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1/כיתה ה

ה"ב



יודל הנגר שהיה עני מרוד ובקושי הצליח לפרנס את  ' מסופר על ר
..והוא היה ממש עצוב מזה. משפחתו

.אך בשבת עשה עצמו כאילו לא קרה כלום והוא התענג על השבת
. יודל שאורח צדיק בא להתארח בשבת בעיירה' שבת אחת שמע ר

יודל אמר לעצמו כי זה הזמן שבו אוכל לקבל ברכה ולא ' ר
.להישאר עני ולחיות נורמלי

ק אל הצדיק וביקש את ברכתו הצדיק ענה לו  "יודל נכנס במוצש' ר
."בעסק הראשון שתתחיל תהיה לך הצלחה"

אקח את '.. ואז נצנץ במוחו רעיון.. יודל למה התכוון הצדיק' חשב ר
.'!צרור כספי ואספור את מעותיי וכך תחול ברכת הצדיק בכסף

אבל עדיין לא !" "גיטל תני לי מיד את צור הכסף מהמגירה"
מה פשר .." "נווו הביאי מהר" "הבדלתה עוד לא עשייתה הבדלה

"?החיפזון יודל
.וכך התפרץ ויכוח בבית

.שבת קודש היא היום שמשפיע טובה לכל השבוע
הרי שתהיה לו  , אם אדם מתענג בה בשלוש סעודות ולומד תורה

.השפעה טובה מין היום הזה לכל השבוע
'  מעורבת בברכת ה, אבל אם חלילה אין יהודי מתנהג כראוי בשבת

והשפעה על השבוע , עם עצב ודברים בטלים, ששורה על היום הזה
. לא תהיה טובה

ולכן עלינו לנצל כראוי את השבת ולהתענג עליה ולקנות מטעמים 
...להכניס אותה בזמן וכו, מיוחדים לשבת

<<שלב ראשון>> ה"ב



ללכת לקניות מראש. 1
לא להשאיר דברים ברגע האחרון.2

לסדר ולארגן מראש.3
לאפות ולבשל עם שירים ברקע.4

לנקות את הבית.5
להתקלח בזמן.6

להקדים את הזמן הדלקת נרות. 7
לנוח לפני שבת.8

לא לשכוח לטעום משהו.9
לערוך שולחן מראש .10

<<שלב שני>> ה"ב



<<שלב שלישי>> ה"ב

הכנו סרטון והוא מצורף בנפרד
:)מהנהצפייה



<<שלב רביעי>> ה"ב

):המשוב של שרה
.  ללכת לקנות דברים שחסרים, לערוך שולחן,לקלוע חלות .1

!ששבת משפיע על כל השבוע. 2
.  לעזור יותר. 3

):המשוב של שרי
.  את הנרותולהכין לערוך שולחן .1
!ששבת משפיע על כל השבוע. 2

. שבוע להכין קינוח בכל .3


