
מתכוננים לשבת המלכה
 מה בשיעור?

לאחר שלמדנו על יוקר השבת, נמשיך בשיעור זה ונבין כי 
לדברים חשובים מתכוננים. תחילה  יכירו התלמידים כיצד 
התכוננו התנאים לקראת השבת ,ובהמשך ישליכו להכנות 
האמרה:  במשמעות  יתבוננו  הם  השבת.  לקראת  שלהם 
'מי שטרח בערב שבת - יאכל בשבת'. כלומר: מי שטורח 
לכבוד השבת מתחבר יותר לקדושתה ומצליח לנוח ולאכול 

גם מבחינה גשמית.

 משך השעור: 45 דק'

 הכנה ואביזרים:
ציורים המבטאים הכנות אפשר להדפיס מהמצגת

מהלך השיעור:
פעילות 1

 "מי שטרח..."
לדברים חשובים מתכוננים

א. תרגיל בקבוצות ודיון 

נחלק את הכיתה לשלוש קבוצות ונבקש מכל קבוצה 
להתכונן לאירוע מיוחד: חתונה של אחות; ביקור של 

דודים מאמריקה; נסיעה לטיול ארוך.
כל קבוצה תקבל ציורים המבטאים תחומים של הכנות 

לאירוע: קניות, בגדים, סידור וניקיון, והכנת אוכל. 
על הקבוצה לדון ולבחור מתוך התמונות את ההכנות 

המתאימות לאירוע שלהם.
 לחילופין ניתן להקרין במצגת את ארבעת התחומים וכל 

קבוצה תתבקש לדון על אחד מהם. 
לאחר הדיונים בקבוצות נחזור לכיתה – נתלה על הלוח 

את תמונות ההכנות ונכתוב מתחת לכל תמונה את 
המסקנות הקבוצתיות - כיצד צריך להתכונן לאירועים 

חשובים.
לחילופין, נכתוב במצגת את המסקנות לכל קבוצה.

ב. דיון 

נשאל את התלמידים - מה המשותף בין האירועים 
השונים שהתכוננתם אליהם? )אירועים חשובים / 

שמחכים להם / ששמחים לקראתם... ולכן יש להתכונן 
לקראתם באופן מיוחד(. 

נקודות לדיון:
• למה מתכוננים? איך מתכוננים? מי מתכונן לאירוע הכי 

הרבה? )מי שהאירוע חשוב לו וקרוב ללבו(.
• מה מרגיש מי שהתכונן? )מרגיש שייך לאירוע, מרגיש 

יותר שמחה באירוע כי הוא בעצמו הכין וטרח ויש לו 
סיפוק מכך(. 

• נניח שמישהו אחר היה מכין בשבילו - האם ההנאה 
שלו הייתה באותה מידה? איזו סיבה נוספת יש להנאה 

מהטרחה? )תחושה שאפשר ליהנות מהאירוע ללא טרדות 
של מה חסר(. 

• מה יקרה אם לא נתכונן או שנתכונן באופן חלקי איך 
נרגיש באירוע?
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עצם ההכנה לקראת האירוע מלמדת על חשיבותו בעינינו, 
וכשמשהו חשוב לנו, אנו נהנים להתכונן לקראתו ונהנים 

עוד יותר בזמן התרחשותו. מי שהכין חש סיפוק ונהנה 
יותר ממעשה ידיו, הוא גם מרגיש שייך  יותר לאירוע. 

• האם השבת הקדושה קשורה לקבוצה זו? האם גם היא 
חשובה-קדושה? האם אנו מחכים לה?  שמחים לקראתה? 

מתכוננים אליה?

 ג. כתב חידה בחוברת 

נעבור לחוברת – משימה 1  
בכתב החידה מסתתרת האמרה: 'מי שטרח בערב שבת 

יאכל בשבת'.
נדון עם התלמידים מה יקרה באותם אירועים מהפעילות 

הראשונה, אם לא נתכונן לקראתם: החתונה, האירוח 
והטיול. נרחיב את הדיון ונציין שבהכנות לשבת, בנוסף 
למה שהזכרנו קודם, יש ממד של קדושה, מכיוון שיום 

השבת הוא היום הקדוש ביותר בשבוע ולכן אנו משקיעים 
בהכנות אליו יותר מכל דבר אחר. 

