תנועת הצופים

דוגמא לתוכנית טקס זיכרון
 הורדת דגלים לחצי התורן.
 הדלקת משואה לזכר קורבנות הקטל בדרכים.
 הקראת יזכור לזכר קורבנות הקטל בכבישים.
 נאומים:
 ראש השבט  /מרכז השבט. נציג משפחה שכולה. דבר השכב"צ מסכת.
 המנון המדינה.
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בין ייאוש לתקווה
מכתב מאבא לבן
בזמן שאתה מרחף לך שם בין שני העולמות,
בעוד שעדיין לא קיבלת אישור כניסה לעולם הבא,
ועדיין עוד אין לך אישור חזרה לעולם הזה,
אני יושב כאן ומחכה.
אני מחכה שתחליט באיזה עולם אתה רוצה להיות,
כל החלטה שתקבל תהיה מקובלת עלי,
אני לא רוצה ללחוץ עליך ,אני יודע שאתה מחכה לראות איך יתפתחו הדברים.
אתה לא מוכן לחזור אלינו בכל תנאי ,יש לך תנאים לחזרה ואני מכבד אותם.
אל תמהר רוני ,קח את הזמן שלך ,חכה לראות איך אתה יוצא מהסיפור הזה
הרי אלו החיים שלך ,מדובר כאן על העתיד שלך
אני לא רוצה להיות אנוכי,
אני מוכן לקבל אותך חזרה בכל מצב ,אבל לא אני זה מה שחשוב כאן
חשוב זה ,איך אתה הולך לחיות עם עצמך אחר כך.
מבחינתי כל פיסת החיים שלך עד עכשיו ,כל האושר שנגעת בו,
כל החוויות שצברת ,כל הריגושים שהתרגשת ,כל אלו הם שלך,
והם ילווה אותך בכל דרך שתבחר.
אם אתה יודע שהדרך הבאה שעומדת לפנייך היא דרך ייסורים,
היא חיים שאין בהם אושר שאין בהם כבוד ,שאין בהם תכלית,
אני משחרר אותך מהחובה להתחשב בי.
אתה כבר בחור מבוגר ,קבל את ההחלטות שלך כמו שאתה חושב
שרק אתה לבד צריך לקבל אותם,
אל תתחשב בי ,אני מעדיף לזכור אותך כמו שהיית,
יפה ,חכם ,מצחיק ,רגיש ,שנון ואוהב את החיים.
אבל אם בכל זאת תחליט להישאר איתנו ,דע לך,
שאני אזיז הרים ,אני אלך מקצה העולם עד קצה העולם
כדי לעזור לך במלחמת הקיום
כדי להביא חזרה את האושר ללבך.
לכן ,רוני ,צא ועמוד אל מול גורלך!
כל החלטה שתקבל תהיה מקובלת עלי
אל תחשוב עלינו ,חשוב רק על עצמך,
אנחנו כאן כדי לתמוך בכל החלטה שתקבל.
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מרכבות המוות /חיים חפר
תספור את החברה ,כמעט כל המחזור הלך
ליאור נרדם על ההגה ועל האקליפטוס הגדול נמרח.
אהוד חזר מן הפאב אחרי שתי בירות ולא לקח את הסיבוב
וצחי וטלי איתו ,הוא לא יראה אותם שוב
יובל טס לבאר שבע על  041נסיעה באמת פראית
ביקש סיגריה הפנה את הראש ונכנס לתוך משאית
את ורד ורוני מצאו בתהום ,בכביש בין דימונה לאילת
אבא שלו בכה על הקבר" :התחננתי שיסע לאט"..
הג'ינג'י יצא מהתחנה של אחיו וחצה את הקו הלבן
הטרמפיסט שאיתו נפגע קשה ,והוא עצמו לא יהיה חתן.
כל המכונית הפכה אדום מרסק המושב ,ההגה הפגוש .מי עוד?
נשארו אודי ושאול ,שאול יחלים כנראה ואודי על כסא גלגלים
ורחלי רחלי היפה הזאת עם החיוך הזה הפנטסטי
שברי זכוכית וצלקת על מצח ולא עוזר שום ניתוח פלסטי
אילנית ואורי וג'ודי נשארו ,ונשארנו אני ואתה
פעם כבר ניצלנו כשהסוברו שלנו סטתה.
אל תגיד לי עזוב! ואל תאמר לי מהנושא לרדת
ואני אומר לך אנחנו מתים מוות חנטריש ולא למען המולדת.
מוות של שויץ מול החוק שמופר תוך דהירה
מוות ללא טעם ,מוות אפסי בשניה אחת מהירה
אז נשארנו אנחנו ,תספור ,חצי מחזור כבר איננו
ורק מרכבות המוות הארורות עדיין נושאות את שנינו.
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סע לאט
מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב
נוסעים במכונית הישנה,
לתוך הלילה הרטוב.
הגשם שוב נהיה כבד,
ולא רואים ממטר.
סע לאט.
צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות
ואני חושב כמה חם בבית ,ואיזה מסכנים החיילים -
ששוכבים עכשיו בבוץ.
סע לאט ,סע לאט.
ברדיו  -החלפון של הגשש,
פתאום התחילו חדשות.
הלילה יירד ברד כבד,
אצלי הלך הוישר.
צבי אומר שקר לו בראש ,תסגור איזה חלון.
ואני חושב הפועל שוב הפסידה ,ואיזה מסכנים האוהדים -
שאוכלים להם ת'לב.
סע לאט ,סע לאט.
תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים,
לא יתחילו בלעדינו,
סע לאט ,סע לאט.
נוסעים במכונית הישנה
לתוך הלילה הרטוב.
מחר אני אקום מוקדם,
תראה יהיה בסדר.

צבי אומר שקשה לו לנשום ונגמרו לו
הטיפות,
ואני חושב ,אני חושב עלייך ,ואיך שאת יודעת
לפנק -
אני אוהב אותך.
סע לאט ,סע לאט.
אתה זוכר שנסענו לאילת,
ירדנו אל המים.
כולם היו בראש אחד -
שרנו ביטלס בקולות.
נוסעים במכונית הישנה,
לתוך הלילה הרטוב.
הגשם שוב נהיה כבד,
ולא רואים ממטר.
צבי אומר שגילו כוכב שיש עליו חיים,
ואני חושב עוד מעט זה עזה ,ורק שלא יעוף
איזה רימון -
ונלך לעזאזל.
סע לאט ,סע לאט.
תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים,
לא יתחילו בלעדינו,
סע לאט ,סע לאט.
נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה
הרטוב...

