
 ד. מטבע האוצר

לסיום: במשימה 5 התלמידים יגזרו מטבע מדף הגזירה 
וידביקו אותו בתיבת האוצרות שמתמלאת. 

הצעה: בתחילת השיעור הבא אפשר לבקש מהתלמידים 
לספר מה חשבו בשעת הדלקת נרות, מה הנר סיפר לי או 

על מי השפעתי להדליק נר.   

 מקדשים את השבת בתפילות
ובסעודות השבת

 מה בשיעור?
יום השבת: תפילות וסעודות  בשיעור זה  נתמקד בסדר 
נכיר  שבת.  בסעודות  ורוחני  גשמי  בעונד  נתבונן  שבת. 
את המושג 'לחם משנה' ומקורו, ונדון בהתנהגות מכובדת 
בסעודת שבת. בהמשך נתייחס לתפילות מיוחדת בשבת 
והוספות בברכת המזון. את השיעור ילוו מנגינות ונעימות 

המלוות את השבת.

 משך השעור: 45 דק'

 הכנה ואביזרים:
קופסת אוצר עם פריטים בתוכה: )מפה לבנה, גביע, בקבוק 
יין, פמוטים עם שלושה נרות, 2 חלות, מפית לחלות, מלח, 
סכין לחלות, ברכון, סידור לתפילה, צלחות, כוסות, סכו"ם,  

ספר פרשת שבוע(

מהלך השיעור:
פעילות 1

שבת המלכה 

 א קטע שמע 

נפתח בהצגה העוסקת  בהתארגנות לקראת האורחת 
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החשובה 'שבת המלכה'.
תמליל להצגה.

שרי: 'איפה אתם? בואו! חיים, מוטי... היא עוד רגע מגיעה!'
חיים: 'מי?'

שרי: 'האורחת, היא עוד רגע מגיעה'.
ננקה את  נכין את השולחן,  נסדר,  נארגן,  'וואו, רק רגע, בואו  חיים: 

הרצפה'.
שרי: 'תתלבשו יפה, תתארגנו...'

         'האוכל כבר מוכן? ערכתם את השולחן?'
חיים: 'כן, כן אנחנו מארגנים את הכול'

שרי: 'יופי, מעולה, ככה ברגע שהיא תגיע נוכל להיות במנוחה ולהיות 
פנויים אליה...'.

מוטי: 'שרי, חיים, מה קורה? מי מגיע? למה אתם מתכוננים כל כך? מה 
הלחץ? אז מה... אפשר להמשיך לנקות יותר מאוחר... ולסדר...'.

שרי וחיים ביחד: 'מה פתאום!'
שרי: 'מה, לא ידעת? האורחת שמגיעה כל כך חשובה'.

חיים: 'מרגע שהיא מגיעה אנחנו מקבלים אותה במנוחה ללא כל עבודה'.
שרי: 'יהיה כל כך כיף! ניהנה כל רגע במחיצתה...'.

מוטי: 'מי זו האורחת? תגלו לי, בבקשה'.
חיים ושרי ביחד: 'שבת המלכה!!!'

 ב. דיון 

נדון עם התלמידים בהצגה ובמשמעות של קבלת האורחת. 
מרגע שמגיעה השבת אנחנו מקבלים אותה במנוחה. 

אנחנו משקיעים במעשים ובפעולות מיוחדות שגורמים 
לנו להנאה, שהיא עונג שבת, ושמזכירים לנו את קדושת 
יום השבת. כל הפעולות של סדר יום השבת הן פעולות 
הקשורות למושגים של 'כבוד' ו'עונג' הנגזרים מהמושג 

'זכור את יום השבת', כפי שלמדנו בשיעור הקודם.

