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 המוצר רציונל

 

: הוא נזכר לראשונה בסיום סיפור הבריאה בספר בראשית .יום השבת הוא היום השביעי בשבוע

וישבות ביום השביעי מכל , ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה"

 .('ב, 'ב, בראשית) "מלאכתו אשר עשה

בסיום סיפור הבריאה מסופר כי אלוהים שבת מכל מלאכתו וכי הוא בירך את היום השביעי וגם קידש 

 ,ז"ט שמות) "'כי שבת היום לה": בספר שמות" שבת"היום השביעי נקרא לראשונה בשם . אותו

 .(ה"כ

השבת היא חלק מבריאת העולם ומכל המועדים והחגים רק השבת נזכרת , על פי המסורת היהודית 

זכור את יום השבת ": הדיבר הרביעי עוסק בשבת והוא פותח במילים. דיברותהבעשרת 

והיא מוזכרת לא רק בתורה אלא , לשבת מקום מרכזי בספרי המקרא(. 'ז, 'שמות כ) ..."לקדשו

 .ך"התנספרי  24כמעט בכל 

השבת היא  - מצד אחד: התוכן והמהות המיוחדים ליום השבת מתבהרים מתוך השוואתם לימי החול

להתמלא ולהתחדש כדי שיוכל , שחרור המאפשר לאדם להתרענן, השחרור מעול החול וטרדותיו

, אין השבת יום המשרת את ימי החול, ומצד שני. נופה נוספת בימי החוללפעול ביתר מרץ ובת

. השבת היא פסגת ימי החול וימות החול הם המשרתים את יום השבת ומובילים לקראתו: "ךולהיפ

ששת ימים אנו חיים תחת יד הרודנות . לחוג את הזמן ולא את המקום -משמעותה של השבת היא 

היום השביעי  .ביום השבת אנו משתדלים לקשר עצמנו לקדושה שבזמן; של הדברים אשר במקום

 ".אלא ברוח, הוא בלוח מסויםלא יום . מלך -כל הבא לתוכו . הוא בחינת ארמון מלכים בתוך הזמן

 (32 - 31, 19' עמ, "משמעותה לאדם בימינו -השבת ", אברהם יהושע השל

 .במוצר זה אנו חושפים את התלמידים לפניה הרבות של השבת

די בירור פנימי מדוע תוך כשגרת יומם ולחשיבה אנו רואים חשיבות בהבאת התלמידים לעצירה ב

? כחברה וכאנשים פרטיים, כעם, ינהמה החשיבות שלה ומה המשמעות שלה לנו כמד? קיימת השבת

הילדים נדרשים ? האם השבת של כולנו נראית ומרגישה אותו דבר :במהלך השעורים תשאל השאלה

כיצד היו נראים ? ם את השבת שלהםכיצד הם היו מגדירי? מהי שבת בשבילם: לשאול את עצמם

 ?וכיצד צריכה להיראות השבת במרחב הציבורי ?חייהם ללא השבת
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העוסקים  דמוקרטיים-אזרחייםציוניים ו, במהלך הלימוד נחשוף את התלמידים למגוון טקסטים יהודיים

 .נושא השבתהקשר לב יותבשאלות מהות

יכיר את , צד הדבר משפיע גם על בני האדםשנת שבתון וכי/התלמיד יברר האם גם הטבע זקוק ליום

סמלי השבת הקולקטיביים ויברר את זהותו ביחס לסמלים אלה וכיצד הם באים לידי ביטוי בשבת 

 .האישית שלו

בכל באופן ספיראלי שונות רבות ובמוצר זה נעסוק בדילמות  סוגיותנושא השבת מזמן לנו עיסוק ב

 .שכבות הגיל

כיצד צריכה להראות שבת זו ומה מקומו  ,שבת במרחב הציבורישל  סוגיותתתמודד עם ה 'שכבת ז

בתוך המרחב הציבורי והאם קיימת האפשרות לציון השבת באופן שונה במרחב הציבורי של הפרט 

 .ובמרחב הפרטי

את היתרונות והחסרונות  יבדקו, במרחב שבין תנועה למנוחה בשבתהתלמידים  ינועו 'בשכבת ח

הנובעות  סוגיותויתמודדו עם  ,מנוחה ועצירת זמן קבועה וידועה מראששבתנועה מתמדת לעומת 

 .מפגיעה באוכלוסיות מוחלשות במצב בו מנוחת האחד דורשת את תנועת האחר

קו יחשפו לחוקים שנחקי, ית בנושא השבתבדילמות בחברה הישראליעסקו התלמידים  'בשכבת ט

לחשיבה עמוקה ורחבה יותר על  אותםרר לעובמטרה יישאלו שאלות מבררות זהות  ,בעת האחרונה

 .הערכי והציבורי, המשפחתי, החברתי, משמעות השבת במובן הדתי
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 כללי - טבלאות מארגיות

 

 

 

 

 חזון בית הספר 

 "(לאן)"

 ערכים 

 "(למה)"

 הגורם המארגן

 (תוכני" מה)"

 נוסחת העבודה

 "(איך)"

  יצירת מרחב לשיח מכבד

בנושא  סביב סוגיות העוסקות

ועל , השבת על פניה השונים

תכנים וטקסטים מתוך 

יפתחו ויטפחו , פרשת השבוע

את הדיאלוג המבוסס על 

סובלנות לדרך חייו של 

 .האחר

  עיסוק בסוגיה שתדגיש את

ההבדלים בין היבטים 

יהודיים לבין היבטים 

, דמוקרטיים-אזרחיים

תאפשר לתלמיד להכיר 

משמעויות ופרשנויות שונות 

 . עשיר את עולמוובכך לה

  יצירת מפגש בין התלמיד

לבין הטקסטים המכוננים 

תעמיק את , מכל העולמות

היכרותו והבנתו עם רכיבי 

 .זהות קולקטיביים

  סוגיית שמירת השבת תיבחן

-דרך מקורות אמוניים

הלכתיים אך גם דרך מקורות 

סוציאליים כדי -חברתיים

לסייע לתלמיד לגבש את 

  .עמדותיו

  בסוגיית השבת העיסוק

, כנקודת זמן אוניברסאלית

מעמיקה את מחויבותנו 

ואחריותנו להעמקת הדעת 

, בהיבט של ריבוי דעות

ריטואלים , מנהגים, עמדות

, ונקיטת עמדה אישית

קהילתית , חברתית

 .ואזרחית

  הבאת סוגיית השבת

בהיבטיה הלגיטימיים 

מעמיקה את ערך , השונים

הכבוד לזולת בכל הקשור 

רבות ומנהגי ת, לזהות

 .חיים

 

  הצגת הסוגיות סביב

פניה השונים של 

מהווה , השבת

פריצת דרך 

מייצרת , מחשבתית

מרחב חדש 

המאפשר קיומן של 

מחלוקות ואי 

ומביאה , הסכמות

פריצות דרך 

מחשבתיות וראייה 

 .חדשה

 י קירוב "יצירת רלוונטיות ע

של  היבטיה התכניים

השבת ופרשת השבוע אל 

, עולמם של התלמידים

 .באמצעות מדיות שונות
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 חזון בית הספר 

 "(לאן)"

 ערכים 

 "(למה)"

 הגורם המארגן

 (תוכני" מה)"

 נוסחת העבודה

 "(איך)"

כבוד הדדי לכל אדם המבוסס על 

נתינה בין , סובלנות ,אמון, דיאלוג

ת לכל יאדם לחברו כתשתית ערכ

 .ס"באי ביה

מקום לשיח מכבד סביב נושא 

השבת ותכנים מתוך פרשת 

אמון  ,השבוע  המבוסס על דיאלוג

 .סובלנות לאמונתו של האחרו

שיתוף וכבוד הדדי בין  -כבוד 

. שומרי שבת ובין אילו שלא

לאופן שבו אני תופס את  דכבו

 .השבת אצלי וביחס לאחר

, מפגשים -מעורבות חברתית 

 .פעולות משותפות

הראשונים מפלסים דרך "

דרך מוצר  -" ארץ ואדם

השבת נעסוק בהיכרות עם 

השבת כיום מנוחה 

נשאל שאלות , אוניברסאלי

מבררות זהות תוך לימוד 

של טקסטים יהודיים 

 .דמוקרטיים-ואזרחיים

-יבטיה היהודייםקירוב ה

חברתיים של השבת אל 

התלמיד כמרחב המאפשר 

אקטואליה , יצירת רלוונטיות

והיכרות עם פניה השונות של 

 .החברה הישראלית

-אזרחיתוציונית , מטרות להבניית זהות יהודית

 דמוקרטית

  התלמיד יכיר את הדיבר הקשור לשבת ואת הפרשנויות

 .השונות מתוך עולם הטקסטים היהודי

 ממה היא בנויה, התלמיד ידע מהי פרשה. 

  התלמיד יבדוק את הקשר בין פרשת השבוע לערכים

 .חברתיים שעולים ממנה

 התלמיד יכיר את סמלי השבת ומשמעותם. 

 התלמיד ייחשף למזמורי שבת. 

 התלמיד יכיר את סדר תפילות השבת בבית הכנסת. 

 התלמיד יזהה את סמלי השבת. 

 הקשורים פיוטים /מזמורים/יד יתוודע לשיריםהתלמ

 .  לשבת

 

 התחום הלימודי

 עונג שבת חשיפה לשבת בממדים של: ך"תנ ,

 . שמירת השבת ומנוחה בשבת

 מדוע מנוחה בשבת , עשרת הדיברות: מורשת

  ?היא אחת מעשר הדברות

 הקשר בין השבת ליום מנוחה אוניברסאלי: חינוך .

 ?השבת שלותלמיד את כיצד מציין כל 

 השבת כיום מנוחה לכלל העובדים: חברה?! 
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 חזון בית הספר

"(לאן)"  

 ערכים

"(למה)"  

 הגורם המארגן

(תוכני" מה)"  

 נוסחת העבודה

"(איך)"  

כבוד הדדי לכל אדם המבוסס על 

נתינה בין , אמון סובלנות, דיאלוג

יבוא ת ידם לחברו כתשתית ערכא

סביב שיח מכבד לידי ביטוי ב

נושא השבת ותכנים מתוך פרשת 

השבוע  המבוסס על דיאלוג 

סובלנות ואמון לאמונתו של 

 .האחר

אחריות  נטפח בקרב תלמידינו

תוך  .ויוזמה לפיתוח אישיותם

יצירת תוצרים אחריות בלקיחת 

 .משותפים

התלמיד יבדוק את הקשר השבת 

לתרבות ישראל למורשתו 

היהודית מתוך המקורות ושמירת 

וייחודה בהיבט השבת 

  ...חברתי, הסוציולוגי

 

 

 

העיסוק בסוגיית השבת 

, כנקודת זמן אוניברסאלית

מעמיקה את מחויבותנו 

ואחריותנו להעמקת הדעת 

, בהיבט של ריבוי דעות

ריטואלים , מנהגים, עמדות

.'וכד  

הבאת סוגיית השבת 

, בהיבטיה הלגיטימיים השונים

מעמיקה את ערך הכבוד 

, לזהותלזולת בכל הקשור 

.תרבות ומנהגי חיים  

השבת "הנכחת שאלת 

מחייבת " במרחב הציבורי

, נקיטת עמדה אישית

.קהילתית ואזרחית, חברתית  

הצגת הסוגיות סביב פניה 

מהווה , השונים של השבת

, פריצת דרך מחשבתית

מייצרת מרחב חדש 

המאפשר קיומן של 

, מחלוקות ואי הסכמות

ומביאה פריצות דרך 

.ה חדשהמחשבתיות וראיי  

י קירוב "יצירת רלוונטיות ע

היבטיה התכניים של השבת 

ופרשת השבוע אל עולמם של 

באמצעות מדיות , התלמידים

.שונות  

 

 

 התחום החברתי

  רעיונות לבילוי איכותי בהיבט החברתי " סל"יצירת

י הדגשת ייחודה של השבת כיום של עצירה בזמן "ע

 .וכהזדמנות לצאת אל החברה

  זמן השבת שלי" סרטונים שכותרתםיצירת" 

 .בהתייחסות לשבת במרחב הציבורי

 אמנות  ,ציור ,ריקוד עבודה קבוצתית שתוצריה

קומיקס וכדומה  ,סרטון קצר ,מצגת ,פלסטית

 .הקשר בין השבת לסביבהאת שיביעו 

 

 ציונית, מטרות להבניית זהות יהודית

 דמוקרטית-אזרחיתו

  השבת לצד פיתוח הרעיון הסוציאלי של

כהזדמנות לצאת מן , קדושתו של היום

 .המרחב הפרטי אל החברה

  בין התלמיד לבין רכיבי " מפגש"יצירת

זהותו הפנימית אודות פניה של השבת 

אותה ירצה לאמץ , במרחב החברתי

 .לעצמו
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 חזון בית הספר

"(לאן)"  

 ערכים

"(למה)"  

 הגורם המארגן

(תוכני" מה)"  

 נוסחת העבודה

"(איך)"  

 הסביבה  טיפוחפיתוח ו

ס כאקט "הפיסית של ביה

נוסף להפצת מסרים ערכיים 

-אודות השבת היהודית

 .ישראלית

  ערכי הליבה של חשיפת

ס במרחבים הפיסיים "ביה

באמצעות שלל ביטויים 

 .מילוליים וחזותיים

  העמקת רעיון פריצת

הדרך בראיית החברה 

הישראלית כבעלת 

פנים שונות בהקשריה 

השונים של השבת 

ישראלית -היהודית

במרחבים הפיסיים 

 .ס"של ביה

  יצירת רלוונטיות של השבת

ס "וקירובה לתלמידי ביה

באמצעות הצגת פניה 

השונים של השבת בחברה 

בהיבטים  הישראלית

 .אמנותיים-חזותיים

  העמקת החיבורים

רגשיים בין -האישיים

השבת התלמיד לבין 

באמצעות פרסום תוצרי 

כתיבת התלמידים בחללים 

, פיסיים של הכיתהה

ואתר  המסדרון והמבואה

 .ס במרשתת"ביה

-אזרחיתו ציונית, מטרות להבניית זהות יהודית

 דמוקרטית

 ס בתוצרי עבודות "עיצוב הסביבה הפיסית של ביה

ס על "התלמידים יאפשר להגדיל את השפעת ביה

 .זהות התלמיד בהיבטיה השונים של השבת

  והכבוד העמקת ערכי המעורבות החברתית

תתאפשר באמצעות הביטויים הפיסיים , ההדדי

 .המתארים את פניה השונים של השבת

 התחום הפיסי

 ס "עיצוב או יצירת קיר שבת בכל כיתה או במסדרונות ביה– 

 .פרשיות וסמלים, פינת שבת עם שירים

 יצרו התלמידים בנושא סמלי ייצירת תערוכת בולים ש

 .השבת

  הספר ובפעילות בו יפתח אוהל שבת שיוקם בחצר בית

 .לימוד הנושא בכל הכיתות
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 חזון בית הספר

"(לאן)"  

 ערכים

"(למה)"  

 הגורם המארגן

(תוכני" מה)"  

 נוסחת העבודה

"(איך)"  

  שימוש בהיגדים החזוניים של

ס ככלי נוסף להשפעה "ביה

, על זהות בעת ביצוע טקסים

 .'תערוכות וכד, כינוסים

  יצירת ביטויים שונים

באירועי התרבות של 

ס העוסקים בלימוד "ביה

פניה של השבת בחברה 

במטרה  ,הישראלית

ערך את להפיץ ולהטמיע 

הכבוד ההדדי והאחריות 

 .החברתית

  יצירת מפגשי תרבות

שונים בין התלמיד 

, לבין נושא השבת

כאקט היוצר למידה 

בדרך חווייתית של 

רעיון פריצת דרך 

מחשבתית כשגרת 

 .חיים

 רים רגשיים יצירת חיבו

ורלוונטיות של נושאי 

י מפגשי "ע, השבת השונים

 .תרבות שונים

-אזרחיתו ציונית, מטרות להבניית זהות יהודית

 דמוקרטית

  יצירת קשרים והקשרים חווייתיים בין רכיב

לבין רכיבי זהותו , השבת –הזהות הקולקטיבי 

הפנימית של התלמיד מתוך מטרה להבנות את 

 .זהותו

  והעמקת יכולתו של התלמיד לנמק ולברור חיזוק

גם באמצעות , לעצמו את עמדותיו כלפי השבת

 .ביטויים תרבותיים

 התחום התרבותי

  חשיפת התלמיד להיבטיה השונים של השבת

באמצעות סדרה של מפגשים הכוללים היבטים של 

סימבולים וריטואלים , סמלים, חברה, קדושה

 .בעבר ובהווההמאפיינים את החברה הישראלית 

  שבת " –יצירת מפגש ייחודי המסכם את הלימוד

 ".קהילתית

 יצרו ייצירת תערוכת בולים בנושא השבת ש

 .התלמידים
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 חזון בית הספר

"(לאן)"  

 ערכים

"(למה)"  

 הגורם המארגן

(תוכני" מה)"  

 נוסחת העבודה

"(איך)"  

  ס "של ביהחזונו הפצת

לאוכלוסיות מתרחבות כחלק 

את מעגלי מכוונתו להגדיל 

השפעתו ולהפיץ את מעשיו 

באמצעות  ,בחינוך לזהות

 .המוצר המארגי

  הגדלת יכולת ההשפעה

שיקוף י "ס ע"של ביה

, הערכים לקהילתו

באמצעות רעיון לימוד 

-השבת היהודית

 .ישראלית

 

  יצירת פריצת דרך

י הזמנת "רעיונית ע

ס לאירוע "קהילת ביה

שבת " -ייחודי 

 ".קהילתית

 

  ס "בין ביהשיתופי פעולה

לקהילתו יביעו את גרעיני 

, המומחיות שבהם בחרנו

וידגישו את ארבעת 

צלעותיהם דרך נושא 

השבת ולאורך המפגשים 

 .שנקיים

-אזרחיתו ציונית, מטרות להבניית זהות יהודית

 דמוקרטית

 שיתוף קהילת ההורים בפיתוח המוצר המארגי 

ס להעמיק את יכולת "כחלק מרצונו של ביה

 .השפעתו על זהות במעגלים רחבים יותר

 אירוע /ס בעת לימוד"הזמנת ההורים לביה/ 

תעמיק את הקשר והאמון בין  ,"שבת קהילתית"

 ס כנדבך"ס ובין ההורים לביה"התלמיד לבין ביה

 .הפצת והטמעת החינוך לזהות נוסף של

 התחום הקהילתי

 י הזמנתם "ס לקהילתו ע"יצירת מפגשים בין ביה

 .למפגשי למידה וחוויה מעת לעת

 הפצת האירועים הקשורים למוצר המארגי 

לאוכלוסיות ולבעלי תפקידים בקהילה הבאים במגע 

ס "מנהלי בתי, פיקוח, רשות מקומית: ס"עם ביה

 .'עמיתים וכד
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 ויעדים של משרד החינוךפריסת המוצר על פי מטרות 

 ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים, חיזוק החינוך לערכים יהודיים: 'מטרה ב

 

 קידום מעורבות חברתית והתפתחות אישית(: חובה) 9יעד מספר 

מורים והורים ומטפחת , השבת הקהילתית מעודדת ומאפשרת מעורבות ויזמות של תלמידים

באמצעות מוצר שבת והשיח  .התלמידים בחיי בית הספר והקהילהמנהיגות צעירה והשתתפות 

, להתעמת, אנו מאפשרים לתלמיד לברר את זהותו האישית ,בדילמות ובסוגיות שונות סביב השבת

-הציוניים והאזרחיים, יםיהודיפניה של השבת בהיבטיה הלערער ולהתגבש אל מול , להרהר

 . דמוקרטיים

 

  חברתית וערכית, רגשיתלמידה והתנסות : 01מספר עד י

' מנהגים וכד, ערכים, מייצר מרחב שאליו מתנקזים הרגלים, לימוד ביטוייה ופניה השונות של השבת

משפחתיים וחברתיים , מרחב זה מאפשר ביטוי של רגשות אישיים. של כל לומד המשתתף בדיאלוג

, קבלה, ו מייצרת כנותתנועה כז. ויצירת מפגש עם היבטים דומים לאלה בקרב כל קבוצת הלומדים

החברתיים והערכיים של כל פרט ושל החברה הישראלית , היכרות ולימוד אודות הביטויים האישיים

 .עמדות והתנהגויות כלפי השבת, המורכבת ממנעד של גישות

 

 שילוב ערכים בפעילות בית הספר(: חובה) 00יעד מספר 

מתקיים דיאלוג רגשי וערכי  ,"ישראלית-היהודיתמסע בשבילי השבת "המארגי מוצר הבמסגרת 

-הפרטית בקרב כל אחד מבאי ביתהוא דן במיקומה של השבת ו ,פתוח ובונה במרחב הבית ספרי

דיאלוג זה מתרחש בעזרת לימוד של דילמות שבהן מגולמים ערכים מתנגשים המבקשים . הספר

טים ומתוך החיים האישיים נקיטת עמדה והעלאת נימוקים מבוססים מתוך טקס, בירור אישי

רכיבי הזהות הפנימיים של הלומד מתאמתים ומתעמתים מול רכיב הזהות הקולקטיבי  –והחברתיים 

 .השבת על פניה וביטוייה המגוונים: שלנו כעם

ר למורשת שחיזוק הק, זיקה לארץ ולמדינהשל החיזוק הטקסטים הקיימים במוצר מארגי זה מגלמים 

כולל  ,ישראלי-עברי-טקסטים מארון הספרים היהודירת קשרים והקשרים לויצי ,ולסמליה היהודית

נחשף הלומד , דיאלוג שהמוצר מאפשרבאמצעות ה .של ספרות ושירה מודרנית טקסטים עכשוויים

 .הקיים ברעיון השבת רחבהתרבותי ו-רבהמשותף המכנה לגילוי ה
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 תהליכים חברתיים ודמוקרטייםבהתנסות : 01יעד מספר 

שינוי תפיסות של משא ומתן על האתוס של תפיסת השבת ו - במסגרת המוצר מתקיים דיאלוג

בגילוי הכוונה אינה דווקא לשמירת השבת מהמקום הדתי אלא  .ישראלי-הן אישי והן חברתי, תרבותי

 .אלטרנטיבות שונות לתפיסת השבת וקיומן

גישתנו לרעיונות שהשבת שות במגלים שותפות ומשתפים עמדות ורג, אנו נותנים אמון זה בזה

המביטות דילמות ערכים העולים מן ההבעת דעה לגבי , לומדניתן מקום לביטוי אישי של כל  .מגלמת

יצירת מרחבים משותפים ; תחבורה ציבורית בשבת; פתיחת חנויות בשבת: גוןנושאים חברתיים כאל 

 .ומכבדים לכל קבוצה בעם היהודי וכדומה

ירכוש הלומד באמצעות מעיין מיקרוקוסמוס של חברה שעם הכלים ש, החטיבההמוצר יהווה כר בתוך 

ידע ויבין  -מעל לכל . 'החברה וכד, להשפיע על הבית, יוכל להתנסות מאוחר יותר בחייםהוא , מוצרה

הלומד שמנעד פניה של השבת איננו מצומצם ושהוא נתון לפרשנות ולהתנהגות לגיטימית של כל 

 . אחד על פי רצונו תוך כיבוד רצונו של האחר

 

 חינוך לסובלנות כבסיס לחיים משותפים: 01יעד מספר 

בלנות והבנה המוצר מאפשר הזדמנות לתלמידים להביע מגוון דעות ורגשות ומצד שני להתנסות בסו

 .לעמדותיו של האחר ולהכיר באלטרנטיבות השונות לציון השבת

תוך עבודה  ,ספרי-מערכי השיעור במוצר מזמנים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית

לנהוג בכבוד כלפי ו לעבוד בקבוצה, ובכך משפר את היכולת שלו להכיל שונות ,בכיתה עם החברים

 .האחר

הופך להיות  -דעות ומחשבות , מגוון של עמדותהמכיר , שות השונות של השבתלתפיהלומד הנחשף 

 .מקבל ומכיל, פתוח, סובלני

 

 קידום שותפות הורית: 01יעד מספר 

פתוחה , סובלנית, מוצר השבת מקיים קשר עם קהילת ההורים ליצירת ראייה הוליסטית רחבה

 .בחירת השבת שלי - ומקבלת כלפי קיום השבת

מפני שהיא מביעה לא רק את טווח קבלה גדול יותר ובכך תופעת ההדתה מתרככת קיים במוצר שבת 

הטמיעו המודלינג שמביעים את תלמידים ה .ולא הופכת לכפייה דתיתהלכתיים -ההיבטים האמוניים

