
 

  

 

 שלי התשובהמסע 
 

  _________שם:__
 

 

 

 

 "עיקר יסוד השלימות שלו

 היא העריגה והחפץ )=ההשתוקקות והרצון(

  הקבוע על השלימות.

 והחפץ הזה הוא יסוד התשובה,

 שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים

 ומשלימתו באמת"

  )הרב קוק זצ"ל(

 

 

ת הבוקר הזריחה, יצא איש זקן להליכמוקדמת, קצת לפני  בוקר תבשע
 שלו על חוף האוקיינוס..

מרחוק הבחין בנער צעיר שנראה כי רוקד הוא לבדו אל מול 
המפרץ.כשהתקרב הזקן אל הנער, הבין כי הנער איננו רוקד מול 

 המפרץ,
 אלא מתכופף כדי לברור את השיירים שגאות הלילה השאירה מאחריה.

 דקף כדי להשליכו חזרה אל הים.הזהנער עצר, הרים כוכב ים ו
 שאל הזקן את הצעיר למטרת מעשיו.

כולים לחזור אל הים "הגאות שטפה את כוכבי הים אל החוף והם אינם י
אילולא  ענה הנער. "כאשר השמש תעלה, הם ימותו" בכוחות עצמם

 אשליך אותם חזרה הימה."
 הזקן סקר את המרחב העצום של החוף שהשתרע בשני הכיוונים אל

 מחוץ לשדה הראיה.
אינספור כוכבי ים היו מתפזרים על החוף. חוסר התקווה של תוכנית 

 הנער היתה ברורה.
אמר הזקן: "אישי הצעיר, אינך מבין שעל החוף נמצאים הרבה יותר 

 כוכבי ים מאשר תוכל להציל עד עלות החמה?
 י כאן!"אינך באמת מצפה לחולל שינו

האיש הזקן, אחר התכופף  הנער השתהה מעט ושקל את דברי של
 והרים עוד כוכב ים,

 חייך השליכו אל הים רחוק ככל שניתן, אז פנה אל הזקן ואמר: 
  "לכוכב הים הזה חוללתי שינוי!"

 

 
 
 

  מה אני רוצה לחולל שינוי?/עבור מי

 

 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 



 

 

 :לוהית יש שלושה לבושים שהם-"לכל נפש א
 " .מחשבה, דיבור ומעשה

 )תניא א, ד(

 -מחשבה-

 
. ודא שמחשבותיך ונמצא במקום בו נמצאות מחשבותי אדם"

)רבי נחמן מברסלב( "נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות.  

  -סרגל מידות
 איפה אני כיום? ואיפה הייתי רוצה להיות? 

 בשני צבעים שונים(על הציר )לסמן 
 

 כעס ----------------------------------------נחת 

 אדישות -----------------------------------אהבה 

 גאווה -------------------------------------ענווה 

 עצבות ------------------------------------שמחה 

 חוסר אמון ----------------------------------אמון 

 עצלנות ----------------------------------- זריזות

 הסתפקות במועט ---------------------------קנאה 

 

 

 ___________________________על איזו מידה אני בוחרת לעבוד השנה?

___________________________________________________________________ 
 

 -דיבור-

 
 ,אדרבה"

 תן בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם

 ,את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ושנדבר כל אחד

 ...ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה
 "ותחזק אותנו באהבה אליך

 )רבי אלימלך מליז'נסק(

 

-איך אני רוצה להשתפר בדיבור שלי השנה? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 -מעשה-

 

 .גדולים החולמים חלומות גדולים והופכים חלומות למציאות"

 העוסקים במעשים קטנים והופכים את המעשים לגדולים"גדולים 

 ()הרב משה צבי נריה 

 