 ד. סיכום ביניים 

מי שמתכונן לשבת חש חיבור הנאה וסיפוק מהמנוחה 
והמאכלים בשבת עצמה. כדי שנוכל לחוות את האירועים 

ברוגע ובצורה מושלמת, אנו חייבים להתכונן לקראתם 
וזוהי המשמעות של הפתגם 'מי שטרח בערב שבת 

יאכל בשבת'. אפשר לשיר עם התלמידים את השיר "מי 
שטרח...".

כעת נבדוק יחד כיצד אנו מתכוננים לשבת הקדושה, לפי 
התמונות שעל הלוח.

פעילות 2

מי מתכונן לשבת?

 א. קטע שמע )מס' 10 חלק א'(

במהלך ההכנות לשבת מוטי חוזר מבית השכן – המורה 
שלו - אליו שלחה אותו אמא כדי ללוות ביצה. מוטי מגיע 

נסער ומספר מה ראה בבית המורה: המורה המכובד עצמו 
חגור בסינר ובוחש בסיר גדול. 

מוטי ממשיך לספר שהשכן ראה את ההפתעה שעל 
פניו, הכניס אותו לביתו והסביר לו על המצווה הגדולה 

להשתתף בהכנות לשבת המלכה. 

תמליל קטע השמע 'מי מתכונן לשבת?'
קול הליכה בחוץ

הלל: אתה שמח שאמא נתקעה באמצע האפיה, וחסרה לה ביצה אחת?
מוטי: כן! בזכות זה היא שלחה אותנו להביא ביצה מהבית של המורה, 

הרב כהן! 
הלל: ונראה לך שבדיוק המורה יפתח לנו את הדלת? מה פתאום, המורה 

בטוח נח!
קול נקישות על דלת ואח"כ קול דלת נפתחת.

קול של מבוגר, המורה: הו, שלום לכם הלל ומוטי! מה שלומכם? איך 
אני יכול לעזור לכם?

מוטי: אה... אה... אמא ביקשה, אה... ב... ביצה.
את  אנמיך  רק  רגע,  רק  הנה  בבקשה,  הכנסו  רבה.  בשמחה  המורה: 
הלהבה מתחת לסיר, ואבחוש כאן בחישה קלה... ו... הנה הביצה. תשמרו 

עליה שלא תיפול.
הלל בלחש: מוטי, תשאל את המורה למה הוא לובש סינור...

מוטי בלחש: לא נעים לי. תשאל בעצמך.
המורה בקול מחויך: אני רואה שהסינר שלי מסקרן אתכם, הא? אז בואו 

ת ּבָ מתכוננים לשבת המלכהׁשַ
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אגלה לכם סוד:  עוד מעט מגיעה אלינו הביתה אורחת חשובה, ואני כל 
כך מתרגש, עד שלא התאפקתי והחלטתי לקחת גם כן חלק בהכנות 

לקראתה.
הלל בלחש: מעניין מי האורחת החשובה כל כך...
מוטי בלחש: תפסיק ללחוש. אתה יכול לשאול...

הלל בקול: אה! אני יודע! זאת השבת, האורחת החשובה!
המורה: נכון מאד, השבת קדושה וחשובה, ולכן, אני מקפיד להשתתף 

בהכנות לקראתה.

 ב. קטע שמע )מס' 10 חלק ב'( ומשימה בחוברת

במשימה 2 התלמידים יקשיבו לקטע השמע בו מוטי קורא 
לאחיו סיפורים מתוך חוברת שהמורה הביא לו, כיצד 

חכמינו התכוננו לשבת. המשפטים המודגשים כתובים 
במצגת. כאשר נשמע אותם במהלך קטע

השמע, נעצור את קטע השמע לחצי דקה, והתלמידים 
יחברו את התנא למשימה אותה ביצע לכבוד שבת.