 .את הראייה ההוליסטית כאשר התכנים מועברים הביתהעובדה זו היא המייצרת ו ,ההוריםבהם 

היא . הספר-רמת ביתהרבה מעבר ל - שינוי חברתי גדול יותריוצרים , עם הקהילה ףוהשיתוהקרבה 

וחושפת את המכנה המשותף הרחב  ,מחשבות וערכים כלפי השבת, מייצרת מפגש לבירור עמדות

פתיחות למגוון טקסטים מעולמות שונים מתקיימת בכך  .ישראלית על כל גווניה-של החברה היהודית

מתקבלת ראייה מקיפה ומענה מותאם לצרכים המגוונים ו( דמוקרטי-זרחיהציוני והא, היהודי)
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-לנוכחותם של רכיבי זהות יהודייםמשמעות תוך יצירת , תחושת הסיפוק והשייכות החברתיתלו

 .קולקטיביים נוספים הקשורים בזמן העברי ובזמן האזרחי המיוחד שהשבת מזמנת

 

 קידום אקלים מיטבי: 01יעד מספר 

, עמדותביטוי של גם מזמן מכיוון שהוא של השבת ו ותצר מאפשר תנועה בפניה השונמכיוון שהמו

, מכיל, סובלנילהאקלים  הופך , מחשבות וערכים שונים המייצרים ממילא דיאלוג שמחייב את כולם

 .נעים ומאפשר

, יםהתמיכה והאמון  בין התלמיד, העיסוק סביב רכיבי זהות משותפים הוא שיוצר גם חיזוק של הקשר

 ,אם בדילמות ואם במערכי השיעור האחרים, בקבוצות סביב השבת למידהה .המורים והקהילה

, לעבוד בקבוצה, להכיל שונות, גורמת לכך שהתלמיד משפר את יכולתו לנהל קשרים בין אישיים

 .לנהוג בכבוד מול השונות ובנימוס כלפי האחר

בשל היותו פונה אל רכיבי זהות של התלמיד המוצר מאפשר חיזוק תחושת המסוגלות העצמית 

 .עימולומדת המפגישים אותו עם זהותם של קבוצת השווים ה ,אישיים של התלמיד-פנימיים-רגשיים

המורה  .מעצם קיומה של התנועה הלימודית הזו ,התבגרות ובשלות, העיסוק במוצר מביא לבגרות

בשל  ת השונות יוצרת ויסות התנהגותיוהיכולת לקבל א ,מאפשר לשמוע ולהשמיע יותר מדעה אחת

 .ןמנעד של דעות שהתלמיד נחשף אליהמתן האפשרות להשמיע 

 

 צירת רצף חינוכיי: 01יעד מספר 

ים יאלימרחבים מוז, המוצר מאפשר לשבור מוסכמות קיימות ולפרוץ למרחבים חדשים של דיאלוג

לתית מטפחת מנהיגות צעירה השבת הקהי .רחבה יותר, מתווכים למידה משמעותית ועמוקה יותרה

 .בהנהגת התלמידים אשר יוצרים ביניהם קשרים

השתתפותם בשבת , ליאכיתת הוותיקים הם חלק מקהילת בית הספר במסגרת חינוך בלתי פורמ

 .הקהילתית בשילוב עם התלמידים יוצרת רצף חינוכי

 

 בית ספר כמוקד בקהילה: 01יעד מספר 

מעורבות , שיתופיותמביע , קהילהעם המוצר השבת מאפשר מפגש  .קהילה חזקה בונה חברה חזקה

הספר פותח את דלתותיו הרעיוניות לקהילה הרחבה ומזמין אותם לדיון -בית .והשתרשות בקהילה

כשגרת חיים באמצעות  תרבותשל טיפוח המוצר מאפשר פיתוח ו. משותף סביב סוגיית השבת

  .כרזותומ פוסטריםהמורכבת מאלית יסביבה מוזיצירתה של 

טקסטים ממקורות שונים ו שירים ממקורות שוניםוהיכרות עם חשיפה מביאה ל קהילתיתהשבת ה

, השפעתה של השבת הקהילתית תחלחל למעגלים רחבים יותר בבית. תוך שיתוף הקהילה

ותהווה בשורה קהילתית חדשה סביב רעיון  ס"הלומדים בביה בקרב הוותיקיםו בקהילה, במשפחה

 .השבת
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 ולוח זמניםפריסת המוצר 

 

 'שכבת ט 'שכבת ח 'שכבת ז תאריך

במהלך חודש 

 וןוחשמר

פעילות פתיחה 

 :תאליימוז מתודהב

 "להביט בשבת"

פעילות פתיחה 

 :תאליימוזמתודה ב

 "להביט בשבת"

פעילות פתיחה 

 :מתודה מוזיאליתב

 "להביט בשבת"

האם  -" שבתון לטבע" כסליובמהלך חודש 

גם הטבע זכאי 

 ?למנוחה

שבת במשמעות של " "סמלי השבת"

 "ה בזמן העבריעציר

שבת במרחב " אדרבמהלך חודש 

 "הציבורי

שבת בין תנועה "

 "למנוחה

דילמות בחברה "

הישראלית בנושא 

 "השבת

 "שבת קהילתית" "שבת קהילתית" "שבת קהילתית" ניסןבמהלך חודש 

 

 מערך שיעור מלווה לתערוכה -" להביט בשבת"

 'ט ',ח ',לכיתות זמותאם 

 .חשווןמרחודש  במהלך  :מועד השיעור

 .דקות 42  :אורך השיעור

 .שונים של השבת בקהילהה פניה  :נושא השיעור

לכל שכבת גיל ". )שבתלהביט ב" אוהל ות בכרזות בנושא השבת מפוזר :הכנות לשיעור

 (.תהיינה כרזות שונות

השאלות )השונים של השבת בו תופענה כל הכרזות  עיםלמב" דף סיור"כל תלמיד יקבל 

בסוף  .בדף הסיור רשמים על הכרזות בחדרהתלמיד ירשום  .(יתאימו לכל שכבות הגיל

ליד כל כרזה נבחרת תהיינה שאלות . התהליך התלמיד יתיישב על יד הכרזה שהוא בוחר

 .בת הישראליתהש - בשבת של כולם" תיגענה"הכרזות . מנחות ותלמיד שינחה את הקבוצה

 .שכבת גיללכל  םתואמי - מופיעים בנספחים לשיעור זההדפי הסיור וההנחיה ליד הכרזות 

 

תוך  ,לעמדות ולדעות השונותו התלמיד ייחשף לפניה השונות של השבת :מטרות השיעור
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המטרה היא להביא את התלמיד . הבעת רכיבי זהות פנימיים מול רכיבי זהות קולקטיביים

 .הנמצאת בין שבת קדושה לשבת החילונית החברתית-הסוציאליתלשבת 

 

 (דקות 01: )פתיחה

 בנושא השבת "היהודים באים"הסרטון  הקרנת

 .הלאומית הסרטון של גיל חובב מאתר הספרייה הקרנת

 

 ":היהודים באים"דיון בנוגע לסרטון 

( המאמינות באל אחד)הדתות הגדולות המונותיאיסטיות  מהו יום המנוחה של שלוש .1

 ?ולםבע

  .שישי - אסלאם; ראשון – נצרות; שבת –יהדות  :יום מנוחה שבועי לדתות הגדולות בעולם

  .בו נחים ממטלות השבועאשר בחרה לעצמה יום מונותיאיסטית כל דת 

יש להביא את התלמידים למסקנה שרק היהודים מציינים את השבת כפי שנקבעה בבריאת 

 .יום השבתהוא , ביום השביעי -העולם 

 ?מה דעתך על כך שבני האדם כולם צריכים יום מנוחה אחד בשבוע .2

לא כאלו המיועדים לסייע  –היא מעניקה לנו כוחות . השבת היא מעין הפסקה, עבור כל אדם

. אלא כוחות שאמורים לעזור לנו להיות משוחררים מהתלות בעבודה היומיומית - לנו בביזנס

ביום השבת . פרספקטיבה חדשה ואיזון בריא ,השבת מעניקה לחיינו ולשבוע העבודה שלנו

 .נו ופשוט נחיםימעיסוק פורשיםאנו 

 

 :דיון בנוגע לסרטון של גיל חובב

  ?כיצד כל אחד רואה את השבת שלו? יש לשבת לפי הסרטון שראית" פנים"אילו 

 :להגיע מכאן למונחים הבאיםחשוב 

 .(מפגשים, טיולים, לימוד)ם שונים מילוי השבת בתכני - עונג שבת

 .(שמירת שבת, קידוש, תפילות)דתית -תכני שבת מסורתית - שמירת השבת

 .עיקר השבת הוא מנוחה, הפחתת המטלות והעול - מנוחת השבת

 (דקות 11: )התנסות

https://www.youtube.com/watch?v=7yitPW2ypao
https://www.youtube.com/watch?v=7yitPW2ypao
http://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/Education/Pages/itemPage.aspx?ItemID=NNL03_EDUSP4598
http://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/Education/Pages/itemPage.aspx?ItemID=NNL03_EDUSP4598
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השאלות )השונים של השבת בו תופענה כל הכרזות  היעלמב" דף סיור"כל תלמיד יקבל 

בסוף . דף הסיור רשמים על הכרזות בחדרהתלמיד ירשום ב .(יתאימו לכל שכבות הגיל

 . התהליך התלמיד יתיישב על יד הכרזה שהוא בוחר

ליד כל כרזה יהיה תלמיד שינחה את הקבוצה ותופענה שאלות המכוונות את התלמיד להביע 

רכיב זהות )מול הסוגיה של השבת ...( דעות, מחשבות, רגשות, עמדות)רכיבי זהות פנימיים 

 .כיום מנוחה( בריזמן ע= ולקטיבי ק

  :העלאת תובנות במליאה

, ערכים, אמונות) רכיבי זהות פנימיים :להגיע להמשגה שלחשוב מתוך התובנות 

הנעות , פרשנויות/דעות, שאיפות, זיכרונות, חוויות אישיות, תפיסות, דעות/מחשבות

 .'וכד (מוטיבציה)

ריטואלים , טקסים, ך"תנ, מסורת, זמן עברי) בהקשר של השבת רכיבי זהות קולקטיביים

 .והחיבור ביניהם ('וכד

 :דיון מסכם במליאה

 לא נשקפים מהכרזות/איזה היבטים של שבת נשקפים? 

 (רכיבי זהות קולקטיביים)? איזה היבטים אחרים נשקפים מהכרזות. 

  (כאן לנסות לגעת ברכיבי זהות פנימיים)? לכרזה הזודווקא מה גרם לך להמשך 

 .בין השניים לאחר מכן לנסות לשלבו

 :קריאה משותפת של הטקסטים המופיעים בדף הסיור

  שבת באים לידי ביטוי בטקסטיםה לשאילו היבטים נוספים? 

 מה המייחד את השבת של עם ישראל מיום המנוחה של שאר הדתות? 

 אילו מהערכים המובילים של החטיבה באים לידי ביטוי ביום השבת ? 

  פרטו והדגימו ?ביטויים אלה בכרזותכיצד נשקפים. 
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 'שכבת ז –" להביט בשבת"דף סיור 

 שבת בפארק: 0כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

? ______________________________________  אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

___________________________________________________________________ 

 תצלום של משפחה שגויסה לצבא הבריטי: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

 בתל אביב" עונג שבת"פעילות : 1רזה כ

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

 

 י עגנון"שלט של ש: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

 כניסת השבת גרמניה: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

 

אספו לרשימה אחת את כל היבטיה של השבת שאספתם מהכרזות ונסו לצמצם את כולם 

תארו מה בולט . לכדי היגד אחד מכליל על פניה של השבת כפי שהם נשקפים מתוך הכרזות

ף לרשימה שלכם כך מה תוכלו להוסי. איזה עולמות של תוכן ואיזה רעיונות הם מכילים, בהן

 ?השבת עמדותיכם ורגשותיכם כלפי, שתביע גם את מחשבותיכם

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 .והתיישבו על ידה אחת מתוך חמש הכרזות בחרו כרזה
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 'שכבת ז -שאלות מנחות לכל כרזה 

 שאלות אלה יינתנו לתלמידים שיעבירו את השיח בקבוצות

 שבת בפארק

 ?האווירה שעולה מתוך הכרזהמהי  .1

 ?למה אתה מתחבר בכרזה .2

 ?ספר איזו חוויה אישית מעוררת בך הכרזה .3

 ?נסה לקשר בין הכרזה ליום השבת .4

           

 .(מרשתתמה הלקוח) מידע על התמונה

 תצלום של משפחה שגויסה לצבא הבריטי

 ? עולה מתוך הכרזההמהי האווירה  .1

 ?אילו סממנים של קדושה נראים בכרזה .2

 .נסה לקשר בינם ליום השבת. אילו סממנים של חול נראים בכרזה .3

 ?ספר איזו חוויה אישית מעוררת בך הכרזה .4

 ,"אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו ךויבר" :אומרב , בראשית רבה פרשה יא

לא דומה אור פניו של אדם כל ימות . ברכו באור פניו של אדם וקדשו באור פניו של אדם

 .השבת כשבת

 

כדי לקיים את יסוד השבת … עלינו להפוך את שבתותינו וחגינו למדורות של תרבות"

 . מפלגתיים ולא להוראות של רבנים-בחיי ישראל אינני צריך להסכמים בין

וההישג הסוציאלי הראשון של האדם , מעמודי התרבות העבריתהשבת בשבילי היא 

עניין להסכם … ואני בוש שהיה הכרח לעשות עניין זה. העובד בהיסטוריה האנושית

 (ברל כצנלסון." )טיפולי
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 :פרטים על הכרזה

כל בני . מקדשים על היין בביתם בליל שבת, בן ובת, תמונה של הורים ושני ילדיהם

  .על השולחן נרות שבת וקנקן .משפחה לבושים במדי הצבא הבריטיה

 

 בתל אביב" עונג שבת"פעילות 

  ?מה בין תפקידם להתעסקות ביום השבת? אילו אנשים מוזכרים בכרזה .1

 ?מה תפקידם? ניגודים מוזכרים בכרזה לואי .2

 ?כיים מוזכרים בכרזה"אילו מקורות תנ .3

 ?יזה מסר לדעתך נובע מהכרזהא .4

 :פרטים על הכרזה            

בשבת של פרשת , בתל אביב' אהל שם'מה בשהתקיי' עונג שבת'זוהי הזמנה לפעילות של אגודת 

הפעילות כללה הרצאות בנושאים שונים מתחומי התרבות . 1942 -ו "שנת תש, בראשית

תכני השיעורים מצביעים על העיסוק המחודש בתרבות . והופעה של מקהלה, והמורשת היהודית

קדמיה מתחומי הם אנשי א -לוין וברגמן , קמינקא, זילברג -המרצים . ובמקורות היהודיים

 .התלמוד ומחשבת ישראל, הפילוסופיה

הייתה זו . 1926ייסד המשורר חיים נחמן ביאליק בתל אביב בשנת ' עונג שבת'את מוסד 

שנערכה מדי , התכנסות שבועית של אנשי רוח וקהל משכיל בנושאי תרבות יהודית וארץ ישראל

 . שבת

של  60-שנבנה לכבוד יום הולדתו ה', אהל שם'עברו המפגשים למעון קבע באולם  1929בשנת 

 .כיום משמש המקום כבית התאטרון של אורנה פורת. עבריתהכדי לשמש בית לתרבות , ביאליק

 

 י עגנון"שלט של ש

 ? היכן לדעתך נתלה השלט שבכרזה .1

 ?"שומר שבת"למה לדעתך התכוון הכותב במילים  .2

  ?"השבתאל תשביתו לו את "למה לדעתך התכוון הכותב במילים  .3

 ?של אנשים םברגשותיהאם לדעתך תליית השלט פוגעת ה .4

 ?מדוע? האם אתה חש הזדהות עם הכותב .2
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 :פרטים על הכרזה

אל תשביתו , כאן יושב יהודי שומר שבת: "י עגנון"כתוב בכתב ידו של הסופר ש, שלט קרטון קטן

 .השלט היה תלוי בפתח ביתו בשכונת תלפיות בירושלים." לו את השבת

 גרמניה - כניסת השבת

 ?עולה מתוך הכרזההמהי האווירה . 1

 ?אילו סממנים של קדושה נראים בכרזה. 2

 ?לאלו סממנים אתה מתחבר בכרזה. 3

 ?ספר איזו חוויה אישית מעוררת בך הכרזה. 4

 

  :פרטים על הכרזה

פני מנדלבאך בגרמניה ל-זוהי גלוית פרסומת למוצרי חמאה ומרגרינה כשרים של חברת מילק

הציור בגלויה הוא חיקוי צבעוני של ציורו המונוכרומאטי . (1914)מלחמת העולם הראשונה 

בציור רואים אב בלבוש  ."כניסת השבת"גרמני מוריץ אופנהיים -המפורסם של הצייר היהודי

 .מדליקה נרות שבת ההאיששל המשכילים בגרמניה עומד לצאת לבית הכנסת עם בנו וברקע 
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 'כרזות התערוכה לשכבת ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משפחה בצבא הבריטי

 עונג שבת בתל אביב

 שבת בפארק

 י עגנון"ש

 כניסת שבת בגרמניה
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 'שכבת ח – "להביט בשבת" :דף סיור

 מנוחת שבת: 0כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

 

 חסיד לומד תורה בשבת: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  האילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונ

 

 שבת בקיבוץ: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

 

 זעקה נגד חילול שבת: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?לבכם בכרזה מה משך את תשומת

 ? ______________________________________  אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

 

 שבת ברחוב היהודים במרוקו: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  שבת ניבטים מהתמונהאילו היבטים של ה

 

אספו לרשימה אחת את כל היבטיה של השבת שאספתם מהכרזות ונסו לצמצם את כולם לכדי היגד 

איזה עולמות , תארו מה בולט בהן. אחד מכליל על פניה של השבת כפי שהם נשקפים מתוך הכרזות

מה תוכלו להוסיף לרשימה שלכם כך שתביע גם את . יםשל תוכן ואיזה רעיונות הם מכיל

 ?עמדותיכם ורגשותיכם כלפי השבת, מחשבותיכם

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________  

 .בחרו כרזה אחת מתוך חמש הכרזות והתיישבו על ידה
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 'שכבת ח -רזות שאלות מנחות לכ

 שאלות אלה יינתנו לתלמידים שיעבירו את השיח בקבוצות

 

 מנוחת שבת

 :שאלות מנחות

 ?מהי האווירה שעולה מתוך הכרזה. 1

 ?נראים בכרזהאילו סממנים של קדושה . 2

 ?לאלו סממנים אתה מתחבר בכרזה. 3

 ?ספר איזו חוויה אישית מעוררת בך הכרזה. 4

 

 90-הגלויה הופקה בגרמניה בשנות ה. 1612ציור של הרמן יונקל משנת  :אודות התמונה

הסבתא רוכנת אל ספר , "מנוחת השבת": בתחתית הציור כיתוב בגרמנית. 19-של המאה ה

 .התפילה

, הנהנים מזמנם הפנוי בשבת בצהריים, בן ונכד, סבתא: בתמונה מופיעים שלושה דורות

 .לצדם חתולו

 

שהיא חביבה , למה, לא תהו מזלזלין בשבת הזו שנתתי לכם, בני, ה לישראל"אמר הקב"

שנאמר ויברך אלוהים את , מנין, שאני שמרתי אותה תחילה, המצוות( האומות)עלי מכל 

  ."ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו יום השביעי

 'אות א" עקב"פרשת , דברים רבה

היא תוספת ייחודית , (ולא את קדושת המקום)קדושת הזמן המבטאת את , השבת"

בין אם השבת היהודית היא תולדה של השפעה . של היהדות לתרבות האנושית

ההיסטוריה מראה כי עמי העולם אמנם אימצו , מסופוטמית כלשהי ובין אם להיפך

אך יום השבת כיום מנוחה בעל תוכן , את החלוקה הבבלית של השבוע לשבעה ימים

 ".מקורו במסורת עם ישראל, כזה המופיע בתורת משה, חברתי-מוסרי

 (אברהם יהושע השל, "השבת"
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 חסיד לומד תורה בשבת

 :שאלות מנחות

 ?מהי האווירה שעולה מתוך הכרזה. 1

 ?אילו סממנים של קדושה נראים בכרזה. 2

 ?לאלו סממנים אתה מתחבר בכרזה. 3

 ?ך הכרזהספר איזו חוויה אישית מעוררת ב. 4

 

 :אודות התמונה

והיא הדפס של ציור של ( 1914לפני )הגלויה הופקה בווינה לפני מלחמת העולם הראשונה 

 .בלבסקי

מתארת יהודי , בצבע מלא, הגלויה .1916ביוני  23-הגלויה עצמה נשלחה מווינה להונגריה ב

 ."בשבת( התורהלימוד )השיעור : "ומאחור כיתוב בגרמנית, חסיד יושב רכון על ספר

 שבת בקיבוץ

 :שאלות מנחות

 ?מהי האווירה שעולה מתוך הכרזה. 1

 ?אילו סממנים של קדושה נראים בכרזה. 2

 ?לאלו סממנים אתה מתחבר בכרזה. 3

 ?ספר איזו חוויה אישית מעוררת בך הכרזה. 4

 

 לקוח מויקיפדיה :אודות התמונה

 

 זעקה נגד חילול שבת

 

 :שאלות מנחות

 ?האם היא משכה את תשומת לבך בפעם הראשונה שצפית בכרזה: הכותרת הסתכל על. 1

 ?מי פונה למי ובאיזה הקשר. 2

 ?אילו מילים שליליות מופיעות בכרזה בהקשר השבת. 3

כיצד באה לידי ביטוי ההתנגשות בין שתי מילים ". הבימה"מצד שני " שבת"מצד אחד . 34

 ?אלו
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 :אודות הכרזה

על המודעה . בעיר תל אביב מחאה נגד חילול השבת במקומות בילוי המודעה שלפנינו מציגה

בסיון ' והיא פורסמה בכ, יפו -אביב-חתומות הרבנות הראשית והמועצה הדתית לעיר תל

  .1962, ה"תשמ

מצביונה , העיר העברית הראשונה, המודעה מוחה על הניתוק ההולך ומתרחב של תל אביב

מפרסמיה רואים את מעשי חילול השבת ". וחילול שבת מוקד לבילויים"והפיכתה ל, היהודי

מתייחסת    המודעה. במוסריותה ובכבודה, ערכיים הפוגעים בקדושת העיר-כמעשים לא

 .למופעים גם בשבת" הבימה"הלאומי  התאטרון פתיחת -בפרט אל מעשה החילול האחרון 

. כבר מימי המנדט שאלת השבת ואופן שמירתה במרחב הציבורי העסיקה את היישוב היהודי

ובו ציין כי יום המנוחה , קוו בענייני דת ומדינה-קבע בן גוריון את מסמך הסטטוס 1941בשנת 

הדבר הציב , מכיוון שניסוח החוק הוא כללי ומעורפל. החוקי במדינה היהודית יהיה יום השבת

  .פתח לפרשנויות רבות ולתיקוני חוק בנושא השבת בכל עירייה ועירייה

להסדיר "נקבע כי לעירייה יש סמכות  1964לפקודת העיריות משנת  249בסעיף  ,לדוגמה

, מזנונים, בתי משקה, בתי קפה בתי תה, מסעדות, את פתיחתם של חנויות ובתי מלאכה

את שעות פתיחתם ... ולקבוע, ולפקח על פתיחתם וסגירתם... קנטינות ומוסדות אחרים

כפי , הוביל לפתיחת מקומות בילוי בתל אביב בשבתחוק זה גם  ."...ביום פלוני וסגירתם

 .שמתואר במודעה

 ממשיך לצבור הדים הציבורי השיח בנוגע למהות השבת ואופן שמירתה במרחב, עד ימינו

את סביב החלטת שר הפנים לאכוף  התעורר ויכוח ציבורי  2014בשנת , לדוגמה. רבים

 .בשבת בתל אביב המכולות שפעלו  סגירת

 היהודים במרוקושבת ברחוב 

 :חותשאלות מנ

 ?מהי האווירה שעולה מתוך הכרזה. 1

 ?אילו סממנים של קדושה נראים בכרזה. 2

 ?לאלו סממנים אתה מתחבר בכרזה. 3

 ? ספר איזו חוויה אישית מעוררת בך הכרזה. 4

 אודות הכרזה

זו . (בסדרה 113' מס) 20-הגלויה הודפסה בדפוס של ליאו וינץ בברלין בתחילת המאה ה

בציור נראים נשים וגברים  .19-רפרודוקציה של ציור של צייר הונגרי לא ידוע מן המאה ה

בתחתית הגלויה מופיע הכיתוב . בבגדיהם המסורתיים עומדים ויושבים בנחת ברחוב

" טיפוסים יהודיים במרוקו: "ברוסית, "מנוחת שבת ברחוב היהודים במרוקו: "בעברית

 ."רובע היהודי במרוקושבת בצהריים ב: "ובגרמנית
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 'כרזות התערוכה לשכבת ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 זעקה נגד חילול שבת