פעילות 2:

קדושת השבת  

 א. משימה בחוברת 

בחלקה הראשון של משימה 1 התלמידים יקיפו בצהוב 
את הפסוק שמבטא את הפעולות שיש לעשות כדי לזכור 
את קדושת השבת: 'זכור את יום השבת לקדשו' ובאדום 

את הפסוק המבטא מה שאסור לעשות, כדי לא לפגוע 
בכבוד השבת. ננמק את הבחירה – הציווי 'זכור' כולל 

פעולות חיוביות לעשייה והפסוק 'שמור' מלמד על מצוות 
לא תעשה.

בחלקה השני של המשימה יבחינו התלמידים בין פעולות 
שאנחנו עושים בשבת כדי לחוש את הקדושה, לפעולות 

שאסור לעשותן כדי לא לפגוע בקדושת השבת.

ב. חידה ודיון בעזרת מצגת 

נציג על הלוח את החידה במצגת ונבקש מהתלמידים 
להשלים את האותיות החסרות ברשימת הפעולות – 
אוכלים סעודות שבת, מתלבשים בבגדים חגיגיים, 

מקדשים על היין, נחים בשבת, מדליקים נרות שבת, 
שרים ניגונים וזמירות שבת, מתפללים תפילות שבת, 

לומדים פרשת שבוע. 
בסיום יעתיקו התלמידים את האותיות על פי הסימנים 

ויגלו את הפסוק: 'וקראת לשבת עונג'.
נדון במשמעותו של הפסוק, בהתאם למה שלמדנו 

בשיעורים הקודמים ביחידת השבת. ביום השבת, כחלק 
מהרגשת קדושתה, אנחנו מצווים לענגה. מהו עונג? 

ת ּבָ מקדשים את השבת בתפילות ובסעודות השבתׁשַ

50



כיצד מגיעים לעונג? נבקש מהתלמידים לצייר / לבחור 
סמל הבעה המתאר ניתן להיעזר במצגת. נקשר את 

המילה 'עונג' למנוחה, רוגע, התעלות. כל אלו הן תחושות 
המלוות את יום השבת, ואנו מצווים בפעולות גשמיות 

ורוחניות שמלמדות על קדושת השבת ומוסיפות לעונג 
השבת. נפתור את החידות ונגלה כיצד נוסיף בעונג רוחני 

וגשמי בשבת )קידוש, סעודות השבת, תפילות השבת(

פעילות 3:

עונג רוחני וגשמי 
בסעודות השבת  

 א. שיר )מצגת(, מדרש ודיון 

נשמיע את השיר 'שלום עליכם', ונשיר אותו יחד עם 
התלמידים. נספר בעל פה על המלאכים המלווים את 

החוזרים מבית הכנסת ועל שמחתו של המלאך הטוב על 
כך שהבית נקי, ערוך ומסודר לשבת ועל כך שהוא מברך 

שכך יהיה בשבת הבאה והמלאך הרע עונה 'אמן' בעל 
כרחו .

 ב. פעילות – עריכת שולחן שבת והסבר 

נזמין את התלמידים לערוך ביחד שולחן שבת מתאים, 
כדי לשמח את המלאכים שחוזרים יחד עם המשפחה 

מבית הכנסת.  
נכיר את שולחן השבת של משפחת שמח, נערוך ביחד 
עם התלמידים שולחן חגיגי בכיתה. בתוך תיבת אוצר  

יחכו הפריטים הקשורים לשבת ולעריכת שולחן השבת, 

וכל זוג תלמידים יקבלו פריט משלים מהתיבה שמלמד 
אותנו פרט הקשור לשולחן השבת.

