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כנס ״בשביל הרוח״
ליווי רוחני במרחב החינוכי -

על נשימה, נשמה ומה שביניהן

 

7.4.2019, ב' בניסן תשע"ט

תכנית הכנס

12:30-13:15 - התכנסות וארוחת צהריים

13:15-15:00 - "מים שורש מבקש": סדנאות מקבילות

15:00-15:20 - הפסקה

15:20-15:35 - ברכות

15:35-16:30 - "לפרוש כנפיים ולעוף": קולות מן השטח

16:30-17:30 - "בן אדם מול השמיים": ד"ר אריאל וורנר

17:30-18:30 - "עמוק בטל פועם לבבי": שירת רבים עם נגה פוקס

עיצוב: סטודיו אורנה כהן

צילום הכריכה: חגי בן-יהודה
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חוברת קטנה לרגעים של אור וחסד...

חוברת זו נאספה עבורכם:  אנשי המקצוע העובדים במערכת החינוך, 
החשים בשליחות עבודתכם, הנמצאים כל השנה בלב ליבה של 

העשייה עם הילדים, ההורים והצוותים.

לרגעים של השגרה ושל העומס, של התסכול ושל הסיפוק, של העצב 
ושל השמחה.

בחרנו שירים שיכולים -ולו במעט -להדהד, לתת רגע של השראה, 
לחבר למשהו שמעבר לנו, לאפשר עצירה של נשימה ולהזכיר תקווה, 

חלום ותפילה -

להזכיר לעצמנו את עצמנו.

ברכות להמשך עשייה פורייה ולחג שמח , אביבי ומבורך.

 

בברכה,

 

צוות "בשביל הרוח" -

ליווי רוחני בייעוץ החינוכי
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מקרוב

רחל שפירא

ֶׁשִּיְהֶיה יֹוְמֶכם ְּכמֹו ְמִניָפה ִנְפֶרֶׂשת

ֶׁשִּיְהֶיה ִלְּבֶכם ָּפתּוַח ֶלֱאהֹב

ַקו ֶׁשל אֹור ְוַקו ֶׁשל ֵחן ְוַקו ֶׁשל ֶחֶסד

ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות אֹוָתם ַּגם ִמָּקרֹוב

ֶׁשִּתְהיּו ַקִּלים ַּכֲעָנִנים

ְוִתְזּכּו ְלׁשֶֹרׁש ַּבָּׁשַמִים

ַקו ֶׁשל ֵחן ְוַקו ֶׁשל ַרֲחִמים

ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ַּגם ִמָּקרֹוב

ֶׁשַּתִּביטּו ָּבֵעיַנִים

ְוַאַחר ַהָצֳהַרִים

ִמיֶׁשהּו ִיְקָרא ִמן ַהִּמְרֶּפֶסת

ְוִׁשְמֶכם ִיְהֶיה ְּכַלַחן

ְוִאּתֹו ּתּוְכלּו ָלַקַחת

ַקו ֶׁשל אֹור ְוַקו ֶׁשל ֵחן ְוַקו ֶׁשל ֶחֶסד
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ֶׁשִּתְהיּו ֵעִרים ְּכַסְקָרנּות ֶׁשל ֶיֶלד

ְוִׁשיְרֶכם ָיִביא ָלֶכם ִמן ַהּׁשּורֹות

ַקו ֶׁשל אֹור ְוַקו ֶׁשל ֹּתם ְוַקו ֶׁשל ְּתֵכֶלת

ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות אֹוָתם ַּגם ִמָּקרֹוב

ֶׁשִּיְהֶיה ַחּלֹון ַלּכֹוָכִבים

ּוְלָכל ִסּפּור ִיְהֶיה ׁשֹוֵמַע

ֶׁשִּיְהֶיה ָמקֹום ַלֲאהּוִבים

ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ַּגם ִמָּקרֹוב.



6

מחכה

ריטה

יֹום ֶאָחד ֶזה ִיְקֶרה

ְּבִלי ֶׁשַּנְרִּגיׁש, ַמֶּׁשהּו ִיְׁשַּתֶּנה

ַמֶּׁשהּו ֵיָרַגע ָּבנּו, ַמֶּׁשהּו ִיַּגע ָּבנּו

ְוֹלא ִיְהֶיה ִמָּמה ַלֲחׁשֹׁש. 