המשך קטע השמע )במקביל לעבודה בחוברת- משימה 2(: 
מוטי: המורה נתן לי חוברת עם סיפורים מעניינים לקרוא אתכם.

חיים )פותח את החוברת ומקריא(: אמרו חכמים על שמאי הזקן, שכל 
זו לשבת.  ימיו היה אוכל לכבוד שבת, היה מוצא בהמה נאה, אומר: 
מצא אחרת נאה הימנה, אכל הראשונה ושייר השנייה המשובחת יותר 
לשבת. כלומר, בכל ימות החול היה אוכל תמיד את המאכל הפחות טוב, 
משום שאת הטוב היה שומר לשבת. נמצא אפוא, שכל ימיו היה אוכל 

לכבוד שבת וחושב כיצד לכבדה ולקדשה.
מוטי: זאת אומרת ששמאי הזקן היה עורך בעצמו את הקניות לשבת 

במשך כל השבוע.
שרי: זה כל כך מעניין, הוא תמיד שמר את האוכל היותר משובח לשבת, 
לכן אם היה רואה בחנות אוכל יותר משובח ממה שקנה אתמול היה 

קונה גם אותו וככה היו לו בשבת המאכלים הכי משובחים ומיוחדים!
שהיו  הדורות,  ונכבדי  ישראל  גדולי  על  בתלמוד,  מסופר  חיים: 

משתתפים בעצמם בהכנות לשבת. 
רבא היה ממלח דגים לקראת השבת. 

רב חסדא היה מחתך את הירקות דק דק לקראת השבת. 
רבה ורב יוסף היו מבקעים את העצים לצורך האש שבתנור. 

רבי אבהו ורבי זירא היו מדליקים את האש לצורך תבשילי השבת. 
רב הונא ורב פפא היו מכינים את נרות השבת. 

השבת,  לצורך  הרהיטים  את  מכניס  הבית,  את  מנקה  היה  נחמן  ורב 
ומפנה את רהיטי החול.

מוטי: כמה טוב שראיתי את השכן בדיוק היום, בזכות זה למדנו כולנו 
כמה חשוב להשתתף בהכנות לשבת – גם אנשים מכובדים וגם צדיקים 
גדולים. ובטח שגם אנחנו, הילדים, יכולים לזכות ולהשתתף בהכנות 

לשבת.

לאחר שמיעת קטע השמע והעבודה בחוברת נדון עם 
התלמידים בשאלה, מדוע חשוב לקחת חלק בהכנות 

לשבת: האם בסיפורים ששמענו, לא היה אפשר להסתדר 
גם בלא עזרת החכמים הצדיקים? מדוע הם עזרו?
נסכם שהעזרה לכבוד שבת היא זכות גדולה, וגם 

החכמים, אף שהיו עסוקים כל היום בדברים קדושים של 
לימוד תורה, לא ויתרו ולקחו חלק גם בהכנות לשבת. הם 
חשו בקדושת השבת והבינו את הזכות הגדולה להשתתף 

בהכנות לקראתה.

 ג. סיפור 

אם נשאר זמן אפשר להזכיר את הסיפור המבטא את יוקר 
קדושת השבת 'יוסף מוקיר שבת'. ונבחין ברווח נוסף למי 

שמייקר את השבת - השבת מחזירה לו בגשמיות.
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סיפור: 'יוסף מוקיר שבת'
ֶזהּו ִסּפּור ַעל ִאיׁש ָעִני, ְׁשמֹו יֹוֵסף, ֶׁשָּגר ִּבְכָפר ָקָטן ַהְרֵחק ִמן ָהִעיר. ִאיׁש 
ָּפׁשּוט ְוָצנּוַע ַאְך נֹוַדע ְׁשמֹו ָּבַרִּבים ְּכִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַהַּׁשָּבת ּוְמַכֵּבד אֹוָתּה 
יֹוֵתר ִמָּכל ָּדָבר. ָאְמָנם ָהָיה יֹוֵסף ִאיׁש ָעִני, אּוָלם ְּבַׁשָּבת הּוא ַחי ְּכמֹו ֶמֶלְך. 
ְּבַׁשָּבת הּוא ּוְבֵני ֵּביתֹו ָהיּו ְלבּוִׁשים ְּבָגִדים ָנִאים ְואֹוְכִלים ַמֲעַדִּנים ִּכְסעּוַדת 