 חסיד לומד תורה

 מנוחת שבת

 שבת במרוקו

 שבת בקיבוץ
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 'שכבת ט –דף סיור להביט בשבת 

 שבת בבית מלון: 0כרזה 

 

 ערב שבת בקבוצה: 1כרזה 

 

 הביקור בשבת: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 

 ? ______________________________________אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

 להצלת השבת: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  היבטים של השבת ניבטים מהתמונהאילו 

 

 לא תבואי שישי שבת: 1כרזה 

 ___________________________________________ ?מה משך את תשומת לבכם בכרזה

 ? ______________________________________  אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה

 

שימה אחת את כל היבטיה של השבת שאספתם מהכרזות ונסו לצמצם את כולם לכדי היגד אספו לר

איזה עולמות , תארו מה בולט בהן. אחד מכליל על פניה של השבת כפי שהם נשקפים מתוך הכרזות

מה תוכלו להוסיף לרשימה שלכם כך שתביע גם את . של תוכן ואיזה רעיונות הם מכילים

 ?גשותיכם כלפי השבתעמדותיכם ור, מחשבותיכם

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .והתיישבו לידהאחת מתוך חמש הכרזות  בחרו כרזה

 

 

 
 

מה משך את תשומת לבכם בכרזה? ___________________________________________ 

 

 אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה? ______________________________________  

מה משך את תשומת לבכם בכרזה? ___________________________________________ 

 

 אילו היבטים של השבת ניבטים מהתמונה? ______________________________________  
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 'טשכבת  -ות שאלות מנחות לכרז

 שאלות אלה יינתנו לתלמידים שיעבירו את השיח בקבוצות

 שבת בבית מלון

 

  .ספר מה אתה רואה בכרזה. 1

 ?מתוך הכרזהמהי האווירה שעולה  .1

 ?ספר איזו חוויה אישית מעוררת בך הכרזה. 3

 .נסה לקשר בין הכרזה ליום השבת. 4

 

 לקוח מהאינטרנט :אודות התמונה

 

 ערב שבת בקבוצה

 

 ?מה משך את תשומת לבך בכרזה. 1

האם יש להן קונוטציה ? עולות מתוך הכרזה אילו מילים של עשייה. 2

מֹור ֶאת ת-שָׁ ִמים ַתֲעֹבד. ֱאֹלֶהיָך' ה, ַכֲאֶשר ִצְוָך, ְלַקְדשֹו, יֹום ַהַשבָׁ ֶשת יָׁ ל, שֵׁ ִשיתָׁ כָׁ -ְועָׁ

ת--ַהְשִביִעי, ְויֹום. ְמַלאְכֶתָך ללֹא ַתֲעֶשה  :ֱאֹלֶהיָך' ַלה, ַשבָׁ ה וִבְנָך-כָׁ ה ַאתָׁ אכָׁ -וִבֶתָך ְוַעְבְדָך-ְמלָׁ

ל ֶתָך ְושֹוְרָך ַוֲחֹמְרָך ְוכָׁ ֶריָך, ְבֶהְמֶתָך-ַוֲאמָׁ ְרָך ֲאֶשר ִבְשעָׁ ְתָך--ְוגֵׁ נוַח ַעְבְדָך ַוֲאמָׁ מֹוָך, ְלַמַען יָׁ . כָׁ

ַכְרתָׁ  ִייתָׁ ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוזָׁ םֱאֹלהֶ ' ַוֹיִצֲאָך ה, ִכי ֶעֶבד הָׁ ה וִבְזֹרַע ְנטויָׁה, יָך ִמשָׁ קָׁ ן-ַעל; ְביָׁד ֲחזָׁ , כֵׁ

ת-ֶאת, ַלֲעשֹות, ֱאֹלֶהיָך' ִצְוָך ה   (ד"י –א "י', דברים ה). יֹום ַהַשבָׁ

וכל הפוגע בה כפוגע בבבת העין של , השבת היא היצירה הגאונית ביותר של הרוח העברי"

 ..."ההאומ

עם ישראל לא יוותר . וכל עמלכם יהיה לתוהו, תיבנה אלא תיחרבארץ ישראל בלי שבת לא "

 "…אלא גם יסוד קיומו האנושי, שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי, לעולם על השבת

הרי בשבת אולי גלומות ומקופלות כל עשרת  ,מקופלת כל התורה' עשרת הדיברות'באם "

אם אנו קובלים על חוסר . השבת מקדשת את רגש היופי של כל האומה כולה… הדיברות

 ) חיים נחמן ביאליק). "אנו יכולים להתחיל מן השבת ביצירת סגנון חיים, סגנון חיים משלנו
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 ?  נעשות מתי    פעולות אלה? חיובית/שלילית

האם יש להן קונוטציה ? אילו מילים של חופש עולות מתוך הכרזה. 3

 ?  מתי    פעולות אלה נעשות? חיובית/שלילית

 ?כיצד נחגגת השבת: הסתכלו על הכותרת. 4

 

 :אודות התמונה

אז , 1923פינקרפלד שנכתב כנראה לאחר שנת -שיר קצר של המשוררת אנדה עמיר

השיר הועתק בכתב יד בידי אהרון ניר שעבד בעבור  .ביםהתיישבה בקיבוץ קריית ענ

ההעתק נמצא  .זלמן אפשטיין באיסוף חומרים לקראת הוצאת ספר בנושא השבת

  :מילות השיר .במחברת באוסף אפשטיין

פתע / עבות כבדו כאבנים  ידיים/ ששת ימי עמל רבצו על כתפיים // ערב שבת בקבוצה 

: / למחול מטורף רגלים תצאנה/ ושירה פרועה מחזה תגיח / הגב  נתיישר/ הושלך הנטל 

 !שבת

 

 הביקור בשבת

 

 ?מהי האווירה שעולה מתוך הכרזה. 1

 ?אילו סממנים של קדושה נראים בכרזה. 2

 ?לאלו סממנים אתה מתחבר בכרזה. 3

 ?ספר איזו חוויה אישית מעוררת בך הכרזה. 4

 

 :אודות הכרזה

מתחת לציור מופיע הכיתוב בעברית . הצייר היהודי לזר קריסטיןבגלויה מוצג ציור של 

הסב יושב  .בציור רואים סבא וסבתא קשישים ונכד הבא לבקר אותם ."הביקור בשבת"

 .עם ספר בידו והסבתא מרימה את ידיה לאות ברכה
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 להצלת השבת

 

 ?מה משך את תשומת לבך בכרזה.1

 ?מהי האווירה שעולה מתוך הכרזה. 2

 ?ילו פעולות מוזכרות בכרזה הנעשות בשבתא. 3

 ?האם אתה חש הזדהות עם זעקת כותבי הכרזה .4

 

 :אודות הכרזה

אמצעי תקשורת , המתבטא בהפעלת תחבורה, הזועק נגד חילול שבת( כרזת קיר)פשקוויל 

 .כדי למנוע את תופעת הפגיעה בשבת" להשמיע קולו"הכרוז קורא לציבור . וכדומה

 .קוויל אינו ידועתאריך פרסום הפש

 

 לא תבואי שישי שבת

 

 ?מה משך את תשומת לבך בכרזה. 1

 ?כיצד מוצגת השבת בכרזה זו. 2

 ?האם אתה מזדהה עם הנאמר בכרזה. 3

 ?כיצד לדעתך מוצת השבת ככפייה הדתית. 4

 

 :אודות הכרזה

לא תבואי שישי : "בכרזה שואל הגבר .1996זוהי כרזת בחירות של מפלגת מרצ משנת 

אין , לא: "והאישה עונה לו"( זקני צפת"כלשון השיר הפופולרי של להקת " )?תשב

 ."אוטובוסים

, למען זכויות נשים, למען זכויות האדם: נדה של המפלגה'מתחת לציור רשומה בקצרה האג

 .מען זכויות מיעוטים ונגד כפייה דתיתל

הכרזה . הגבוה אקונומי-צ היא מפלגה הפונה בעיקר לציבור חילוני מהמעמד הסוציו"מר

מעוצבת בסגנון פופ ארט מודרני ובכך היא מותאמת לסגנון אמנותי המוכר לקהל שאליו היא 

 .פונה
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 'כרזות התערוכה לשכבת ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביקור בשבת

 לא תבואי שישיבת

 להצלת השבת

 שבת בבית מלון

 שבת בקבוצה
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שיעור  ?האם גם הטבע זכאי למנוחה –שבתון לטבע 

 'לכיתות ז

זכר למעשה בראשית וליציאת  -ע בו אנו מצווים לשבות ממלאכה שבת הינה היום השביעי בשבו

יום שוויון בין כל המעמדות , לאדמה, מהתורה אנו למדים שהשבת היא יום מנוחה לאדם. מצרים

את השבת שלו אך העם היהודי הוא היחיד כל עם בחר . החברתיים ויום בו אפילו על הבהמה לשבות

שיום השבת שלו הוא בשבת כזכר למעשה בריאת העולם שבו שבת אלוהים מכל מלאכו אשר ברא 

ששה ימים בשבוע האדם פועל  -מסמלת השבת את ההרמוניה של האדם עם הטבע , בכך .לעשות

ונזכר כי אין , ובת ממלאכתוש, האדם נסוג  לאחור', אך שבת היא קודש לה, בעולם ומנצל את משאביו

, (זכר ליציאת מצרים)הזמנה לאדם לצאת מדי שבוע לחירות מחדש זוהי . הוא בעל הבית של העולם

 .למשפחתו ולמקומו, ולהתחבר מחדש לעצמו, להתנתק מכל מה שכובל אותו לחיי המעשה

ליצור . פנימה להרפות את האחיזה ולהתבונן ,לעצור, השבת היא יום המאפשר לנו מדי שבוע לנוח

גם העובדה כי שבת הוא יום של הפוגה  .מציאות שבה הטבע והבריאה מתקיימים ללא מגע ידינו

, שנגרם לסביבה בעקבות צריכת יתר צמצום והפחתת הנזק, מקניות היא בעלת משמעות סביבתית

 .שימוש בלתי מושכל בחומרים מהטבע ובחומרים המזהמים את הטבע, בזבוז

 : מטרה
 .יבינו את משמעותה וחשיבותה של השבת בהקשר סביבתי התלמידים

 
 :תוצאות
 .כתורמת לשמירה על הטבע והסביבה של השבת חשיבותההכרה והזדהות עם , הבנה

 
 :פתיחה

כל קבוצה תקבל דף לימוד ובו  .תלמידים בכל קבוצה 4-2המורה יחלק את התלמידים לקבוצות של 
 .ותעבוד לפיו( ורמצורף בנספח לשיע)מקורות ושאלות לדיון 

 :דיון במליאה

 חברתית-כיצד מסייעת השבת בעיצוב תודעה סביבתית? 

 איזה מצב תודעה יוצרת השבת על פי כל אחד מהטקסטים? 

   השבת בכינון תרבות מקיימתכיצד משתלבת ? 

 מה צריך לעשות כדי למשוך מהשבת אל שאר ימות השבוע? 

 על הקשר בין השבת לבין ההקשר הסביבתי, מה התחדש לכם מתוך הלימוד ? 

  וגם שנת מנוחה )? לטבע" יום מנוחה"הביעו את דעתכם על חשיבות שמירת הטבע ומתן-

, חי וצומח אך גם לאוויר, בתשובתכם התייחסו לרכיבים שונים של הטבע כגון(. שנת השמיטה

 .עליוליבשה וכל היבט נוסף שתחשבו , למים
 כיצד יש בכוח הרעיון , רבים מדברים על הצורך בהפסקת הניצול והפגיעה של האדם בטבע

 ?באיזו מידה זה בכלל יעיל? לסייע בהיבט הזה" שבת לטבע"של 
 

השתמשו באמצעים  :התלמידים חוזרים לקבוצות העבודה וכעת המשימה היא :עבודה בקבוצות

קומיקס וכדומה  כדי להביע את  ,סרטון קצר ,מצגת ,יתאמנות פלסט ,ציור ,ריקוד: יצירתיים כגון

 .בשיעורבעקבות מה שלמדתם  הקשר בין השבת לסביבה

 .תחילת העבודה בכיתה •
 (.המורה יאפשר כשבועיים עבודה להגשת התוצרים)ההמשך יינתן כשעורי בית  •
בה ו" טבע של שבת:"ינה של המורה יקבע שיעור להצגת התוצרים וכמו כן תעוצב בכיתה פ •

 .התוצרים שהוכנו יופיעו
ובו יופיעו הצעות של " טיול של שבת"בפינת התוצרים בכיתה ירשם תת נושא  :משימת המשך

 (לרים מקיפים עליו ועל אזור הטיוכולל מסלול והסב)שבת התלמידים לטיולים של 
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 דפי לימוד לשיעור שבת בטבע
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השבת של כולנו , השבת שלך, השבת שלי  

'לכיתות ז שיעור  

:הקדמה  

.השבת –המועד הראשון במועדים הכתובים בתורה הוא יום מנוחה וקדושה שבועי לעם ישראל   

מביאה להרבה מתחים , של השבת השנויים במחלוקת מזה שנים רבות בין המגזר הדתי לחילוניפניה 
הסכמה על ישנה , יחד עם זאת. אזרחית-הקשורים בין השבת היהודית לבין השבת הדמוקרטית

?האמנם, מה לדעתכם .מכלול רב של ערכים שהיא טומנת  

ניתנה הזכות בידו של הפרט להחליט כיצד לממשה במרחב הפרטי , מאז קיבל ישראל את השבת

  .והציבורי

האדם הפרטי הוא הקובע את ... נראות בוודאי אחרת במרחב הפרטי שלנו, השבת שלי והשבת שלך

האם היא תכלול הדלקת : השבת הנראים לו כמתאימים לאורח חייו סדריו והוא גם הקובע את סדרי

, סרט קולנוע, בטלוויזיה" יומן שישי"צפייה ב, זמירות שבת, קידוש סביב השולחן המשפחתי, נרות

ארוחה , חברים וקרובים, פארקים, קפה בגינה, פרשת השבוע, ארוחת שישי, הליכה לבית הכנסת

.'יפ וכד'עה לחוף הים בגנסי, טיול משפחתי רגלי, משפחתית  

... השבת שלי  

נלמד יחדיו , בשיעור זה נעלה שאלות מבררות זהות בנוגע לשבת הפרטית שלכם וננסה לענות עליהן

טקסטים שונים המביעים עמדות ודעות שונות כלפי האופי הרצוי של השבת לפי דעת הכותבים 

.הזהויות בחברה הישראלית מגווןומתוכם נכיר את , והמקורות  

 שיעור מספר 1:

:פתיחה  

צפייה באחד מהסרטונים הקצרים על השבת מתוך בית המדרש המקוון של תכנית מארג כ"מעורר 

.שיכול לגרות את המחשבה ולייצר הרבה סימני שאלה" סקרנות  

:פעילות ראשונה  

.תלמידים 4-2המורה יחלק את הכיתה לקבוצות של   

:עוברים ושבים את השאלה( באמצעות טלפון נייד)כל קבוצה תקבל משימה לשאול ולהסריט   

?"מהי השבת בשבילך"  

.לפי בחירת המורה, את המשימה אפשר לבצע בחצר בית הספר בהפסקה או בבית  

 שיעור מספר 2:

:מליאה  

.צפייה בסרטונים שהכינו הקבוצות  

:דיון קצר  

?כיצד תוכלו להגדיר אותה? ולט בהמה ב? שלכם "השבת הישראלית"מהי   

.עבודה בקבוצות בדפי הלימוד המצורפים  
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:משימת כתיבה לשיעורי בית  

?כיצד תוכלו להגדיר אותה? ולט בהמה ב? שלכם" השבת הישראלית"מהי כתוב   

המחשבות שמובילים אותו לקיים את /יתעד את הנימוקים/יספר/מה שחשוב הוא שכל אחד יכתוב

בעלת מרחב בחירה וחופש שכל " שבת ישראלית"כך מתקבלת  –בת כפי שהוא מקיים אותה הש

.להעלות טיעון/להסביר/ובלבד שידע לנמק, אחד מתרגם אותו לשגרת חייו כרצונו  

 

 שיעור מספר 3:

 

.מסכםדיון   

 האם יכולה להיות שבת משותפת לכל אזרחי ישראל ? 

 מה יהיה בה לדעתך? 

 כיצד צריכה השבת להיראות במרחב הציבורי הישראלי לדעתכם ? 

  במרחב הציבורי שבה שותפים כל העם" שבת ישראלית"האם ניתן לקיים ? 

 מסורתיים וחילונים יכולים לייצר שבת כזו, דתיים לאומיים, האם חרדים ? 

 מי צריך להתחשב במי ? 

 האם בכלל שווה לטרוח ולקיים שבת כזו ? 

 

 

םלסיכו  

 הביעו מחשבה אחת חדשה שהתחדדה לכם בעקבות העיסוק בשיעור היום.   

  כיצד הלימוד של השיעורים האחרונים מתקשר לפרופיל חטיבת הראשונים? 
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השבת של כולנו, השבת שלך, השבת שלי  

 דף לימוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השבת באמצע כנקודה את להעמיד, עם השבת לחזור עלינו י“לא אנו חוזרים אם ...נצחית הסמל לחזרה היא השבת”  

 “ .שלנו החיים לכל צורות יופי שממנו נוכל לשאוב ,וחן יופי הסמל שלנו המלא זה .מרכזית ִבעגול

 .ח“תרפ, אייר, א“בת“ אהל שם”נאום חנוכת בית ספר : חיים נחמן ביאליק מתוך

, היה אומר אבא ,תפילה בצבור טוב בלי-יום ושבת או, קבוע בכפר “מנין” שאין על :הרבה מצטער אבא היה אחד דבר על”

, הגדולים והמלמד ַאחי שני  , אבא :בביתנו ארבע, שבע היו אלא לא שבכפרנו “מנין“בני ה נפשות הגברים כל .נטול טעמם חצי

-לו הקדוש ןכשהזמי, לאבא לו ההייתיתרה  שמחה ולפיכך. עמדו על שש לעבודת הצבא שיצא אחי ומיום. זליג ושלש של בית

 . “לשבת הוא אורחים-ברוך

 .“החצוצרה נתביישה”: מתוך/ חיים נחמן ביאליק 

ואני בוש ]...[ כדי לקיים את יסוד השבת בחיי ישראל אינני צריך להסכמים בין מפלגתיים ולא להוראות של רבנים "

את . ]...[ להסכם פוליטי, על כל פנים לא פחות מאשר איזה חוג אחר בישראל, שות עניין זה שהוא שלנושהיה הכרח לע

וההישג הסוציאלי , השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית. שבתותינו וחגינו עלינו להפוך למדורות של תרבות

 ". עניין להסכם פוליטי... ואני בוש שהיה הכרח לעשות עניין זה. בהיסטוריה האנושית הראשון של האדם העובד

 אביב תל ,ישראל-מפלגת פועלי ארץ, 11' עמ, 'ט, כתבים, ברל כצנלסון -"השבת כמדורת תרבות" :מתוך

 מאיזו גישה נכתבו מקורות אלה ?הללו מהקטעים לפי כל אחד בה מיוחד ומה חשיבותה של השבת מהי? 

 איזה היבטים חדשים נגלים מתוכם? במה שונים מקורות אלו מהמקורות שבדף הקודם? 

 ערכו רשימה שבה תכתבו מה אתם ? מהי עמדתכם כלפי הפנים השונות של השבת העולים מתוך המקורות הללו

 .בוחרים לאמץ ומה לדחות

 

 

 לך - לישראל ליתנה מבקש ואני ,שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה :למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר'

  .'והודיעם
 ב ,י ,שבת מסכת ,בבלי תלמוד

 

ִביִעי" ם ַהש    י ו  ַ ַכל ֱאל ִהים ב  ה, ַוי  ר ָעש ָ ֶׁ ו  ֲאש  ת  ַלאכ  ִביִעי; מ  ם ַהש    י ו  ַ ב  ת ב  ש   ל, ַוי ִ ה-ִמכ ָ ר ָעש ָ ֶׁ ו  ֲאש  ת  ַלאכ  ך  . מ  ָברֶׁ ַוי 

ת ִביִעי-ֱאל ִהים אֶׁ ם ַהש    ש  א תו  , יו  ַקד ֵ ל  :ַוי  ַבת ִמכ ָ ָ י בו  ש  ו  -כ ִ ת  ַלאכ  ר, מ  ֶׁ ת-ֲאש  ו  ָרא ֱאל ִהים ַלֲעש  ָ   ".ב 

 'בראשית פרק ב

ת ר אֶׁ מו  ָ ת-ש  ב ָ ַ ם ַהש   ו  , יו  ש  ַקד   ךָ , ל  ר ִצו   ֶׁ ֲאש  יךָ , כ ַ הָוה ֱאל הֶׁ ֲעב ד .י  ַ ת ָיִמים ת  ֶׁ ש  ֵ ל, ש  יָת כ ָ ָעש ִ ךָ -ו  ֶׁ ת  ַלאכ  ם .מ  יו  , ו 

ִביִעי ת--ַהש    ב ָ ַ יךָ ' הלַ , ש  ה ָכל  :ֱאל הֶׁ ךָ -ל א ַתֲעש ֶׁ ה ו ִבנ  ָלאָכה ַאת ָ ךָ -מ  ד   ַעב  ָך ו  ֶׁ ָכל-ו ִבת  ָך ו  ָך ַוֲחמ ר  ר  ו  ש  ָך ו  -ַוֲאָמתֶׁ

ךָ  ֶׁ ת  מ  הֶׁ יךָ , ב   ָערֶׁ ש   ר ב ִ ֶׁ ָך ֲאש  ֵגר  ךָ --ו  ָך ַוֲאָמת  ד   ַמַען ָינו ַח ַעב  ךָ , ל  מו    .כ ָ

 ג"י –א "י', דברים ה

 מאיזו גישה נכתבו מקורות אלו? איזה אופי היא נושאת? איזו שבת משתקפת ממקורות אלו? 

 איזה נימוקים עולים מתוך מקורות אלו בדבר חשיבות השמירה על השבת? 

 ערכו רשימה שבה תכתבו מה ? מהי עמדתכם כלפי הפנים השונות של השבת העולים מתוך המקורות הללו

 .אתם בוחרים לאמץ ומה לדחות
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 מנוחה יום של קיום העיקרון בקביעת

 חתר המחוקק בשבתוהודעתו שבועי 

 :משולבות מטרות להגשים שתי

 לפיה ראוי ,מטרה חברתית ,ראשית

 כדי אדם לכל שבועי מנוחה יום לייחד

 עם לשהות, ממלאכתו בו לנוח שיוכל

ולהתפנות  ידידים או בחברת משפחתו

. לפי בחירתו והעדפותיו ולבידור לנופש

 המנוחה להגן על בריאותו כן נועד יום

עבודה  תנאי של העובד ולהבטיח

 בשבת הועדת המנוחה ,שנית .ניםהוג

 ומסורת ההלכה ציווי רקע נעשתה על

 . ישראל

צ "בג, השופט מאיר שמגר

מ נגד עיריית “תיאטראות ישראל בע

 1111/90נתניה 

 

שישה ימים . פונים אל הזרע הנצחי הנטוע בנפשנו בשבת אנו; וסוחטים רווח מן האדמה, שישה ימים אנו נאבקים בעולם"

 33 'עמ." וביום השביעי עלינו להשכיל לשלוט בעצמיותנו, אנו מנסים להשתלט על העולם

." היא פסגת החיים, השבת איננה מנגינת ביניים. ימי החולין קיימים למען השבת, איננה קיימת למען ימי החולין שבתה"

 34 'עמ

  32' עמ".היום השביעי הוא ארמון בתוך הזמן"

יום של הפוגה בכל , היום השביעי הוא מעין יום של שביתת נשק במלחמתו האכזרית של האדם למען קיומו

ביום זה נחשב . שלום בתוך האדם, יום של שלום בין אדם לחברו ובין אדם לטבע, שיות והחברותיותההתנגשויות האי

. ]...[ ביום זה אדם מכריז על אי תלותו באותו דבר שנעשה האליל הראשי בעולמנו, העיסוק בכסף לחילול הקודש

, זוהי השבת. אחד עם בורא עולםכל הנעלה והנשגב שבעולם מת  ]...[השבת היא אפוא יותר מהפוגה במאבק הקיום 

 42 - 39' עמ .האושר האמיתי של היקום

 ".השבת", אברהם יהושע השל

שבת זו הרי היא , זכתה לכבוד בתחיקה הסוציאליתורק בזמן החדש , אחות בשום עם בימי קדםשאין לה , השבת"

 ."של עם ישראל במצרים על השעבוד תגובתה המוסרית של הנפש היהודית

 באמריקה ממנהיגי פועלי ציון, סירקיןנחמן 

 מה התחדש לכם מתוך קריאת הטקסטים הללו? איזה אופי מוענק לשבת מתוך המקורות הללו? 