יין,  בקבוק  גביע,  לבנה,  מפה  אוצר:  קופסת  בתוך  הפריטים  רשימת 
פמוטים עם נרות )3(, 2 חלות, מפית לחלות, מלח, סכין לחלות, ברכון, 

סידור לתפילה, צלחות, כוסות, סכו"ם,  ספר פרשת שבוע.
נניח כל פריט על השולחן, ונלמד על חשיבותו. תחילה נניח על השולחן 
השולחן  את  הופכים  אנחנו  בכך  כי  לתלמידים  ונסביר  החלות,  את 
לשולחן המיועד לשבת, ולא לשולחן של דברי מוקצה )לכן נניח את 

הנרות רק לאחר מכן(.
חלות: החלות מסמלות את המן שקיבלו בני ישראל במדבר: בכל יום 
שישי, כאשר היו יוצאים בני ישראל ללקוט את המן, היו מגלים מנה 
מן  ללקוט  יצטרכו  כדי שלא  לשבת,  ואחת  שישי  ליום  אחת  כפולה: 
בשבת. זכר לכך, אנו מניחים בסעודות שבת שתי חלות, 'לחם משנה'. 
נשאל את התלמידים מהו לחם משנה, ונגלה כי המילה 'משנה' באה 

מלשון שניים. 
כיסוי לחלות - מה חסר לחלות? מדוע צריך לכסות אותן? כי לפי ההלכה 
ברכת הלחם קודמת לברכת היין אך בזמן הקידוש היין הוא הכי חשוב, 
ולכן, כדי לא לבייש את החלות וקדושתן, אנו מכסים אותן עד לנטילת 
ידיים ובציעתן. סיבה נוספת – המן היה מגיע עטוף בשתי שכבות טל, 
מלמעלה ומלמטה, ולכן נהוג להניח את החלות על מגש ולא ישירות 

על השולחן.
מלח – זכר לקורבנות בבית המקדש, שעליהם נאמר: 'וכל קֹרבן מנחתך 

במלח תמלח'. אנחנו טובלים את פרוסת החלה במלח.
יין וגביע: מדוע אנחנו מקדשים על היין? נזמין את התלמידים להיזכר 
כולם   – ברית(  ברכות,  שבע  )חתונה,  יין  שותים  שבהם  באירועים 
שאירועים חשובים ומשמחים.. היין מסמל שמחה ומתאים לאירועים 
חגיגיים, 'יין ישמח לבב אנוש' )תהלים קד, טו(. בברכת הקידוש אנחנו 
מברכים על היין את ברכת הגפן וכן מברכים בליל שבת ברכת 'מקדש 
השבת'. במילות הקידוש אנחנו מזכירים שני אירועים מרכזיים שאותם 
מסמלת השבת: בריאת העולם )ששת ימי בריאה ויום המנוחה( ויציאת 

מצרים.
ברכון: משמש אותנו לאמירת הקידוש וכן לברכת המזון ולזמירות שבת. 
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בהמשך השיעור נרחיב על התוספות המיוחדות לשבת בברכה. נשמע 
'אסדר  בשבחין',  'אזמר  בביתם:  הנהוגות  הזמירות  על  מהתלמידים 
לסעודתא', 'כי אשמרה שבת', 'מנוחה ושמחה', 'דרור יקרא', 'צור משלו 
והפיוטים  ניתן מקום למגוון הסגנונות  ועוד.  'שבת היום לה''  אכלנו', 

והזמירות המקובלים בכל משפחה ובכל עדה.

פעילות 4:

שולחן השבת  

 משימות בחוברת ודיון 

לאחר עריכת השולחן נשמע חוויות של התלמידים 
מהזמנת אורחים לשבת.

במשימה 2 התלמידים יתאימו את המשמעות של הפרטים 
הקשורים לשולחן השבת על ידי הדבקת בועות דיבור 

לכל אחד מהם.
במשימה 3 יאתרו התלמידים בתוך ההלכה על לחם 

משנה, את הפסוק מהתורה שעליו היא מסתמכת )שולחן 
ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים, הלכות שבת, סימן עד"ר, 

הלכה ב( ויציירו ציור מתאים.

פעילות 5:

תבלין ושמו שבת 

 א. סיפור 

נספר את הסיפור 'תבלין ושמו שבת'  שמתאר את 
התפעלות הקיסר ממאכלי השבת והפליאה שלו מדוע 

ביום רגיל, למרות שהכינו מאכלים משובחים, המאכלים 
ערבים פחות. 

