
 !קחי לך החלטה לקראת השנה החדשה

 :תחום ההחלטה

 : תפילה

 ? כמה זמן לוקח לי להתפלל .א

 דקות 01 .1

 חצי שעה .2

 שעה .3

 

 :כשאני מתפללת .ב

 .אני יושבת על הספה בסלון ודואגת להישאר בעניינים ולשמוע מה כולם מדברים .1

 .בזריזות את התפילה ת אף מילה ומסיימתפספסלא מ, אני ממלמלת את המילים .2

 .בת בחדר סגור ומשתדלת להתרכז במילות התפילהאני יוש .3

 : סיכום

 מומלץ לך לבחור בתחום התפילה: נקודות 2

 .קחי תחום זה בחשבון, יש מה לשפר בתפילה: נקודות 3-4

 .אך נסי להתקדם בתחום אחר, לשאוףתמיד יש לאן ! כמו חסיד אמיתיאת מתפללת : נקודות 5-6

 

 :עזרה לזולת

 ?עד כמה אני עוזרת בבית .א

 .אני מסכימה לעשות רק מה שאני אוהבת וקל לי .0

 .אני תמיד עוזרת כשמבקשים ממני .2

 .אני עוזרת גם כשלא מתחשק לי ובעיקר כשאני רואה שזקוקים לי .3

 

 ?עד כמה אני מבחינה בסובב אותי .ב

 .אני עוזרת לה אם אני יכולה ,כשחברה ניגשת אלי ומבקשת עזרה .0

 .ומה ומציעה עזרהמתעניינת בשל, אני מבחינה כשחברה עצובה .2

רה מבררת בעדינות מה ק, לא רגיל אצל חברתי גם בלי שתגידשמשהו אני שמה לב כ .3
 .ומשתדלת מאוד לשמח אותה

 : סיכום

 .מומלץ לך לבחור בתחום העזרה לזולת: נקודות 2

 .קחי תחום זה בחשבון, יש מה לשפר בעזרה שלך בבית ובחברה: נקודות 3-4

 אך נסי להתקדם בתחום אחר, לשאוףתמיד יש לאן ! ברותייךורגישה לחאת עוזרת בבית : נקודות 5-6



  

 : לימוד

 ?מה אני מוסיפה בלימוד .א

 .את החומר הנלמד בכתהאני לומדת רק  .0

 .ת"די פעם אומרת חתאני מוסיפה בלימוד כשיש מבצעים מיוחדים ומי .2

 .פ"ספר המצוות ולומדת קטעים בע, ת"אני אומרת חת .3

 

 ?עד כמה אני מתמידה בהוספה בלימוד .ב

 .כשאני נזכרת ויש לי מצב רוח .0

 .שהחסרתי ימיםאך קורה שאני צריכה להשלים , יום להתמיד בלימוד מידיאני משתדלת  .2

 .אני שוכחת לעיתים נדירות ויש לי זמן קבוע ללימוד .3

 :סיכום

 .מומלץ לך לבחור בתחום הלימוד: נקודות 2

 .קחי תחום זה בחשבון, לימודיש מה להוסיף ב: נקודות 3-4

 אך נסי להתקדם בתחום אחר, לשאוף תמיד יש לאן! ימוד ומתמידה בואת מוסיפה בל: נקודות 5-6

 

 :התקשרות לרבי

 ?באיזו תדירות אני לומדת שיחה או צופה בוידאו של הרבי .א

 .אני עושה זאת רק במסגרת בית הספר .0

 .כמו יום הולדת, אני משתדלת בתאריכים מיוחדים .2

 .לפחות פעם בשבוע, ש לי זמנים קבועיםי .3

 

 ?האם אני כותבת לרבי .ב

 .נ"בבית הספר בזמן כתיבת פ .0

 .רציניתכשיש לי שאלה חשובה או התלבטות  .2

 .אני מדווחת לרבי בסוף כל חודש ובתאריכים מיוחדים .3

 
 :סיכום

 .מומלץ לך לבחור בתחום התקשרות לרבי: נקודות 2

 .קחי תחום זה בחשבון, לרבייש מה להוסיף בהתקשרות : נקודות 3-4

 .אך נסי להתקדם בתחום אחר, לשאוףתמיד יש לאן ! את משתדלת מאוד להיות מקושרת לרבי: נקודות 5-6

 _________________________ :תחום ההחלטה הטובה שלי 