 מהי גישת הכותבים לשבת לדעתכם? מאיזו גישה נכתבו מקורות אלו? 

http://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA
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 " שלח לך"סמלי השבת באור פרשת 

 'לכיתות חשיעור  

 .הסמל היהודי בעיצובה של זהות לאומית משותפת התלמידים יבינו את משמעותו של: מטרה

 : תוצאות

 היהודית שיוצרים מנהגיה וסמליה של השבת-הבנת המכנה המשותף של הזהות הלאומית. 

 הכרה והזדהות עם פניה המגוונים של השבת . 

 ?מהו סמל: פתיחה

לאומי ( סיפור)בשיעור זה נלמד על סמליה של השבת היהודית ונבין את תפקידיהם ביצירת נרטיב 

ונוכל להבין , כך נוכל ללמוד עוד כמה היבטים על הזהות היהודית שלנו וממה היא מורכבת, משותף

אף כי פניה שונים מאדם לאדם , טוב יותר את תפקידה של השבת וסמליה בחיינו הלאומיים

 .וממשפחה למשפחה

ישראל -וד לפני כניסת בניכנען ע-מספרת את סיפור המרגלים שיצאו לתור את ארץ" לך-שלח"פרשת 

 .אליה

 מי מוכן לספר בקצרה את סיפור המרגלים? 

 

אותו קוראים בכל יום , ציצית מובא הציווי על מצוות (פרשת המרגלים" )שלח לך" פרשתבסוף 

 :קריאת שמעב

 

נו  ַעל " ָנת  ד ר ָתם ו  ם ל  ֵדיהֶׁ ֵפי ִבג  נ  ַ ם ִציִצת ַעל כ  ו  ָלהֶׁ ָעש  ם ו  ָ ֲאֵלהֶׁ ת  ָאַמר  ָרֵאל ו  ֵני ִיש   ל ב   ר אֶׁ ֵ ב  ד ַ

ת ֵכלֶׁ ִתיל ת   ָנף פ   ו   . ִציִצת ַהכ ָ ל ִמצ  ת כ ָ ם אֶׁ ֶׁ ת  ַכר  ז  ם א תו  ו  ִאיתֶׁ ִציִצת ו ר  ם ל  ָהָיה ָלכֶׁ ם ' ת הו  יתֶׁ ַוֲעש ִ

ל א תָ  םא ָתם ו  ם ז ִנים ַאֲחֵריהֶׁ ֶׁ ר ַאת  ֶׁ ם ֲאש  ַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶׁ ם ו  כֶׁ ַבב   (לח,במדבר טו)  "   ...ֻתרו  ַאֲחֵרי ל 

 מי יכול לעזור להסביר. נפרש את המצווה הזו הנקראת שלוש פעמים ביום? 

 

בין פתילי הציצית . הנקראים ציצית, בכל בגד של ארבע כנפות פתילים שזורים לתת/לעשותמצווה ' ה

לא יגררו לעשיית ', ישראל את מצוות ה-בראיית הציצית יזכרו בני. צריך להיות פתיל תכלת אחד

  .המוציא אותם מארץ מצרים' עבירות ויהיו קדושים לה

 איך אתם מבינים את המצווה הזו ? 

 מה משמעותה ? 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A2
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 אה להשיגמה היא ב ? 

 מה היא מבקשת ליצור? 

משמעותה , ובעיקר הציצית הגולשת אל מחוץ לבגד כשהיא מסומנת בצבע תכול, הלבוש המיוחד הזה

לקבוצה שלובשת , למתג ולשייך את הלובש בגד זה, לקבוע סמל, לסמן סימן, להטביע חותם –אחת 

לסמלים ולסימבולים נוספים שמאפיינים כל ? למה הדבר דומה. היהודים -את אותם סימני היכר 

כך  –הייחודי -לחיות את הסיפור הזהותי, קבוצה וגורמים לה לסוב סביב אותם ערכים וסביב אותו חזון

 .רים שייכות והרי אין זהות ללא שייכותיוצ

 בתשובתכם התייחסו לסמלים עתיקים ולסמלים ? איזה סמלים יהודיים נוספים אתם מכירים

 .אף כי עברו אלפי שנים, נסו לזהות סמלים עתיקים שנוכחים בחיינו גם כיום. עכשוויים

 .פיםהבה נבדוק מהו סמל ומה תפקידו בחיינו כקבוצה בעלת רכיבי זהות משות

 שלושה משפטי -דונו ביניכם על תפקידם של סמלים בחיינו וזקקו שניים, קראו את המקור הבא

 .אשר אותם תציגו במליאה, מפתח במילים משלכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סמלים ועיצובה של זהות לאומית

הם . יוצר ומשתמש בהם, כל ארגון אנושי זקוק להם. סמלים הם גורם חשוב מאוד לכל חברה אנושית

סמלים . וגורם מאחד של חברי ארגון או תושבי מדינה בינם לבין עצמם, מוקד להזדהות וכבודמהווים 

מעניקים להם זהות משל עצמם ומגדירים אותם לעומת , מייחדים את תושבי המדינה או חברי ארגון

 .חברות אחרות

יימים בכל חברתיים וערכיים הק, צופן למרכיבים תרבותיים, "קוד"לאמתו של דבר סמלים הם מעין 

הם קולטים מתוכם , כשחברי ארגון מסוים או אזרחיה של מדינה רואים את סמליהם. מדינה מודרנית

הם חשים תחושות של . מסר של תפיסות וערכים אשר עמוסים משמעויות דומות עבור כל אחד מהם

מציינים  הצופן או הקוד שבסמל. הנובעות מן המטען הרגשי והערכי הטמון בסמל, גאווה והשתייכות

רעיונות הנובעים , הדרך לפיה הם רוצים לחיות, תפיסות ערכיות של העולם אותו רוצים אנשים לראות

 .ואמונות שחשוב להם לקיים, מעברם אשר הם רוצים לשמר

גם . על שמו ותוכנו, ההמנון והמטבע, סמל המדינה, בכל מדינה קיימים סמלים לאומיים רבים כמו הדגל

מות של אישים המונצחים ברחובות וכיכרות הופכים ברבות השנים למעין סמלים ימי חג לאומיים וש

הצורך בסמלים של מדינות וארגונים מביא לשימוש חוזר בסמלים עתיקים וליצירת סמלים . לאומיים

גיבורים לאומיים מן העבר הרחוק ואף מן העבר הקרוב של האומה או מיתוסים , כך למשל. חדשים

 .הופכים לסמליה של האומה ומעידים על תכניה הערכיים והמוסריים, םוסיפורים היסטוריי

לכן קביעת סמלי . מדינת ישראל היא מדינה שאנשיה התקבצו מארצות רבות ומתרבויות ומסורות שונות

ששיקפו את קשת הדעות , יתה בעלת חשיבות רבה עבורה ונושא למחלוקות וויכוחיםיהמדינה ה

תהליך היווצרות סמליה ובחירתם של סמלים עתיקים יכול . ה הצעירהוהתרבויות שהרכיבו את המדינ

 .בתהליך עיצובה כמדינת לאום, ללמד על חשיבותם של ערכים שונים אשר המדינה החדשה אימצה

 ח"של מט תהספרייה הווירטואלי: מתוך

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5774
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 :מתוך זה חשוב שהמורה ימקד בשלושה הללו

 :תפקיד הסמלים בחברה האנושית

המשמעות המשותפת . הסמלים מהווים אמצעי  תקשורת בין בני אדם החיים באותה חברה .1

  .מאפשרת תקשורת ביניהם ,לה כל בני החברה מודעים

כל בני סמלים מהווים מקור של התייחסות ל: הסמלים מהווים אמצעי לגיבוש החברה .2

  .ערכים ונורמות משותפים, לליכודם תחת רעיונות, החברה

 .הווה ועתיד, ליצירת זיקה בין עבר, הסמלים הם אמצעים להנחלה תרבותית .3

 

 :נעבור עתה ללימוד על סמליה של השבת

 מה עולה על  -עצמו עיניים וחשבו : אם מתקשים)? איזה סמלים ייחודיים יש לשבת היהודית

 (.?הקידוש בערב שבת ועל מה מברכיםשולחן השבת בעת 

 

 .יצהר, תירוש, דגן: שלושה סמלים עיקריים יש לשבת

 אפשר לחלקו לקבוצות ולבקש מהם לכתוב מה תפקידו של . מצורף דף מידע על סמלי השבת

 .כל סמל ואילו רעיונות וערכים עומדים מאחוריהם

 חלה/לחם –דגן 

 יין ולברך על הלחם מיד לאחר אמירת פסוקי הקידוש נוהגים לשתות. 

 אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ', ברוך אתה ה: "ל הלחם מברכיםע" . 

 לאחר מכן בוצעים את החלה ביד ומחלקים פיסות חלה עם מלח למשתתפי הסעודה.  

 כזית לפחות, ה לאכול בסעודת שבת פיסת לחםומצו.  

 המשתלב בטבע ויוצר  והאדם, ם בהבסמל של חלת השבת באים לידי ביטוי הבריאה והשפע הקיי

  .את מזונו

 החלה היא לחם לבן מיוחד לשבת וחג.  

 מצווה להפריש מן הבצק תרומה לכהן -במצוות נטילת חלה  ,מקור השם חלה.  

  חלה -כיוון שנהגו להכין ביום שישי לחם לשבת ולכל השבוע נקרא לחם השבת.  

  לזכר מנת המן הכפולה שהוריד ( לחם שתי ככרות) -'' לחם משנה''חלות של שבת מכונות

בשבת ולחלל את השבת כדי שלא יצטרכו לאסוף מן , ביום שישי לבני ישראל במדבר ה"הקב

 (ז ''שמות ט)

 
 
 

 :צריך שיהיה על השולחן מפה תחת הפת ומפה למעלה משני טעמים
 .זכר למן: האחד

 . ועוד יש טעם שלישי במפה העליונה משום בושת הפת .שתבוא סעודת השבת בכבוד: והשני

 (.כלומר מכסים את החלות כדי שלא תבושנה בראותן שמקדשים על היין תחילה)

 הבן איש חי, רבי יוסף מבגדד 
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ָהָיה" ץ, ו  ם ָהָארֶׁ חֶׁ ֶׁ ם ִמל  כֶׁ ֲאָכל  ַ רו ָמה--ב  ִרימו  ת  ָ ית .'לה, ת  ִ ם, ֵראש  ה--ֲעִרס ֵתכֶׁ ָ ִרימו  , ַחל  ָ ת 

ר ן:  ו ָמהת  רו ַמת ג  רֶׁ ת  ִרימו  א ָתה  , כ ִ ָ ן ת  ֵ  (כ-יט,במדבר טו) ".כ 

 

 קידוש –תירוש 

 הקידוש הוא הטקס העתיק ביותר, מכל הטקסים המציינים את כניסת השבת.  

 בורא פרי הגפן, אלוהינו מלך העולם', ברוך אתה ה: "על היין מברכים ." 

 הקידוש של ליל שבת היה טקס   , השבת לפני שהנהיגו את הדלקת הנרות ואת תפילת קבלת        

  .הפתיחה של השבת

 לפני הארוחה, בערב ובבוקר, הקידוש הוא תפילה קצרה שאומרים על כוס יין בשבתות ובחגים .

 . "בורא פרי הגפן"ובמרכזו ברכת , הקידוש מורכב מפסוקים ומתפילות על קדושת היום

  בדרך כלל נוהגים לקדש בעמידה. לשפע וברכהסמל  -נהוג למלא את כוס הקידוש עד שפתה .

  .לאחר הברכה המקדש מכבד את כל הנוכחים בטעימה מן הכוס

 היין מסמל . הנתפסת, יוצרים קשר בין הברכה המופשטת לחוויה החושית ,היין או התירוש

 .חוד ומדגיש כך גם את צד החדווה והשמחה בקיום המצווהיחגיגיות וי, שמחה

 

ב או  ַעד" כ  ל-ַוי ָ ש   ָחד, ַנַחל אֶׁ ל ֲעָנִבים אֶׁ ו  כ  ש   אֶׁ ָרה ו  מו  ם ז  ָ תו  ִמש   ר  כ  ט, ַוי ִ ו  ֻאהו  ַבמ  ָ ש   ָנִים, ַוי ִ ש   ; ב ִ

ִמן, ָהִרמ  ִנים-ו ִמן ֵאִנים-ו   (כג,במדבר ג)  ".ַהת  

ם ַההו א" קו  ל, ַלמ ָ ו  כ  ש   ל, ָקָרא ַנַחל אֶׁ ו  כ  ש   ת ָהאֶׁ ר, ַעל א דו  ֶׁ ָרֵאל-ֲאש  ֵני ִיש   ם ב   ָ תו  ִמש   ר    ".כ ָ

 (כד,במדבר יג)

 

 הדלקת נרות שבת –שמן  –יצהר 

 בגלל מחירם הגבוה, במשך הלילה בעת העתיקה ובימי הביניים לא נהגו להדליק נרות רבים .

 .באור קלוש או בחושך תה נאכלתיארוחת הערב הי

  משאר ארוחות הערב בימי השבועהדלקת נרות שבת סימלה את ייחודה של ארוחת השבת ,

 .מלאה באור שכן היא

 אך קיבלו משמעות חדשה של  ,הראשוניתם משמעותת מאז המצאת החשמל איבדו הנרות א

 .ברכה ורוחניות

 הדלקת הנרות מברכים את  ולאחר, האת הנרות מדליקים מעט לפני השקיע, על פי המסורת

אשר קדשנו במצוותיו וציוונו  , העולםאלוהינו מלך ' ברוך אתה ה": מיוחדת להההברכה 

 ".להדליק נר של שבת

  יש המוסיפים תפילות מיוחדות וברכות לבני המשפחה. 
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האש מתלקחת . כל שבעת הנרות מרטיטים. בגפרור שבידה מדליקה היא נר אחר נר... 

לאט לאט היא מקיפה את הנרות . כאחוזת קסם משפילה היא את עיניה. לתוך פניה של אמא

כאילו הקיפה בהן את לבה ויחד עם הנרות נמסות , שתי ידיה שלוש פעמים בזו אחר זוב

 .והולכות דאגות החול שלה

 מאת בלה שאגאל, "הנרות דולקים: "מתוך

 

אין לו ( לו)אפי; חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת, הנשים( והן)האנשים ואחד ( הן)אחד 

שזה , שמן ומדליק הנר( וקונה)ולוקח ( משכניומבקש צדקה )מה יאכל שואל על הפתחים 

  .בגלל עונג שבת הוא

 שולחן ערוך, רבי יוסף קארו: מתוך

                                                    

 למה לדעתכם ניתנה מצוות הדלקת הנרות לנשים? 

 במשפחתכם מנהגים מיוחדים לגבי הדלקת נרות האם יש? 

  מה המיוחד במצווה הזו? הדלקת הנרות לרעיון הסמלכיצד תוכלו לקשור את? 

 

 

 

 

 .נעבור לקישורים בין סמלי השבת לייחודיות של השבת ונקשור גם לפרופיל הבית ספרי

 

 

אין צורך להיות מדקדק במצוות בשביל להכיר את " :אחד העם במאמרו על השבת והציונות כתב

מי שמרגיש בלבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות הוא לא יוכל בשום אופן ...ערך השבת

 ".' שבת המלכה'לדמיין לו מציאות של עם ישראל בלי 

 

 העם במיוחד לאור ההדגשה שלו-כיצד תוכלו להסביר את דברי אחד, לאור הלימוד שלנו עד כה 

 .זכרו להתייחס בתשובתכם לתפקידו של הסמל? שלא צריך להיות שומר מצוות כדי לזכור

 האם היא מהווה ? כיצד תוכלו לקשור בין השבת לבין הלימוד שלנו על משמעותם של סמלים

 ?במה היא מתייחדת מול סמלים אחרים? מה מיוחד בה? סמל ככל הסמלים

 

 :קראו את המקורות הבאים

תיוֹ -ָזכֹור ֶאת" ב ָ ַ וֹ , ם ַהש   ש   .('ז, 'שמות כ) "ְלַקד ְ

מֹור ֶאת" ָ ת-ש  ב ָ ַ וֹ , יֹום ַהש   ש   .(א"י, 'דברים ה) "ְלַקד ְ
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 (.דבחודש ז מסכתה, מכילתא דברי ישמעאל)  "זכור ושמור שניהם בדיבור אחד נאמרו"

  האם ? מדוע המצווה היא כפולה": שמור"ו" זכור"במצוות השמירה על השבת מופיעות המילים

זכרו ששני המקורות מביאים את סיפור מסירת עשרת הדיברות ? לא די להסתפק באחת מהן

 ? כיצד תוכלו להסביר בעזרת זה את הכפילות. לעם ישראל

 סיני -במקורות שונים מתי התרחש מעמד הרבדקו ? לפני כמה זמן נמסרו מצוות אלו לעם ישראל

 .וכתבו מה אומרת לכם עובדה זו

 מדוע חשוב ? כיצד תוכלו להסביר את נוכחות המצוות הללו כטקסט שחובה לקרוא בו כיום

 ?להנכיח מצוות שניתנו לפני זמן כה רב

 כיצד תוכלו לקשור את המצוות הללו לרעיון שלמדנו אודות הסמלים ותפקידם בחיינו? 

 

 :הסברים ופרושים למורה - " זכור ושמור שניהם בדיבור אחד נאמרו"

מצוות . מצוות עשה ומצוות לא תעשה. 'שמור'ו' זכור': שתי מצוות יסודיות מעמידות את השבת

שבכל ששת ימי המעשה מוטל על האדם לדאוג לצרכיו , עניינה להימנע מכל מלאכה' שמור'

, ועל ידי כך נוצר חלל פנוי בנפש. ו לשבות מכל מלאכהוביום השבת נצטווינ, וליישובו של עולם

שעניינה לזכור את קדושת השבת , 'זכור'מצוות ואותו נצטווינו למלא בתוכן החיובי של 

 .ולהתקשר אל יסודות האמונה

ורק בירידתן לעולם נתפצלו לשתי , שתי מצוות אלו קשורות זו בזו עד שבשורשן הן מתאחדות

מה , זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו" (ב ,כ שבועות) זהו שאמרו חכמים. זומצוות שמשלימות זו את 

 ."שאין הפה יכול לדבר ומה שאין האוזן יכולה לשמוע

היא ' שמור'לעומת זאת מצוות . ושורשה במידת החסד והאהבה', עשה'היא מצוות ' זכור'מצוות 

 . שיסור מן הרעהמציבה לאדם גבולות כדי , ששורשה במידת הדין' לא תעשה'מצוות 

ָזכֹור ֶאת יֹום " ('י-'ז ,כ שמות) שנאמר, קשורה יותר לבריאת העולם ושבת בראשית' זכור'מצוות 

ֶׁשת ָיִמים ָעָשה ה… ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָים ְוֶאת ָכל ֲאֶׁשר ָבם ַוָיַנח ' ִכי ׁש 

ַרְך העַ , ַביֹום ַהְשִביִעי ן ב  הּו' ל כ  , קשורה יותר ליציאת מצרים' שמור'ומצוות ". ֶאת יֹום ַהַשָבת ַוְיַקְדׁש 

ִצֲאָך ה, ִכי ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים… ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו" (ד"י ,'ה דברים) שנאמר ' ַויֹּ

עַ  ן ִצְּוָך ה, ְנטּוָיה ֱאלֹוֶהיָך ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹּ העיקרון ". ֱאלֹוֶהיָך ַלֲעשֹות ֶאת יֹום ַהַשָבת' ַעל כ 

אולם רק לאחר שעם ישראל עבר את , מבריאת העולם, הרוחני העליון כבר היה מונח בתחילה

ועד כמה נחוץ , יכול היה להבין עד כמה נורא השעבוד לחומר, כור הברזל של שעבוד מצרים

 .ה כדי לקלוט את הרעיון הרוחנילחדול מכל מלאכ
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דנה , (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)ח "של מט תהווירטואליבספרייה היסטוריונית הכותבת , מתיה קם

 : על השבת"( העם-אחד)"ומתעדת את דבריו של אשר גינזבורג 

היו דיונים על חשיבותה של השבת לעם , שנה 021 -לפני יותר מ, של התנועה הציונית כבר בראשית ימיה"

בין אלה האחרונים היו שהציעו לבטל . שלא היו דתיים -ובמיוחד לאותם אנשים מודרניים וציונים , ישראל

יום המנוחה הרשמי ברוב המדינות הנוצריות  -ולהחליף אותה ביום ראשון , את השבת כיום המנוחה

, אך הוא ראה בשבת ערך היסטורי ולאומי חשוב ביותר, אחד העם לא היה אדם דתי. באירופה ובאמריקה

 ."שבת וציונות" -ועל כך כתב במאמרו . והתנגד לכל ניסיון לבטל את השבת או להמעיט בחשיבותה

ם …" ה מלא המודים בפ -חוקרים חופשיים הרחוקים מאמונה , (אנשים מפורסמים)=רואים אנו אנשי שֵׁ

יוצאים בכל זאת להגן בכל כוחם על  -שהם עצמם אינם שומרים לא את השבת ולא את שאר חוקי הדת 

שהייתה , ובלי כל צל של צביעות דתית ,היסטורית של כלל האומה ( תקנה)=השבת בתור אינסטיטוציה 

ִנים   …מקום גדול בוויכוחים כאלו( פעם)=תופסת ְלפָׁ

מי שמרגיש בלבו קשר … במצוות בשביל להכיר את ערך השבת( מקפיד)=אין צורך להיות ציוני או מדקדק 

אפילו אם אינו מודה לא בעולם הבא ולא  -הוא לא יוכל בשום אופן , אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות

אפשר (. ת המלכהשב" )=שבת מלכתא"לו מציאות של עם ישראל בלי ( לדמיין)=לצייר  -במדינת היהודים 

ה  זָׁ , ולולי היא ;אותם שמרה השבת -כי יותר משישראל שמרו את השבת , (הגזמה)=לומר בלי שום ַהְפרָׁ

אֹות , וחידשה את חיי רוחם בכל שבוע" נשמתם"שהחזירה להם את  " ימי המעשה"של ( הצרות)=היו ַהְתלָׁ

ה עד שה, מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה( ימי החול של השבוע)= ( לקומה)=יו יורדים לבסוף ַלְדיֹוטָׁ

ועל כן בוודאי אין צורך להיות ציוני בשביל להרגיש את . התחתונה של חומריות ושפלות מוסרית ושכלית

 * …זו" מתנה טובה[ "של]… כל הדר הקדושה ההיסטורית

מבלי , הציונים מראשי או גם אחד, שאפשר לאדם להיות ציוני… יעלה על הדעת[ אם]אבל ה - "צורך אין"

 ".אפשר ואפשר -כנראה  ?לשמוע בעמקי נפשו קול מחאת הרגש הלאומי נגד ביטול השבת

שפרסם באותה תקופה מאמר הדן , ממנהיגי הציונות, ר מכס נורדאו"ומכאן מתייחס אחד העם לדברי ד

על מאמר . םכנהוג אצל הנוצרי, "ליום ראשון[ יום השבתון]=ביטול השבת ודחיית השביתה "באפשרות של 

 :זה מגיב אחד העם ואומר

אשר תעיד על התקוממות לבו נגד ביטול , מפי החכם הציוני( לא יצאה)=אף מילה אחת לא התמלטה  …"

ועל כן הוא מוציא את , כל השאלה בעיניו אינה אלא דתית בלבד… ההיסטורי, השבת מפאת ערכה הלאומי

, לו( מתאים)=בזמן שאפשר לו ויאות ( ושה יום שבתוןע)=שובת , בעל דעות חופשיות ,הוא :עצמו מן הכלל

 …ואחת היא לו אם תתקיים או תתבטל. ומפני זה אין השבת נוגעת אל לבו, בלי שום כוונה דתית

, למקרא תשובה זו, ירגישו כמוני, ואף בעלי דעות חופשיות שבתוכם… שטובי הציונים, לי( ברור)=ברי 

 "…משליכה קרח על רגשותיהם היותר קדושיםכאילו רוח צפונית קרה באה אל לבם ו

 :(ב' מסכת שבת דף י עמ)המבוסס על מדרש אגדה מן התלמוד הבבלי  ,לשבת כינוי :"מתנה טובה" *

ַזי : אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה" ּה -( בבית האוצר שלי)=מתנה טובה יש לי בבית ְגנָׁ ואני , ושבת ְשמָׁ

ּה     (. ותודיע להם)=לך והודיעם  -לישראל ( לתת אותה)=מבקש ִליְתנָׁ
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  מחשבות חדשות נולדו לכם אודות מקומה של השבת בחיי העם היהודי בעקבות /הבנותאיזה

 ?קריאת המאמר

 כיצד ? מה תוכלו לומר על הקשר בין השבת לבין סמל לאומי, לאור הלימוד שערכתם עד כה

 ?אתם רואים עכשיו את חשיבות השמירה על הסמל הזה

 מה תהיה ? לו אתם להשיב על רעיונות כמו ביטול השבת והפיכתה ליום חול רגילמה תוכ

מבלי לייחד אותה ולסמן אותה כיום מיוחד , עמדתכם בדבר קיומה של פעילות רגילה בשבת

 ?בתרבות ובזהות היהודית של כולנו

 אלפים שנה בהקשר -ישראל במשך כמעט ארבעת-מה תוכלו לכתוב על הישרדותו של עם

האם לדעתכם שמירת השבת באמת תמשיך לשמור על זהות ? ירה על השבת כסמלשל שמ

 ?יהודית ייחודית לשנים לבוא

 הסבירו מדוע? סמלים של השבת תבחרו אתם להביע בשבת שלכם/איזה חלקים. 