ְׁשֹלמֹה ִּבְׁשָעתֹו. ַעל ֵּכן ָקְראּו לֹו "יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָּבת".
ְוֵאיְך ִהְצִליַח יֹוֵסף, ֶׁשָּגר ִּבְצִריף ָקָטן ְוָעַבד ָקֶׁשה ְלִמְחָיתֹו ְוִהְתַּפְרֵנס ְּבדַֹחק, 

ִלְחיֹות ְּבַׁשָּבת ְּכמֹו ֶמֶלְך?…
ָּכל ַהָּׁשבּוַע ִהְסַּתְּפקּו יֹוֵסף ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבאֶֹכל ַּדל. ָּכְך ֶׁשֶאת רֹב ַמְׂשֻּכְרּתֹו 
ָחַסְך יֹוֵסף ְּכֵדי ִלְקנֹות ָצְרֵכי ַׁשָּבת ְּבֶׁשַפע ּוִמן ַהֻּמְבָחר. ְּבַׁשָּבת ַּגם ָהָיה ַמְכִניס 

אֹוְרִחים ּוְבֵביתֹו ָהְיָתה ֲאִויָרה ְׂשֵמָחה ַּכֲאֶׁשר ֻׁשְלָחנֹו ָמֵלא ָּכל טּוב.
*

ּגֶֹדל  ֵּכן  ָעְׁשרֹו  ּוְכגֶֹדל  ְמאֹוד,  ָעִׁשיר  ֵלב  ַרע  ּגֹוי  ָּגר  יֹוֵסף  ֶׁשל  ִּבְׁשֵכנּותֹו 
ַקְמָצנּותֹו. ֵמעֹוָלם ֹלא ָּתַרם ֶּכֶסף ְלִאיׁש, ְוִאם ֲעִנִּיים ָּדְפקּו ַעל ַּדְלּתֹו ָהָיה 
ְמָגֵרׁש אֹוָתם ְּבַכַעס. רֹב ַהְּזַמן ָהָיה נֹוֵהג ְלִהְסַּתֵּגר ְּבֵביתֹו ַהְּמפָֹאר ּוְמַטֵּכס 
ֵעָצה ֵאיְך ְלַהְרִויַח עֹוד ֶּכֶסף ּוְלַהְגִּדיל ֶאת ְרכּוׁשֹו, ְוָהִעָּקר ָּדַאג ֶׁשַּכְסּפֹו ֹלא 

ִיְתַּבְזֵּבז.
 

ַלְיָלה ֶאָחד ָחַלם ָעִׁשיר ֶזה ֲחלֹום מּוָזר ּוַמְפִחיד ֶׁשּבֹו ָאְמרּו לֹו, ֶׁשָּכל ַּכְסּפֹו 
ֵמֲחלֹומֹו,  ְּבֶבָהָלה  ִהְתעֹוֵרר  ֶהָעִׁשיר  ַׁשַּבת".  מֹוִקיר  ְל"יֹוֵסף  ַיֲעבֹר  ּוְרכּוׁשֹו 
ַהֲחָכִמים  ֲחלֹומֹו.  ֶאת  ָלֶהם  ּוְלַסֵּפר  ַלֲחָכִמים  ִלְקרֹא  ְוִהְזָּדֵרז  קּום  ִהְׁשִּכים 
ִהִּציעּו לֹו ִלְמּכֹר ֶאת ָּכל הֹונֹו ְוִלְקנֹות ִּבְמקֹום ֶזה ֶאֶבן ְיָקָרה ַעל ְמַנת ֶׁשּיּוַכל 
ִלְׁשמֹר ָעֶליָה. ָׂשַמח ֶהָעִׁשיר ַעל ֲעַצת ַהֲחָכִמים ְוֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ְּכִדְבֵריֶהם. 
הּוא ָמַכר ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו, ְוָקָנה ְּתמּוַרת ֶזה ֶאֶבן ְיָקָרה ְמאֹוד. ְוַעל ְמַנת ִלְׁשמֹר 
ָעֶליָה ֵהיֵטב, ִהְכִניס אֹוָתּה ְּבתֹוְך ִּכיס ְּפִניִמי ָקָטן ֶׁשָּתַפר ְלכֹוָבעֹו, ּוְלָכל ָמקֹום 
ֶׁשָהַלְך ָחַבׁש ֶאת ּכֹוָבעֹו ִעם ָהֶאֶבן ַהְּיָקָרה ַהֲחבּוָיה ּבֹו, ְוָכְך ָרַוח לֹו, ִּכי ָחַׁשב 