תבלין ושמו שבת – סיפור:
ַרֵבּנּו ָעָשׂה ְסֻעָדּה ְלַאְנטֹוִנינֹוס ְבַּשָׁבּת,

ֵהִביא ְלָפָניו ַתְּבִשׁיִלין ֶשׁל צֹוֵנן,
ָאַכל ֵמֶהם ְוָעַרב לֹו,

ָעָשׂה לֹו ְסֻעָדּה ְבּחֹל,
ֵהִביא ְלָפָניו ַתְּבִשׁיִלין רֹוְתִחין.

ָאַמר ַאְנטֹוִנינֹוס: אֹוָתם ָעְרבּו ִלי יֹוֵתר ֵמֵאּלּו.
ָאַמר לֹו ַרִבּי: ֶתֶּבל ֶאָחד ֵהם ֲחֵסִרים.

ָאַמר לֹו: ְוִכי ֵיׁש ִקָלִּרין ֶשׁל ֶמֶלְך ָחֵסר ְכּלּום?
ָאַמר לֹו: ַשָׁבּת ֵהם ֲחֵסִרים – ֵיׁש ְלָך ַשָׁבּת?

)מדרש רבה לבראשית, פרשה יא, ד(

נדון במשמעות הסיפור ובמסר העולה ממנו – את השבת 
אנחנו מענגים ומכבדים בדרכים שונות, דרך עיקרית היא 
במאכלי השבת המושקעים והטעימים. לשבת יש 'תבלין' 

מיוחד ההופך את כל מה שמכינים לטעים יותר.
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 ב. משימה בחוברת ודיון 

במשימה 4 עוסק הקומיקס ב'תבלין השבת'. נזמין את 
התלמידים לשתף  איזה מאכל ממאכלי השבת הם 

אוהבים במיוחד, ואילו מאכלים מיוחדים מכינים בביתם. 
אולי אף הם מסייעים בהכנתם. 

נסכם כי אנחנו משתדלים לענג ולכבד את השבת 
במאכלים טעימים ואף יקרים יותר מיום רגיל. כמו כן לפי 
ההלכה, בסעודת השבת יש לאכול, מלבד חלות, גם בשר 

ודגים.

פעילות 6:

איך נתנהג בשולחן שבת 

 א. קטע שמע )מס' 17( ודיון 

נשמע את קטע השמע ובעזרת הבובות הלל, מוטי וברכי  
נשוחח על ההתנהגות המתאימה בשולחן שבת. נדון עם 

התלמידים ונבקש מהם להציע ולפרט כיצד מתנהגים 
בדרך מכובדת ביום השבת בכלל ובשולחן שבת בפרט. 

נעודד את התלמידים לומר דבר תורה בשולחן שבת, 
למשל במבצע אמירת דבר תורה ופרשת שבוע.

תמליל קטע שמע: סביב לשולחן שבת   
מוטי: 'עכשיו תורך!'

הלל: 'לא, היום תורך'.
מוטי: 'אני יושב כאן, לא אכפת לי'.

ברכי: 'היי, חיים, מוטי. זה שולחן השבת שלנו!' 
הלל: 'כן, ותמיד אני צריך לוותר לו, זה לא פייר'.

מוטי: 'זה בכלל לא נכון'.
ברכי: 'שכחתם שאנחנו בשולחן שבת? תסתכלו על הבגדים שלכם, 

נכון לבשתם בגדי שבת חגיגיים?'
מוטי: 'אוף, ברכי, מה הקשר?'

