הקשב לחלום
יוסי נבו ,מרים טוקאן ,דני ליטני ואורית פלג
מילים ולחן :יוסי נבו

האיש הקטן בלילה חלם,
שהגיע הזמן לשלום בעולם,
בבוקר הוא קם ונזכר בחלום,
אפנה למנהיג ,הן רוצה הוא שלום!
פנה למנהיג ודיבר בלי בושה,
כי אחראי הוא לשלום כל איש ואישה,
אמר לו" :מנהיג ,חלמתי עליך,
תוכל להוביל לפיוס אחריך".
הקשב לחלום ,דבר רק שלום,
ותן הזדמנות לכל התקדמות,
ומי שאמר שרוצה הוא שלום,
הושט לו ידך בתקווה ובחום.
כיצד זה חלמת ,האם לא תבוש?
הן אני אחראי ,הן אני הוא הראש
ואני כבר אמרתי שאין לדבר,
הרי זה ברור ,האויב הוא סורר!
הגד לו מילים פשוטות וברורות,
השמע לו צלילי מנחה וברכות,
אל תמהר להפנות לו גבך,
הראה לו פניך ופתח לבבך.
הקשב לחלום...
וכשהאיש הקטן ראה שאין סוף,
המנהיג הוא עקשן וחסר כל מעוף,
החליט לשנות ,לצאת ,לעבור,
ביד נטויה ,מחושך לאור.
יאמר בסיפור ,יקרא הוא בקול,
יזמין כל יריב ,לצאת במחול,
ישיר לכולם בקול רך וערב,
שירים שבוקעים עמוק מן הלב.
הקשב לחלום ,דבר רק שלום,
ותן הזדמנות לכל התקדמות,
ומי שאמר שרוצה הוא שלום,
הושט לו ידך בתקווה ובחום.

יוסי נבו )נולד ב (1955 -
יוסי נבו מגדיר את עצמו :יוצר בתחום המסחרי ,פורץ דרך בתחום האינטרנט והסלולר .בשעות הפנאי ,שוחה,
כותב ,מלחין ,מעבד ומבצע .חבר באקו"ם.

על השיר
בפתיחה לקליפ של השיר שהעלה יוסי נבו לאתרי האינטרנט הוא כותב את המילים הללו:
"במהלך חודש אוקטובר  2007כשבאוויר ריחפו איתותי שלום ורוחות מלחמה התקבצו כמה מטובי
היוצרים בישראל על מנת לקחת חלק ביצירת השלום".

הצעה לפעילויות:
פעילויות תוכן:
•

מה מציע האיש הקטן למנהיג?

•

כיצד מגיב המנהיג?

•

האם האיש הקטן מתייאש מתגובת המנהיג?

•

מיהו האיש הקטן? האם אנשים קטנים יכולים להשפיע?

•

מי צודק לדעתכם?

•

האם יש לכם הצעה משלכם? הוסיפו בית לשיר שבו תבטאו את ההצעה שלכם.

•

מה הופך רצון של מישהו ל"חלום"? האם אפשר להגשים חלומות?

•

האם גם לכם יש "חלום" שתרצו להציע למנהיג להגשים?

•

מה הופך אנשים למנהיגים?

פעילויות במוסיקה:
האזינו לשיר "הקשב לחלום" בביצוע יוסי נבו ,מרים טוקאן ,דני ליטני ואורית פלג:
http://www.youtube.com/watch?v=rUjnndkbBc8

•

הקשיבו לפתיחה לשיר .מדוע לדעתכם בחר המעבד לשיר לפתוח באופן הזה את השיר?

•

אילו כלים מנגנים בפתיחה? נסו לתאר כיצד מנגנים בכל אחד מהם על מנת ליצור את התחושה
בפתיחה .היכן שוב במהלך השיר מנגנים באופן דומה?

•

באיזה בית מעביר הסולן את תחושת היהירות של המנהיג? נסו לתאר במילים את האופן שבו שר
הסולן בבית זה.

•

נסו לאלתר בשירה ,בנגינה ,בציור ,בתנועה ובכל דרך אחרת שעולה בדעתכם אווירה של "חלום".