ֶׁשָהֶאֶבן ַהּטֹוָבה ִנְמֵצאת ַּבָּמקֹום ַהָּבטּוַח ְּביֹוֵתר.
*

יֹום ֶאָחד ִטֵּיל ֶהָעִׁשיר ַלֲהָנָאתֹו ַעל ֶּגֶׁשר ֵמַעל ַלָּנָהר, ְּכֶׁשהּוא ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב 
ּוָבטּוַח ֶׁשֲחלֹומֹו ֹלא ִיְתַּגֵּׁשם ְלעֹוָלם. ִמי יּוַכל ְלַהִּגיַע ִלְמקֹום ַמֲחבֹוא ָּבטּוַח 
ֶׁשָּכֶזה? ָחַׁשב ְּבִלּבֹו. עֹוד הּוא ְמַהְרֵהר ּוְלֶפַתע ָנְׁשָבה רּוַח ְסָעָרה ֶׁשֵהִעיָפה 

ֶאת ּכֹוָבעֹו ֵמַעל רֹאׁשֹו ָיָׁשר ַלָּנָהר ֶׁשִּמַּתַחת ַלֶּגֶׁשר.
 

ֶהָעִׁשיר ָקָרא ְלֶעְזָרה, ָזַעק ְוָצַרח, אּוָלם ִאיׁש ֹלא ָׁשַמע ֶאת ַזֲעָקתֹו. ַהּכֹוַבע 

ֶׁשָּנַפל ַלָּנָהר ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְלַאט ְלַאט ַעד ְלַקְרָקִעית ַהָּנָהר. ָחְלפּו ַּכָּמה ָיִמים 
ְוַהּכֹוַבע ִהְתּפֹוֵרר ַּבַּמִים, ָהֶאֶבן ַהְּיָקָרה ִנְּתָקה ִמן ַהּכֹוַבע ְוֵהֵחָּלה ְלַטֵּיל ַּבָּנָהר 

ָהלֹוְך ָוׁשֹוב, ַעד ֶׁשִהְתָקְרָבה ְלָדג ָּגדֹול ְמאֹוד, ֶׁשָּבַלע אֹוָתּה.
*

ָּכְך ִהְמִׁשיכּו ַהַּמִים ִלְזרֹם ַּבָּנָהר, ְוָדִגים ַּבָּנָהר ָּפִרים ְוָרִבים, ְוַדָּיִגים ָּבִאים יֹום 
יֹום ָלצּוד ָּדִגים ִמן ַהָּנָהר ַעל ְמַנת ְלָמְכָרם ַּבּׁשּוק, ְוָהֶאֶבן ֲעַדִין ְמַטֶּיֶלת ִּבְמִעי 