ברכי: 'למה אנחנו לובשים בגדים חגיגיים? כדי לכבד את השבת'.
בבגדים,  השבת  את  מכבדים  אנחנו  ברכי.  צודקת  את  'אהה...  הלל: 

בשולחן ערוך, במאכלים טעימים...'.
מתאימה  להיות  צריכה  התנהגות  איזו  תחשבו  עכשיו  'נכון!  ברכי: 

לאווירה כל כך חגיגית... מה אתם אומרים?'
מוטי: 'טוב הלל, בוא תבחר איפה אתה רוצה לשבת, אני אשב במקום 

השני.
הלל: תודה מוטי, אז אתה תבחר את הניגון הראשון שנשיר היום...'

 ב. שירים 

התלמידים ישתפו בשירים והניגונים הנהוגים בסעודת 
השבת בביתם. נלמד יחד ניגון לשבת ונשיר אותו יחד 

סביב שולחן השבת בכיתה.

 ג. משימה בחוברת 

במשימה 5 התלמידים יבחרו את הרשימה המתאימה יותר 
להתנהגות סביב שולחן שבת. נוסיף לרשימה עוד פרטים 

וננסח אותם יחד, לפי הצעות התלמידים.
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פעילות 7:

 קבלת שבת,
 תפילות בבית הכנסת  

 א.  סיפור ודיון 

נספר את הסיפור על האריז"ל ותלמידיו שיצאו לקבל את 
השבת.

סיפור עונג שבת
"פעם אחת בערב שבת סמוך להכנסת כלה, יצא האריז"ל עם תלמידיו 
ושרו  עמדו  ותלמידיו  האריז"ל  השבת...  לקבל  כדי  צפת  לעיר  מחוץ 
ואמר  הרב  פנה  פתאום  השירה,  כדי  ותוך  בדבקות,  שבת  זמירות 
לתלמידיו: חברי, רצונכם שנלך לירושלים קודם השבת ונעשה שבת 
ימי  ירושלים רחוקה מאד מצפת, מרחק של כמה  בירושלים? כידוע, 

הליכה ברגל...
השיבו חלק מהתלמידים: כן, רעיון מעולה! 

חלק אחר של התלמידים חשבו מעט והשיבו: נלך קודם ונודיע לנשים 
שלנו.

את  וספק  מאד  האריז"ל  התעצב  לביתנו,  מקודם  נלך  שאמרו  כיון 
ידיו כף אל כף: "אוי לנו שלא היה בנו זכות להגאל, שאלמלא הייתם 
כולכם משיבים לי פה אחד שאתם רוצים לילך בשמחה גדולה, תיכף 
ובגלל  להגאל,  עומדת  השעה  היתה  שעתה  ישראל,  כל  נגאלים  היו 

שמיאנתם לבוא מיד, נשארנו בגלות".

נדון בסיפור ונגיע למסקנה שיש מעלה גדולה בזמן של 
ערב שבת. נשאל את התלמידים מהי קבלת שבת, וכיצד 
אנחנו מקבלים את השבת. נזכיר את ההכנות והארגונים 
לשבת, ונגיע לתפילת 'קבלת שבת' הנאמרת בין מנחה 

לערבית.

נבקש מהתלמידים לאתר את תפילת 'לכה דודי' בסידור 
ולהסביר את משמעות המשפט 'לכה דודי לקראת כלה 
פני שבת נקבלה' – הנה כל עם ישראל יחד עם הקב"ה 

פונים לקבל את פני השבת, הכלה. 

הרחבה: הפיוט 'ְלָכה דֹוִדי' הוא חלק מתפילות קבלת שבת הנאמרות 
בערב שבת לפני תפילת ערבית. הפיוט חובר על ידי הרב שלמה אלקבץ 
שבת  קבלת  מתפילת  חלק  הוא  הפיוט  השש-עשרה.  במאה  בצפת 
המבוססת על מנהג המוזכר בגמרא: "רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא 
ונצא  בואו  אמר:  שבת[,  בערב  ועומד  מתעטף  ]=היה  שבתא  דמעלי 
לקראת שבת המלכה. רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת]=היה לובש את 
בגדי השבת[, ואמר: בואי כלה בואי כלה" )תלמוד בבלי, מסכת שבת, 

דף קי"ט, עמוד א(. בעקבות זאת נכתב הפיוט 'לכה דודי'.

