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בראש השנה, יפה ושונה
תשליך ושלכת

 ◆

סיגל שטיינברג

שלום ושנה טובה.

****

ביום השני של ראש השנה, בשעות אחר הצהריים, יש מנהג )לאשכנזים עקרונית, אבל כולם מוזמנים!( מיוחד 
ומוזר. במקום להתכנס בבית הכנסת, הולכים אל מקור מים, אל מעיין או בור, ים או בריכה. שם מרוקנים את 

הכיסים אל הים, ומשליכים חטאים. או משהו. יש כאלה שמביאים פירורי לחם במיוחד, ויש כאלה שמסתפקים 
באקט הסמלי ואומרים כמה פסוקים. זה מנהג - כלומר הוא לא חובה, אבל הוא בהחלט מאוד רווח. 

נהוג לומר שתי פסקאות, אחת מספר מיכה ואחת מתהילים:

רגע לפני שנקרא את מקורות המנהג, קחו כמה דקות לחשוב:

כך מתואר מנהג התשליך ב"שולחן ערוך", אורח חיים, סימן תקפ"ג:

ֵאִרית ַנֲחָלתֹו:  ע ִלׁשְ ֽׁשַ א ָעו ֹן ְוֹעֵבר ַעל ּפֶ מֹֽוָך, ֹנׂשֵ "ִמי ֵאל ּכָ

י ָחֵפץ ֶחֶֽסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמֽנּו,  לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ן  ּתֵ ל־ַחּטֹאָתם: ּתִ ִליְך ִבְמֻצלֹות ָים ּכָ ִיְכּבׁש ֲעו ֹֹנֵתֽינּו: ְוַתׁשְ

ְֽעּתָ ַלֲאבֵֹתֽינּו  ּבַ ר ִנׁשְ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב, ֶחֶֽסד ְלַאְבָרָהם, ֲאׁשֶ

ִמיֵמי ֶקֶֽדם:״

)מיכה, ז', י"ח-כ'(

ְרָחב ָיּה: ְיֹהָוה ִלי לֹא  ּמֶ ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ּבַ ״ִמן ַהּמֵ

עֹוְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה  ה ִלי ָאָדם: ְיֹהָוה ִלי ּבְ ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ

ָאָדם: טֹוב ַלֲחסֹות  טַֹֽח ּבָ יֹהָוה ִמּבְ ׂשֹוְנָאי: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ּבְ

ְנִדיִבים:" טַֹֽח ּבִ יֹהָוה ִמּבְ ּבַ

)תהילים קי"ח ה-ט'(

אוכלים ראש גכבש לומר נהיה לראש ולא לזנב וזכר 

לאילו של יצחק: 

הגה )מכאן - הוספות של הרמ"א, האשכנזי, על 

ר' יוסף קארו, הספרדי, מחבר השולחן ערוך( יש 

מדקדקים שלא לאכול דאגוזים שאגוז בגימטריא 

חט ועוד שהן מרבים כיחה וניעה ומבטלים התפלה 

)מהרי"ל( והולכין אל ההנהר לומר פסוק ותשליך 

במצולות ים כל חטאתינו וגומר )מנהגים( וגם נוהגים 

ושלא לישן ביום ראש השנה )ירושלמי( ומנהג נכון 

הוא:

מה המשמעות שלו?  ◆
למה בראש השנה?  ◆
למה מקור מים מעורב בסיפור? ◆

 ◆   ◆    ◆
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ָהר )ִלְזּכֹר ְזכּות  ת ִמְנָחה, הֹוְלִכין ֶאל ַהּנָ ִפּלַ ְלַאַחר ּתְ

ָהַלְך ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִעם  ׁשֶ ְדָרׁש ּכְ ּמִ ִאיָתא ּבַ ָהֲעֵקָדה, ּדְ

מֹו ָנָהר  ָטן ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ה ַהּשָׂ נֹו ָלֲעֵקָדה, ָעׂשָ ִיְצַחק ּבְ

ָהר ַעד  ּנָ לֹום, ּבַ ָ בֹו, ְוָעַבר ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָעָליו ַהּשׁ ְלַעּכְ

י ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש.  יֵעִני ֱאלִֹהים ּכִ ארֹו ְוָאַמר, הֹוׁשִ ַצּוָ

דֹוׁש  ָאנּו ַמְמִליִכין ַהּיֹום ֶאת ַהּקָ ֵני ׁשֶ ְועֹוד ֵיׁש ַטַעם, ִמּפְ

ָלִכים ֵאֶצל  ֶרְך הּוא ִלְמׁשַֹח ֶאת ַהּמְ רּוְך הּוא ָעֵלינּו, ְוַהּדֶ ּבָ

ְהֶיה ִמחּוץ ָלִעיר  ּיִ ְך ַמְלכּוָתם. ְוטֹוב ׁשֶ ׁשֵ ּמָ ּתִ ָהר, ִלֶרֶמז ׁשֶ ַהּנָ

לּו  ים ַהּלָ ָדִגים ַחּיִ ָאנּו ְמׁשּוִלים ּכְ ים, ְלֵזֶכר ׁשֶ ּגִ ְוֶיׁש ּבֹו ּדָ

ֶות  ְמצּוַדת ַהּמָ ְך ָאנּו ֶנֱאָחִזים ּבִ צֹוָדה, ּכָ ּמְ ֱאָחִזים ּבַ ּנֶ ׁשֶ

ְתׁשּוָבה. עֹוד ַטַעם, ִסיָמן  ְך ְנַהְרֵהר יֹוֵתר ּבִ ין, ּוִמּתֹוְך ּכָ ְוַהּדִ

ה  ָדִגים, ְוִנְפֶרה ְוִנְרּבֶ מֹו ּבְ נּו ַעִין ָרָעה ּכְ לֹט ּבָ ּלֹא ִתׁשְ ׁשֶ

ִביִנים  י ְלָדִגים ֵאין ּגְ ַעם, ּכִ ָדִגים. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַהּטַ ּכְ

ֵדי ְלִהְתעֹוֵרר  תּוחֹות, ּכְ ִמיד ּפְ ִים[ ְוֵעיֵניֶהם ּתָ ]ַעְפַעּפַ

ים,  ּגִ ׁש ּבֹו ּדָ ּיֵ ם ָנָהר ׁשֶ ְלֵעיָלא. ְוִאם ֵאין ׁשָ ִקיָחא ּדִ ֵעיָנא ּפְ

סּוִקים ִמי  הֹוְלִכין ְלָנָהר ַאֵחר אֹו ִלְבֵאר, ְואֹוְמִרים ַהּפְ

ִליְך. ּוְמַנֲעִרים  ׁשְ ֵסֶדר ּתַ ּדּוִרים ּבְ ּסִ תּוב ּבַ ּכָ מֹוָך ְוכּו' ּכַ ֵאל ּכָ

ִליְך ֶאת  ן ֵלב ְלַהׁשְ ָעְלָמא, ִלּתֵ ָגִדים, ְוהּוא ְלֶרֶמז ּבְ ׁשּוֵלי ַהּבְ

ְהיּו  ּיִ ָרָכיו ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה, ׁשֶ ׂש ְוַלֲחקֹר ּדְ ַהֲחָטִאים ּוְלַחּפֵ

ל ֵחְטא. ִאם ָחל יֹום ִראׁשֹון  ים ִמּכָ ָגָדיו ְלָבִנים ּוְנִקּיִ ּבְ

ִני )תקפג ובסידור(. יֹום ׁשֵ ת הֹוְלִכין ּבְ ּבָ ׁשַ ּבַ

)קיצור שולחן ערוך, קכ"ט, כ"א( 

תרגום לחלק בארמית: חכם בשם גניבא אמר - היה 

שועל אחד שרצה להכנס לכרם, ראה שיש שם נקב 

וביקש להכנס ולא היה יכול. מה עשה? צם שלושה 

ימים עד שנהיה כחוש ותשוש, ונכננס בזה הנקב, 

ואכל והשמין, רצה לצאת ולא היה יכול לעבור, חזר 

וצם שלושה ימים אחרונים עד שנהיה כחוש ותשוש, 

וחזר איך שהיה ויצא. אחרי שיצא, היה הופך את 

פניו והסתכל בה )בכרם(, אמר כרם כרם מה טובה 

את ומה טובים היו הפירות שבך, וכל מה שיש בך 

יאה ומשובח, אבל מה ההנאה ממך? כמו שאיש נכנס 

לתוכך, כך הוא יוצא. כך הוא זה העולם. 

