
 םולחל בשקה
 גלפ תירואו ינטיל ינד ,ןאקוט םירמ ,ובנ יסוי

ובנ יסוי :ןחלו םילימ  
 

  ,םלח הלילב ןטקה שיאה

  ,םלועב םולשל ןמזה עיגהש

  ,םולחב רכזנו םק אוה רקובב

  !םולש אוה הצור ןה ,גיהנמל הנפא
 

  ,השוב ילב רבידו גיהנמל הנפ

  ,השיאו שיא לכ םולשל אוה יארחא יכ

  ,ךילע יתמלח ,גיהנמ" :ול רמא

  ."ךירחא סויפל ליבוהל לכות
 

  ,םולש קר רבד ,םולחל בשקה

  ,תומדקתה לכל תונמדזה ןתו

  ,םולש אוה הצורש רמאש ימו

  .םוחבו הווקתב ךדי ול טשוה
 

  ?שובת אל םאה ,תמלח הז דציכ

  שארה אוה ינא ןה ,יארחא ינא ןה

  ,רבדל ןיאש יתרמא רבכ ינאו

  !ררוס אוה ביואה ,רורב הז ירה
 

  ,תורורבו תוטושפ םילימ ול דגה

  ,תוכרבו החנמ ילילצ ול עמשה

  ,ךבג ול תונפהל רהמת לא

  .ךבבל חתפו ךינפ ול הארה

  ...םולחל בשקה
 

  ,ףוס ןיאש האר ןטקה שיאהשכו

  ,ףועמ לכ רסחו ןשקע אוה גיהנמה

  ,רובעל ,תאצל ,תונשל טילחה

  .רואל ךשוחמ ,היוטנ דיב
 

  ,לוקב אוה ארקי ,רופיסב רמאי

  ,לוחמב תאצל ,בירי לכ ןימזי

  ,ברעו ךר לוקב םלוכל רישי

  .בלה ןמ קומע םיעקובש םיריש

 

  ,םולש קר רבד ,םולחל בשקה

  ,תומדקתה לכל תונמדזה ןתו

  ,םולש אוה הצורש רמאש ימו

  .םוחבו הווקתב ךדי ול טשוה
 

 



 )1955 - ב דלונ( ובנ יסוי

 ,החוש ,יאנפה תועשב .רלולסהו טנרטניאה םוחתב ךרד ץרופ ,ירחסמה םוחתב רצוי :ומצע תא רידגמ ובנ יסוי

 .ם"וקאב רבח .עצבמו דבעמ ,ןיחלמ ,בתוכ

 

 רישה לע

 :וללה םילימה תא בתוכ אוה טנרטניאה ירתאל ובנ יסוי הלעהש רישה לש פילקל החיתפב

 יבוטמ המכ וצבקתה המחלמ תוחורו םולש יתותיא ופחיר ריוואבשכ 2007 רבוטקוא שדוח ךלהמב"

 ".םולשה תריציב קלח תחקל תנמ לע לארשיב םירצויה

 

 :תויוליעפל העצה

  :ןכות תויוליעפ

 ?גיהנמל ןטקה שיאה עיצמ המ •

 ?גיהנמה ביגמ דציכ •

 ?גיהנמה תבוגתמ שאייתמ ןטקה שיאה םאה •

 ?עיפשהל םילוכי םינטק םישנא םאה ?ןטקה שיאה והימ •

  ?םכתעדל קדוצ ימ •

 .םכלש העצהה תא ואטבת ובש רישל תיב ופיסוה ?םכלשמ העצה םכל שי םאה •

  ?תומולח םישגהל רשפא םאה ?"םולח"ל והשימ לש ןוצר ךפוה המ •

  ?םישגהל גיהנמל עיצהל וצרתש "םולח" שי םכל םג םאה •

 ?םיגיהנמל םישנא ךפוה המ •
 

 

:הקיסומב תויוליעפ  

 :גלפ תירואו ינטיל ינד ,ןאקוט םירמ ,ובנ יסוי עוציבב "םולחל בשקה" רישל וניזאה

http://www.youtube.com/watch?v=rUjnndkbBc8 

 ?רישה תא הזה ןפואב חותפל רישל דבעמה רחב םכתעדל עודמ .רישל החיתפל ובישקה •

 השוחתה תא רוציל תנמ לע םהמ דחא לכב םינגנמ דציכ ראתל וסנ ?החיתפב םינגנמ םילכ וליא •

  ?המוד ןפואב םינגנמ רישה ךלהמב בוש ןכיה .החיתפב

 רש ובש ןפואה תא םילימב ראתל וסנ ?גיהנמה לש תוריהיה תשוחת תא ןלוסה ריבעמ תיב הזיאב •

 .הז תיבב ןלוסה

 ."םולח" לש הריווא םכתעדב הלועש תרחא ךרד לכבו העונתב ,רויצב ,הניגנב ,הרישב רתלאל וסנ •

 

 

 

 