 בתשובתכם התייחסו ? איזו חברה לאומית נשקפת מתוך העיקרון הזה של שמירת השבת

 (.טקס דתי=הלכה וריטואל, אמונה)לא רק לשבת בהיבטיה הדתיים 

 היכולים ', מילים וכד, ערכים, אמירות, מצאו בו ביטויים, "הראשונים"ב "פנו אל פרופיל חט

 .לתמוך ברעיון שימורה של השבת כחלק מזהותנו היהודית

 

 :דיון מסכם והיבט אישי

לאחר שלמדנו מהו סמל ומהי חשיבותו והעמקנו בסמלי השבת וחשיבותם ואף קישרנו את הסמלים 

כדאי לפתוח דיון , לחשיבות שימור השבת ומקומה החשוב בחיי העם היהודי ובחיינו כפרטים בעם

  –בממד אישי 

  אילו סמלים מסמלי השבת באים לידי ביטוי אצלי בבית? 

 למשל הדלקת נרות כאווירה של חג )? מלי משפחתיהאם סמלי השבת בביתי הם גם ס

 (ומשפחתיות גם באירועים שאינם שבת

 אילו ערכים, אם כן? משפחתי שלי/ האם הם מסמלים ערכים בסולם הערכים האישי? 

 (.?משפחתית/האם כהלכתם או בהתאמה אישית)? כיצד באים סמלים אלה לידי ביטוי בבית שלי 

 

 :פעילות מסכמת

 

 אפשרי על שמינית בריסטול או עיצוב גרפי ממוחשב " )בול השבת שלי"את  כל תלמיד יעצב

 (.ומודפס

בבול יבואו לידי ביטוי סמלי השבת כפי שנלמדו בכיתה בתוספת נקודת המבט והחיבור האישית 

 .של כל תלמיד

 .הבולים יוצגו בתערוכה שכבתית במרחב בית הספר
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 מידע בנושא סמלי השבת

 

 הד ן   – החלה

 

ה לה הי  ל ם לבן מיו ד לשבת ו   . 

יתכן שמנה  ה לה על שול ן השבת הו  כנ ד ה לות המ וות 

במשכן  

)וי ר  כ''ד, ה'-ט'( ושהיו נהו ות במ דש. 

מ ור השם  לה במ וות נטילת  לה - מ ווה להפריש מן הב   תרומה לכהן . 

כיוון שנה ו להכין ביום שישי ל ם לשבת ולכל השבוע נ ר  ל ם השבת -  לה . 

 לות של שבת מכונות ''ל ם משנה'' - )שתי ככרות ל ם( ל כר מנת המן  

הכפולה שהוריד ה ב''ה ביום שישי לבני ישר ל במדבר, כדי של  י טרכו  

ל  ו  מן בשבת ול לל  ת השבת )שמות ט''  (. 

יש נוה ים ל לוע  ת  לת השבת כ מה משבע מ לעות ל מל  ת שבעת ימי  

השבוע  ו  ת היום השביעי, יש העושים  ת ה לה שלוש מ לעות, ויש העושים  

 ותה שתי מ לעות ל מל  ת שני ה יוויים בשבת: ''שמור  ת יום השבת  

ל דשו: ו '' כור  ת יום השבת ל דשו".  

 ת ה לה מכ ים במפה מיו דת על פי רב ר ומה ומ ושטת . 

מברכים: ''ברו   תה ה'  להינו מל  העולם המו י  ל ם מן ה ר '' ול  ר  

מכן בו עים  ת ה לה ביד ומ ל ים פי ות  לה עם מל  למשתתפי ה עודה . 

מ וה ל כול ב עודת שבת פי ת ל ם, כ ית לפ ות. 

ב מל של  לת השבת ב ים לידי ביטוי הברי ה והשפע ה יים בה, וה דם  

 המשתלב בטבע ויו ר  ת מ ונו .

 

 צריך שיהיה על השולחן מפה תחת הפת ומפה למעלה משני טעמים:

 האחד: זכר למן.

 והשני: שתבוא סעודת השבת בכבוד.

 ועוד יש טעם שלישי במפה העליונה משום בושת הפת. 

 )כלומר מכסים את החלות כדי שלא תבושנה בראותן שמקדשים על היין תחילה(.

                                                                          רבי יוסף מבגדד, הבן איש חי 
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 התירוש - הקידוש
  

 

ה ידוש נעשה . לכבוד שבת ו  ( מי  ענבים)היין  ו התירוש  ה ידוש הינו ברכה על

 .תוכנו מ כיר ומנכי   ת  דושת היום . בערב שבת ובבו ר שבת לפני ה עודה

( '  -' ', בר שית ב)'' ויכלו השמיים וה ר ''בליל שבת כולל נו   ה ידוש  ת פ ו י 

 . וניבר לי של ה ידוש   הו פן -לה כיר  ת ברי ת העולם ו ת מ ורה ה לוהי של השבת 

'',  לוהינו מל  העולם בור  פרי ה פן' ברו   תה ה''מברכים ברכת '' ויכלו''ל  ר פ ו י 

ול  ר מכן ברכת השבת המ כירה  ת השבת כ שר וברית בין ה דוש ברו  הו  לעם 

 .בברכת השבת ב  לידי ביטוי פן ל ומי של ה ידוש  -ישר ל 

 

בדר  כלל נוה ים ל דש .  מל לשפע וברכה -שפתה  נהו  למל   ת כו  ה ידוש עד

 .ל  ר הברכה המ דש מכבד  ת כל הנוכ ים בטעימה מן הכו  . בעמידה

היין מ מל . הנתפ ת, היין  ו התירוש יו רים  שר בין הברכה המופשטת ל וויה ה ושית

 .  י יות וי וד ומד יש כ   ם  ת  ד ה דווה והשמ ה ב יום המ ווה , שמ ה

הנו   של ברכת ה ידוש המשי  להת בש . ש ה ל להתע ב כנר ה בת ופת המשנהה ידו

 .ולהתע ב מש  דורות 

 .נברך על הגפן ועל פרי הגפן ועל ארץ חמדה טובה ורחבה
 
 (הוצאת שיטים מכון החגים הקיבוצי'', מעין הברכות''מתוך , כפר סאלד)

 

 ,''אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן' ברוך אתה ה''

 ההבדל בין שתי הברכות  מה? 

 

 

ל"  ב או  אֶׁ כו  ַוי ָ ל-ַוי ֵל  אֶׁ ה ו  ֶׁ ל-מ ש  אֶׁ ל-ַאֲהר ן ו  ֵני-כ ָ ָרֵאל-ֲעַדת ב   ל, ִיש   -אֶׁ

אָרן ָ ר פ  ב ַ ה--ִמד  ָ ת; ָקֵדש  אֶׁ ָבר ו  יבו  א ָתם ד ָ ִ ש  ל-ַוי ָ או ם , ָהֵעָדה-כ ָ ר  ַוי ַ

ת ץ-אֶׁ ִרי ָהָארֶׁ   ."פ  

רו  " ַספ   רו  , לו  -ַוי  אנו  , ַוי  אמ  ל, ב ָ נו  -אֶׁ ָ ת  ַלח  ר ש   ֶׁ ץ ֲאש  ַגם ָזַבת ָחָלב ; ָהָארֶׁ ו 

ַבש   זֶׁה--ִהוא, ו ד  ָיה  -ו  ר  ִ  (כז-כו, יג, במדבר)                                  ."פ 

  זבת חלב ודבש"מה פרוש "? 
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 יצהר -הדלקת הנרות 

 

 .פני הש יעה הדל ת הנרות מ מלת  ת המעבר מיום ה ול לשבת ונעשית כ  י שעה ל
ב ור  לה יר  ת הבית עם ש יעת ה מה , יש הטוענים כי מנה  הדל ת הנרות מ ורו

כ שר עם הדל ת הנרות , המעשה  יבל משמעויות ט  יות ונופ  רו ני. וטרם  שכה

 .נכנ ת השבת ונ  ר להדלי   ש 

הדל ת הנרות . לעונ  השבת, לברכה, מדרשים ופירושים שונים רו ים בנרות  מל לשלום

שבת  ה' 'שה בכפי : הברי ה ה לוהית הר שונה, מ מלת  ם  ת מעשה ברי ת ה ור

 .  ם  נו נשבות ל  ר הדל ת הנרות, מברי תו

על שלוש עבירות נשים מתות בשעת '': המשנה מ שרת  ת מ וות הדל ת הנרות ל שה

 (. 'פר  ב, שבת, משנה)'' .ב לה ובהדל ת הנר, על ש ינן  הירות בנידה: לידתן

יש , יש המ בירים  ת נתינת המ ווה ל שה בכ  שהי  נמ  ת יותר בבית ו מינה להדלי 

 .המפרשים  ותה כ כות וכבוד הניתנים ל שה בהכנ ת ה דושה לבית 

 

דברים )'' שמור  ת יום השבת ל דשו''  ד כנ ד , נוה ים להדלי  שני נרות שבת לפ ות

שנה ו להדלי  נר 'יש (. ' ', שמות כ)'' יום השבת ל דשו כור  ת '': והשני כנ ד( ב''י', ה

( ''לכה דודי''מתו  הפיוט " )שמור ו כור בדיבור   ד '': ל יים, עבה בו שני פתילים   ד

ששה  טנים ו  ד  דול : י נה  להדלי  שבעה נרות שבת כנ ד שבעת ימי השבוע''ה ר

 . כנ ד השבת

, יש המדלי ים נרות כמניין בני הבית, ל נרות כנ ד שבטי ישר  21יש מנה  להדלי  

 . הב ימטריי'' שבת''כמניין , נרות 201וב ו ים   ידיים מ וימים נה ו להדלי  

כולל , כיוון ש  רי הברכה   ורה כל מל כה , ברכת הנרות נ מרת ל  ר הדל תם

נשים נוה ות לה היל על הנרות בידיהן ולכ ות  ת פניהן ל  ר הדל ת . הדל ת נרות

 .נרות ה

  

האש . כל שבעת הנרות מרטיטים. בגפרור שבידה מדליקה היא נר אחר נר...

לאט לאט . כאחוזת קסם משפילה היא את עיניה. מתלקחת לתוך פניה של אמא

כאילו הקיפה בהן , היא מקיפה את הנרות בשתי ידיה שלוש פעמים בזו אחר זו

 .האת לבה ויחד עם הנרות נמסות והולכות דאגות החול של

 מאת בלה שאגאל, "הנרות דולקים: "מתוך                                               

 

 למה לדעתכם ניתנה מצוות הדלקת הנרות לנשים? 

 במשפחתכם מנהגים מיוחדים לגבי הדלקת נרות האם יש? 
 מה המיוחד במצווה זו? כיצד תוכלו לקשור את הדלקת הנרות לרעיון הסמל? 

 

 

 



 

20 
 

 דף לימוד –סמלי השבת 

 

 

 

 סמלים ועיצובה של זהות לאומית

. יוצר ומשתמש בהם, כל ארגון אנושי זקוק להם. סמלים הם גורם חשוב מאוד לכל חברה אנושית

. וגורם מאחד של חברי ארגון או תושבי מדינה בינם לבין עצמם, הם מהווים מוקד להזדהות וכבוד

מעניקים להם זהות משל עצמם ומגדירים , סמלים מייחדים את תושבי המדינה או חברי ארגון

 .אותם לעומת חברות אחרות

חברתיים וערכיים הקיימים , צופן למרכיבים תרבותיים, "קוד"לאמתו של דבר סמלים הם מעין 

הם קולטים , כשחברי ארגון מסוים או אזרחיה של מדינה רואים את סמליהם. ניתבכל מדינה מודר

הם חשים . מתוכם מסר של תפיסות וערכים אשר עמוסים משמעויות דומות עבור כל אחד מהם

הצופן או הקוד . הנובעות מן המטען הרגשי והערכי הטמון בסמל, תחושות של גאווה והשתייכות

הדרך לפיה הם רוצים , ות של העולם אותו רוצים אנשים לראותשבסמל מציינים תפיסות ערכי

 .ואמונות שחשוב להם לקיים, רעיונות הנובעים מעברם אשר הם רוצים לשמר, לחיות

על שמו , ההמנון והמטבע, סמל המדינה, בכל מדינה קיימים סמלים לאומיים רבים כמו הדגל

ם ברחובות וכיכרות הופכים ברבות השנים גם ימי חג לאומיים ושמות של אישים המונצחי. ותוכנו

הצורך בסמלים של מדינות וארגונים מביא לשימוש חוזר בסמלים עתיקים . למעין סמלים לאומיים

גיבורים לאומיים מן העבר הרחוק ואף מן העבר הקרוב של , כך למשל. וליצירת סמלים חדשים

האומה ומעידים על תכניה הערכיים הופכים לסמליה של , האומה או מיתוסים וסיפורים היסטוריים

 .והמוסריים

לכן . מדינת ישראל היא מדינה שאנשיה התקבצו מארצות רבות ומתרבויות ומסורות שונות

ששיקפו את , קביעת סמלי המדינה הייתה בעלת חשיבות רבה עבורה ונושא למחלוקות וויכוחים

צרות סמליה ובחירתם של תהליך היוו. קשת הדעות והתרבויות שהרכיבו את המדינה הצעירה

בתהליך , סמלים עתיקים יכול ללמד על חשיבותם של ערכים שונים אשר המדינה החדשה אימצה

 .עיצובה כמדינת לאום

 .ח"של מט תהווירטואליהספרייה : מתוך

 

 שלושה -דונו ביניכם על תפקידם של סמלים בחיינו וזקקו שניים, קראו את המקור הבא

 .אשר אותם תציגו במליאה, משלכםמשפטי מפתח במילים 
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  :אחד העם במאמרו על השבת והציונות כתב

מי שמרגיש בלבו קשר ...אין צורך להיות מדקדק במצוות בשביל להכיר את ערך השבת"

אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות הוא לא יוכל בשום אופן לדמיין לו מציאות של עם ישראל 

 ".' שבת המלכה'בלי 

 

 העם במיוחד לאור ההדגשה -כיצד תוכלו להסביר את דברי אחד, הלימוד שלנו עד כה לאור

זכרו להתייחס בתשובתכם לתפקידו של ? שלו שלא צריך להיות שומר מצוות כדי לזכור

 .הסמל

 האם היא ? כיצד תוכלו לקשור בין השבת לבין הלימוד שלנו על משמעותם של סמלים

 ?במה היא מתייחדת מול סמלים אחרים? בהמה מיוחד ? מהווה סמל ככל הסמלים

 

 

 

ת-ָזכֹור ֶאת" ב ָ ַ וֹ , יֹום ַהש   ש   (.'ז', שמות כ" )ְלַקד ְ

מֹור ֶאת" ת-ש ָ ב ָ ַ וֹ , יֹום ַהש   ש   (.א"י', דברים ה" )ְלַקד ְ

 (.ז בחודש מסכתה, מכילתא דברי ישמעאל" )זכור ושמור שניהם בדיבור אחד נאמרו"

  מדוע המצווה היא כפולה": שמור"ו" זכור"מופיעות המילים במצוות השמירה על השבת? 

  זכרו ששני המקורות מביאים את סיפור מסירת עשרת ? האם לא די להסתפק באחת מהן

 ? כיצד תוכלו להסביר בעזרת זה את הכפילות. הדיברות לעם ישראל

 עמד בדקו במקורות שונים מתי התרחש מ? לפני כמה זמן נמסרו מצוות אלו לעם ישראל

 .סיני וכתבו מה אומרת לכם עובדה זו-הר

 מדוע ? כיצד תוכלו להסביר את נוכחות המצוות הללו כטקסט שחובה לקרוא בו כיום

 ?חשוב להנכיח מצוות שניתנו לפני זמן כה רב

 כיצד תוכלו לקשור את המצוות הללו לרעיון שלמדנו אודות הסמלים ותפקידם בחיינו? 
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, (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)ח "של מט תהווירטואליהיסטוריונית הכותבת בספרייה , מתיה קם

 : על השבת"( העם-אחד)"דנה ומתעדת את דבריו של אשר גינזבורג 

היו דיונים על חשיבותה של , שנה 021 -לפני יותר מ, כבר בראשית ימיה של התנועה הציונית"

בין אלה . שלא היו דתיים -נשים מודרניים וציונים ובמיוחד לאותם א, השבת לעם ישראל

יום המנוחה  -ולהחליף אותה ביום ראשון , האחרונים היו שהציעו לבטל את השבת כיום המנוחה

אך הוא ראה , אחד העם לא היה אדם דתי. הרשמי ברוב המדינות הנוצריות באירופה ובאמריקה

ל ניסיון לבטל את השבת או להמעיט והתנגד לכ, בשבת ערך היסטורי ולאומי חשוב ביותר

 ".שבת וציונות" -ועל כך כתב במאמרו . בחשיבותה

 בפה המודים - מאמונה הרחוקים חופשיים חוקרים, (מפורסמים אנשים)= ֵשם אנשי אנו רואים…"

 להגן זאת בכל יוצאים - הדת חוקי שאר את ולא השבת את לא שומרים אינם עצמם שהם מלא

 של צל כל ובלי, האומה כלל של היסטורית(  תקנה)= אינסטיטוציה בתור השבת על כוחם בכל

 …מקום גדול בוויכוחים כאלו( פעם)=ייתה תופסת ְלָפִנים שה, דתית צביעות

 שמרגיש מי …במצוות בשביל להכיר את ערך השבת( מקפיד)=אין צורך להיות ציוני או מדקדק 

אפילו אם אינו מודה  -הוא לא יוכל בשום אופן , עם חיי האומה בכל הדורות אמתי קשר בלבו

שבת "לו מציאות של עם ישראל בלי ( לדמיין)=לצייר  -לא בעולם הבא ולא במדינת היהודים 

כי יותר משישראל שמרו את , (הגזמה)=אפשר לומר בלי שום ַהְפָרָזה (. שבת המלכה" )=מלכתא

וחידשה את חיי רוחם " נשמתם"שהחזירה להם את , ולולי היא; שמרה השבת אותם -השבת 

מושכות אותם יותר ( ימי החול של השבוע" )=ימי המעשה"של ( הצרות)=היו ַהְתָלאֹות , בכל שבוע

התחתונה של חומריות ושפלות ( לקומה)=עד שהיו יורדים לבסוף ַלְדיֹוָטה , ויותר כלפי מטה

צורך להיות ציוני בשביל להרגיש את כל הדר הקדושה ועל כן בוודאי אין . מוסרית ושכלית

 * …זו" טובה מתנה[ "של] …ההיסטורית

 מראשי אחד גם או, ציוני להיות לאדם שאפשר …יעלה על הדעת[ אם]אבל ה -" אין צורך"

 אפשר - כנראה? השבת ביטול נגד הלאומי הרגש מחאת קול נפשו בעמקי לשמוע מבלי, הציונים

 ."ואפשר

שפרסם באותה תקופה , ממנהיגי הציונות, ר מכס נורדאו"יחס אחד העם לדברי דומכאן מתי

כנהוג , "ליום ראשון[ יום השבתון]=ביטול השבת ודחיית השביתה "מאמר הדן באפשרות של 

 :על מאמר זה מגיב אחד העם ואומר. אצל הנוצרים

 לבו התקוממות על תעיד אשר, הציוני החכם מפי( יצאה לא)= התמלטה לא אחת מילה אף …"

, בלבד דתית אלא אינה בעיניו השאלה כל …ההיסטורי, הלאומי ערכה מפאת השבת ביטול נגד

בזמן ( עושה יום שבתון)=שובת , בעל דעות חופשיות, הוא: א את עצמו מן הכללמוצי הוא כן ועל

ואחת . ומפני זה אין השבת נוגעת אל לבו, בלי שום כוונה דתית, לו( מתאים)=שאפשר לו ויאות 

 …היא לו אם תתקיים או תתבטל

למקרא , כמוני ירגישו, שבתוכם חופשיות דעות בעלי ואף …שטובי הציונים, לי( ברור)=ברי 

 "…כאילו רוח צפונית קרה באה אל לבם ומשליכה קרח על רגשותיהם היותר קדושים, תשובה זו

' מסכת שבת דף י עמ)הבבלי המבוסס על מדרש אגדה מן התלמוד , כינוי לשבת": מתנה טובה* "

 (:ב

ָנַזי : אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה" ושבת  -( בבית האוצר שלי)=מתנה טובה יש לי בבית ג ְ

ָמה    (.   ותודיע להם)=לך והודיעם  -לישראל ( לתת אותה)=ואני מבקש ִליְתָנה  , ש ְ
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 היהודי מחשבות חדשות נולדו לכם אודות מקומה של השבת בחיי העם /איזה הבנות

 ?בעקבות קריאת המאמר

 מה תוכלו לומר על הקשר בין השבת לבין סמל לאומי, לאור הלימוד שערכתם עד כה ?

 ?כיצד אתם רואים עכשיו את חשיבות השמירה על הסמל הזה

 מה תהיה ? מה תוכלו אתם להשיב על רעיונות כמו ביטול השבת והפיכתה ליום חול רגיל

מבלי לייחד אותה ולסמן אותה כיום מיוחד , גילה בשבתעמדתכם בדבר קיומה של פעילות ר

 ?בתרבות ובזהות היהודית של כולנו

  אלפים שנה בהקשר -ישראל במשך כמעט ארבעת-של עם והישרדותמה תוכלו לכתוב על

האם לדעתכם שמירת השבת באמת תמשיך לשמור על זהות ? של שמירה על השבת כסמל

 ?יהודית ייחודית לשנים לבוא

  הסבירו מדוע? סמלים של השבת תבחרו אתם להביע בשבת שלכם/חלקיםאיזה. 

  בתשובתכם התייחסו ? הזה של שמירת השבת ןהעיקרואיזו חברה לאומית נשקפת מתוך

 (.טקס דתי=הלכה וריטואל, אמונה)לא רק לשבת בהיבטיה הדתיים 

 היכולים ', ם וכדמילי, ערכים, אמירות, מצאו בו ביטויים, "הראשונים"ב "פנו אל פרופיל חט

 .השבת כחלק מזהותנו היהודיתלתמוך ברעיון שימורה של 
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 'שיעור לכיתות ח-" בין תנועה למנוחה"

 "שוייג"שיח מברר עמדות בראי פרשת  –פניה של השבת במרחב הציבורי 

 :רציונל

גם כאשר איננו מרוויחים . אותנוערבות הדדית הינה פעולה מתחייבת מכורח המוסר האנושי המחייב 

בכך שאנחנו נשמעים לקול המוסרי . אנו מחויבים לו מבחינה מוסרית ומצפונית, דבר מן המעשה

 .ובוחרים להתאים אליו את דרכינו אנחנו נעשים אנשים טובים יותר

בתחילת הפרשה שלפנינו מעליל יוסף על בנימין שגנב ורוצה להשאירו בכלא במצרים  ויהודה 

מעשה , תחייב בפני אביו לשמור על בנימין הצעיר מציע ליוסף את עצמו בתמורה לשחרור אחיושה

 .של ערבות הדדית

ִעם ָאִבי "  ִכי ַעְבְדָך ָעַרב ֶאת ַהַנַער מ 

ֶליָך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָכל ַהָיִמים ֹּא ֲאִביֶאנּו א  ר ִאם ל אמֹּ  ל 

ִני ְוַעָתה י ֶׁשב ָנא ַעְבְדָך ַתַחת ַהנַ   ַער ֶעֶבד ַלאדֹּ

 (ג"ל -ב"ל, ד"מ, בראשית" )ְוַהַנַער ַיַעל ִעם ֶאָחיו

. בהמשך הפרשה התוודע יוסף לאחיו והזמין אותם לבוא למצרים ולגור לידו כדי שיוכל לדאוג להם

 .בא יוסף לקדם את פני אביו, כאשר הגיעו יעקב וכל המשפחה לגושן

 :וכך מתארת התורה את פגישתם

ְׁשָנהַוֶיְאסֹּ " ל ָאִביו גֹּ ף ֶמְרַכְבתֹו ַוַיַעל ִלְקַראת ִיְשָרא   ,ר יֹוס 

ְבְך ַעל ַצָּואָריו עֹוד  ל ַעל ַצָּואָריו ַוי  ָליו ַוִיפֹּ ָרא א   ."ַוי 

הוא ביקש מפרעה לתת להם חלקת ארץ לשבת בה וקיבל את  –וכפי שהבטיח דאג יוסף למשפחתו 

 :ורהוכך מתארת זאת הת. רעמסס שבגושן

ף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו" ב יֹוס  ס ַכֲאֶׁשר ִצָּוה , ַויֹוׁש  יַטב ָהָאֶרץ ְבֶאֶרץ ַרְעְמס  ן ָלֶהם ֲאֻחָזה ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבמ  ַוִית 

ה  (א"י,ז "מ, בראשית." )ַפְרעֹּ

ן התוכ  הספר העזרה ההדדית היא אחד מארבעת ערכי הליבה ובשיעור זה נשלב את-בפרופיל בית

 .הנבחר לערכי הליבה שלנו

 

 :מטרות

  התלמיד יתוודע למקורות ישראל בדבר ערבות ועזרה הדדית כהיבט נוסף של העשרת עולם

 .הזהות היהודית

 התלמיד יבין את משמעותה וחשיבותה של הערבות והעזרה ההדדית. 

 השבת  -סוציאלי  המודגש בהיבטיה השונים של השבת -התלמיד יכיר את הערך החברתי

 .כיום מנוחה לכלל העובדים

 התלמיד יבין את הקשרים וההקשרים הרלוונטיים של ערכים קדומים אלה לחייו שלו . 

  לעורר את הלומדים למעורבות בשאלות אקטואליות הנוגעים לפניה של השבת במרחב

החברתי , כגון תחבורה ציבורית בשבת והעסקת עובדים בשבת מההיבט האישי, הציבורי

 . והסוציאלי
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 :תוצאות

התלמיד ימצא הקשרים בין קיום מצוות השבת לערבות ההדדית ולפרופיל בית הספר וידע לנמק 

 .לעצמו את עמדתו בדבר פניה של השבת במרחב הציבורי

 :מהלך השיעור

 :פתיחה

 ?מה מעניקה לנו השבת

ר ונאזין נקריא את השי( הדף נמצא בנספחים. )'מתנות קטנות'נחלק לתלמידים את דף ההאזנה לשיר 

 (רצוי להקרין את מילות השיר על מסך)לו 

https://www.youtube.com 

 

 נועם חורב/מתנות קטנות 

 זה עוד יום שישי נושם את האוויר 

 האור והצל משחקים שוב תופסת 

 השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר 

 שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת 

 והריח הזה ששורט לי את הלב 

 מתגנב מתגנב ופותח דלתות 

 אל אושר קטן אל אותו שיר ישן 

 שעובר אצלנו במשך דורות 

 

 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה 

 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

 מה עוד אפשר כבר לבקש 

 

 זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון 

 השמש כמו הדאגות לאט נמחקת 

 מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון 

 ושום סערה כבר לא תסתיר פה את השקט 

https://www.youtube.com/watch?v=pn_p5_8taxg
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 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה

 נות קטנות מת

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

 מה עוד אפשר כבר לבקש כי בנו בחרת 

 ואותנו קידשת 

 ' ברוך אתה ה

 מקדש השבת 

 

 והריח הזה ששורט לי את הלב מתגנב ופותח דלתות 

 אל אושר קטן אל אותו שיר ישן 

 שעובר אצלנו במשך דורות 

 

 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה 

 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

 מה עוד אפשר כבר לבקש 

 

 מתנות קטנות

 

 :דיון בעקבות השיר

 נוסטלגיה-המון זיכרונות, בית כנסת, שקט, ריח של אוכל)? מהן המתנות שמגיעות עם השבת ,

 (. קשר בין דורי, שיר

 פנאי -הנושא של הזמן יהיה מרכזי , ככל הנראה: תשובה)? מדוע שבת היא מתנה עבורכם ,

 ...(. אין בית ספר, שקט, עושים מה שרוצים, משפחה

  צורך אנושי אישי של עצירה , כולם: תשובה)? מדוע? הזומי לדעתכם צריך לקבל את המתנה

 (.ולכן זה גם ערך חברתי שנכון לכולם, מהשגרה
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 .של האחר" מתנתו"של האחד היא פגיעה ב" מתנתו"האם : דיון

'? מתנה'האם מדובר בפגיעה ב –קניות בשבת / עיסוק בטכנולוגיה בשבת/ תחבורה ציבורית בשבת

 ?של מי

 ?'איפה אתה: אבא': בלוג של תומר-אונצפה בסרטון הוויד

https://www.youtube.com 

 האם : חשבו. נמקו את התשובה? האם צריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת? מה דעתכם

 ?הבאתם בחשבון עמדות אחרות המתנגדות לדעתכם

  כיצד הייתם משיבים לתומר –הייתם אבא של תומר לו? 

 

 ?'ומה איתי: עמית עונה': נצפה בסרטון נוסף

https://www.youtube.com 

 

 מה דעתכם על הנימוקים של עמית? 

 .ת דרך המקורות שלנונבחן את הסוגיה של עבודה בשב, כעת. נחזור לסרטונים עוד מעט

 עבודה באמצעות דף לימוד 

 .תלמידים 4-2המורה תחלק את הכיתה לקבוצות עבודה של 

 .תענה על השאלות תוך דיון קבוצתי, כל קבוצה תקבל דף לימוד

 :לדיון מסכםחזרה 

 איזו מתנה אישית מעניקה לי השבת ? 

איזו פגיעה אפשרית יש ? שבתאיזו עמדה יש לכם כלפי העובדה שחלק מהאנשים נאלצים לעבוד ב

 . בתשובתכם התייחסו לנושא השיעור העוסק בערבות הדדית? בכך לגביכם

  האם בעקבות הלימוד השתנתה או התחזקה דעתכם בנוגע לעבודתו של אבא של תומר

העלו טיעונים מתוך הטקסטים הכתובים , כדי לנמק היטב את תשובתכם? כנהג אוטובוס

 .ומהסרטונים שבהם צפיתם

 כיצד באה הערבות ההדדית לידי ביטוי בשבת? 

 ואם אין לי מה הייתי רוצה להוסיף בחיי ? אילו ביטויים של ערבות הדדית קיימים אצלי? 

פרי כיצד תוכלו לקשור את הלמידה שערכנו כאן לפרופיל הבית ס

https://www.youtube.com/watch?v=ohioY2cZUuk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=0pVM1FoEr8A
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 דף האזנה –' מתנות קטנות'

 . שכתב נועם חורב והלחין ושר רמי קלינשטיין' מתנות קטנות'האזינו לשיר  .א

 . שמגיעות עם השבת" מתנות"סמנו את כל ה –בזמן ההאזנה לשיר  .ב

 .מצאו את הטקסט וסמנו אותו –בשיר משולב טקסט ממקור אחר  .ג

 ?האם אתם יודעים מהיכן לקוח הטקסט ומתי משתמשים בו .ד

________________________________________________________________
________________________________________________________________
  _______________________________________________________________ 

 תנות קטנותמ

 "(שירונט"לחיצה על הקישור מובילה לטקסט ב)

  

 זה עוד יום שישי נושם את האוויר 
 האור והצל משחקים שוב תופסת 

 השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר 
 שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת 

 והריח הזה ששורט לי את הלב 
 מתגנב מתגנב ופותח דלתות 

 אל אושר קטן אל אותו שיר ישן 
 שעובר אצלנו במשך דורות 

 

 מתנות קטנות 
 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה 
 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 
 כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

 מה עוד אפשר כבר לבקש 
 

 זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון 
 השמש כמו הדאגות לאט נמחקת 
 מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון 

 ושום סערה כבר לא תסתיר פה את השקט 
 

 מתנות קטנות 
 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה
 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 
 כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

 כי בנו בחרת  מה עוד אפשר כבר לבקש
 ואותנו קידשת 
 ' ברוך אתה ה

 מקדש השבת 
 

והריח הזה ששורט לי את הלב מתגנב מתגנב 
 ופותח דלתות 

 אל אושר קטן אל אותו שיר ישן 
 שעובר אצלנו במשך דורות 

 

 מתנות קטנות 
 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה 
 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 
 כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

 מה עוד אפשר כבר לבקש 
 

מתנות קטנות

 :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה"

 מתנה טובה יש לי בבית  גנזיי

 , ושבת שמה

 ,ואני מבקש ליתנה לישראל

 "לך והודיעם

 (דף י עמוד א, מסכת שבת)                   

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=920&wrkid=36715
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 'לכיתות טשיעור -שבת במשמעות של זמן 

 ".שמור את יום השבת לקודשו"פרשת יתרו : השבת במקורות

אנו מנסים לגרום לתלמידים לעצור בשגרת יומם ולחשוב תוך כדי בירור פנימי מדוע קיימת : רציונל

נשאלת . כחברה וכאנשים פרטיים, כעם, מה החשיבות שלה ומה המשמעות שלה לנו כמדינה. השבת

השאלה האם השבת של כולנו נראית ומרגישה אותו דבר הילדים נדרשים לשאול את עצמם מהי 

יצד הם היו מגדירים את השבת שלהם וכיצד היו נראים חייהם ללא השבת שלהם שבת בשבילם וכ

בפרשת יתרו בני ישראל מקבלים את לוחות הברית כאשר אחד , במקורות. בדגש על מונח הזמן

  ".שמור את יום השבת לקודשו"מהדיברות מתייחס לשבת 

 

 (דקות 10: )פתיחת שיעור

אחד הטקסטים הוא דתי אמוני העוסק בעשרת . בתהמורה יציג לתלמידים טקסטים בנושא הש

 . והשני אזרחי ישראלי, הדיברות וציווי שמירת וזכירת השבת

 :עשרת הדיברות מדגיש את הדיבר העוסק בנושא שבת

 .אלוקיך' אנכי ה.0

  לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני.2

  אלשוואלוקיך ' לא תשא את שם ה.3

 .זכור את יום השבת.4

  .אביך ואת אמךכבד את .5

 .לא תרצח.6

 .לא תנאף .7

 .לא תגנוב .8

 .לא תענה ברעך עד שקר .9

 .בית רעך וכל אשר לרעך, לא תחמוד אשת רעך .01

 

 לציין את שמירת השבת כאחת מעשר הדברות םאלוהיבחר  ,לדעתכם ,מדוע? 

 השבת מה לדעתם היה קורה אם לא הייתה? 
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 . ישנן שתי פרשות המספרות ומפרטות את עשרת הדיברות 

שמור את יום השבת " ואתחנןובפרשת    "זכור את יום השבת לקדשו" כתוב יתרובפרשת 

 ."לקדשו

 פרשת יתרו

 

ר ל ֵאת ֱאלִֹהים ַוְיַדב ֵ ָ ָבִרים כ  ֶה ַהד ְ ר ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ָאֹנִכי: ֵלאמֹר ָהֵאל  ֶ ית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאש   ִמב ֵ

ָני ַעל ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ְלךָ  ִיְהֶיה לֹא: ֲעָבִדים ָ ה לֹא: פ  מו ָנה ְוָכל ֶפֶסל ְלךָ  ַתֲעש ֶ ר ת ְ ֶ ַמִים ֲאש  ָ ש   ַעל ב ַ ַ  ִממ 

ר ֶ ָאֶרץ ַוֲאש  ַחת ב ָ ַָ ר ִמת  ֶ ִים ַוֲאש  ַ מ  ַחת ב ַ ַ ְחֶוה לֹא: ָלָאֶרץ ִמת  ַ ת  י ָתָעְבֵדם ְולֹא ָלֶהם ִתש ְ  ְיהָוה ָאֹנִכי כ ִ

א ֵאל ֱאלֶֹהיךָ  ֵֹקד ַקנ ָ ִנים ַעל ָאֹבת ֲעֹון פ  ים ַעל ב ָ ֵש ִ ל  ִעים ְוַעל ש ִ ְֹנָאי ִרב ֵ ה: ְלש   ְלֹאֲהַבי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ְועֹש ֶ

ְֹמֵרי א לֹא: ִמְצֹוָתי ו ְלש  ָ ם ֶאת ִתש   ֵ ְוא ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ש  ָ י ַלש   ה לֹא כ ִ ר ֵאת ְיהָוה ְיַנק ֶ ֶ איִ  ֲאש  ָ מוֹ  ֶאת ש    ש ְ

ְוא ָ ת יֹום ֶאת ָזכֹור: ַלש   ב ָ ַ וֹ  ַהש   ש  ת: ְלַקד ְ ֶ ש  ֵ ֲעֹבד ָיִמים ש  ַ יתָ  ת  ל ְוָעש ִ ָ ךָ  כ  ֶ ִביִעי ְויֹום: ְמַלאְכת  ְ ת ַהש   ב ָ ַ  ש 

ה לֹא ֱאלֶֹהיךָ  ַליהָוה ה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעש ֶ ךָ  ו ִבְנךָ  ַאת ָ ֶ ךָ  ו ִבת  ךָ  ַוֲאָמְתךָ  ַעְבד ְ ֶ ר ְוֵגְרךָ  ו ְבֶהְמת  ֶ ָעֶריךָ  ֲאש  ש ְ : ב ִ

י ת כ ִ ֶ ש  ֵ ה ָיִמים ש  ַמִים ֶאת ְיהָוה ָעש ָ ָ ם ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהש   ל ְוֶאת ַהי ָ ָ ר כ  ֶ ם ֲאש  ַנח ב ָ י ֹום ַוי ָ ִביִעי ב ַ ְ  ַעל ַהש  

ן ֵ ַרךְ  כ  ת יֹום ֶאת ְיהָוה ב ֵ ב ָ ַ הו   ַהש   ֵ ש  ד: ַוְיַקד ְ ב ֵ ַ ךָ  ְוֶאת ָאִביךָ  ֶאת כ  ֶ  ָהֲאָדָמה ַעל ָיֶמיךָ  ַיֲאִרכו ן ְלַמַען ִאמ 

ר ֶ ְרָצח לֹא: ָלךְ  ֹנֵתן ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ֲאש  ְנָאף לֹא: ת ִ ְגֹנב לֹא: ת ִ ֶקר ֵעד ְבֵרֲעךָ  ַתֲעֶנה לֹא: ת ִ  ַתְחמֹד לֹא: ש ָ

ית ת ַתְחמֹד לֹא ֵרֶעךָ  ב ֵ ֶ וֹ  ֵרֶעךָ  ֵאש  ֹורוֹ  ַוֲאָמתוֹ  ְוַעְבד  ר ְוֹכל ַוֲחמֹרוֹ  ְוש  ֶ  :ְלֵרֶעךָ  ֲאש 

 

 :על אופייה של השבת בחברה החילונית

השבת נחשבה . היהודים החילוניים שבין מייסדי היישוב העברי בארץ העניקו ליום השבת אופי ייחודי

והם הדגישו את אופייה החברתי , בעיניהם לאחת התרומות החשובות של היהדות לתרבות האנושית

ממנהיגי תנועת , למשל, ברל כצנלסון. ם אחד בשבועיו, את המנוחה שהעניקה לכל אדם מעבודה -

 :כתב, העבודה הציונית

לי היא מעמודי התרבות השבת בשבי... עלינו להפוך את שבתותינו וחגינו למדורות של תרבות"

', כרך ו , כתבי כצנלסון." )האנושית הבהיסטוריהישג הסוציאלי הראשון של האדם העובד וה, העברית

 (213 -214'  'עמ, ז"א תש"ת

: בציבור היהודי החילוני הפכה השבת לא רק ליום מנוחה אלא גם ליום המוקדש לפעילויות פנאי ובילוי

 צפייה בסרטים ועוד, משחקי ספורט, רחצה בים, טיולים

  כיצד חייכם היו נראים בלי יום שבת? 

זמן פנוי )הזמן המורה ירשום את הדעות השונות על הלוח ויעצור כאשר אחד הילדים יתייחס לנושא  

 (.'זמן ללימודים למנוחה לתפילה ושינה וכדו, זמן להיות עם למשפחתו, לעצמו

 

 (דקות 20)חלק ראשון 

 :וכל קבוצה תצלם סרטון בנושא( ילדים בכל קבוצה 4,2)המורה תחלק את הכיתה לקבוצות 

 .כיצד לדעתכם היו נראים החיים ללא השבת תוך שימת דגש על מושג הזמן 

 .יכולים להתייחס לחיים שלכם או לכל תקופת זמן או מקום שאתם בוחריםאתם 

 . מומלץ שהסרטונים יהיו מצחיקים והיתוליים
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 (דקות 10) חלק שני

תוך כדי קבלת משוב , לאחר שמסתיים הזמן שהוקצב כל קבוצה תציג את התוצרים שלה עד כה

 .מהילדים האחרים בכיתה

המורה יבקש . לאחר שהתלמידים הבינו מה נדרש מהם ומה אופייה של המטלה נרחיב את היריעה

 : מהתלמידים להתייחס לשאלה בנוגע לעבודה בשבת

  האם איסור עבודה בשבת מחייבת אך ורק את האוכלוסייה שומרת השבת ? 

 האם יש אוכלוסיות נוספות שאינן שומרות שבת שיעדיפו להימנע מעבודה? 

   מדוע, כןאם? 

 :ל הדנים בסוגיה"נתייחס לטקסטים הנ

 :מה אומר החוק בישראל על עבודה בשבת

כי עובד זכאי למנוחה שבועית שנמשכת לפחות , קובע 1921 –א "תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה

 .שלושים ושש שעות רצופות לשבוע

המנוחה השבועית , דיולגבי מי שאינו יהו, המנוחה השבועית תכלול את יום השבת, לגבי יהודים

הכל לפי המקובל עליו כיום , תכלול את יום השבת או את יום ראשון או את היום השישי בשבוע

 .המנוחה השבועית שלו

 ?האם מותר לעובד לסרב לעבוד בשבת

קביעת יום המנוחה ליהודים בשבת מגשימה את ערכיה של : "כפי שנפסק בבית המשפט העליון

ליום . שני ערכים אלה משתלבים בהרמוניה מלאה בחוק הנדון. מוקרטיתהמדינה כמדינה יהודית וד

שהנחילה לאנושות את הקונספציה של יום , ואילו היהדות, מנוחה לעובדים מטרה סוציאלית וחברתית

יום השבת הוא ערך . קידשה את יום השבת כיום המנוחה של בני העם היהודי, המנוחה השבועי

 ."לאומי לא פחות מאשר ערך דתי

  לעבוד במשך שבעה ימים כולל שבת" יבחרו"אילו אוכלוסיות ? 

 האם על המדינה להגן על זכותם ליום מנוחה בשבוע? 

 כיצד אתם מרגישים עם עבודתם של אחרים ביום שעבורכם הוא יום מנוחה? 

 

 

 2102–ו"התשע, הצעת חוק יום המנוחה השבועי

הפעילות המסחרית המתקיימת כיום בשבת פוגעת בשכבות , כלכלית-ברמה הסוציאלית...

בעלי עסקים קטנים אינם יכולים להתחרות בגופים מסחריים גדולים המקיימים פעילות : מוחלשות

לא אחת הם מוצאים עצמם בין הפטיש לסדן כשעליהם להחליט אם לעבוד שבעה ימים . בשבת

, נאלצים לעבוד בשבת( חילוניים ומסורתיים)עובדים חלשים ; םבשבוע או לאבד את מטה לחמ

 . מתוך מצוקה כלכלית וחשש לאבד את מקום עבודתם

, הניסיון בישראל ובעולם מלמד כי יש חשיבות עליונה ליום מנוחה שבועי אחיד לכלל המשק

 מחקרים שנערכו בנושא. שאותו יוכלו כל העובדים והסוחרים במשק להקדיש למשפחותיהם

במדינות המערב מראים השפעות חיוביות על רווחתם ובריאותם של העובדים ועל תחושת 
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אי הקפדה על יום מנוחה אחיד ומחייב לכלל המשק מוביל , מאידך גיסא. הסולידריות בחברה

 . אוכלוסיות שלמות לשבוע עבודה בן שבעה ימים

ול להרשות לעצמו לשבות מעמד של מי שיכ –שחיקת עיקרון ימי המנוחה תיצור שני מעמדות 

, לבלות בהם עם משפחתו ולהתפנות בהם לפעילויות פנאי כמו כתיבת ספר חייו, בימי המנוחה

 .מעמד של מי שנאלץ לוותר על זכות זו ולעבוד ללא הרף וללא מנוחה, ומנגד

תרבותית , לאופיו של יום המנוחה השבועי יש משמעות סמלית, ברמה הערכית והתרבותית

הניסיון הישראלי והגלובלי מלמד שבמקרים רבים תרבות הצריכה . שונה במעלהוערכית רא

מן הראוי להציב גבולות לפעילות , לכן. מביסה לא אחת חלופות אחרות לניצול זמן פנוי

ולבלימת זליגתה מימי החול אל ימי המנוחה והפיכת ימי המנוחה לימים של , צרכנית-המסחרית

 .שנוהג זה יקנה שביתה בתרבות הישראליתעוד לפני , מסחר קניות ועבודה

, בכלל זה. כל התרבויות בישראל מקדשות את הערך של ימי מנוחה מעבודה, ברמה הלאומית

וגם גדולי הציונות , זה שנים רבות, אצל דתיים וחילונים כאחד, לשבת ייחודיות בפרהסיה היהודית

 . נסהעלו אותה על ( אביב-ובהם מקימיה של העיר תל)החילוניים 

מציאות שבה חוקים חברתיים שנועדו להגן על אוכלוסיות , ברמה החוקתית והנורמטיבית

מוחלשות אינם נאכפים ומופרים בגלוי על ידי כל מי שמוצא בכך תועלת חותרת תחת עקרונות 

 .שלטון החוק וכיבוד החוק ושולחת מסר בעייתי של מוסר כפול לציבור

פק במצב החוקי הקיים וכי יש צורך דחוף בהסדרה חוקית מהאמור לעיל עולה כי לא ניתן להסת

 .בדגש על איסור קיום פעילות מסחרית, יעילה של יום המנוחה השבועי בישראל

ייקבע איסור , לפיכך מוצע כי בנוסף לאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה לגבי העסקת עובדים

ם שלא ניתן להפסיק תוך החרגה של עסקי, ברור על הפעלת עסקים בימי מנוחה שבועיים

כן מוצע כי התניה בחוזה על הפעלת . להפעילם מטעמים כגון ביטחון המדינה או טעמים כלכליים

מוצע כי שר , לבסוף. עסק בימי מנוחה תיאסר ותהווה עוולה אזרחית לצד האיסור הפלילי

, ם כספיכגון עיצו, מנהלייםהכלכלה ימנה ממונה ופקחים לשם אכיפת החוק שיהיו בידיהם כלים 

  .לביצוע האכיפה

 

 

 :דיון

 מה עמדתכם כלפי הנאמר בטקסט ? 

  מה תאמצו מתוך הכתוב ומה תדחו? 

 כאשר מרכזי הקניות פתוחים בשבת מי עובד בהם ? 

 כיצד נאפיין קבוצה זו של עובדים ? 

 האם יוכלו לסרב ? 

 האם יוכלו לבחור יום חופשי אחר במקום שבת ? 