ה  ֶרְך ְקרֹוָבה, ָלּמָ ַהּדֶ י. ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ )יב( ּבַ

לּו  ּלֹא ִקּבְ ָרָאה ]השטן[ ׁשֶ יָון ׁשֶ ת ָיִמים. ּכֵ לֹׁשֶ ב ׁשְ ִנְתַעּכֵ

ה  ּנּו ]כלומר שלא הצליח לעכב אותם[ ָהַלְך ְוַנֲעׂשָ ִמּמֶ

יעּו  ִים ְוִהּגִ ד ָיַרד ַאְבָרָהם ְלתֹוְך ַהּמַ דֹול. ִמּיָ ִלְפֵניֶהם ָנָהר ּגָ

יָון  יו. ָאַמר ִלְנָעָריו ּבֹואּו ַאֲחַרי, ָיְרדּו ַאֲחָריו. ּכֵ ְרּכָ ַעד ּבִ

אֹוָתּה  ארֹו. ּבְ ִים ַעד ַצּוָ יעּו ַהּמַ ָהר, ִהּגִ יעּו ַעד ֲחִצי ַהּנָ ִהּגִ ׁשֶ

ל  ַמִים, ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָ ָלה ַאְבָרָהם ֵעיָניו ַלּשׁ ָעה ּתָ ׁשָ

ִני ְוהֹוֵרָתִני ְוִנְגֵליָת ִלי ְוָאַמְרּתָ ִלי, ֲאִני ָיִחיד  ַחְרּתָ עֹוָלם, ּבְ

ִמי ְבעֹוָלִמי ְוַהֲעֵלה ִיְצָחק  ַדע ׁשְ ה ָיִחיד, ַעל ָיְדָך ִיּוָ ְוַאּתָ

ִצּוּוֶיָך,  י. ַוֲהֵריִני עֹוֵסק ּבְ ְבּתִ ְנָך ְלָפַני ְלעֹוָלה ְולֹא ִעּכַ ּבִ

ִני טֹוֵבַע,  אּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש. ִאם ֲאִני אֹו ִיְצָחק ּבְ ו ּבָ ְוַעְכׁשָ

דֹוׁש  ֶמָך. ָאַמר לֹו ַהּקָ ם ַמֲאָמְרָך. ַעל ִמי ִיְתַיֵחד ׁשְ ִמי ְיַקּיֵ

ד  עֹוָלם. ִמּיָ ִמי ּבָ ַעל ָיְדָך ִיְתַיֵחד ׁשְ יָך, ׁשֶ רּוְך הּוא, ַחּיֶ ּבָ

ָהר ְוָעְמדּו  ְעָין ְוָיַבׁש ַהּנָ רּוְך הּוא ֶאת ַהּמַ דֹוׁש ּבָ ַער ַהּקָ ּגָ

ה. ׁשָ ּבָ ַבּיַ

מדרש תנחומא, וירא כ״ב:י״ב )שווה לפתוח רגע 

בפסוקי העקידה להיזכר מה קורה שם ובאיזה הקשר 

המדרש הזה נכתב. איזה פער יש בסיפור שהמדרש 

הזה עונה עליו.(

בספר ההלכה הגדול "השולחן ערוך", יש פסקה על מנהגי ראש השנה. אחד מהם הוא אכילת ראש של כבש, 
והסיבה המפתיעה לכך, היא זכר לאיל של עקידת יצחק. מה אפשר להבין על המנהג מהפסקה הזו?

