
השבת: זכר למעשה בראשית
 מה בשיעור?

הסיבה  ועל  השבת  קדושת  יוקר  על  נעמוד  זה  בשיעור 
לקדושה זו.

 משך השעור: 45 דק'

מהלך השיעור:
פעילות 1

אוצר השבת

 א. קטע שמע חלק א 

נפתח בחלק הראשון של קטע השמע, ונעקוב אחרי 
חמישיית בשמח"ה, שבתוך להט החיפושים אחר האוצר, 

זקוקים למנוחה. להפתעתם הם מגלים ששבת המנוחה 
עומדת בפתח, והיא עצמה האוצר הגדול שחיפשו. 

'ילדי בשמח"ה דנים בנושא שבת מנוחה'
קטע שמע - חלק ראשון

חיים: קדימה, קדימה!! איך נוכל למצוא אוצרות אם לא נחפש אותם? 
אנחנו צריכים לעסוק בחיפושים כל הזמן! בלי הפסקות! לקום, לזוז, 

לפעול...
מוטי: בלי הפסקות??? זה לא בשבילי... בן אדם צריך גם לנוח לפעמים! 
כן, אני יודע שאתם חושבים שאני נח יותר מדי... אבל לדעתי, גם אתם 

צריכים לפעמים מנוחה. כולם צריכים לנוח מדי פעם.

שרי: אני חושבת שהפעם מוטי צודק! אנחנו מוכרחים לעשות הפסקה, 
כדי שאחר כך נוכל לחזור לעבודה בכוחות מחודשים. אני מוכנה להכין 

לוח מאורגן ומסודר - מתי נחים ומתי מחפשים. מסכימים?  
חיים )באכזבה(: בסדר, אבל חבל, כי עכשיו לא נחפש ולא נמצא שום 

אוצר... אוף...
שרי: אתה לא צריך להצטער, יום חמישי היום ובין כך צריך לעשות 
דברים אחרים. לסדר את הבית, לעזור לאמא בקניות, יש מספיק מה 

לעשות לכבוד שבת. האוצרות יחכו לנו ליום ראשון...
ברכי: רגע, רגע! מי אמר שהמנוחה היא במקום האוצר? אם תחשבו על 
זה לעומק, נראה לי ש... דווקא המנוחה היא האוצר הכי גדול!! כן, כן! 
השבת שמתקרבת, שבת המנוחה, היא האוצר הכי גדול שאנחנו יכולים 

למצוא בבית שלנו! יש לנו אוצר יותר גדול ממנה?
אוצר השבת חלק א שקף קטע שמע- ילדי בשמחה עם בגדי שבת

 ב. דיון

נדון עם התלמידים: מדוע השבת היא אוצר בשבילנו? 
תלמידי הכיתה יספרו מתי הם זקוקים למנוחה, ובגלל 
אילו דברים הם שמחים שהשבת מגיעה. )גם התשובה 

"מהלימודים ומהשיעורים", מקובלת. מותר למורה לספר 
שגם היא נהנית מן המנוחה, המאפשרת לחזור ללימודים 

בכוחות מחודשים(.

 ג. קטע שמע חלק ב 

נמשיך לחלקו השני של קטע השמע, שבו ילדי בשמח"ה 
דנים בשבת ומבינים את הקשר בינה לבין היום השביעי 

שבו הקב"ה נח אחרי ששת ימי בריאת העולם. 

קטע שמע – חלק שני
מוטי: אתם זוכרים שבשבת לא רק אנחנו נחים - גם השם בעצמו נח!!

שרי: נכון, כבר בבריאת העולם, השם ברא הכול בשישה ימים - את כל 
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היבשות והימים, החיות והעופות, העצים והצמחים וגם את בני האדם. 
את הכול השם ברא בשישה ימים וביום השביעי נח.  

ברכי: ומאז אנחנו קיבלנו את השבת במתנה. מתנה יקרה שמזכירה לנו 
בכל שבוע את בריאת העולם. וכשאנחנו זוכרים מי ברא את העולם, 

אנחנו מתנהגים בדיוק לפי מה שבורא העולם רוצה - כל הזמן. 
מוטי: הייתי שמח אם מנוחת השבת היתה מתארכת לכל השבוע...

השבוע.  כל  על  משפיעה  היא  אבל  אחד,  יום  רק  היא  השבת  שרי: 
הקדושה של השבת נותנת כוח לנשמה. 

פעילות 2:
 

מבינים את משמעות 
המושג 'קידוש

 משימה בחוברת 

נעיין בנוסח הקידוש המובא בחוברת העבודה )משימה 
1( ונבקש מהתלמידים למלא משימות הבנה של 

הטקסט. עליהם לעקוב אחרי פעלים מרכזיים, להבין את 
משמעותם, ולעמוד על הרעיון המרכזי של הקידוש – 

שהשבת היא זיכרון למעשה בראשית. 

