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 עבודת הבירורים

 ?מה זה אומר לי –עבודת הבירורים 

 .קראי את סיפורה של תרצה. 2

 .מצאי וסמני את המקומות בהם תרצה יכלה לנהוג אחרת על מנת לברר ולהעלות לקדושה את קליפת נוגה

 .כתבי לתרצה הצעות כיצד לנהוג בהתאם למה שמצאת

 
 מסע הבירורים של תרצה

 .....טררר

 ?למה תמיד הוא מפריע באמצע המתח של החלום. השעון המעורר מצלצל וזוכה לדפיקה חזקה מידיה של תרצה

ושוב לימודים ושוב  , חברות, וחשבה על כך שהיא קמה לעוד יום של לימודים, מתחה ידיים, פיהקה, תרצה נאנחה

 .חברות

הוציאה חולצת תלבושת וחצאית כחולה , היא ניגשה לארון הבגדים. מלמלה תרצה ונטלה ידיים..." מודה אני"

סוף סוף '. של תרצה מכינה לפעמים שאמאמהמטבח עלה הניחוח האהוב של השוקו החם המיוחד . והתלבשה

ושתתה את השוקו בלגימות , היא ברכה. הרהרה תרצה בשמחה והתארגנה בזריזות! 'משהו מרגש בבוקר הזה

 .תוך שהיא מתענגת על כל רגע, קולניות

 !"יום טוב! להתראות. "כיתפה את הילקוט על גבה ואצה רצה להסעה, תרצה בירכה ברכה אחרונה

למזלה היא התיישבה  ! לפטפוט עם החברה, את זמן הנסיעה חשוב מאוד לנצל. היא התיישבה במקומה בנינוחות

הן הספיקו אפילו לסכם ביניהן ללמוד  . שהראתה לה גם תמונות מחתונתה של אחותה, חברתה הטובה, ליד חמדה

 .יחד למבחן הבא במתמטיקה עד שהאוטובוס עצר על יד שערי בית הספר

וניסתה ליצור דוגמאות שונות על  , תרצה החלה לשחק בעט ובמחק. תרצה וחמדה נכנסו לכיתה ותפסו את מקומן

, תרצה, מה היא אשמה. 'בוקר טוב'היא לא התייחסה לכך שחביבה התיישבה על ידה וחיכתה לברכת . השולחן

. חס וחלילה, שהיא פוגעת בה או מעליבה אותהלא זה ! זה בכלל לא הוגן? שהמורה לא הושיבה אותה ליד חמדה

 .ולאחר מכן החלו תפילה, כולן נעמדו, המורה נכנסה... אבל

 

 :הצעות לתרצה
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 !  יש לי את הכוח להעלות את העולם לקדושה: רשמי במפתח את המשפט. 3

 .  לפנייך רשימת היגדים. 1

וסימן איקס ליד היגדים המתאימים לשלוש קליפות  , סמני סימן קריאה ליד היגדים המתאימים לקליפת נוגה

 .  הטמאות

 !יש היגדים שמתאימים גם לקליפות הטמאות וגם לנוגה, שימי לב

 

 ורעמעורבבת מטוב. 

 יבואתתבטל כאשר משיח. 

 לקדושהניתן להשתמש בה וכך להעלותה. 

 כלללא ניתן להשתמש בה. 

 לטומאהעלולה לרדת. 

 אחרא לסטראשייכת. 

מהרעהטוב שבה עולה לקדושה ונפרד , כאשר מבררים אותה. 

 האמתהיא קליפה ומכסה על. 
 