באותה פסקה, מוסיף הפוסק האשכנזי המקביל לר' יוסף קארו הספרדי, את המנהג של התשליך. אולי הקיצור 
שולחן ערוך יכול לעזור לנו להבין למה:

כך מתואר התשליך בספר ההלכה "קיצור שולחן ערוך" )חובר על ידי ר' דוד חיים הלוי, המאה ה-20(:

ר' חיים דוד הלוי מביא כמה וכמה סיבות לקיום מנהג התשליך ולצורה שבה מקיימים אותו. יש בהן ערבוב של 
מדרשים ואמונות עממיות, רמזים קבליים ומעשי סמליים. נסו לעשות רשימה של הסיבות שמצאתם. למה 

לדעתכם יש כזה גיבוב של סיבות למנהג הזה?

בואו נתבונן מקרוב בחלק מהמקורות שמביא ר' חיים דוד הלוי בפסקה:

על העיכובים בשינוי: 

מה דמות השטן המופיעה פה מנסה לעשות? ובאיזה אופן?  ◆
איך אברהם פותר את הבעיה שהשטן יוצר?  ◆
מה לדעתך אנחנו מרוויחים מהמדרש הזה? ◆

 ◆   ◆    ◆



3

אברהם ובנו בסיפור הזה של העקידה קשורים באופן עמוק לראש השנה. את פרשת העקידה קוראים בתורה בימים של ראש 
השנה, השופר הוא תזכורת לנס שנעשה שנמצא אייל שהוקרב במקום יצחק ברגע האחרון ממש.  לא נדון כאן בתפקידו של 
סיפור העקידה כסיפור מכונן דווקא בראש השנה, אבל כן הייתי רוצה להקדיש רגע לשטן.  מצד אחד, לפי המדרש, המעשים 

הבעייתים שלנו הן אשמתו, הוא חוסם לנו את הדרך לדבר הנכון. מצד שני, יש לנו את הכוח להוציא את עצמנו מזה, בעזרת רצון, 
או תפילה.

אולי זה כינוי לעיכובים שאנחנו מרגישים שהכוח שלנו עליהם נורא קטן- המילה "דחיינות" עולה לי פה, לצד "פרפקציוניזם" ורצון 
לחכות לתנאים המושלמים.

האם יש מילים אחרות שהייתם שמים במקום "השטן"?

אברהם בוחר להסתכל לשטן בעיניים ולהיכנס למים עד שהנהר מסתלק. תוך כדי זה הוא נושא תפילה.

האם ההבנה שיש פה "שטן" - כלומר משהו שהוא מחוץ לשליטה שלנו, עוזר לכם להתקדם לשינוי או דווקא מעכב אתכם?

מה הדברים שעוזרים לכם להתגבר על עיכובים שונים?

עזרה והתגברות על עיכובים בדרך לשינוי

אלו הפסוקים מתהילים שאנחנו אומרים בתחילת התשליך.

מתוך סליחות מחזור אשכנז:

פתאום אנחנו רואים שאנחנו לא אמורים להשליך מעצמנו את החטאים. הקב"ה הוא שאמור להשליך את החטאים שלנו.

ֵאִרית  ע: ִלׁשְ ֽׁשַ א ָעו ֹן: ְוֹעֵבר ַעל ּפֶ מֹֽוָך: ֹנׂשֵ "ִמי ֵאל ּכָ

י ָחֵפץ ֶחֶֽסד הּוא:  ַנֲחָלתֹו: לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו: ּכִ

ִליְך ִבְמֻצלֹות ָים  ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמֽנּו: ִיְכּבׁש ֲעו ֹֹנֵתֽינּו: ְוַתׁשְ

ר  ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב: ֶחֶֽסד ְלַאְבָרָהם: ֲאׁשֶ ּתֵ ל־ַחּטֹאָתם: ּתִ ּכָ

ְֽעּתָ ַלֲאבֵֹתֽינּו: ִמיֵמי ֶקֶֽדם:  ּבַ ִנׁשְ

א ָעו ֹן ְועֹוֵבר  מֹֽוָך נֹוׂשֵ ָך ָאַמר ְלָפֶנֽיָך. ִמי ֵאל ּכָ ִמיָכה ַעְבּדְ

י ָחֵפץ  ֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ ע ִלׁשְ ֽׁשַ ַעל ּפֶ

ִליְך  ֶחֶֽסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמֽנּו ִיְכּבֹוׁש ֲעו ֹנֹוֵתֽינּו. ְוַתׁשְ

ָרֵאל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַחּטֹאָתם: ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ּבִ

ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו  ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיּזָ ְמקֹום ֲאׁשֶ ִליְך ּבִ ׁשְ ּתַ

ר  ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶֽסד ְלַאְבָרָהם אׁשֶ ּתֵ ַעל ֵלב ְלעֹוָלם ּתִ

ְֽעּתָ ַלֲאבֹוֵתֽינּו ִמיֵמי ֶקֶֽדם: ּבַ ִנׁשְ

מה דעתכם על זה? האם זה תואם את מה שחשבתם עד עכשיו?  ◆
האם המחשבה על כך שיש מישהו אחר, משהו אחר, שיכול להוריד מהכתפיים שלנו את החטאים או לפחות  ◆

לשאת אותם יחד איתנו עוזרת לכם לחשוב על אפשרות השינוי?

 ◆   ◆    ◆



4

 המצודה )רשת דייגים( והעין הפקוחה - 
דרכים לבסס שינויים שאנחנו רוצים בהם:

תורת העולה, חלק ג נ״ו:ב׳ ]ספרו של הרמ"א, שחי במאה ה-16, המנתח את עבודת המקדש והקורבנות מנקודת 
מבט פילוסופית וקבלית  )אתר ספריא([

עוד קטע מקסים בעניין הזה:

לפי הקטע הזה, יש שני דברים שיכולים לעזור לנו להשליך את חטאינו ולחזור לדרך הטובה: המוות האורב, והעין 
הפקוחה עלינו. יש משהו שמאיים עלינו כל הזמן, ויש מי שמסתכל עלינו כל הזמן.

בעצם, נדמה לי שאנחנו לא בנויים כך שאנחנו פשוט יכולים להשליך הרגלים שאנחנו לא מרוצים מהם ולאמץ 
הרגלים ישנים. לא קל להתחיל לרוץ באופן קבוע, לקרוא יותר ספרים או לסיים עבודה במקום לראות עוד 

פרק של "חתונה ממבט ראשון". לכן יש לנו צורך בתמריצים, איום )המוות במקרה זה( או תמריץ )להוכיח ל"עין 
הפקוחה"(.

ָאנּו ְמׁשּוִלים  ים, ְלֵזֶכר ׁשֶ ּגִ ְהֶיה ִמחּוץ ָלִעיר ְוֶיׁש ּבֹו ּדָ ּיִ ְוטֹוב ׁשֶ

ְך ָאנּו ֶנֱאָחִזים  צֹוָדה, ּכָ ּמְ ֱאָחִזים ּבַ ּנֶ לּו ׁשֶ ים ַהּלָ ָדִגים ַחּיִ ּכְ

ְתׁשּוָבה. עֹוד  ְך ְנַהְרֵהר יֹוֵתר ּבִ ין, ּוִמּתֹוְך ּכָ ֶות ְוַהּדִ ְמצּוַדת ַהּמָ ּבִ

ָדִגים, ְוִנְפֶרה  מֹו ּבְ נּו ַעִין ָרָעה ּכְ לֹט ּבָ ּלֹא ִתׁשְ ַטַעם, ִסיָמן ׁשֶ

ִביִנים  י ְלָדִגים ֵאין ּגְ ַעם, ּכִ ָדִגים. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַהּטַ ה ּכְ ְוִנְרּבֶ

ֵדי ְלִהְתעֹוֵרר ֵעיָנא  תּוחֹות, ּכְ ִמיד ּפְ ִים[ ְוֵעיֵניֶהם ּתָ ]ַעְפַעּפַ

ְלֵעיָלא. ִקיָחא ּדִ ּפְ

"ומנהג של ישראל תורה הוא, במה שהולכים על מים 

ואמרים תשליך במצולת ים הוא התהום, והיא המקום 

היותר עמוק בים. והנה לפי הטבע של היסודות שהמים 

יכסו הארץ, והארץ הוא המרכז, והוא מקום הנמוך בכל 

העולם, והנה התגלות הארץ לצורך בני אדם ולדרים עליה 

אינו בלא כוונת מכוון והוא אשר חדש העולם כרצונו 

לתכלית ישוב הארץ, ולכן אנו הולכים על המים לראות 

אשר שם חול גבול לים, ואמר עד פה תבא ולא תוסף, 

וכשאנו הולכים שם אנו רואים גבורתו של יוצר בראשית, 

ולכן אנו הולכים על המים בראש השנה, שהוא יום הדין, 

לשום כל אחד על נפשו ענין בריאת העולם, ושהשם 

יתעלה מלך הארץ ועל זה נאמר תשליך במצולת ים 

חטאינו."

