
ונמיין אותן על הלוח או במצגת לפי ההגדרות:
כבוד השבת: בגדים, סידור וניקיון

עונג השבת: קניות, הכנת אוכל.

 ב. משימה בחוברת 

במשימה 4 בחוברת נמיין את הפעילויות לפי כבוד ועונג 
שבת.

 ג. משחק מסכם 

נקריא משפטים ונבקש מהתלמידים להגיב בהתאם על כל 
משפט:

משפט המבטא עונג שבת – מחיאת כף.
משפט המבטא כבוד השבת – רקיעה ברגליים.

משפטי כבוד ועונג השבת למשחק מסכם
 - שושי שמרה כל השבוע את הממתק שקיבלה בשביל לאכול אותו

   בשבת )עונג(
- שימי נועל בשבת נעלים מיוחדות ומבריקות )כבוד(

- ציפי לומדת עם משפחתה הלכה בשבת. )עונג(
- דוד פורש על השולחן מפה לבנה. )כבוד(

- לדיני יש סיכות מיוחדות לשיער אותן היא עונדת בשבת )כבוד(
טעימים ודגים  בשר  השבת  לסעודת  מכינים  לויוב  משפחת  אצל   - 

   שכולם אוהבים )עונג( 
 - חיים מקפיד בשבת לשחק דווקא במשחקים שאינם מלכלכים את

   בגדיו )כבוד(
- שטערני קנתה לשבת מיץ שהיא הכי אוהבת )עונג(

יוסי אוסף את אחיו להתפלל יחד תפילת שבת  - בכל שבת בבוקר, 
   מתוך שמחה )עונג(

 מכבדים ומענגים את השבת –
 נרות שבת
 מה בשיעור?

נתמקד  ועונג   כבוד  המבטאות  פעולות  שהכרנו  לאחר 
בשיעור זה על הדלקת נרות שבת המבטאות כבוד ועונג 
שבת. ונתבונן בחשיבות הדלקת הנרות שבזכותם נקרב את 

הגאולה.

 משך השעור: 45 דק'

 הכנה ואביזרים:
 משחק זיכרון : דפים לתלייה על הלוח- לבחירה )אם אין 

מחשב(
קופת צדקה מעוצבת עם הלכות ומנהגי הדלקת הנרות

מהלך השיעור:
פעילות 1

הטעם להדלקת נרות שבת

 א. קטע שמע )מס' 15(

משפחת שמח מתכוננת לשבת וחושבת על רעיונות כיצד 
להוסיף בכבוד השבת.
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 תמליל קטע שמע: 'הדלקת הנרות לכבוד השבת'
 

שרי: 'תקשיבו לי כולכם, עכשיו יום שישי ואמא הלכה לנוח. בואו נעשה 
לה הפתעה ונכין את החדר הגדול לשבת!!!'

ברכי: 'את צודקת. כל היום אמא בישלה ואפתה לכבוד שבת המלכה, 
עכשיו התור שלנו לעזור. קדימה!'

חיים: 'בלי שום בעיה! תנו לי חמש דקות ואני משתלט כאן על הכול!'
שרי: 'יותר טוב שנחלק בינינו תפקידים'.

מוטי )בקול מתנגן ועצלן(: 'אני אחראי על הספה. צריך לבדוק אם היא 
נוחה... אלך לנוח עליה קצת'.

הלל )בקול אומלל(: 'ולי בטח תתנו את התפקיד הכי מעצבן...'.
חיים )בקול שמח, לא גוער(: 'הי, שכחתם? אנחנו חמישיית בשמחה!!! 
מוטי, אתה תקבל את הספה, כמו שרצית. תוציא את כל הכריות, תנער, 
תנקה, תרענן ותכין. הלל, אתה תקבל את התפקיד הכי נחמד, לפרוש 
מפה לבנה על השולחן. אני ארחיק מכאן את כל הבלגן, ואשים כל דבר 

במקומו. והבנות... מה יעשו הבנות??'
שרי )נמרצת(: 'אני עורכת את השולחן! מכוס ועד כף, מגביע ועד יין, 

שום דבר לא יחסר'.
כל  את  לקחתם  שכבר  לי  נראה  לעשות???  לי  יישאר  'ומה  ברכי: 

התפקידים'.
כולם מהמהמים: אהמ.. אולי.. אה.. רגע.. אולי.. אהמ..

שמוסיף  משהו  חשוב.  משהו  כאן  חסר  שעוד  הרגשה  לי  'יש  ברכי: 
חגיגיות'.

שרי: 'שמוסיף כבוד לשבת...'.
חיים: 'שמוסיף שמחה ואור...'.
כולם: 'אה! נרות שבת! ברור!'

ברכי: 'איזו זכות יש לי להכין את נרות השבת הקדושים, האור הקטן 
שלהם מאיר את כל הבית לכל השבוע! כמה כבוד ועונג הם מוסיפים 

לשבת המלכה'.

 ב. דקלום בחוברת + דיון 

נקרא את הדקלום בחוברת, ונדון עם התלמידים מהי 
הרגשתנו בשעה שאמא מדליקה נרות שבת. 

נדבר על כך שהנרות מביאים אור לבית ואווירה של 
קדושה לכל השבוע.

 ג. משימה בחוברת 

במשימה 1 יסמנו התלמידים את המילים המתאימות 
לכתוב בתוך הנר, מתוך האפשרויות המצוינות.

 ד. סיפור 

סיפור על הדלקת הנרות של בתו של רבי חנינא
בביתו של רבי חנינא בן דוסא הייתה מנורת שבת ובה הדליקו נרות 
שמן. בכל ערב שבת היו ממלאים את המנורה בשמן, מכניסים פתילות 
דקות ומדליקים. הנרות היו דולקים במשך שעות רבות והאירו את ביתו 

של הרב בליל השבת.
פעם אחת, בערב שבת, . הרב התכונן ללכת לבית הכנסת ולהפתעתו 

ראה את בתו עצובה, במקום להיות שמחה.
שאל אותה רבי חנינא:

'מדוע את עצובה? שבת היום - צריך לשמוח!'
ענתה לו בתו:

'אבא! עשיתי טעות! מיהרתי להכין את הנרות לפני שבת, ועכשיו ראיתי 
שבמקום שמן, הכנסתי למנורה חומץ. הנרות לא ידלקו ולא יהיה אור 

בשבת'.
רבי חנינא ניחם את בתו העצובה ואמר:

'אל תדאגי. מי שאמר לשמן שידלוק יאמר לחומץ לדלוק. את השמן וגם 
את החומץ ברא ה' ושניהם יעשו רצונו.'

ואכן קרה נס. כפי שאמר ר' חנינא - החומץ עשה את דבר ה' ודלק כל 
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השבת!
)תלמוד בבלי מסכת תענית, דף כה עמוד א(

פעילות 2

הלכות ומנהגים בהדלקת 
נרות שבת

 א. משחק זיכרון 

נשחק במשחק זכרון במחשב.
לחילופין, נתלה על הלוח 16 דפים הפוכים 

התלמידים רואים רק את מספר הדף.
נחלק את הכיתה לשתי קבוצות ונתחיל במשחק.

כל קבוצה בוחרת בתורה שני דפים )מכריזה על הספרה 
הכתובה עליהם( – ובודקים אם הם זוג. 

אם יש זוג - הקבוצה זוכה בנקודה וממשיכה לתור נוסף. 
אם לא – התור עובר לקבוצה השנייה.

בסיום המשחק נחזור על כל ההלכות, תוך הדגמה מעשית 
והסבר נוסף במידת הצורך.

משחק  זיכרון:
צלמו את כרטיסי המשחק הנמצאים בתיקיית הדרייב.

1. מתי זמן ההדלקה?
חשוב  השקיעה.  קודם  דקות   18 ולפחות  השבת,  לכניסת  סמוך   .2

להקפיד על השעה המדויקת המצוין בלוח השנה
3. כמה נרות מדליקה אישה נשואה?

4. שני נרות לפחות )יש נוהגים להוסיף נר על כל ילד נוסף במשפחה( 
5. כמה נרות מדליקה ילדה?

6. נר אחד
7. מי מדליקה את הנרות קודם – הבת או האם?

8. הבת מדליקה תחילה ואחריה האם.
9. מדוע מדליקים שני נרות לפחות?

10. אחד כנגד 'זכור' ואחד כנגד 'שמור'.  
11. היכן יש להדליק את הנרות?

12. במקום אכילת סעודת השבת.
13. איזה מנהג נהוג לפני הדלקת הנרות?

14. להפריש כמה פרוטות לצדקה.
15. מהו סדר ההדלקה?

16. תחילה מדליקים את הנרות ואחר כך מברכים.
17. מה מברכים על הדלקת נרות?

18. "ברוך אתה ה' ...אשר קדשנו...להדליק נר של שבת קודש".

 ב. משימות בחוברת 

נקרא את מקבצי ההלכות בחוברת. במשימות 2,3 
התלמידים ימלאו את ההוראות הבודקות את הבנת 

ההלכות. משימה 4 היא יצירתית – התלמידים ימלאו 
בבועה את בקשות האם והבת בהדלקת נרות.

 ג. משימה בחוברת 

נקרא יחד את אמרת חז"ל: "אם אתם משמרים נרות של 
שבת אני מראה לכם נרות של ציון". ונדון בכך, שבזכות 
הדלקת הנרות נקרב את הגאולה. במשימה 5 התלמידים 

ישלימו בתוך הנר את מעלתם של נרות השבת.

 ד. יצירה 

התלמידים יכינו קופת צדקה מעוצבת שעליה מוזכר 
המנהג להפריש מטבעות לצדקה לפני הדלקת נרות.
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כיתוב על קופת הצדקה: 
לפני הדלקת נרות השבת 

נוהגות האם וגם הבת 
לתרום כמה מטבעות לצדקה.  

ובכך לקרב את הגאולה 

שבלונה לקופת צדקה תוכלו למצוא בנספחים שבתיקיית הדריב.

פעילות 3:

מאירים את העולם

 א. קטע שמע )מס' 16(

בנות משפחת שמח שמחות באוצר הגדול שלמדנו עליו 
– מצוות הדלקת נרות ומדברות על הזכות שנתן הרבי 

לבנות בדורנו, להדליק גם אנו נרות שבת.

תמליל קטע שמע: 'בנות משפחת שמח מאירות את העולם'
כשנכנסה השבת ישבה ברכי בשקט על הספה והתבוננה בשלהבות של 

נרות השבת. לפתע שמעה קול נעים אומר:
'שבוע שלם אנחנו מחכות בסבלנות, אבל ההמתנה משתלמת!'

ברכי הייתה מופתעת. מי מדבר? היא לא זיהתה את הקול!
ואז שמעה קול נוסף, גבוה יותר, עונה:

'נכון. זה הרגע שאני הכי אוהבת! עכשיו, בזכותנו, כולם יודעים שהשבת 
נכנסה, שהנה היא כאן. הגיעה המנוחה, הגיעה השלווה...'

ברכי הסתכלה מסביב. חוץ מהנרות הזוהרים, לא היה אף אחד. האם 
יכול להיות שהשלהבות של שני הנרות הגדולים משוחחות ומדברות 

ביניהן?
עכשיו ברכי כבר הייתה סקרנית לשמוע מה תאמר השלהבת הקטנה, 

של הנר שהיא הדליקה.