פעילות 3:

שבת לגוף ולנשמה 

 א. משחק בפנטומימה 

נחלק את הכיתה לשתי קבוצות לפי סדר ישיבה.
נקריא בפני התלמידים פעולות שונות, ונבקש מהם להציג 

אותן בפנטומימה - מחצית מהכיתה יציגו פעולות אלה 
בימי חול ומחצית מהכיתה תציג אותן כפי שהם נעשות 

בשבת. אפשר גם להחליף בין הקבוצות, וכל קבוצה תהיה 
לעתים 'חול' ולעתים 'שבת'. 

להספיק;  כדי  בזריזות  הכול  עושים  החול  בימי  נסביר: 
בשבת עושים הכול בנחת, כי זהו יום מנוחה. בשבת עושים 
פעולות שהן יותר בשביל הנשמה, למשל תפילה ארוכה, 
שעושים  הפעולות  וגם  תורה;  ולימוד  תהילים  אמירת 
- עושים באווירה של קדושה.  בשביל הגוף, כמו סעודה 
לכן בסעודת שבת  אנו מקדשים, שרים זמירות, אומרים 

דברי תורה וכדומה.
עריכת  הכנסת,  לבית  הליכה  לפנטומימה:  הפעולות 
השולחן לסעודה, ישיבה ליד שולחן הסעודה, פעילות אחר 

הצהריים, בעת הפנאי. 

 ב. משימה בחוברת 

נעבור למשימה בחוברת )משימה 2(: השלמת דו שיח 
בקומיקס בין הגוף לנשמה. שניהם נהנים מן השבת. מן 

המשימה עולה שוב ערך הקדושה הנותן כוח לנשמה.

פעילות 4: 

כתר השבת

 א. סיפור 

נשמיע לתלמידים מתוך קטע השמע את הסיפור 'מוכר 
השטיחים שכיבד את השבת'.
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נלווה את ההאזנה במשימה: בכל פעם שיושמעו המילים 
'שבת היום', על התלמידים למחוא כף, ובכל פעם להוסיף 

עוד מחיאת כף )מחיאת כף אחת בפעם הראשונה, שתי 
מחיאות כפיים בפעם השנייה, וכך הלאה, עד שבע 

מחיאות כפיים(. נשאל: מה הקשר בין המספר לנושא 
שלמדנו?

סיפור 'מוכר השטיחים שכיבד את השבת'
בעיר רחוקה גר סוחר שטיחים יהודי ושמו יצחק. הייתה לו חנות גדולה 

ובה מכר שטיחים בכל הצבעים, ובכל הגדלים.
יצחק עבד קשה בחנותו בכל ימות החול. כולם אהבו לקנות אצלו, כי 

ידעו שהוא סוחר ישר והגון. 
סוגר  יצחק  בצהריים  שישי  יום  שבכל  חשוב:  דבר  עוד  ידעו  וכולם 
את חנותו. 'שבת היום', הוא מסביר לכולם. 'אני צריך ללכת להתכונן 

לקראת שבת המלכה'.
מן  ושוכח  שלו  המיוחדים  השבת  בגדי  את  לובש  היה  יצחק  בשבת 

החנות ומן המסחר, עד יום ראשון בבוקר.
בליל שבת אחד, כשישב יצחק עם בני משפחתו סביב שולחן השבת, 

נשמעו פתאום דפיקות בדלת.
טוק-טוק-טוק

פתחו ילדיו את הדלת והופתעו לראות בפתח משרת גוי ובידו ארנק 
גדול.

'שלום לך יצחק הסוחר', מיה מתכוננים לשבת המלכה

 ב. אפשרות ליצירה: 

הכנת כיסוי לאחד המכשירים המזוהים עם עבודות החול: 
עכבר המחשב, שלט, מפסק חשמלי וכדומה. 

על הכיסוי יהיה הכיתוב: 'בשבת מנוחה נניח לכל מלאכה'. 

 ג. משימה בחוברת

נקרא בחוברת )משימה 3( את החרוזים המבטאים את 
ההרגשה של בני מלכים בשבת. נצייר כתר יפה לשיר 

ובתוכו נכתוב, לפי בחירה אישית: שבת מנוחה / שבת 
הקדושה / שבת המלכה.

כך נבטא באופן וויזואלי את יוקר השבת.

 ד. משימה בחוברת

התלמידים יגזרו )מעמוד הגזירה( את מטבעות האוצרות 
וישלימו את הצורה שבה הם מיקרים ומכבדים את השבת 

)משימה 4(.  התלמידים ידביקו את המטבעות בתיבת 
האוצרות. 
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