ְוֶזה ָיבֹוא ְּכמֹו ַקו ָחרּוט ַעל ַּכף ָיד

ֶזה ָיבֹוא ָּבטּוַח ְּבַעְצמֹו

ְּכִאּלּו ָהָיה ָׁשם ָּתִמיד

ְוִחָּכּה ֶׁשַּנְבִחין ּבֹו

ְוֶזה ָיבֹוא, ַאָּתה ִּתְרֶאה

ַהָּיַדִים ַהְּקפּוצֹות ִיְתָאְרכּו

ְוַהֵּלב ַהּׁשֹוֵמר ֹלא ְלִהָּפַגע ִיְפָעם ְּבֶקֶצב ָרִגיל

ֶזה ָיבֹוא, ְּכמֹו ֶׁשַהֶּטַבע ָרִגיל

ִלְהיֹות ָׁשֵלם ִעם ַעְצמֹו
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יֹום ֶאָחד ֶזה ִיְקֶרה

ְּבִלי ֶׁשַּנְרִּגיׁש, ַמֶּׁשהּו ִיְׁשַּתֶּנה

ַמֶּׁשהּו ִיַּגע ָּבנּו, ַמֶּׁשהּו ֵיָרַגע ָּבנּו

ְוֹלא ִיְהֶיה ִמָּמה ַלֲחׁשֹׁש

ְוֶזה ָיבֹוא ְּכמֹו ַקו ָחרּוט ַעל ַּכף ָיד

ֶזה ָיבֹוא ָּבטּוַח ְּבַעְצמֹו

ְּכִאּלּו ָהָיה ָׁשם ָּתִמיד

ְוִחָּכּה ֶׁשַּנְבִחין ּבֹו

ְוֶזה ָיבֹוא, ַאָּתה ֲהֵרי יֹוֵדַע

ֹלא ַהָּכל ְיַטְלֵטל אֹוָתנּו

ֹלא ַהָּכל ַיֶּכה

ּוָמה ֶׁשִּיָּפַתח ָלנּו

ְמַחֶּכה
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רק תקשיבי

יעל קלו מור

ַּתְקִׁשיִבי לֹו ַלּגּוף

הּוא יֹוֵדַע ְלָפָנִיְך

מֹוֶנה ְּפִעימֹוַתִיְך

ַמִּכיר ֶאת ְׁשִריר ַנְפֵׁשְך

ַּתְקִׁשיִבי, הּוא ָרִגיׁש ָלְך

ְלֶקֶצב ְצָעַדִיְך

ְלֻחֵּמְך, ִלְנִׁשימֹוַתִיְך

הּוא יֹוֵדַע ְקֵצה ֹּכֵחְך

ִּתְהִיי ָׁשם ִּבְׁשִביֵלְך,

ִּבְכֵאבֹו, ְּבִסיָמָניו

ַאל ַּתִּניִחי קֹולֹוַתִיְך

ִלְמחֹות ֶאת קֹולֹוָתיו

הּוא ַמְצֵּפן ָחׂשּוף ָלרּוַח

ַּדק ְּכחּוט ַהְּׂשָעָרה

הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהֶּׁשֶקט

ֶׁשִּלְפֵני ַהְּסָעָרה

ַּתְקִׁשיִבי לֹו ַלּגּוף

ֵיׁש לֹו ֶּדֶרְך ִמֶּׁשּלֹו,

הּוא ׁשֹוֵמר ַהַּסף ֶׁשָּלְך

ְוַאְּת, ַּתְקִׁשיִבי לֹו.
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מבוקש

אדמיאל קוסמן

ְמֻבָקש ָמקֹום ָשֵקט ָעָליו תּוַנח ַהֶנֶפש.

ְלַכָמה ְרָגִעים ִּבְלַבד.

ְמֻבָקש ָמקֹום ֶשְיַשֵמש ִמְדָרְך ְלַכף ָהֶרֶגל.

ְלַכָמה ְרָגִעים ִּבְלַבד.

 

ְמֻבָקש ָעִציץ, ָעֶלה, ִגְבעֹול, אֹו ִשיַח, ֶשֹּלא ָיקּום

ְוִיְתַקֵפל ּכֶשִהיא ָתבֹוא. ְלַכָמה ְרָגִעים ִּבְלַבד.

  

ְמֻבָקש ִדּבור ֶאָחד, ָנִקי, ָנִעים ְוַחם ֶשְיַשֵמש ַסְפָסל

ִמְקָלט, ְלִמיֶשִהי, ְקרֹוָבה ֶשִלי, ַיְלָדה-יֹוָנה, ַנְפִשי ֶשִלי

ַאשר ָיצָאה ִמן ַהֵתָבה, לַכָמה ְרָגִעים, ִּבְשעֹות ַהֹּבֶקר,

וֹלא ָמצָאה ְמָאז ָמנֹוח לַרְגָלה.
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חמלה

עידית ברק

ַאל ִּתְׁשְּכִחי ֶחְמָלה

ַחְּפִׂשי ַּבִּסְמָטאֹות ּוַבָּבִּתים

ְּבֵעיֵניֶהם ֶׁשל ֲאָנִׁשים

ְּבָכל ָמקֹום ּבֹו ֶקֶרן אֹור ָנְגָעה

ָאָדם ְלֹלא ֶחְמָלה

ְּכמֹו ַּגן ֶׁשֶּפַרח ֲעָזבֹו

ָיָמיו ְּכֶדֶׁשא

ֶׁשִהְצִהיב ְּבֶטֶרם ֵעת

ְּכֶׁשִּתְמְצִאי ַּכף ָיד מּוֶׁשֶטת

ַהִּניִחי ֶחְמָלֵתְך

ֵאַלִיְך ִהיא ָּתׁשּוב, ֻמֶּכֶרת

אֹוֶסֶפת ִּדְמָעֵתְך



קצר

רחל חלפי

ַאִני ֲעַדִין ִמְתַקָּשה ְלַעֵּכל

ֶשֵמַאחֹוֵרי ֹּכל ַחלֹון מּוָאר

ִמְסַּתֵּתר ִסּפּור ַחִּיים

ֹלא ָּפחֹות 

ָעֹמק 

ִמֶּשִּלי
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זה החלום

אולב האוגה

זה ַהֲחלֹום ֶשָאנּו נֹוְצִרים ְבִּלֵבּנּו ְבִּלי לֹוַמר ִמָלּה

ֶשַׁמֶּשּׁהּו מּוְפָלא ִיְקֶרה ִפְּתאֹום

ֶשֶּׁזה מּוְכָרח ִלְקרֹות

ֶשַׁהְזַּמן ִיָפַּתח ְלָפֵנינּו

ֶשַׁהֵלּב ִיָפַּתח ְלָפֵנינּו

ֶשַׁהְשָּׁעִרים ִיָפְּתחּו ְלָפֵנינּו

ֶשַׁהֶסַּלע ִיָפַּתח ְלָפֵנינּו

ֶשַׁמְּעָין ִנְסָתּר ִיְפרֹץ ְלֻעָמֵּתנּו

ֶשַׁהֲחלֹום ַעְצמֹו ִיָפַּתח ְלָפֵנינּו

ֶשׁבֶֹּקר ֶאָחד ְנַשֵׁיּט ְבִּלי ֵמִשׂים ְלתֹוְך

ִמְפָרץ ָקָטן ֶשֹּׁלא ָיַדְענּו ֶשָׁהָיה ָשׁם ָכּל ַהְזַמן
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שכבות

אמה שם-בה אילון

ָיד ַעל ַהַּגב. 

ַּכָּמה ַמְפִּתיָעה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ָיד ַעל ַהַּגב? 

ַּכָּמה ַמְפִּתיָעה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ָיד ַהּמּוַנַחת ַעל ַהַּגב ְּבַרּכּות? 

ַּכָּמה ֻמְפָתע ָיכֹול ִלְהיֹות ַּגב ְּכֶׁשּמּוַנַחת ָעָליו ָיד ְּבַרּכּות? 

