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 בוקר –מדיטציה 

 

 

ִלָּפה  ,ֲאנִי ּפֹוֶרֶקת ֶאת ַמהּוִתי ֵמָעַלי כְּמֹו קְּ

ַעֶגֶלת ֶאֶפס ֵבין יְֵּרַכי ָסה, מְּ ֵדי ֶאִליּפְּ  מֹוֶעֶכת ִלכְּ

ָשִרי ֶשל ֶמַתח גֹונֶנֶת ָעָליו ִמִּפּצּוץ ֶאפְּ  .מְּ

מֹון יָרֹק ִרי ַערְּ נֵַגן ַבֶמִשי ַהּקֹוִצי ֶשל ּפְּ  ,ַלַחן ִמתְּ

 .ּוי קֹולֹות ַהיָם הּוא אֹו ֶשָמא לְֵּהֶפְךִחּק

 (אֶֹרְך יַָמי ַחיֵי זְּבּוב)ֲאנִי יֹוֶשֶבת 

מֹונֹות ָהרּוחַ   ַעל ֵאם ַהֶדֶרְך ַהמֹוִביָלה ֶאל ַארְּ

קּוִפים ֶשל ִאי ַטֶּפֶסת ַעל ֻסָלמֹות שְּ  .ֲהָויָה-ּומְּ

 

 

 

 ערב –מדיטציה 

 

 

1 

 

ֶטֶפת ַהשֶ  ַטפְּ ִקיָעה מְּ  ֶמש אֹורַבשְּ

יֹות  ֶאל ֶרֶטט ֶמֶשְך ָלָבן ֶשיָכֹול ִלהְּ

 ַגל ֶקֶצף אֹו ַּפס ָענָן אֹו

ָבנָה אֹו שֶֹבל ָעָשן ָלג אֹו ֵאש לְּ  ַקו ֶרֶכס ֻמשְּ

ִריֵדי כֹוָכב אֹו אּוַלי  אֹו שְּ

 ֲאִויר ָדחּוס הּוא ַהמֹוֵצץ ִמן ַהֶשֶמש

ַתֲערֶֹבת זַֹהר  .ֶאת ֲחָלָבּה בְּ

 

 

2 

 

ִהיָה ָונִית ַהתְּ כֹוֶכֶבת ַליְָּלה ֲאנִי ּפֹוֶרֶשת ֶאת ִסתְּ  מְּ
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 ֶשל ַהּנֹוֵכַח ֶשִבי ָבעֹוָלם

 

 

3 

 

ֵשי ַרגְַּלי ִפים בְָּשרְּ רְּ ַרפְּ ֵרי ַהזַיִת מְּ ּפְּ  ַּפרְּ

ֻציָרֹות ַעל ַכנְֵּפיֶהם יֹון ַהמְּ  ֵעינֵי ַהִדמְּ

עֹות ִטּפֹות ֶשל ֶחֶסד  .דֹומְּ

 

 קטיפה שבורה 2.

 

דֹוןעַ  ֵרַכת גֹורְּ  ל ֵמיֵמי בְּ

 יֹום ִשִשי ַבָּצֳהַריִם

ִכים בְַּלַהט ַהֶחֶרב ַהּפְּ רּוִפים ִמתְּ  .ֵריַח ָדגִים שְּ

 ַחלֹונֹות ֲעגִֻלים כְּמֹו ֵעינַיִם

קֹון ִפינַת ָהֵעץ ַהּנְּטּוָשה ֶשַביַרְּ  .ִלסְּ

ֶגֶלת ִסבּוב ַהגַלְּ  ,ָהֶרֶשת נֹוֶפֶלת בְַּאַחת לְּ

ַגל ַהגּוף גַלְּ  ,ָעַלי כְּ

בּוָרה ֲאנִי זֹוֶרֶמת ַעל ָּפנֶיָך ִטיָפה שְּ  .כְּמֹו קְּ

ָרָקב יָרֹק ָבב בְּ ֻערְּ ַבגְּרּות מְּ  ,ֵריַח ִהתְּ

ָשח כְּמֹו ֵלָחה  ,בֹץ ָדלּוַח נִמְּ

ָחנֹות ֶשַבע טְּ  ,ַהּסּוף ָגבֹוַּה ַבֶדֶרְך לְּ

ֵמנֹות רֹוֲחצֹות  ִאָמהֹות שְּ

 ,ַהַחם ֶשל יְָּלִדיםֶאת ֵעיֻרָמם 

ָצִרים נַָסיִם קְּ ִמכְּ  יְָּלדֹות בְּ

ַחן ֻשלְּ פֹות ָחפּוז ִמַתַחת לְּ ַלטְּ  ִמתְּ

 ,ַהַמֲחנֶה

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת  ,ּוִמיס ַהאִּויַשם בְּ

ִריֵכי נֵרֹות ַשֲעָוה  ,ֲעטּוָפה ַתכְּ

ָרה ֲעֵבָשה ֶלָהבֹות ֶשל ַתחְּ  .עֹוָלה בְּ
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 אני מקומית