היא התבוננה בריכוז בנר ואז שמעה קול דקיק, עדין ושמח, אומר: 'אני 
אוהבת לראות פנים מחייכות. אני אוהבת לראות ילדות שמחות... אני 
כל כך מאושרת בכל שבוע, כשברכי מתקרבת אליי בשמחה, ומדליקה 
את הנר שלה עם ברכה. אתן יודעות? ברכי היא לא סתם ילדה! ברכי 
היא ילדה שיש לה זכות גדולה! בכל שבוע היא מוסיפה לבית גם אור 

וגם ברכה!'
שהמצווה  חשבנו  'פעם  הגדול.  בנר  השלהבת  לה  ענתה  'צודקת!' 
המיוחדת של הדלקת הנרות שייכת רק לאימהות. היום, בזכות מבצע 
נרות שבת של הרבי מליובאוויטש, אנחנו כבר יודעות שגם לכל ילדה 
וברכי  ההדלקה.  במצוות  השבת  את  לקבל  הנפלאה,  הזכות  את  יש 

באמת עושה את זה בשמחה'.
ברכי הסמיקה והתרגשה. היא רצתה להמשיך ולשמוע עוד קצת על מה 
משוחחות השלהבות. אבל אז יד נגעה בעדינות בכתפה. זו הייתה שרי 

שאמרה לה:
'קומי ברכי, תתעוררי, עוד מעט תתחיל סעודת השבת. נרדמת קצת 
שבתי  חיוך  לך,  חייכת  השינה  מתוך  כי  נעים.  חלום  חלמת  וכנראה 

מיוחד...'.

 ב. דיון 

לאחר ההצגה נדון עם התלמידים בשאלה, אם כל נר 
שמדליקים לפני שבת מוסיף אור בעולמנו ומקרב את 
ביאת המשיח - איך אנחנו יכולות לדאוג שעוד נשים 

ובנות ידליקו נרות שבת? 
1. אפשר להסביר בצורה מכובדת לשכנות, קרובות 

משפחה, מכרות שעדיין אינן מדליקות נרות שבת.
2. אפשר לצאת ולחלק נרות שבת קודש )נש"ק( יחד עם 

אחות גדולה או עם אמא. גם אנו יכולות להציע לנשים 
ולבנות להדליק נרות שבת.

נציין שהרבה פעמים דווקא כשילדה צעירה מציעה, נשים 
יותר מעוניינות לקבל ולהדליק את הנרות.

לאחר שהגענו לדרכים להפיץ את מבצע נש"ק סביבנו 
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)בצורה הספציפית המתאימה לאוכלוסיית הכיתה 
ולסביבת המגורים(, כדאי להעלות לדיון את הקשיים 

שבהם עשויה ילדה צעירה להיתקל במבצע זה:
- האם זה לא בושה להציע לאישה שלא מכירים? מדוע?

- איך נפנה לאישה?
- כיצד נגיב אם היא איננה מעוניינת?

להעשרת הדיון ניתן להזמין תלמידות שיציגו לפני הכיתה 
כיצד לפנות ולהציע לאישה לקבל נרות שבת, ואיך להגיב 

בצורה מכובדת לכל תגובה שלה.

 ג. סיפור 

בהתוועדות ו' בתשרי תשל"ו סיפר הרבי סיפור, שבזכות 
ההשפעה על ילדה להדליק נר שבת, כל המשפחה 

התחילה לכבד את השבת. נדון בכוח של נר אחד ושל 
השפעה על ילדה אחת לגרש את החושך.