ַהָּדג ַהָּגדֹול…  
 

יֹום ִׁשִּׁשי ֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ַהַּדָּיִגים ָּדגּו ָּדִגים ְּכַדְרָּכם, ַמה ִהְתַּפְּלאּו ִלְמצֹא ְּבתֹוְך 
ְׁשַלל ַהָּדִגים ָּדג ֶאָחד ָּגדֹול ִּבְמֻיָחד. ֵהם ֹלא ָיְדעּו ֶאת ַנְפָׁשם ֵמרֹב ִׂשְמָחה. ֵהם 
ִקּוּו ִלְמצֹא ִאיׁש ָעִׁשיר ֶׁשִּיְקֶנה ֶאת ַהָּדג ַהֶּזה ְוַיְכִּפילּו ֶאת ַּפְרָנָסָתם. ֵהם ִמֲהרּו 
ַלּׁשּוק ִלְמּכֹר ֶאת ַהָּדג. אּוָלם ִּבְגַלל ַהָּׁשָעה ַהְּמֻאֶחֶרת ֹלא ָמְצאּו קֹוִנים, ּפֹה 
ָוָׁשם ָמְצאּו ַהַּדָּיִגים עֹוֵבר אַֹרח ֶׁשָאְמָנם ִהְתַּפֵעל ִמּגֶֹדל ַהָּדג, אּוָלם ֹלא ָעְלָתה 

ְּבִלּבֹו ִלְקנֹות ָּדג ָיָקר ָּכל ָּכְך.
 

ֶעֶרב ַׁשָּבת, ְיהּוִדים ִמְזָּדְרִזים ַּבֲהָכנֹות ָהַאֲחרֹונֹות ְלַקָּבַלת ְּפֵני ַׁשַּבת ַהַּמְלָּכה, 
ְוַהַּדָּיִגים ֲעַדִין ְמַנִּסים ִלְמּכֹר ֶאת ַהָּדג ְוֵאין קֹוֶנה. ִּפְתאֹום ָצץ ַרְעיֹון ְּבַדְעּתֹו 
ַלַּדָּיִגים ִלְמּכֹר ֶאת ַהָּדג ְל"יֹוֵסף מֹוִקיר  ֶׁשל ַאַחד ַהּמֹוְכִרים ַּבּׁשּוק ְלַהִּציַע 

ַׁשַּבת", ָהִאיׁש ֶׁשּמּוָכן ְלַׁשֵּלם ְּבָיד ְרָחָבה ַעל ָּכל ַמֲאָכל טֹוב ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.
 

ִמֲהרּו ַהַּדָּיִגים ְלַהִּגיַע ְלֵביתֹו ֶׁשל יֹוֵסף, ּוַמה ָּׂשַמח יֹוֵסף ִּבְראֹותֹו ֶאת ַהָּדג 
ַהָּגדֹול. ְלֹלא ׁשּום ִהּסּוס ִמֵהר ִלְקנֹות ֶאת ַהָּדג ּוְבִׂשְמָחה ִׁשֵּלם ֲעבּורֹו ְּבֵמיַטב 
ַּכְסּפֹו, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשִּׁשַּבח ֶאת ַהַּדָּיִגים ַעל ֶׁשֵהִביאּו לֹו ָּדג ָּגדֹול ְוָנֶאה 

ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.
 

ִמְּפַאת ַהָּׁשָעה ַהְּמֻאֶחֶרת ִהְזָּדֵרז יֹוֵסף ְלָהִכין ֶאת ַהָּדג ְלִבּׁשּול. ְּבעֹודֹו ְמַנֶּקה 
ֶאת ַהָּדג ְּבִׂשְמָחה, ִּגָּלה ְּבתֹוכֹו ָּדָבר נֹוֵצץ… ּוַמה ִהְתַּפֵּלא ִלְראֹות ֶאֶבן ְיָקָרה 
ְּבִבְטנֹו ֶׁשל ַהָּדג… ָאֵכן ֶאֶבן ְיָקָרה ִמָּכל ָיָקר!… ָׂשַמח יֹוֵסף ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה 
ַעל ָהאֹוָצר ַהָּגדֹול ֶׁשָּנַפל ְּבֶחְלקֹו, ִהִּניַח ֶאת ָהֶאֶבן ַהְּיָקָרה ְלִמְׁשֶמֶרת, ְוָגַמר 

ְלַבֵּׁשל ֶאת ַהָּדג ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.
 