 

1 

 

ֵרי יָםַהֶּפה ֶשִלי   ,ָמֵלא ִשבְּ

ִעָּקר ַטַעם ֲעֵלי ַמלּוחַ   בְּ

ֵגל ַעל ַהָלשֹון ַגלְּ ָבה רֹוַמנְִּטית, ִמתְּ ֶדֶדת ֵמֻחרְּ יָפֹו ֶשּנִמְּ  בְּ

ָברֹות  .ַעד ֵבית ַהּקְּ

 , ֶּפַלח יֵָרַח ֵמִאיר ֶּפַלח יָם

מֹאָלה ִמֶמּנִי זִיזָה ֶאת ַהכֹל שְּ  .רּוַח מְּ

קֹוִמית  .ֲאנִי מְּ

ֶאֶרץ יָםֵאיְך לִ  יֹות ּפֹה בְּ  חְּ

 ,וְֹּלא ִלכְּתֹב ַעל יָם

ָשֻריֹות ָמֶות ָפנַי ֶאפְּ  ֶשּפֹוֵתַח בְּ

ִציִפים ָדָקיו ַהַמקְּ  .ִבסְּ

 

 

 שכנים 4

 

 ָבִעיר ֶשָבּה ֲאנִי יֹוֶשֶבת

 קֹוֵרַע מּוַאזִין ִסלְּסּוִלים ָבֲאִויר

ִאים  ַהֻתִּפים קֹורְּ

עֹד  ָלֲעָרִבים ִלצְּ

 .בְּסֹופֹו ֶשל צֹום ָהָרָמַדן

 ?ַמה ִלי וְָּלזֶה

ִסּפּוֵרי יָפֹו ֶשל ַעגְּנֹון  .ֲאנִי קֹוֵראת בְּ

קּוָפה ֶרֶשת שְּ  ,ָהִעיר נִפְּ

 ַלָשַמיִם ַמָמשּות יְֵּתָרה

זֵב ַמרְּ זֵב לְּ חּוָמה ֵבין ַמרְּ  ,תְּ

ָאר ָּפרּוץ  וְָּכל ַהשְּ

ַמל, כְּחֹוִלי  .ָטעּון ֵריחֹות ַחשְּ
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ִביב רֹאִשי ַמֲעגָל ֶשל ֶשֶקטעֹורְּ   ,ִבים ָחגִים סְּ

ֶגֶרת ֶאת ַרגְַּלי בְִּעגּול ָהֶאֶבן ַמסְּ  בְּעֹוד ֲאנִי מְּ

ָלם ֶשל ַהַמֲעֶקה  .ַהֻמשְּ

 

8 

 

יָפֹו ִלים בְּ צְּ ַצלְּ  ַּפֲעמֹונִים מְּ

ֵטרּוף   בְּ

ַגֵבר ַעל ַהשּוַליִם ִהתְּ  כְּמֹו לְּ

ָכז רֹט קֹוָלם ַבֶמרְּ  .וְַּלחְּ

ַדק ֶאת ֱהיֹוֵתנּוּפְּ  ִמים בְּ  ָעֵמינּו רֹושְּ

ִשיחּות שּות ֶשל ָהִעיר, ַבּקְּ  ָבִעּקְּ

ֻרָבָצה ַהזֹו  .ַהמְּ

 .ָהיִינּו ּפֹה

 .ִהּנֵנּו ּפֹה

 ָמקֹום כְּמֹו ִקלּוֵחי ַמיִם-יְּהּוֵדי ַהשּום

 לְַּאַחר ִשָטפֹון 

ָכל ִּפּנָה ִרים לְּ  חֹודְּ

 ֹ ִרים עּוגֹות ֶשל ב  .ץיֹוצְּ

ַבר" ָלה הּוא ַאכְּ ֵבב" ַאלְּ ַערְּ  ִמתְּ

ִריֵדי ַהשֹוָאה ַבֲעַצֵבינּו  ִעם שְּ

גִֹרים גָֻבִבים, ַהמְּ  ַהמְּ

יֹות טֹורְּ יֹות/ִהיסְּ ֶטרְּ  ִמיסְּ

 

 נקודת תצפית

 

 ,ַהָמקֹום ַהזֶה ִמֶמּנּו נֹוֶלֶדת ַהֶשֶמש 

ִכים וְָּכִלים   ַהּנְֻּקָדה ַהזֹאת ֶשל ַהַחיִים ַההֹולְּ

 יצֹוץ בְּתֹוְך נִיצֹוץ בְּתֹוךַהּנִ  

ָטה ֲאֵפָלה   .ִסמְּ

ִמיִשים   ,ֲחנּות ַתשְּ
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נֶֶפתכבִ   נַפְּ  ,יָסה ַלָחה ִמתְּ

 ,רּוחֹות 

 

ַמֶּקֶדת ַביָם  ָדה ִמתְּ  .יַלְּ
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