ַּכָּמה ֻמְפָתע ָיכֹול ִלְהיֹות ַהֵּלב 

ְּכֶׁשּמּוָנח ַעל ַּגּבֹו ַּגב 

ְוַעל ַּגֵּבי ַהַּגב מּוַנַחת ָיד 

ְוַעל ַּגֵּבי ַהָּיד מּוַנַחת ַרּכּות 

ְוַעל ַּגֵּבי ָהַרּכּות מּוָנחֹות ַמְחָׁשבֹות טֹובֹות ְמֹאד.
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חפשו את הילדים

חלי ראובן

ָעִׂשיִתי ִלי ֶהְרֵּגל

ְלַחֵּפׂש ְיָלִדים

ִּבְבֵני ָהָאָדם

ֵהם יֹוְׁשִבים

ְּבָזִוית ָהֵעיַנִים

ְּבִצֵּדי ַהִחּיּוְך

ְּבגּומֹות ַהֵחן

ָעִׂשיִתי ִלי ֶהְרֵּגל

ְּבָכל ִאיׁש ִלְראֹות ֶיֶלד

ּוְבָכל ִאָּׁשה -ַיְלָּדה

ֵהם ִמְסַּתְּתִרים ֵמֲאחֹוֵרי

ַהָּפִנים ֶׁשָּלֶהם

ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶהְרֵּגִלים

ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶהֶרס ַהֹּלא ְמֻתְכָנן

ֵמֲאחֹוֵרי ָהִרים ֶׁשל ֵאגֹו

ֵמֲאחֹוֵרי חֹומֹות ַיְלדּות

ְוַּדְרָּדִרים ֶׁשָּגְדלּו ַעל ַהֵּלב

ָעִׂשיִתי ִלי ֶהְרֵּגל

ְלַדֵּבר ֶאל ַהְּיָלִדים ֶׁשִּבְבֵני ָהָאָדם,



ּוְלַהְקִׁשיב ַלַּבָּקׁשֹות ָהֲעֻמּקֹות ֶׁשָּלֶהם

ְוָעִׂשיִתי ִלי ַּגם ְּתִפָּלה -

ֶׁשָּתִמיד ְיַחְּפׂשּו ְּבֵני ָהָאָדם

ֶאת ַהַּיְלָּדה

ֶׁשִּבי

ֶׁשַּיְצִליחּו ַּגם ֵהם

ִלְראֹות ֶאת ְׁשֵּתי ַצּמֹוַתי

ְוגּוַמת ַהֵחן ֶׁשַּבַּסְנֵטר

ֶׁשִּיְראּו

ֶאת ַהָּׁשַמִים

ֶׁשָאִני נֹוַגַעת ָּבֶהם

ַּגם ְּכֶׁשַּדְרִּכי אֹוֶבֶדת

ַּגם ְּכֶׁשּנֹוֵפל ָעַלי ֵצל

ַּגם ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֶבֶרת ֶאת ַהָּים

ְוִיְהֶיה ִלָּבם נֹוַח ְלָהִבין אֹוִתי

ְוַקל ִיְהֶיה ָלֶהם ִלְסֹלַח ִלי

ְוֶלֱאהֹב אֹוִתי

ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֻּכָּלנּו ֶהְרֵּגל

ִלְראֹות ְיָלִדים

ֶזה ִמַּתַחת ְקָמָטיו ֶׁשל ֶזה

ְּבָכל ָׁשַמִים

ּוְבָכל ֲאָדָמה



אישור לבית הספר

אביטל הררי

ַהּמֹוֶרה, ָׁשלֹום

ִמיָכֵאל ֹלא ַיִּגיַע ַהּיֹום ְלֵבית ַהֵּסֶפר.

ֹלא. ֹלא ִּכי הּוא ֹלא ַמְרִּגיׁש טֹוב-

ֶזה ַהְּסָתו ַהַּמֶּכה ַּבַחּלֹון

ַהּנֹוֵׁשר ִמן ָהֵעִצים ַּבַּגן,

ֵאּלּו ֲעֵלי ַהָּזָהב ָהָעִפים ִעם ָהרּוַח,

ֶזה ַיְלִּדי ַהָּצִעיר

ְוחּוָׁשיו ָהֵעִרים.

ִעְּמָך ַהְּסִליָחה,

ִאָּמא.

משרד החינוך מינהל פדגוגי
אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי
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