ְלַאַחר ַהַּׁשָּבת ָמַכר יֹוֵסף ֶאת ָהֶאֶבן ַהְּיָקָרה, ְוָהַפְך ְלָעִׁשיר ָּגדֹול. יֹוֵסף ֶׁשָהָיה 
ְמַכֵּבד ֶאת ַהַּׁשָּבת ִמּתֹוְך עִֹני, ָזָכה ְלַכֵּבד ַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה ִמּתֹוְך עֶֹׁשר ַרב. ָאֵכן 

ַהַּׁשָּבת ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה.

ת ּבָ מתכוננים לשבת המלכהׁשַ
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פעילות 3

גם אני מתכונן לשבת

 א. קטעי שמע )מס' 11 ו12( ודיון

חיים ושרי מתרגשים מהסיפורים על חכמים ומחליטים 
לעשות הפתעה לאמא, להכין את הבית לשבת. כשאמא 
נכנסת הביתה היא איננה מרוצה מהשטיפה ומניסיונות 

הבישול המסוכנים ואפילו כועסת.  
חיים ושרי לא מבינים, ופונים לתלמידים בשאלה - איך 
יכול להיות שהם רצו לעשות מעשה כל כך חשוב ואמא 

כועסת עליהם?!
נאזין לחלק ראשון של קטע השמע )מס' 11(

'חיים ושרי מנסים לעזור בהכנות'
שרי: וואו! ממש מרגש לשמוע איך החכמים הגדולים התכוננו לכבוד 

שבת!
חיים: הם היו יכולים להמשיך בעיסוקיהם החשובים. והיו להם גם בני 
משפחה ומשרתים שיכלו לעשות במקומם הכול.. זה מראה שההכנות 

לשבת מאוד חשובות!
שרי: אחרי ששמעתי את כל הסיפורים מתחשק לי גם לעזור בהכנות 
לשבת הקדושה. מה אתה אומר חיים? אמא עכשיו לא בבית. אולי נעשה 

לה הפתעה ונכין את הבית לשבת?
חיים: זה רעיון מצוין! אני אשטוף את הבית שיהיה נקי לכבוד שבת.

שרי: ואני אכין את הסלטים לסעודת שבת! בעצם.. אני לא כל כך יודעת 
איך מכינים.. מה אני אעשה?

חיים: מה הבעיה?! לוקחים ירקות וחותכים אותם לתוך קערה גדולה, 
אחר כך מוסיפים מלח ותבלינים והנה סלט מוכן לכבוד שבת!!

שרי וחיים: קדימה, לעבודה!
---

לעזור בהכנות לשבת??

נאזין לחלק שני של קטע השמע )מס' 12(
חיים עצוב: אני לא מבין, למה אמא כל כך נבהלה כשראתה את השטיפה 

שלי... בסך הכול רציתי גם לקחת חלק בהכנות לשבת...
והבגדים  המשחקים  וכל  במים  מלאה  היא  הרצפה,  את  תראה  שרי: 
נרטבים ונהרסים... אבל למה אמא כעסה עליי שחתכתי את הירקות עם 

הסכין הגדולה?? אני רציתי להיות כמו החכמים.
חיים ושרי: תלמידים יקרים, אולי לכם תהיה תשובה בשבילנו - איך 
יכול להיות שרצינו לעשות מעשה כל כך חשוב ואמא כועסת עלינו?! 

האם אנחנו, הילדים, לא יכולים לעזור בהכנות לשבת??

 ב. המחזה ומשימה בחוברת 

התלמידים ימחיזו את חיים, מוטי וברכי המשוחחים 
ביניהם על רצונם לעזור בהכנות לשבת ומבררים מהן 
ההלכות. נקרא את מקבץ ההלכות ובמשימה 3 יקשרו 
התלמידים כל הלכה לציור המתאים לה. ניתן להגיע 

להכללה של תחומי ההלכות: הכנות הקשורות למאכלים, 
לניקיון הבית ולהכנת הגוף )ניקיון וביגוד מכובד(.