סיפור: השפעת הדלקת הנרות של ילדה אחת  
לזוג הורים הייתה ילדה בת חמש או שש, שהלכה לבית ספר לא-דתי 
בארץ הקודש. ילדה נוספת שלומדת בבית הספר הזה סיפרה לה שיש 
עניין ומצווה של הדלקת נרות שבת קודש, ואף על פי שהן עדיין ילדות 
זו  ה', לקיים מצווה  יכולות אף הן מצד חינוך, מצד שליחות  קטנות, 
ולומר ברכה, ואפשר גם להוסיף מטבע לצדקה. על ידי כך, אמרה לה 

הילדה, הן תקיימנה מצווה ותקבלנה את פני יום השבת.
כאשר שבה הילדה לביתה וסיפרה לאמה, אמרה לה האם שהיא איננה 
למסורת  מחובר  היה  שלא  במקום  חונכה  )האם  דבר  כך  על  יודעת 
תנהיג  קטנה  שילדה  פתאום  ומה  'תינוקת שנשבתה'(,  כמו  היהודית, 

סדרים חדשים בבית ותלמד אותה, הֵאם, מה לעשות?
ללא  שלוותם,  את  מאבדים  הם  ומיד  שתכף  וקטנות  קטנים  כדרך 
הגבלות, התחילה הילדה לבכות ולהתחנן לפני האם, מדוע אכפת לה, 
היא הרי לא מבקשת דבר מלבד רשות לעשות זאת, וכבר ניתן לה פמוט 

והיא מכירה את הברכה.

לאחר רעש ובכיות אמרה לה אמה שתפסיק לבכות והיא יכולה לעשות 
מה שברצונה ובלבד שתעזוב אותה במנוחה...

הילדה נהייתה בשמחה גדולה ביותר, הודיעו לה מתי זמן הדלקת נרות, 
היה לה פמוט משלה, ונר משלה, היא הדליקה מעצמה ואמרה מעצמה 

את הברכה ומצב רוחה היה 'לעילא ולעילא'!
ומאחר שלימדו אותה שבשבת אסור לגעת ולטלטל וכו', היא הסתובבה 
והודיעה לכל בני הבית לא לגעת בנר ולא לנשוף עליו, והעמידה את 

הנר על שולחן האוכל.
נורא לא קרה, הם אפשרו לה  כאשר בני המשפחה ראו ששום דבר 
ובאותה  להט  באותו  הדליקה  והיא  הבאה,  שבת  בערב  גם  להדליק 

התרגשות, אשר השפיעו על שאר בני הבית.
לאחר כמה שבועות, חדלו בני המשפחה להדליק את הטלוויזיה כל זמן 

שהנר דלק...
כנראה האם אמרה לאב או האב אמר לאם, שאין זה מתקבל על הדעת! 
הרי הילדה הקטנה מסתובבת ומזמרת שזוהי שבת קודש, והנר דולק.. 
את  להדליק  מסוגלים  הם  אין  השולחן  על  דולק  זמן שהנר  כל  ולכן 

הטלוויזיה.
לאחר מכן צלצל הטלפון, והם לא ענו כי הנר דלק...

הביטה האם וחשבה, זה מוזר. כל מי שנכנס הביתה, שכן או חברה, 
רואה שבבית דולק נר אחד, ושבתה הקטנה מלאה שמחה על נר של 
שבת, וטוענת שזהו נר קדוש ויום קדוש, ואילו היא עצמה לא מדליקה 

ומסתובבת בבגדי חולין...
יהי מה, אף היא תדליק  והחליטה:  זה מתקבל על הדעת! עמדה  אין 

נרות!
כשהחלה להדליק נרות, שוב לא הייתה מסוגלת לגשת אל הכיריים, 
להדליק את האש. הן זה עתה הדליקה נר של שבת קודש ואמרה ברכה 
להכין  מכן  לאחר  תיגש  אפוא  כיצד  קודש.  שבת  אכן  שזוהי  כך  על 

ארוחת ערב, להדליק או לכבות את האש?
הרי אי אפשר לאכול תבשילים קרים. החלה האם אפוא להכין מאכלי 
שבת, ואפילו צ'ולנט! כך הייתה השפעה להדלקת הנר גם על הסעודה 

שלמחרת...
סופר על ידי הרבי, בהתוועדות ו' בתשרי תשל"ו. )בעיבוד קל(

ת ּבָ מכבדים ומענגים את השבת – נרות שבתׁשַ
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