
שומרים את השבת – משחקים בשבת  
 מה בשיעור?

נתמקד בקשר הרעיוני שבין שביתת ה' ממלאכה בבריאת 
שלנו  השביתה  לבין  מעשה,  ימי  ששת  לאחר  העולם 
ממלאכה.  לשביתה  המקור  את  נכיר  בשבת.  ממלאכה 
נשחזר את האסור והמותר ונכיר כמה מלאכות האסורות 
והאסורים  המותרים  למשחקים  הידע  את  נקשר  בשבת. 

בשבת.

 משך השעור: 90 דק'

 הכנה ואביזרים:
פתקי ממו בשני צבעים לפעילות 1

תמונות  לחילופין   / מראש  להביא  אביזרים   – משחקים 
במצגת

משחק גלגל המזל ומחוגים להדפסה – למי שאין מקרן 
אביזרים ליצירת תערוכת משחקים )חומרים נפסדים: גלילי 

ניר טואלט, כפתורים, פקקים, פלסטלינה ועוד..(

מהלך השיעור:
פעילות 1

שומרים את השבת

 א. משחק 

נחלק לתלמידים פתקי ממו בשני צבעים ונבקש מהם 
שמי שיש לו פתק בצבע מסוים יכתוב על הכרטיס את 

הספרה 7 ומי שיש לו פתק בצבע השני – יכתוב על 
הכרטיס שלו 'יום חול'.

התלמידים יעמדו והמורה תכריז על פעולות שונות – מי 
שבידו הציור המתאים יוכל לשבת. בסוף המשחק יישארו 

עומדים רק התלמידים שקיבלו את הפתק 7 של יום 
השבת. נזכיר את המשמעות של יום השבת – אחרי שישה 

ימים של עבודה ומלאכה, מגיע יום השביעי של הפסקה 
ושביתה מכל מלאכה. 

נכתוב על הלוח את הכותרת 'השביתה בשבת' ונציג את 
הפסוק 'שמור את יום השבת לקדשו' ממנו אנחנו לומדים 

על השביתה וההפסקה בשבת מכל מלאכה. 

רשימת פעולות למורה: למרוח, לתפור, לצייר, לצבוע, להדביק, למחוק, 
להדליק אור, להשמיע קול, להפעיל מכשיר חשמלי, לבשל, לאפות.

 ב. דיון 

נשוחח עם התלמידים על יום השבת כיום מנוחה. 
נזמין אותם לשתף כיצד הם נחים בשבת, ונבין כי יש 

פעולות מנוחה שמטרתן עונג ורוגע, ויש פעולות מנוחה 
שמשמעותן הפסקה והימנעות ממלאכות ומפעולות. 

נזכיר את הפסוק: 'ַאְך ֶאת ַשְׁבּתַֹתי ִתְּשׁמֹרּו, ִכּי אֹות ִהוא 
ֵבּיִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִכּי ֲאִני ה' ְמַקִדְּשֶׁכם' )שמות 
לא, יג( – ונסביר שבפסוק זה נצטווינו על שמירת השבת, 
בדרך של הפסקה מכל מלאכה, כמו שהקדוש ברוך הוא 

שבת ממלאכה לאחר ששת ימי בריאת העולם. השבת היא 
האות והסימן לברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא.
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נשאל – איך נדע מהן הפעולות האסורות בשבת? לאחר 
שנשמע את רעיונות התלמידים, נזכיר: חכמים למדו 

את המלאכות וההלכות והגדירו מהן הפעולות האסורות 
והמותרות בשבת.

 ג. קטע שמע )מס' 18(

נשמע את קטע השמע המבטא  את העיקרון הכללי 
הקשור למשחקים המותרים והאסורים בשבת – משחקים 

אסורים הם אלה שיש בהם מלאכות שאסור לעשותן 
בשבת. כמו כן נדגיש את החובה לברר בכל מקרה מהי 

ההלכה.
תמליל לקטע השמע: 'הלכות שבת'

מוטי: הלל, דחוף דחוף! אולי אתה מוכן להיות ה"רב" שלי?
הלל: להיות הרב שלך, מוטי? למה אתה צריך עכשיו רב?
מוטי: כי... יש לי שאלה גדולה: מקודם היה לי משעמם...

הלל: נו...
מוטי: אז הוצאתי משחק מהמדף...

הלל: נו...
מוטי: ואני לא בטוח שהוא משחק שמתאים לשבת...

הלל: אה! גם אני לא יודע.... 
יותר  להיות  צריך  ואני מרגיש שאני  גדול,   כבר  אני  בעיה,  זו  מוטי: 

אחראי! לדעת מה אסור ומה מותר לעשות בשבת.
הלל: טוב, גם לי היה יום הולדת יחד איתך, וגם אני גדול, ונראה לי 
שאני יודע מה התשובה. אסור בשבת לעשות  מ-ל-א-כ-ה. אתה מבין?

מוטי: אבל איך אני אדע אם המשחק הזה - הוא מלאכה, או לא...
מוטי: זו באמת בעיה...

קול של מבוגר: שמעתי שמחפשים כאן רב?
הלל: אמאל'ה, מי זה?

קול מבוגר: אל תחשוש, פשוט תקשיב. כל העבודות שבני ישראל עשו 
במדבר בהקמת המשכן, הן המלאכות שאסור לעשות אותן בשבת. יש 
39  - ל"ט - מלאכות האסורות בשבת.  לפני הרבה שנים חכמינו זכרונם 

לברכה בדקו ומצאו בדיוק מה מותר ומה אסור. והיום, אפשר ללמוד על 
הדברים שמותר לעשות ועל הדברים שאסור לעשות - בספרי הלכה, 

ואפשר לשאול רב, בכל פעם שלא יודעים בדיוק מהי ההלכה.
מוטי: יו... זה ממש רב אמיתי! אבל מי זה? מאיפה הוא מדבר אלינו?

קול מבוגר: אתם לא מזהים מי אני? תסתכלו כאן, מאחורי דלת החדר....
שניה שקט...

מוטי והלל ביחד: חיים??  זה היית אתה???
חיים, בקולו הרגיל, בקול מחייך: כן!! שמעתי שאתם מחפשים כאן רב, 
ויש לכם שאלות חשובות, אז רצתי והבאתי ספר, והקראתי לכם מתוכו!
מוטי: חיים, אני מאחל לך שכשתגדל, תזכה להיות רב גדול בישראל, 

ותלמד הרבה יהודים איך לשמור על קדושת השבת.

 ד. הדגמה 

נדגים פעולות המותרות והאסורות בשבת ונמיין אותן 
בטבלה על הלוח.

נסכם עם התלמידים את תוכן ההצגה ונשמח בהלכות 
השבת שמנחות אותנו איך לשמור ולקיים את השבת 
בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא שבת ממלאכת בריאת 

העולם, כדי לשמור את הברית שלנו.

 ה. משימה בחוברת 

במשימות 1 ו-2 התלמידים יסדרו את מילות הפסוק 
'שמור את יום השבת לקדשו' וידגימו מתוך ידע כללי את 

הפעולות המותרות והאסורות בשבת.
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פעילות 2

משחקים בשבת   
מה הבעיה?

 א. התנסות 

נציג בפני התלמידים מספר משחקים  ונבקש מהם למיין 
אותם לשתי קבוצות לפי קטגוריות שהם בוחרים. נשאל 

את התלמידים מדוע מיינו את המשחקים באופן זה או 
אחר.

לחילופין, ניתן למיין את המשחקים במצגת.

 ב. קטע שמע )מס' 19( או הצגה

כעת נקשיב לדו-שיח בין מוטי להלל, בני משפחת 
בשמח"ה בנושא המשחקים המותרים והאסורים בשבת.

תמליל קטע שמע: משחקים בשבת
הלל: 'מוטי, בוא תעזור לי. אמא ביקשה ממני לשמור על הקטנים בזמן 

שהיא נחה'.
מוטי: 'אוף, בשבת? מה נעשה איתם בזמן הזה?'

הלל: 'מה הבעיה? בואו ילדים, קחו את כל המשחקים שלכם, בואו נרוקן 
את כל המדפים והנה יש לנו שקט לשעתיים, ראית מוטי?'

מוטי: 'הלל, אין, אתה פשוט גאון!'
הלל: 'אני תמיד אומר לכם את זה! אתה רואה?'

בכל  אי אפשר לשחק  גדולה.  בעיה ממש  יש  רגע,  רגע,  'אבל  מוטי: 
המשחקים בשבת, זה אסור!'

הלל: 'מה אסור?'
מוטי: 'למשל אסור לבנות, אסור לכתוב'.

הלל: 'מה אנחנו בונים?'
מוטי: 'הרבה משחקים קשורים לבנייה או דומים למלאכת כתיבה והם 

פשוט אסורים!'
הלל: 'טוווווב, הבנתי. אין משחקים היום ילדים! היום שבת. בואו למדף 

של הספרים...'.
מוטי: 'רגע, הלל, אולי.. אולי יש פתרון. בחלק מהמשחקים מותר לשחק 
ורק חלק מהמשחקים אסורים בשבת. צריך לבדוק כל משחק ומשחק!'

לי מוטי, באמת הכי חשוב להיות בשמחה  'נכון, טוב שהזכרת  הלל: 
בשבת ולקיים את מצוות שמירת השבת בשמחה!' 

מוטי: 'כן, אתה צודק. יש לנו זכות לשמור על שבת יום המנוחה'.
הלל: 'בדיוק כמו השם!'

מוטי: 'רגע, רגע, מה הקשר לקדוש ברוך הוא?'
ביום  זוכר?  ימים,  בשישה  העולם  את  ברא  הוא  ברוך  'הקדוש  הלל: 

השביעי – יום השבת – הוא הפסיק ושבת מכל מלאכה!' 
מוטי: 'נכון. וגם אנחנו ביום השבת נחים ולא עושים מלאכות, הנה כמו 

עכשיו...'
הלל: 'מצוין. אז בוא נחזור לארון המשחקים! נבדוק אילו משחקים מותר 

ונשחק בהנאה. העיקר שאמא תישן בנחת...'
מוטי: 'קדימה! מארון המשחקים נבחר, משחקים שבשבת מותר!'

 ג. דיון 

נעצור את השיח, ונדון עם התלמידים: אילו משחקים הם 
מכירים שמותרים בשבת? אילו משחקים אסור לשחק 

בשבת? 
נסתכל שוב על רשימת המשחקים שהצגנו בתחילת 
הפעילות, ונמיין מחדש – על פי משחקים שמותרים 

בשבת ומשחקים שאסורים.
נשאל את התלמידים איך הם יודעים באיזה משחק 

מותר לשחק ובאיזה משחק אסור? נבין יחד כי יש כללים 
למשחקים, ועלינו ללמוד הלכות )כמו שהסברנו בהצגה 

הראשונה(, כדי לדעת מה מותר ומה אסור. נשאל את 
התלמידים, האם תמיד אנחנו מבינים למה מותר לשחק 

במשחק או אסור? גם אם אנחנו לא מבינים אנחנו 
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מקיימים את ההלכה והולכים אך ורק לפיה.

פעילות 3:

במה מותר ובמה 
אסור לשחק?

מקבץ הלכות   א. 

נפתח ונסביר כי בשבת יש משחקים שמותר לנו לשחק 
ויש משחקים שאסור, בהתאם למלאכות המותרות 

והאסורות בשבת.
נקרא בחוברת את מקבץ ההלכות העוסקות באופן כללי 

באיסור לשחק במשחקים הדומים למלאכות ונעיין בכמה 
דוגמאות לכך. 

נבקש מהתלמידים להדגים, על פי הכללים שלמדנו – 
האם מותר לשחק בבובה מדברת בשבת ובבובה רגילה, 

האם מותר לצייר בשבת ולמרוח פלסטלינה. 

 ב. משימות  בחוברת ומצגת 

במשימה 3 התלמידים יסמנו מה אסור ומה מותר וישלימו 
את הסיבה לפי מקבץ ההלכות. בהמשך יביאו התלמידים 

דוגמה למשחק שאסור לשחק בו כי הוא משמיע קול.
במשימה 4 התלמידים יתאימו בין מלאכות אסורות 

למשחקים אסורים, כדי להתאמן על זיהוי קשר בסיסי בין 
המשחקים לבין המלאכות האסורות בשבת. 

את המשחקים נקרין במקביל על הלוח בעזרת המצגת. כך 
יהיה לתלמידים ברור מהו המשחק )מורח – פלסטלינה, קושר 

– השחלת חרוזים לשרשרת קשורה, חופר – משחק בגולות 

על אדמה, כותב – יצירת פאזל אותיות שמיועד למסגור(.

 ג. משימה בחוברת  

במשימה 5 התלמידים ישלימו את הקומיקס - שיחה 
בין מוטי להלל, וינסו לגבש כלל: אנחנו יכולים לקבוע 
בוודאות כי כל דבר שעושים אותו קבוע כדי שיישאר 

לאחר שבת - בוודאי אסור בשבת )ערכת הרכבה, שרשרת 
חרוזים שקושרים, פאזל למסגור וכדומה(.

נזכיר ונדגיש את הכלל של איסור 'בורר' בשבת – איסור 
להפריד ולמנות את החלק הטוב, ולכן אסור לנו בשבת 

למיין את חלקי המשחקים ולסדר אותם על פי סוגים, על 
פי צבעים, על פי חלקים קטנים.

 ד. משחק 

נשחק את משחק 'גלגל המזל' בעזרת מצגת  או לוח 
מודפס. בכל תור לוחצים על הגלגל )או מסובבים( וכאשר 

המחוג נעצר נבחר משחק אחד. נעצור ונחשוב האם 
המשחק מותר או לא, על פי הכללים שלמדנו.

לטובת המורים שאין להם אפשרות להקרין. ניתן להדפיס 
את המשחק מתוך תיקיית הנספחים.  

 ה. משימה בחוברת – לבחירה 

במשימה 6 התלמידים יצבעו בכחול את המשחקים 
המותרים בשבת ובאדום את אלה האסורים. בסיום 

המשימה נקבל צורה של ספר כחול.
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פעילות 4:

מכינים משחקים 
לכבוד שבת  

 פעילות יצירה 

הכיתה תכין תערוכה של משחקים ופעילויות המותרים 
בשבת, מחומרים נפסדים )גלילי ניר טואלט, בקבוקים, 

פלסטלינה וכו'(.  
נדגיש ונקרין לילדים את היוקר של השבת, ואת הזכות 
להישמר מהמלאכות האסורות בשבת מתוך שמחה ולא 

מתוך תלונה ורטינה חלילה.

פעילות 5:

סיכום השיעור

 א. משימה בחוברת 

במשימה 7 התלמידים יגזרו את המטבעות מדף הגזירה. 
נדון בקול על היוקר והשמחה בשמירה על השביתה 

בשבת – יום המנוחה.

 ב.  משחק 

נסכם את מה שלמדנו במשחק: נשב במעגל ונשחק 
מסירות כדור בין התלמידים. כל תלמיד שמקבל את  

הכדור מוסר אותו לחברו ומכריז את שמו ושם של משחק. 
התלמיד שאליו נמסר הכדור, צריך לומר האם המשחק 
מותר או אסור, על פי מה שלמדנו, ולהעביר את הכדור 

לתלמיד אחר באותו האופן.

פעילות לבית 

נציע לתלמידים לבדוק את המשחקים שלהם בבית 
ולבחור משחק אחד שמתאים לשבת. עליהם להצטלם 

אתו ולהביא לשיעור הבא.
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