נעבור לדיון בשאלה, האם וכיצד גם אנחנו הילדים יכולים 
להשתתף בהכנות לשבת.

נחזור לתמונות מתחילת השיעור ונדון עם התלמידים איך 
ילדים יכולים להתכונן לשבת בתחומים האלו. 

ניתן להיעזר במפורט: 
⋅ קניות – לעזור לסחוב את הקניות ולסדר את המצרכים 

במקומם בבית.
⋅ רחיצה, לבישת בגדי שבת – להתקלח ולהתארגן לשבת 
מיד כשההורים מבקשים, בזריזות ובשמחה. לעזור לאחים 

הקטנים להתארגן.
⋅ סידור וניקוי הבית – לסדר את החדר, לערוך את 

מתכוננים לשבת המלכה
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השולחן.
⋅ אפייה, בישול – לקלף ירקות, לשמור על האחים בזמן 

שההורים עסוקים.
נשאל את התלמידים, איך לדעתם מרגיש ילד לאחר 

שעזר בהכנות לשבת? הנאה, סיפוק...

 ג. משימה בחוברת 

במשימה 4 התלמידים יפרטו ליד כל תמונה במה הם 
יכולים לעזור בביתם בכל תחום. התלמידים יקיפו את 

התחום שבו הם מחליטים לעזור בשבת הקרובה בביתם.
בסיום השיעור. 

משימה יישומית ל'תיבת האוצר שלי': 
הדפיסו מתוך תיקיית ה'נספחים' בתיקיית הדרייב של 
'הלכה בשמחה' את הפתק הקשור להכנות לשבת.  כל 
תלמיד מקבל פתק הביתה עליו להחתים את ההורים 
ולהכניס לתוך ' תיבת האוצר שלי' שהודבקה בכריכה 

האחורית של החוברת.
מומלץ כמובן, לתגמל תלמידים שהחזירו פתקים חתומים 

ולעודד אותם ליישם את הנלמד.

 ד. מטבע האוצר 

לסיום: נקרא בקול את הפתגם, נגזור את המטבע מדף 
הגזירה ונדביק אותו בתיבת האוצרות.

הצעה להפעלה יישומית: הכנת חבקים למפיות.
החבקים מעוצבים בתיקיית הנספחים. ניתן להדפיס 

ולהדביק על חומר קשיח.

נספח לעיבוי הפעילות:
סיפור על החלות שהכינה אשת רבי חנינא.

עני מרוד היה התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא, ובכל יום היתה יוצאת 
בת קול מן השמים ואומרת: "כל העולם ניזון בזכות חנינא בני, וחנינא 
בני די לו לאכול קב ]מעט יותר מקילו[ חרובים מערב שבת לערב שבת".

העשן  והיה  לשבת  חלות  לאפות  תנוריהן  מסיקות  היו  השכנות  כל 
מיתמר ועולה מביתן, ואילו מתנורה של אשת רבי חנינא לא היה יוצא 
עשן, על כן, מפני הבושה, הייתה רגילה להסיק עצים בתנור בכל ערב 

שבת, כדי שיראו שיוצא עשן ויחשבו שאף היא אופה חלות.

שכנה רעה הייתה לה שידעה שאין לה כלום בתנור ורצתה לביישה.
ערב שבת אחד דפקה בדלת ונכנסה לראות מה בתנור. מחמת הבושה 
עלתה הרבנית לעלייה, ונעשה נס והתמלא התנור לחם, ועל יד התנור 

היו עוד עיסות מוכנות לאפיה.

את  להוציא  המרדה  את  תביאי  "הרבנית,  בקול:  השכנה  קראה  מיד 
הלחם שלא יישרף".

אמרה לה: "כן, כן, בשביל זה עליתי לעלייה". אומרת הגמרא, באמת 
לכך היא עלתה, מאחר והייתה מלומדת בניסים ובטחה בקב"ה שיעשה 

לה נס שלא תתבייש.
)תלמוד בבלי מסכת תענית כה, ע"א(

ת ּבָ מתכוננים לשבת המלכהׁשַ
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