולנו זקוקים לחסד

 ...כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע

 קליפ

 מילים
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https://www.youtube.com/watch?v=leSkcwSwwys
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=183&wrkid=2020
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=183&wrkid=2020
https://www.youtube.com/watch?v=rROZKLwxLss
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=713&wrkid=4055