 מוסרית נפסיק את ריטואל הקניות -מה עמדתכם בנוגע לאפשרות שכולנו כחברה ערכית

 ? שלנו בשבת

 להפסקת העוול הזה, ולו במעט, האם נוכל אנחנו לתרום ? 
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 :סיכום

 לאחר שנחשפנו למידע רב בנושא זמן השבת והעבודה בשבת והתלמידים ערכו ברור  ,כעת

 ואולילפני שערכו ברור זהות יתפתח " כלאחר יד"זהות אישי בנושא נצפה שהסרטון שהכינו 

 .אף ישתנה

 :המורה ייתן לתלמידים משימת המשך לעבודה בבית

  זמן השבת שלי בהתייחסות לשבת במרחב "עליכם לכתוב ולהסריט סרטון שכותרתו

 ".הציבורי

 השתמשו בתובנות אליהן הגעתם במהלך השיעור. 

 סרטוןפעמים לצורך הכנת ה 3פגש לפחות יעליכם לה. 

 לרשותכם חודש להגשת התוצר לכיתה. 

  יצור סרטון אחד רציף שבו ( בעזרת תלמידים נבחרים)לאחר סיום הכנת הסרטונים המורה

עם אמירה על פניה של השבת במרחב " זמן השבת שלי"יש שלל דעות ושלל פנים של 

 . הציבורי

  כלל הקבוצות נציגים מהשכבה בליווי מורה מצוות השכבה יאחדו את הסרטונים של

 . על השבת הציבורית" סובב דעות הראשונים"יוסיפו כתוביות וראיון קצר , והכיתות

  בסיום יעלה הקובץ הסופי לYOU TUBE , התלמידים ייצרו קישור אליו והוא אף יוצב בדף

 . במבואת החטיבה L.C.Dבמסך  LOOPויוקרן ב " הראשונים"הבית של 
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 דילמות בחברה הישראלית סביב השבת

 'לכיתות טשיעור 

 

 :מטרות השיעור

 לעורר את התלמידים לחשיבה עמוקה ורחבה יותר על משמעות השבת במובן הדתי ,

 .הערכי והציבורי, המשפחתי, החברתי

  ערכי , חברתי, כלכלי –להעלות את מודעות התלמידים למשמעות של פתיחת עסקים בשבת

וציבורי ולהביא אל התלמידים את הסוגיה הכרוכה במתח שבין שבת יהודית לבין שבת 

 . דמוקרטית-ישראלית

  לאפשר לתלמידים לבחון את ההיבט המוסרי הכרוך בהעסקת עובדים בשבת מתוך מחשבה

דמוקרטי לטענה של סגירת בתי עסק -היבט אזרחי" דהיינו, של יום מנוחה המגיע לכל

 .בשבת

  לאפשר לתלמידים לגבש עמדה עצמאית מנומקת מתוך המקורות שאליהם ייחשפו תוך כדי

 .שיח ודיאלוג

 

 :מהלך השיעור

 :פתיחה של המורה

על . המחוקק הישראלי אימץ את המתנה ושמה שבת והכניס אותה לספר החוקים של מדינת ישראל

. שעות של מנוחה שבועית אשר יכללו לגבי יהודי את יום השבת 36יש לתת לכל עובד , פי לשון החוק

״ויכל : בדומה לאלוהים במעשה הבריאה, שביתה ממלאכה –החוק נותן מסגרת למרחב הציבורי 

 (.'ב' בראשית ב)ביום השביעי ויקדש אותו״ אלוהים 

ש  א ֑תו  'שאלוהים נותן ערך לשבת  ֵּ֖ ַקד ֵ י ַוי  ִביִעִ֔ ם ַהש    ת־֣יו  ך  ֱאל ִהי֙ם אֶׁ רֶׁ ָבָ֤ המתנה ( 'ג', בראשית ב) 'ַוי 

 .שקיבלנו מאפשרת לנו לשבות ממלאכה אך גם לתת לנו יום אחד שיש בו ברכה וקדושה

 (:בתיה דואק ועמיחי צור –שבת במרחב הציבורי )ב הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל כות

עם כניסת השבתות . השבתות והחגים הם ימי שלום וקוראים את האדם לשלום ַחְברּוִתי ומוחלט

נדם קול , נדם הדבור המסחרי שאינו נמלט מהונאה ּוִמְרָמה, והחגים תפסק ְׁשאֹון החיים הסוערים

ת נהרסות כל המחיצות המבדילו, ענות גבורה של האדון והמושל וקול ענות חלושה של העבד והמסכן

ה ", בימים אלו נקרא דרור ומנוחה לכל אדם ולכל נפש חיה. ועניבין איש לרעהו ובין עשיר  ל א ַתֲעש ֶׁ

ָכל-ָכל ָך ו  ָך ַוֲחמ ר  ר  ו  ש  ָך ו  ָך ַוֲאָמתֶׁ ד   ַעב  ָך ו  ֶׁ ָך ו ִבת  ִבנ  ה ו  ָלאָכה ַאת ָ ךָ -מ  ֶׁ ת  מ  הֶׁ ר , ב   ֶׁ ָך ֲאש  ֵגר  ו 

יךָ  ָערֶׁ ש   ָך , ב ִ ד   ַמַען ָינו ַח ַעב  ךָ ל  ךָ , ַוֲאָמת  מו  בימי שבת ומועד חדלו ִעיָצבֹון ְוִדיכּוי (. יג,דברים ה)." כ ָ

ַח את כל עני ' ושמחת הנפש ְוֶחְדָות ה, הרוח של העני את את כל חדרי לבנו ומחיבות אותו ְלָשמ  ְמַמל 

ת ָ "וכושל הנמצא בשערינו  ַמח  ש ָ ךָ , ו  ַחג ֶׁ ךָ ,  ב   ֶׁ ָך ו ִבת  ה ו ִבנ  ַעב  , ַאת ָ ךָ ו  ָך ַוֲאָמתֶׁ ר , ד   ַהג ֵ ִוי ו  ֵ ַהל  ו 

יךָ  ָערֶׁ ש   ר ב ִ ֶׁ ָמָנה ֲאש  ָהַאל  ם ו  תו  ַהי ָ  (.  יד,ו"דברים ט) ."ו 

שבת )שנה  16ביאליק שראה חשיבות לשמירת השבת כבר לפני . נ. במכתבו של המשורר הלאומי ח

 :הוא כותב( בתיה דואק ועמיחי צור –במרחב הציבורי 

בלי שבת אין . לו כל עוונותיו מוחלים, פילו עובד עבודה זרה כדור אנושא, מי ששומר את השבת"

אוי , ואם לא עמדת על ההבדל, השבת היא התרבות. ואין תרבות ישראל, ישראל-אין ארץ, ישראל

 ".ואבוי לכולנו שראינוכם בכך
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 : עבודה בקבוצות

של השבת והצביון שאנו ננסה להבין יחד מה המשמעות . בשיעור זה נעסוק בשבת במרחב הציבורי

קראו . כל קבוצה תקבל מספר קטעי קריאה. קבוצות עבודה  4-2 –נתחלק ל . כחברה רוצים לשמר

 .את כל קטעי הקריאה וענו יחד על השאלות

 

 

 :הנחיות לעבודה בקבוצות

 :קראו את כל קטעי הקריאה וענו יחד על השאלות הבאות

 ?אלו ערכים עולים מן הקטע שקראתם .1

 ?אילו ערכים מתנגשים בקטע שקראתם? הדילמה שעולה מן הקטעמה  .2

תוך , נסחו את עמדתכם ונמקו אותה. ערכו דיון בקבוצה והביעו את עמדתכם לגבי הדילמה .3

 .חיזוק לעמדתכם מתוך הכתוב במקורות השונים ועמתו אותה מול דעות שאר חברי הקבוצה

 

 

  16.02.04:  שושנה חן? למי זה מפריע: עסקים פתוחים בשבת" גוי של שבת"

והגידול במספר אנשי העסקים , הפיכת השבת ליום עסקים רגיל במספר גדל והולך של מגזרים במשק

מולידים קונפליקטים שלא היו מוכרים , שומרי השבת העומדים בראשות חברות ורשתות מובילות

 .בעבר בהווי העסקי הישראלי

המנסה למצוא היתר הלכתי להפעלת הערוץ , 10 הרוכש הטרי של ערוץ, לצידם של שלמה בן צבי

, בשבת ומוטי זיסר איל ההון הדתי ובעל השליטה בקניון ארנה בהרצליה הפותח את שעריו בשבת

שכל חנויותיה סגורות בשבת ואת רשת חנויות " פוקס"מונה חן את בעלי חברת הביגוד המצליחה 

אף היא סוגרת , הילדים –קר בשבתות שעל אף קהל היעד הפנוי בעי" כפר השעשועים"הצעצועים 

שהחליט בסופו " משביר לצרכן"ל ה"מנכ, לאחרונה הצטרף לדילמה הזו רמי שביט. את שעריה בשבת

אנשי עסקים העומדים בראש חברות גדולות וצריכים . של דבר לפתוח שניים מן הסניפים בשבת

ואיך , פתוח את העסק בשבתהאם ל -נאלצים לעמוד בדילמה הלא פשוטה , להתמודד בתנאי תחרות

. ואף יותר מזה במקומות מסוימים, לתפקד בתנאי התחרות כאשר השבת הופכת ליום עסקי לכל דבר

 . לפעמים מולידה המצוקה פתרונות יצירתיים

, מה אגיד לילדי"ומוסיף , "אני מאמין שהפרנסה מהשמיים"אומר כי " כפר השעשועים"ל "מנכ, אבי כץ

איש העסקים מוטי זיסר התבטא אף הוא בנושא בעבר ". ?מכרתי את נשמתיאם בשביל כמה לירות 

אני לא נושא שום משרה בחברה שמנהלת . הלוואי שיכולתי לדאוג שהקניון יהיה סגור בשבת: "ואמר

 ".אותו ולכן אין לי סמיכות חוקית להחליט או להשפיע על כך
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  16.02.04:  שושנה חן? למי זה מפריע: עסקים פתוחים בשבת" גוי של שבת"
גוי "להיות . עובדים רבים נאלצים לוותר על יום המנוחה השבועי שלהם, עקב פתיחת עסקים בשבת

סטודנטית , 22היא בת . אחת מיני רבים פגשתי השבוע, את יעל. 2004יהודי בישראל " של שבת

הגיעה , אל הריאיון בחנות בה היא עובדת היום. בחנות בקניון בהרצלייההעובדת למחייתה כמוכרת 

 .חיים וראיונות שלא צלחו-שליחת קורות, לאחר אין ספור פניות לחברות

במהלך חמשת החודשים . ולא הייתה מאושרת ממנה, לאחר מספר מבדקים התקבלה לעבודה

חריצותה , בזכות יושרה הראשונים לעבודתה היא הצליחה לקנות את חיבתם של מעסיקיה

הכל היה נהדר . במהלך חודשי עבודתה היא אף זכתה לקידום ולתוספת במשכורתה. והתמדתה

 . מבחינתה עד שבעלי החנות החליטו לפתוח אותה בשבתות

לפני ". שאר העובדים הבינו וניסו לבוא לקראתי, בהתחלה עוד הסתדרתי עם החלפת משמרות"

, כי היא איננה דתיה, חשוב להבהיר. ל נאלצה לעבוד גם היא בשבתומיכ, כשבועיים לא היה מנוס

אם הייתה לה ". חילונית שרוצה לשבות בשבת"אפילו כמסורתית היא איננה מגדירה את עצמה אלא כ

". ופשוט אין עבודות' על הפנים'המצב בשוק "הייתה ממהרת ליישמה אך כהגדרתה , אופציה אחרת

גוי 'תוך חילול שבת ומרגישה לפעמים , על מקום העבודה הנוכחי אני נאלצת לשמור", היא מוסיפה

 ".אך פשוט אין לי ברירה', של שבת

אך כאן העת לשאול את , תמורת העבודה בשבתות 300%העובדים צפויים לקבל תוספת שכר של 

 ? האם הכסף יענה את הכל: השאלה

הקשה הם מעדיפים שלא לעבוד  עובדים שכירים אחרים עימם שוחחתי אמרו כי למרות המצב הכלכלי

שאינך צריך להיות דתי כדי , מסתבר. בשבת אלא לנצלה כיום מנוחה אפילו בלי קשר להיותו יום דתי

 .די שתהיה בן תרבות, לשאוף שיום אחד בשבוע יהיה יום של מנוחה
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ומדינה דת  -המידע המלא, חופשית ישראל: מתוך מעמד יום השבת –ד חגי קלעי "עו

 2012בישראל 

במערכת , שכן השבת משקפת, זאת. מעמדה של השבת בשיטת המשפט הישראלי הוא ייחודי

היא נתפסת כאמצעי המשמש להגנה על ערכים , ראשית –מערך כפול של ערכים , המשפט הקיימת

 היאופיהיא נתפסת כשיקוף של , שנית. ובראשם על זכויות עובדים ליום מנוחה שבועי, סוציאליים

והמדינה אינה , ליום השבת משמעות משפטית רק בנחלת הכלל, ככלל. היהודי של מדינת ישראל

בין הסוגיות המרכזיות המתעוררות בכל . כופה על הפרט לנהוג בדרך זו או אחרת ברשות היחיד

פעילות של גופים ציבוריים , העסקה בשבת, הנוגע ליום השבת ניצבת שאלת פתיחת העסקים בשבת

-ניצב הסכם הסטטוס, ברקע לכלל ההסדרים. ביום השבת, ציבורית ופרטית, והסדרי תחבורה, בשבת

הגדרתה . קוו שעל פיו יוותרו ההסדרים שהיו קיימים קודם להקמת המדינה על כנם בכל הנוגע לשבת

והמועדים של הדתות האחרות למי שאינם יהודים כימי ( ליהודים)ביחד עם מועדי ישראל , של השבת

אף שההשלכות של היות השבת יום מנוחה משתנות , 1946נקבעה בחוק כבר בשנת , מנוחה

 .בתחומי משפט שונים וכללים שונים הנוגעות להסדרים אלו עוגנו בחקיקה פרטיקולרית

ההסדר היחיד הקבוע בחוק , פעילותם של גופים מסחריים בשבת אינה מוסדרת בחקיקה ארצית

א 9הוא ההסדר הקבוע בסעיף ( ה מאיסור על העסקה בשבתבשונ)האוסר על פתיחת עסקים בשבת 

בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון "במסגרתו , לחוק שעות עבודה ומנוחה

, ולא בעל מפעל תעשיה במפעלו, לא יעבוד בעל בית מלאכה בבית מלאכתו, 1946-ח"תש, והמשפט

אי לקיים את האיסור במועדי ישראל או במועדי מי שאינו יהודי רש". ולא יסחר בעל חנות בחנותו

 .בתנאי שרבע מתושבי הרשות לפחות אינם יהודים, המנוחה על פי דתו

שינוי בחוק העזר העירוני . הסמכות העיקרית להסדרת פעילות זו נתונה לרשות המקומית, לצד זאת

. של בתי עסק בשבתאף עירייה אינה מחויבת לסגירה או פתיחה . מחייב את אישורו של שר הפנים

חוקי העזר במרבית העיריות מגבילים פתיחתם של בתי עסק בשבת למעט מסעדות ומקומות , בפועל

בישובים ערביים או באזורים המאוכלסים על ידי אוכלוסייה ערבית לרוב מותרת פתיחת בתי . בילוי

כלס באוכלוסייה וניסיון של רשות מקומית להגביל פעילות מסחרית בשבת באזור המאו, עסק בשבת

 .ערבית עלול לעורר קשיים חוקתיים משמעותיים

 

 12/09/2014גיוס גלובלי והעסקת עובדים מעבר לים 

ועובדים , תוכלו למצוא מנהל אמריקאי בחברה סינית. אנשים מכל העולם עובדים בכל העולם, היום

הרי , חזון עתידי רחוק אם לפני עשור או שניים התופעה הזו נחשבה בגדר. ישראליים בתאגיד הודי

כשכניסתה של רשת האינטרנט לחיינו היא  -ונחשבת לנפוצה יותר ויותר , שהיום היא מיושמת בפועל

 .כמובן, אחת הסיבות הטובות לכך

מסתבר שהתופעה הזו , על פי סקרים ובדיקות שנעשו בשנים האחרונות ברחבי העולם, למעשה

העולם דיווחו על עלייה בהיקף ההעסקה של עובדים  רוב החברות ברחבי. גדולה ממה שנהוג לשער

ורבות מהן אף הצהירו כי היקף זה צפוי לעלות , מחוץ למדינה בה נמצאים המשרדים הראשיים שלהן

 .עוד בעתיד

משום שאותן חברות פשוט  -האחת (: אך לא היחידות כמובן)ישנן שתי סיבות עיקריות ? מדוע זה כך

אין שום מניעה , ם נגיש וניתן ליצור קשר עם כל אדם כמעט תוך זמן קצרכאשר כל העול, היום. יכולות

זהו יתרון שהעולם . להשתמש בשירותיו ולנצל את כישוריו ללא תלות במקום בו הוא נמצא פיזית

 .העסקי לא הציע בעבר

הן מבחינת המשכורות שיצטרכו לשלם , משום שהגיוס הגלובלי יכול לחסוך להן כסף רב -השנייה 

והן , בדים במדינות פחות מפותחות ובעלות רמת חיים נמוכה מזו שאנו נהנים ממנה כאן בישראללעו

אם אותה חברה יודעת שבנקודה מסוימת על הגלובוס ישנו אדם בעל : מבחינת ההוצאות על הכשרה

, כך? מדוע שלא תפנה אליו, ההכשרה והכישורים הדרושים לאיוש משרה ספציפית, הניסיון, הידע

את הזמן הנדרש לכך ואת התקופה , וסכת לעצמה את מאמצי ההכשרה של אותו אדםהיא ח

 .שתידרש עד להפיכתו לעובד מיומן
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 רונית חיימוביץ מקובר חשיבות המנוחה בחיינו

בבסיס גופנו אין תפקוד יעיל ללא . הגוף שלנו הינו מכונה אדירה אשר פועלת לפי קודים מסוימים

במהלכה במהלך השינה המערכות בגופנו מסוגלות לאזן את הדרוש , בממוצעשעות  6-שינה בת כ

 .כדי לשמר את בריאותנו

מנוחה במהלך היום בנוסף לשינה תקינה וסדירה נתפסת בעיני ההמונים כבזבוז זמן בעוד שהמנוחה 

עד המנוחה היא צורך ביולוגי שנו. נתון שבלעדיו אין חיים בריאים, "אוויר לנשימה"בעצם מהווה 

אנחנו זקוקים למנוחה בדיוק כפי שלא נוכל להתקיים בלי . לחיזוק ולהתחדשות של הגוף, לשיקום

הבעיה היא שבלי מזון אנחנו חשים בחולשה שגורמת לנו לאכול באופן מידי ובלעדי מנוחה . מזון

ם אנחנו פיסי שאותו אנחנו לא מרגישים באופן מידי וגם א-מתהווה נזק אינטנסיבי לגופנו מהפן הנפשי

 .אנחנו משייכים אותו לגורם אחר, מרגישים

כמה מטלות עליי לבצע היום ולא , אין לי מצב רוח: "אנשים נוטים להגיד אמירות שכיחות כגון, לדוגמא

עשוי להוביל אותם לאריכות , אנשים לא מבינים שמה שנתפס כמותרות". אלא רק מחציתם, הספקתי

כורח החיים המודרניים שאין לה , ים שעייפות זו גזירת גורלרבים סבור. ימים באופן מוכח מחקרית

 .קריאה בספר מובילה למחוזות אופטימיים ואופרטיביים ומראה שיש דרך אחרת בהשקעה קלה. מזור

כמו שינה או צפייה בטלוויזיה -ר מתיו אדלונד מבדיל בין מנוחה פסיבית שהיא מנוחה לא מודעת"ד

הפעילה והפסיבית יכולות להתבצע , שתי המנוחות. ומחשבה לבין מנוחה פעילה הדורשת תכנון

 :הוא מזהה ארבעה סוגים של מנוחה פעילה. במקביל בסינרגיה אולטימטיבית

טכניקות למנוחה שכלית , התמקדות נבונה בסביבה בצורה שמסייעת לגוף להתאושש: מנוחה שכלית

מ "בין השאר במו, טובים יותר לריכוז רב יותר למודעות ולהישגים, מאפשרות להגיע לנינוחות

 .אישיים-בשיווק וביחסים בין, במבחנים

מנוחה . שימוש בקשרים חברתיים כדי להירגע להתאושש ולהשיב לגוף את נעוריו: מנוחה חברתית

מסוג זה מעניקה תחושת שייכות וקירבה שמונעת מחלות לב וסרטן בשל העובדה שהיא גורמת לכם 

גילו שמנוחה , הרבים בקרב אוכלוסיות מאריכות חיים בעולם המחקרים. תחושת הנאה וקירבה

 .חברתית חשובה להישרדות הכללית ולתוחלת חיים שעולה בהרבה על תשעים שנה

מעניקה אחווה ומשמעות בחיים בשל העובדה שאנחנו מתחברים עם דברים נעלים : מנוחה רוחנית

 .י וביטחון אישימנוחה מסוג זה יוצרת תחושה חשובה של איזון פנימ. מאתנו

 .ערנות שכלית ובריאות טובה יותר, נינוחות, מספקת רגיעה: מנוחה גופנית
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 יואב ארציאלי עיקרים ועקרונות: מדן-אמנת גביזון

 ההצעה - שבת

 .השבת היא יום המנוחה הרשמי של מדינת ישראל: ברמת חוק יסוד ייקבע .1

. שירותים ומוסדות מסחריים יהיו סגורים בשבת, בנקים, תעשייהמפעלי , מוסדות חינוך, משרדי ממשלה .2

בתי חולים , מפעלים חיוניים. או אם הדרך, מושבים, איסור זה יחול על אזורים עירוניים כמו גם על קיבוצים

 .כנהוג היום, ושירותים חיוניים יקוימו במתכונת שבת

לא יופלה עובד . לשבות ביום המנוחה הדתי שלוזכותו של עובד שאינו יהודי . זכותו של עובד לשבות בשבת .3

מקומות עבודה . בעל עסק עצמאי לא יעסיק עובדים בשבת. שומר שבת בקבלה למקום עבודה או בקידום בה

תעסוקה , במידת אפשר, ויאפשרו לשומרי שבת, הפועלים בשבת יעסיקו אנשים בשבתות על בסיס של תורנות

 .ששכרה גבוה יותר במשך השבוע

על . בהקפדה על מסגרות של מיקום ושל רעש מתאימים, אסר על מסעדות ובתי בילוי לפעול בשבתלא יי .4

זיכיון לפעולה . תחנות דלק ובתי מרקחת לא ייאסר לפעול בשבת, מספר מוגבל של חנויות מכולת קטנות

וי אחרים מוזיאונים ומקומות ביל, מסעדות. ויותנה באגרה מיוחדת, בשבת יכול שיינתן על בסיס תורנות

פרטי ההסדרים ייקבעו ויוגדרו בידי ועדה מוסמכת מטעם הרשות . הפתוחים בשבת ישבתו יום אחר בשבוע

 .המקומית

ביישובים או שכונות שרוב מכריע של . נתיבי תחבורה יישארו פתוחים כל שעות היום וכל ימות השבוע .2

יכול שנתיבי , לת תנועה לזמן מסויםאו במקומות אחרים שבהם חשיבות מיוחדת להגב, תושביהם שומרי שבת

רשויות מקומיות . לפי החלטה מוסמכת של הרשות המקומית, תנועה ייסגרו למשך השבת או חלקים ממנה

. וציבוריות רשאיות לנקוט צעדים במטרה לצמצם את היקף תנועת כלי הרכב בשבתות במקומות מסוימים

 .נתיבי תנועה עורקיים לא ייסגרו מטעמי שמירת שבת

ולשמור , על מנת לאפשר תנועה לנזקקים לה, תתאפשר תחבורה ציבורית בשבת בצורה מופחתת ומוגבלת .6

תישקל הפעלת התחבורה . ככל שניתן על צביונה של השבת בפרהסיה ועל הגבלת הצורך לעבוד בה

 (.כגון מיניבוסים)הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות כלי רכב קטנים 

 .ולהאריך שעות פעילותם במשך השבוע, שבת-יים שרצונם בכך יוכלו לפעול במוצאימוסדות מסחר .1

או השתתפות , גני חיות או גנים לאומיים, יינקטו צעדים על מנת להקל על בילוי בשבת כגון ביקור במוזיאונים .6

 (.כגון אפשרויות לרכישת כרטיסים מוקדמת)בצורה שאין בה חילול שבת , באירועים

 .ליום חול, שנהוג לקיימם בימי שבת, ם להעברת אירועים ספורטיביים ואחריםתיבדקנה דרכי .9

, כך שתתאפשר פעילות חברתית, ייעשה מאמץ מקיף להעביר את המשק כולו לשבוע עבודה בן חמישה ימים  .10