 ב. שיר 

נשמיע את השיר 'לכה דודי' במנגינה מוכרת.

 ג. משימות בחוברת 

במשימה 6 ישלימו התלמידים את המשפט הראשון של 
תפילת לכה דודי, הנאמרת בערב שבת בין מנחה לערבית, 

הכלה היא השבת, ועם ישראל מקבל אותה. 
בסעיף ד' מוזמנים התלמידים להוסיף משפט שאותו היו 
רוצים לומר לשבת בשעה שהם מקבלים אותה. מומלץ 
שהמורה תקדים ותאמר משפט משלה. כמו: אני אוהבת 

להרגיש את הקדושה שלך, שבת המלכה, וכדומה.

 ד. דיון 

נשאל את התלמידים אילו תפילות הם מכירים מהתפילות 
המיוחדות של יום השבת - תפילת שחרית בבוקר שבת, 
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קריאת התורה ותפילת מוסף. נקשור זאת לידע קודם 
שנלמד השנה, בנושא התפילה. אפשר לדפדף לעמודים 
המתאימים בחוברת. נשוחח על התפילה בבית הכנסת: 
מי הולך ומתי, מה משותף ומה מבדיל בין תפילות יום 

חול לתפילות השבת, מה קוראים בשבת – פרשת שבוע, 
מוציאים ספר תורה, זה זמן קדוש במיוחד. נעודד את 
עקביות התפילה בשבת, בפרט בבית הכנסת. אפשר 
להכריז על מבצע כיתתי של תפילה בבית הכנסת או 

חידות מהפרשה לזמן קריאת התורה.

 ה. משימת התמצאות בסידור 

נשאל את התלמידים אילו עוד ברכות מיוחדות / שונות 
יש בשבת, ונגלה כי גם בברכת המזון ובברכת 'מעין 

שלוש' ישנם שינויים ותוספות. נאתר יחד את ברכת המזון 
בסידור ונמצא את הקטע שאומרים רק בשבת: 'הרחמן 

הוא ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים'. נבחין 
בשינויים – 'מגדול' / 'מגדיל' בהתאם לקטעים שמכירים 

התלמידים מברכת המזון.
נקרין גם את התמונה של ברכת המזון  ונדגיש על הלוח 

את התוספות של שבת בתוך הקטע של ברכת המזון.

 ו. משימה בחוברת 

במשימה 7 ישלימו התלמידים את ברכת 'הרחמן' לשבת, 
מתוך ברכת המזון שאיתרנו בסידור או בברכון.

 ז. מטבע האוצר 

במשימה 8 התלמידים יגזרו את המטבעות המתאימים 

מדף הגזירה וידביקו בתיבת האוצרות. נדגיש את השמחה 
בה אנחנו מקבלים את המתנה שהעניק לנו ה', וחושבים 

כיצד להוסיף עוד בכבוד השבת, במנוחה שבה ובעונג 
שלה, התלמידים יקבלו משימה לבית - לכתוב על פתק 

כיצד הוסיפו בהתנהגות מתאימה בשולחן השבת ויכניסו 
ל'תיבת האוצר שלי'.

נסיים במחרוזת שירי שבתשנשיר יחד.
הצעה לפעילות חווייתית / יישומית: אפיית חלות לשבת 

)כולל הפרשת חלה(.  

מתכון חלה לשבת
• לשש חלות:

2 ק"ג קמח לבן 
2 כפות מלח

4 כפות שמרים יבשים
½1 - 2 כוסות סוכר

)לפי הטעם(
4 כוסות מים חמימים

2 ביצים
2/3 כוס שמן

לציפוי:
ביצה טרופה

שומשום

פתק למזכרת
עונג שבת, לכבוד שבת המלכה

טעימה מתבלין השבת – יום הברכה
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