
  

 פעילות בעקבות שירים
 

אמצעי  היא מהווה .בני נוער, צעירים ובני אדם בכלל מוסיקה היא אחת האהבות הגדולות של
 לביטוי רגשות, מחשבות, ערכים ועוד.

נושא, שירים שיעזרו מקבץ שירים העוסקים בעבורכם לקראת שבוע הגלישה הבטוחה אספנו 
 למגוון הדעות הקיימות בקבוצה. לכם לפתח שיח, לשתף במחשבות ולתת ביטוי

, אתם מוזמנים להשתמש בהם, ות לפעילות בעקבות ההאזנה לשיריםבנוסף צרפנו אוסף רעיונ
  להוסיף ולגוון כיד הדמיון הטובה עליכם!

 
 

 על שם השיר תפתח אותו ביוטיוב( לחיצה) :רשימת השירים

 מתוך הקמפיין להגנה על נוער ברשת - עוזבים ידיים לא 

 מתוך הערוץ של יובל בינדר - המלך האינסט מואנה  

 עדי ביטי - מחשב משחק 

 עברי לידר - הריק הרגע 

 מתוך הפסטיגל - תתייג אותי אל 

 מתוך הפסטיגל - שיר הסלפי 

 אגם בוחבוט - ברשת גולשת 

 האחיות כרקוקלי - הרומנטיקה איפה 

 גיא פינס עם דולי ופן  - טוב/אוי אוי אוי ערב  

 LA מורי אדרי - ניו יורק 
 

 

 

 

 

 

 

 

 שירשת
 

 מרכז הורשת  ©המועצה לילד החוסה" |  –"ילדים בסיכוי ©

 כתבה: לילך מגנאג'י 

https://www.youtube.com/watch?v=Zmrt9wW0KCQ
https://www.youtube.com/watch?v=zuAyBPl2rB8
https://www.youtube.com/watch?v=7ts5KHLyV8A
file:///C:/Users/User/מרחב%20בטוח/פעילויות/utube.com/watch%3fv=_d592Oyy8z4
https://www.youtube.com/watch?v=x-d46zaENH4
https://www.youtube.com/watch?v=x-d46zaENH4
https://www.youtube.com/watch?v=qwjfQ_jTVZQ
https://www.youtube.com/watch?v=URLsYffCnLg
https://www.youtube.com/watch?v=OxkSqjOTZ-8
https://www.youtube.com/watch?v=OxkSqjOTZ-8
https://www.youtube.com/watch?v=LYSFNrzhLnc
https://www.youtube.com/watch?v=eg4HT3wt2CM


 

 

 מרכז הורשת  ©המועצה לילד החוסה" |  –"ילדים בסיכוי ©

 

 רעיונות לפעילות:

 ם משהו...כם/ הזכיר לתכם / הרגיז אכדיבר אלי :בשיר תכםמשפט "שתפס" אב שתפו 
 מהי דעתכם בנושא? ?המסר שהשיר רוצה לבטא מה  
 קדם לכתיבת השיר? על מה חשבו הכותבים? האם השיר נכתב בעקבות אירוע מה  -נסו לשער

 מסויים שקרה להם?
 שעלו מהשיר? כניםסיפורים מהחיים הקשורים לתאו  דוגמאות האם אתם מכירים 
 קולאז מחומרי יצירה ועיתונים צבעוניים בהשראת השיר יוצרים. 
 ביחד בית חדש לשיר כותבים.  
 מציירים אותה, מתארים  –"תעודת זהות" עבורה   מכיניםדמות מתוך השיר ו בוחרים

 ועוד..., את סדר היום שלה החלומות שלהאת התחביבים שלה,  את
 יחדבאותו  ממציאים ריקוד לשיר ורוקדים 
  ייהתולים  אותן ברחבי הפנימכרזות העוסקות במסר העולה מהשיר ויוצרים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 << לחצו כאן - הפסטיגל מתוך "שיר השיימינג"בעקבות  פעילות>> ל

 << לחצו כאן - 6וה בעקבות השיר "יום יפה" של התקו לפעילות>> 

 << לחצו כאן - של חנן בן ארי  בעקבות השיר "ויקיפדיה" לפעילות>> 

https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2019/01/how_you_talk.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2019/03/neighbor_status.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2020/10/sukatanoar.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2019/03/neighbor_status.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2019/03/neighbor_status.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2020/10/sukatanoar.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2020/10/sukatanoar.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2019/03/neighbor_status.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2020/10/sukatanoar.pdf