י?  ּדַ ְכִתיב ֲאִני ֵאל ׁשַ ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ַמאי ּדִ "ּדְ

י.  י ָלעֹוָלם ּדַ ָאַמְרּתִ ֲאִני הּוא ׁשֶ

ם  רּוְך הּוא ֶאת ַהּיָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ּבְ

ׁשֹו  רּוְך הּוא ְוִיּבְ דֹוׁש ּבָ ַער ּבֹו ַהּקָ ּגָ ָהָיה ַמְרִחיב ְוהֹוֵלְך, ַעד ׁשֶ

ָהרֹות ֶהֱחִריב." הּו ְוכׇל ַהּנְ ׁשֵ ּבְ ם ַוּיַ ּיָ ֱאַמר "ּגֹוֵער ּבַ ּנֶ ׁשֶ

)בבלי, חגיגה, י"ב א(

מה דעתכם על התמריצים האלו לשינוי? האם יש מקומות בחיים שהשתמשתם במבט של מישהו חיצוני  ◆
שיעזור לכם לקבל החלטה לשינוי הרגל, ולבצע אותה?

האם יש שינויים בחיים, קטנים או גדולים, שעשיתם כיוון שהרגשתם שהזמן דוחק? לא צריך ללכת למוות,  ◆
אפשר לחשוב על המונח "דד-ליין", מילולית - קו המוות?

אילו עוד תמריצים עובדים לכם?  ◆

)המלצה להרחבה לגבי תמריצים לשינוי הרגלים: פרק 79 בפודקאסט של יהודית כץ, "איך להיות עכשיו האדם 
שחשבתי להיות אחר כך"(   

 ◆   ◆    ◆
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למה ללכת דווקא אל המים, שואל תורת העולה. ועונה- כי בעצם היבשה והחיים בה לא היו אמורים להיות. זה לא 
מובן מאליו, המים היו אמורים לכסות הכל. אבל הקב"ה "שם גבול לים", ועל ידי כך יצר את העולם והתאפשר לנו 
להתקיים. אנחנו הולכים למקור מים כדי לראות את החוף, את הגבול. אולי במבט פנימה, היכולת לשים גבול, לא 

לתת למשהו שאנחנו לא רוצים להשתלט עלינו, היא אולי הזדמנות להיות צלם אלוהים.

ומחשבה אחרונה, כי תכף סתיו:

שנה טובה!

סיגל

שלכת 

ים ֵעִצים ֵעיֻרּמִ

ַמִים, ָ ִתים ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ ְמַרּשְׁ

ֵאיְנְספֹור ֶזה ּבְ נֹוְגִעים ֶזה ּבְ

מֹוָתם. ַעם ָהִיינּו ּכְ עֹות. ּפַ ֶאְצּבָ

ָגִדים ל ַהּבְ ֶבת ַעל ּכָ ֲאִני חֹוׁשֶ

ה ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ נּו ֵמָאז. ּכָ ַבׁשְ ּלָ ׁשֶ

ה ַהּזֹאת. ְרָחה ָהֲאֻיּמָ ל ַהּטִ ָכבֹות. ּכָ ׁשְ

ֶכת ֲהגּוָנה ַאַחת. ּלֶ ה ָלנּו ׁשַ רּוׁשָ ּדְ

)מיה טבת דיין, לקוח מהאתר שלה(

האם יש לכם מחשבה על משהו שלכם שהייתם רוצים "לשים לו גבול", להגביל אותו, בתחילת השנה הזו? ◆

איזה הרגל הייתם רוצים להשיל מעליכם השנה?  ◆
מה העיכובים שמונעים מכם לעשות את השינוי הזה? ◆
אילו תמריצים, חיוביים או שליליים, יכולים לעזור לכם? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆


