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תיבב ןושארה הלילה

רוכזל ךירצש םירבד

 לע לקהל תנמ לע תושעל רשפאש םירבד
:ןושארה הלילה

 דחיב ףוס ףוס .םכלש םיפתושמה םייחה תא ליחתהל ךכ לכ רבכ םתיכיח ,םתעגה
החפשמכ תיבב

 ןושיל םיתמ םתאו תעגרנ תושגרתהה ףוס ףוסכ תיבב ןושארה הלילב בורל הרוקש המ
 יתלב יכבל סנכנש דלי ונלבק הניהו גל ט'גב אצמנו םייוריגב ףצומ רבכש קונית שי

.חלצומ תוחפ הליל הניהו עדיה רסוחו םכלש ץחלה תא הגיגחה לכל ףיסונ .קסופ

  ףושחל ,דיל דימ ריבעהל אל ,םייוריג תוחפש המכל קוניתה תא ףושחל תוסנל .1
.רשפא קרש םייוריג םומינימלו םישנא טעמל    

 לש הנישה םע ןרכתסהל התיבה םיעיגמש עגרב רמולכ ךורא הלילל ןנוכתהל .2
.ןושיל םיכלוה ןשי אוהשכ קוניתה     

 המכ לכא יתמ .תרבחמב רשפא לסקאב רשפא ,היצקילפאב רשפא םושיר ןיכהל .3
 תמרל וליפא םיכרצ השע יתמ .קוניל םייס ץיצ הזיאמ .קובקב לבקמו הדימב לכא     
.עבצו תומכ     

 ,םינובגמ ?הכרעב המ .תיבב תוניפ אלמב "ילש תודרשיהה תכרע" תא ןיכהל .4
 אל יל רוזעיש המ לכ .םימ ,םישונשנ ,דב לותיח ,הפלחהל ןימז דגב ,םילותיח     
.קוניתב לופיטה ןמזב תיבה יבחרב ץצורתהל     

 .םיינבצעו םיפייע ויהת םכינש הככ לבא ףיכ יכה הז דחיבש ןוכנ הז .תויונרות .5
 המכ שקבל ןמזה הז ? תוינדחי תוהמיא .ןשיי ינשה קוניתה םע אצמנ םכמ דחאשכ     
.הלילב דוחייב לוכיש ימ לכמ הרזע רתויש     

 הארנ הככ םייחה לכ םכלש תולילה וארי אל הככ !אל ,ינמז לכה לכה לכהש רוכזל .6
.רתוי בוט היהי רחמ ....הזה הלילה קר     

 תאו השיאה תא ררחשל ךירצ ,םילוחה תיבב תויוצצורתה לש םוי ירחא התיבה םתעגה
.םיפייע תצק קוניתה ללוכ םלוכו ץחלו תונתמה ןומה .קוניתה

.שער ןומה ,תוצע ןומה ...תובוט תונווכמ תיתחפשמ תולהקתה שי ללכ ךרדב

 ןיב רבוע אוה ,עמוש אוהש תולוקל ,העיסנל ,םילוחה תיבמ האיציל לגרומ אל קוניתה
.רתי יוריגב רבכ אוה הלילב בורלו םיידי

 רתוי םילבקמו םילסרועמ רתוי םהש לככ םהלש ןטבה ייחב .גל ט'גב םייח תוקונית
.םירע בורל םה הלילב )םויב רמולכ( רתוי בוט םינשי םה ךכ תוזוזת
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