עובד הנדרש לעבוד . ספורטיבית ותרבותית משותפת גם מעבר ליום השבת על אופיו המיוחד, משפחתית

 .דרש לעבוד גם ביום המנוחה הכללי האחרבשבת לא יי

 .ל תידון במסגרת דיון כללי במסגרת הצבאית"שמירת שבת בצה  .11

 .ההסדרים לגבי שבת לא יחולו על מועצות מקומיות שרוב תושביהן אינם יהודים .12
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ת ולא יחללו שב, ל לא יקיימו פעילות דיפלומטית רשמית בשבת ובמועדי ישראל"נציגים ישראליים רשמיים בחו .13

 .בפרהסיה אגב פעילותם הרשמית

הסדרי , זיהויים של עורקי תחבורה ראשיים, קביעתם של מוסדות חיוניים ומתכונת שבת, פרטי ההסדרים .14

להסדרים ברמה . ידי ועדות מיוחדות-תחבורה ציבורית ומגבלות מקום ורעש לפעילות בשבת ייקבעו על

ידי ראש המועצה -ומיים תיקבע הוועדה עללהסדרים מק. תורכב הוועדה בידי ראש הממשלה, הארצית

הסדרים לעניין יום סגירה חלופי לשבת ושעות . בהתייעצות עם נציגי כל הסיעות ברשות, המקומית ושר הפנים

 .פתיחה מוגברות ייקבעו בתקנות או בחקיקת משנה עירונית

 .רהסיה בשבתהסדרים אלו ייאכפו בצורה קפדנית ושיטתית על מנת לשמור אפקטיבית על דמות הפ .12

אנחנו ממליצים כי הסדרים אלה ייבדקו  מחדש . בהצעה זו איננו עוסקים בפירוט בכל הסדרי השבת הקיימים .16

 .לאור העקרונות של הצעותינו

אינה נובעת , להגבלות מסוימות בשבת, כחופשיה, הסכמתי עיקרי דברי ההסבר של רות גביזון

החיה במדינה שרוצה לשמור את  חופשיהבהיותי אישה יהודייה  -הטעם שלי להסכים . מכפייה דתית

הוא רצוני העצמאי בביטוי בולט ומשמעותי של ייחוד השבת  -עברית -תרבותה הציבורית יהודית

עליי להודות כי  .טעמים תרבותייםשיש פה הגבלת חירות מ, אני מקבלת לכן. בפרהסיה הישראלית

מעבר . להסדר יש יתרונות רבים מבחינת הציבור החופשי, לטעמי .ההצעה בעניין זה היא פטרנליסטית

יש חמישה הישגים מרכזיים  -משא ומתן ויצירת מסגרת הסכמה מחוץ לבתי המשפט  -להישג המרכזי 

מצוות וחילוניים בענייני שמירת שבת  ההבהרה כי המחלוקות בין שומרי -הראשון  :לציבור החופשי

ההסכמה המפורשת כי הסדרי השבת אינם מיועדים  -השני  .אלא תרבותיות, בישראל אינן הלכתיות

ההסכמה לעיקרון שגם מי שאין לו רכב פרטי זכאי לחופש תנועה בשבת  -השלישי  .לכפות שמירת שבת

, ת ומוסדות בילוי בשבת אינה דבר חריגההכרה המפורשת שפעילות של מסעדו -הרביעי   ).6סעיף )

העברת החלטות על דמות השבת ביישוב  -החמישי  .(4סעיף )אלא מתבקשת נוכח אופייה של השבת 

האדם , נכון ).14סעיף )כך שלא יהיו קרדום לחפור בו בידי פוליטיקאים , או בשכונה לתושבים ונציגיהם

מעבר למעט מרכולים )ולא לערוך קניות בשבת , החילוני ייאלץ אמנם לארגן קצת אחרת את קניותיו

האומנם יש בהסדר המוצע  .אבל לטעמי הפסדו של טורח זה קטן בהרבה משכרו, (שיהיו פתוחים

מנוגדת לחוקי , העולה מהצעתנו, אני דוחה את הטענה שהגבלת עיסוק בשבת? פגיעה בחירויות יסוד

ירות הפעולה, היסוד כי היא פוגעת בחופש העיסוק זכויות חוקתיות חשובות אלו אין . ובחופש הקניין בח 

הגבלה מטעמים של . שעות ביממה 24פירושן חופש לקיים פעילות עסקית שבעה ימים בשבוע או 

ההגבלות המוזכרות בהצעה אינן במידה , להערכתי. אכיפת יום מנוחה כללי נעשית למטרה ראויה

אך טיעון חוקתי , לרכיב כזה או אחר של ההגבלותייתכן כי יהיו כאלה שלא יסכימו . העולה על הנדרש

תרבותית יש לבחור יום -קיימת טענה שבחברה רב? האם נכון לקיים יום מנוחה כללי אחר .גורף אין כאן

ייתכן שמבחינה עקרונית זהו אכן . כדי לסייע בגיבוש האומה האזרחית, מבחינת הדת' ניטרלי'מנוחה 

אלא שזה אינו פתרון הנראה הולם למדינה היחידה בעולם , זקותתרבותיות ח -פתרון נכון לחברות רב

שיש בה רוב יהודי ואשר הוקמה כדי לאפשר ליהודים לחיות בחברה היחידה בעולם שבה יש תרבות 

הם אינם נדרשים : לטעמי יש בהצעה יתרון גם מבחינת שומרי המצוות, ולסיום. עברית-ציבורית יהודית

אלא רק לקבל כי מסגרת החוקים המשותפת אינה , אחרים בשבתלאשר או להכשיר פעילותם של 

  .מיועדת לאכוף את מצוות הדת על מי שאינו חפץ לשמרן
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, בעיני הציבור החילוני. חשיבות השבת בעיני הציבור הדתי ברורה עיקרי דברי ההסבר של יעקב מדן

אחר הכסף , יומי של החיים-מנוחה מהמרוץ היום -הראשון  :עשויים להיות לשבת לפחות שלושה ערכים

הוגה דעות , גם אחד העם. לאו דווקא זהות דתית, ביטוי מרכזי לזהות היהודית בכלל -השני  ;והפרנסה

יותר מששמרו ישראל על : "ראה בשמירת השבת ערך לאומי וטבע את האמרה, ציוני חילוני מובהק

שהיה מאז ומעולם סלע , ויתור הדדי בתחום השבת -השלישי  ;"השבת שמרה השבת על ישראל

בהיותי  .עשוי להיות דווקא פתח לאיחוי מחודש של החברה הישראלית, מחלוקת בין הדתיים והחילוניים

לפחות מבחינה , מוסכם עליי שערכי קיומה של השבת במישור הציבורי אינם יכולים לבטל, שומר מצוות

או בכל תחום אחר השנוי , ו בשבתפי דרכו ואמונת-את הערך של כיבוד חופש הפרט לנהוג על, מעשית

ומפעלים  -אינטרסים כלכליים של גופים מסחריים יידחו מפני השבת , עם זאת.) 4סעיף )במחלוקת 

על מנת למנוע הפליית שומרי מצוות שכירים או   ).2סעיף )ומוסדות מסחריים יהיו סגורים בשבת 

ובמקומות עבודה הפועלים  -דים בשבת קבענו כי כעיקרון לא יועסקו עוב, ביחס לחופשיים, עצמאיים

 ).3סעיף )תיעשה ההעסקה בשבת על בסיס תורנות , 4המפורטים בסעיף , כגון מקומות בילוי, בשבת

נטיעת  -העיקרון הראשון  :כאשר ניסחנו את ההצעה בעניין השבת עמדו לנגד עיניי שלושה עקרונות

למלחמת העד בין שומרי מצוות לחופשיים , האמונה בלב הציבור שיש פתרון שאינו דורסני וכוחני

להימנע ככל האפשר מאיסור של נתינת  -העיקרון השני   .מרחיב בכך גם בפרק העקרונות אני. בישראל

כל שהאמנה עושה . אין באמנה כל היתר או כל הבעת סלחנות כלפי חילול שבת: משמע. מכשול לפני אחרים

הצעתנו אינה מעוררת בעיה , לעניות דעתי, לכן. השבתהוא צמצום ההתערבות של המדינה בהגבלות על 

לא רק על רקע דמותה , לבחון את פגיעת הצעתנו בצביון השבת -העיקרון השלישי  . הלכתית מובהקת

המצב : המציאות נמדדת בשני מישורים, ואכן  .אלא על רקע המציאות הקיימת, האידיאלית של השבת

המשפט משקף את -המצב בבתי; חילול שבת בהיקפים רחביםוכבר כיום יש  -ברחוב משקף את ההווה 

 .המשפט מבשרות מגמה של התרחבות חילול השבת-ופסיקות בתי -העתיד לבוא 

(. במונחי שמירת שבת, המחיר הכבד)אם תאומץ ההצעה בעניין השבת , אני מודע לחששות מפני העתיד לבוא

ו אין אנו עושים דבר כדי להגיע להסכם עם ומנגד בחנתי את החשש מפני עתיד שב, שקלתי אותם היטב

אני סבור שהחששות בהשארת . החששות כבדים בשני המצבים. החילונים ונותנים לדברים להתגלגל מעצמם

 .המצב כבדים ומוחשיים יותר

 

 

הערכים המרכזיים שעלו בה והפתרונות , כל קבוצה מתארת את התהליך שעברה :חזרה למליאה
 .שהוצעו בקבוצה לדילמה

 :סיכום

לסיכום מביא את הקטע של אהרון ברק עם תיווך . הערכים והקושי –המורה מאגד את הקולות שעלו 
 . מתאים

=https://www.youtube.com/watch?v- ?השבת היא חובה: ריקי בליךניתן להקרין את הקטע של ***

FgfALLh10Q&t=18s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-FgfALLh10Q&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=-FgfALLh10Q&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=-FgfALLh10Q&t=18s
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 2006 – 1992נשיא בית המשפט העליון בין השנים מאת  אהרן ברק על אחדות לאומית  

 .601-604, 2000יוני ( 3)עיוני משפט כג : מתוך

אין . באחדותנויכולתנו לשמור על קיומנו הלאומי ועל הישגינו בחמישים שנות קיומנו במדינה מותנית 

האחדות . וכוחנו בשונות זו, בכל אלה אנו שונים זה מזה. אין זו אחדות באמונה; זו אחדות רעיונית

זו אחדות בתפיסה כי המסגרת ; הנדרשת הינה אחדות בהכרה שאין לנו מסגרת לאומית אחרת

ו אחדות ז. המדינית היחידה בה נוכל לחיות יחד את חיינו הלאומיים היא המסגרת הדמוקרטית

אנו מסכימים לכללי , כי גם אם איננו מסכימים להכרעות שמקבלות הרשויות השלטוניות שלנו, בהבנה

: זו אותה אחדות המאפשרת לכל אחד מאתנו לומר; המשחק שההכרעות הללו מתקבלות על־ פיהם

 (.וולטיר ציטוט של הפילוסוף הצרפתי)אך אגן על זכותו להשמיע אותן״ , ״אינני מסכים לדעות זולתי

היא ; היא מבוססת על פשרה וסובלנות. הכרה בפלורליזם רעיוני, בתחום הערכי, אחדות זו מחייבת

הסובלנות היא הכוח המאחד . מותנית בהכרה כי ערך מרכזי השומר על אחדותנו הינו הסובלנות

נהיה לא נוכל לחיות על־פי תפיסותינו אם לא . המאפשר חיים משותפים בדמוקרטיה פלורליסטית

 .רגישים לתפיסות הזולת

הנטוע בעולמה של היהדות ובעולמה , פרופסור למשפט; צבי ז״ל-רעיונותיו של פרופסור אריאל רוזן 

 :הפשרה של אריאל מבוססת על חמש הנחות. של הדמוקרטיה

הציבור הדתי אינו . כל ציבור נשאר באמונתו הבסיסית מבלי שהוא מתחייב לוותר עליה, ראשית

הציבור . ותר על התפיסה כי המקור העליון של כל סמכות נורמטיבית הוא ציווי אלוהימתבקש לו

החילוני אינו מתבקש לוותר על התפיסה כי המקור העליון של כל סמכות הוא האוטונומיה של רצון 

במסגרת הסדרים פרגמטיים . תוך הסכמה להסדרים פרגמטיים, כל ציבור יישאר באמונתו שלו. האדם

הסכמה על חוקה שתעגן את ההסכמה הלאומית אליה הגיעה החברה הישראלית ותמנע אלה תבוא 

 .אלא ברוב מיוחס, שינוי של ההסכמה

בהקשר . אין לצפות לוויתורים של צד אחד בלבד. כל הסכמה לאומית מחייבת פשרה לאומית, שנית

צריכה להיות  :אלא גם הצד האחר מוותר, זה כל צד צריך להיות מודע לכך שלא רק הוא מוותר

קשיים אלה הם של הציבור הדתי . מודעות לקשיים של הצד האחר ולבעייתיות הקשה שהוא נתון בה

קשיים אלה הם של . במסגרת תפיסתו ההלכתית עמהאשר חי בחברה חילונית וחייב להתמודד 

 -ת בפשרה לאומי, אכן. הציבור החילוני אשר צריך לוותר על עמדות שהן בסיס לתפיסתו החברתית

 .כל צד מוותר

חופש הדת משמעותו . נקודת־ המוצא לכל פשרה לאומית היא חופש הדת וחופש מדת, שלישית

חופש מדת משמעותו שלילת . החופש של כל אדם לאמונה דתית ולפולחן דתי על־פי תפיסתו שלו

, םניתן לפגוע גם בה, כבכל חופש אחר. שני חופשים אלה אינם מוחלטים, עם זאת. כפייה דתית

שהיא לתכלית , ובלבד שהפגיעה תואמת את ערכיה של מדינת ־ ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 . ראויה ושהיא פוגעת בחופש הדת ובחופש מדת במידה שאינה מעבר לנדרש

תוכר ברמה , כעילה לפגיעה בזכויות אדם, ההתחשבות ברגשות האדם הדתי והחילוני, רביעית

להגביל את חופש התנועה או את חופש הביטוי כדי , נסיבות מסוימותב, על־כן יהיה ניתן. חוקתית

כל פגיעה , כמובן. למנוע פגיעה קשה וקרובה לוודאי ברגשות האדם הדתי או ברגשות האדם החילוני

והיא צריכה להיות לתכלית , צריכה לקיים את ערכיה של מדינת ־ ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 .הדרושהולא מעבר למידה , ראויה

שלילה כזו מקובלת . הפשרה הלאומית מתבססת על שלילת ההפרדה בין דת ומדינה, לבסוף

 -בסיס של שוויון על  -על־כן תוכר תמיכת המדינה . כגון קנדה ואנגליה, במדינות דמוקרטיות אחדות

 .ומתן שירותי דת לכל הדתות על־ ידי המדינה, בגופים דתיים

 

 

 



 
 

69 
 

 הגיללכל שכבות – שבת קהילתית

 באודיטוריום בנפרדת גיל הפעילות מיועדת לכל שכב

 : מטרות

התלמיד יכיר את היבטיה ומנהגיה השונים של השבת בחברה הישראלית  :על הקשורה לזהות-מטרת
 .יהודית וכחלק מתרבות לאומית משותפת-כחלק מזהות פרטיקולארית

 .והסמלים שנלמדו  על השבת המושגים, הטמעה ויישום של הנושאים, תרגול :על לימודית- מטרת
 .פיתוח ידע בתחום השבת •
 .פיתוח כישורים חברתיים ומיומנויות •
 .קידום תהליכי חשיבה יצירתית  •
 .שבת קהילתיתהנאה מחוויה משותפת של  •

 

שולחן לבן ועליו יין תירוש עם כוסות קטנים )תפאורה , מחשב, מערכת הגברה, מקרן :אביזרים
: תפאורה הכוללת את סמלי השבת(.  את החלות הילדים יקבלו בסוף המפגש)חלות אישיות , לכולם
 (. חלה לשבת)ודגן ( נרות)יצהר , (יין)תירוש 

 

 :0קריין מספר 

כשמעמיקים את  .שלווה, נחת, בתחושה של רוגעיש משהו במילה הזו שכבר ממלא אותנו . שבת

בשבת אנחנו זוכרים את עבדות  .חינוכית וחברתית, מגלים שלשבת יש אמירה מוסרית, המבט

לגירויים הרבים שמציפים , למעמד, לכסף -שלנו" עבדות"ומתוך כך בוחרים להשתחרר מה, מצרים

 .אותנו כל השבוע

 

 לכה דודי
  עממי
 רבי שלמה הלוי: מילים

 עממי: לחן
 

 , לכה דודי לקראת כלה
 . פני שבת נקבלה

 , לקראת כלהלכה דודי 
 . פני שבת נקבלה

 
 , (דודי)דודי ( לכה)לכה 

 , לכה דודי לקראת כלה
 . פני שבת נקבלה

 . לכה דודי לקראת כלה
 . פני שבת נקבלה

 
 , שמור וזכור בדיבור אחד

 , השמיענו אל המיוחד
 , אדוני אחד ושמו אחד

 . לשם ולתפארת ולתהילה
 

 ... לכה דודי
 

 , לקראת שבת לכו ונלכה
 , יא מקור הברכהכי ה

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=515&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=515&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
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 , מראש מקדם נסוכה
 . סוף מעשה במחשבה תחילה

 
 ... לכה דודי

 
 , מקדש מלך עיר מלוכה
 , קומי צאי מתוך ההפכה

 , רב לך שבת בעמק הבכא
 . והוא יחמול עלייך חמלה

 
 :1קריין מספר 

לזמן  בו אזרחים רבים שובתים מעבודתם וזוכים -השבת הינה יום המנוחה הרשמי של מדינת ישראל
 .גופניים ונפשיים -איכות עם המשפחה ולמילוי מצברים

, יום שניתן להתחבר בו לרוחניות. פיסה קטנה של גן עדן -"מעין עולם הבא"השבת מכונה בפיוטים 
 .יום בו ניתן לעצור ולעשות חשבון נפש עם עצמנו. לערכים החשובים לנו באמת

 
 :1קריין מספר 

בו אלוקים ברא את העולם בשישה  -"מעשה בראשית"המעיד על  השבת במקורותינו היא יום מקודש
אות היא "יום זה מסמל את הברית המיוחדת של עם ישראל עם אלוקים . ימים ונח ביום השביעי
 ".לעולמי עד ביני וביניכם

 
 שלום עליכם

  עממי
 עממי: מילים ולחן

 
  שלום עליכם מלאכי השלום

  מלאכי עליון
 . הקדוש ברוך הוא, ממלך מלכי המלכים

 , מלאכי השלום, בואכם לשלום
  מלאכי עליון

  הקדוש ברוך הוא, ממלך מלכי המלכים
 

  ברכוני לשלום מלאכי השלום
  מלאכי עליון

 . הקדוש ברוך הוא, ממלך מלכי המלכים
 , מלאכי השלום, צאתכם לשלום
 , מלאכי עליון

 .הקדוש ברוך הוא, ממלך מלכי המלכים
 
 

 :1קריין מספר 
 ..תחבורה ציבורית בשבת ועוד, פתיחת עסקים בשבת -השבת בישראל כיום מזמנת פולמוסים רבים

האמיתית של השבת ואת המשמעויות הנפלאות אסור שפולמוסים אלו ישכיחו מאתנו את המהות 
 .חילוני ודתי כאחד -שיכול כל אחד ליצוק לשבת שלו

 
 :1קריין מספר 

נדם הדיבור . תפסק שאון החיים הסוערים, עם כניסת השבתות והחגים: חכם בן ציון חי עזיאל כתב
קול ענות חלושה של ו, נדם קול ענות גבורה של האדון והמושל. שאינו נמלט מהונאה ומרמה, המסחרי

בימים אלו נקרא . המבדילות בין איש לרעהו ובין עשיר לעני, נהרסות כל המחיצות. העבד והמסכן
אתה ובנך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך , לא תעשה כל מלאכה. "דרור ומנוחה לכל אדם וכל נפש חיה

 ".למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, אשר בשעריך ךוגירוכל בהמתך 
 
 
 
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
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 שבת בבוקר

  אריק איינשטיין
 תרצה אתר: מילים

 יוני רכטר: לחן
 
 , יום יפה! בבוקרשבת 

 , אמא שותה המון קפה
  (המון עיתון)אבא קורא המון עיתון 

 . ולי יקנו המון בלון
 

 , לשוט שם בסירה, אפשר ללכת לירקון
 , או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה

 , כאלה שלא אסור, אפשר לקטוף פרחים
 .ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור

 
 

 : 1קריין מספר 
 ?עשינו במהלך השנה בנושא השבתאז מה 

, אירועים לאומיים)ועבור עם ( תאריך יום ההולדת -לדוגמא)עסקנו במשמעות הזמן עבור היחיד 
 .התמקדנו בשבת כיום המנוחה של עם ישראל( שבת ,חגים

חשיבה וחיבור מחודש , דיברנו על מרוץ החיים השוחק ותפקידה החיוני של השבת כנקודת עצירה
 .לעצמי

 

 

 

 :1ריין מספר ק
מעשים שאנו עושים בשבת על מנת  -"זכור". "שמור"מול " זכור" -הכרנו שני ציוויים העוסקים בשבת

 .לא לעבוד -מעשים שלא נעשה על מנת לשמור את השבת כמו -"שמור. "לעשותה משמעותית עבורנו
אמצעים כ -הבדלה, הדלקת נרות, סעודות שבת, קידוש, קבלת שבת -הכרנו חלק מטקסי השבת 
 .למשפחתנו ולמסורת היהודית, המחברים אותנו לעצמנו 

התלמידים נחשפו אליהם והבינו כי ביכולתם לבחור את השבת שלהם . השבת עשירה במשמעויות
אפשר לומר בלי שום "סיכמנו בדברי אחד העם . ולעשותה למשמעותית יותר עבורם ועבור משפחתם

  ". שמרה השבת אותםיותר משישראל שמרו את השבת "כי  -הפרזה

 

 

 אנא בכוח
  עובדיה חממה

 מן התפילה :מילים
 עובדיה חממה :לחן
 

  תתיר צרורה, גדולת ימינך, אנא בכח, אנא
  טהרנו נורא, טהרנו, עמך שגבנו, קבל רינת

  תתיר צרורה, אנא בכח גדולת ימינך
  טהרנו נורא, קבל רינת עמך שגבנו
  כבבת שמרם, נא גיבור דורשי יחודך

  רחמי צדקתך, כם טהרםבר
  חסין קדוש, תמיד גמלם

  נהל עדֶתך, חסין קדוש ברב טובך
  זוכרי קדושתך, יחיד גאה לעמך פנה

  יודע תעלומות, שועתנו קבל ושמע צעקתנו
 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1030&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1030&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=489&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=489&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=7586&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=7586&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=656&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=7586&lang=1
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  תתיר צרורה, גדולת ימינך, אנא בכח, אנא
  טהרנו נורא, טהרנו, קבל רינת עמך שגבנו

  ומותיודע תעל, שועתנו קבל ושמע צעקתנו
 תתיר צרורה, גדולת ימינך, אנא בכח, אנא

 
 :8קריין מספר 

 מי שמרגיש . אין צורך להיות ציוני או מדקדק במצוות בשביל להכיר את ערך השבת 
 ליבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות הוא לא יכול בשום אופן לצייר לו ב

 . מציאות עם ישראל בלי שבת
 שיכול , היא נכס משותף -על העושר התרבותי שנאצר בה במשך הדורות  -השבת 

 .לחבר בין כל חלקי העם היהודי
 

 :9קריין מספר 
 מתנה טובה יש לי בבית גנזיי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה  -ה למשה"אמר הקב"

 (מסכת שבת" )לישראל
 בואו. שוויון, משפחה, רוחניות, מנוחה, מתנה של שקט. השבת היא מתנה טובה

 !נשמור על המתנה הטובה שלנו 
 

 
 מתנות קטנות
  רמי קלינשטיין

 נועם חורב: מילים
 רמי קלינשטיין: לחן
 

  זה עוד יום שישי נושם את האוויר
  האור והצל משחקים שוב תופסת

  השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר
  ירות לבנות חוזרות מבית כנסתשי

  והריח הזה ששורט לי את הלב
  מתגנב מתגנב ופותח דלתות

  אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
  שעובר אצלנו במשך דורות

 
  מתנות קטנות

  מישהו שלח לי מתנות קטנות
  רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה

  מתנות קטנות
  מישהו שלח לי מתנות קטנות

  לקבל את מה שאין את מה שישכמו הכוח 
  מה עוד אפשר כבר לבקש

 
  זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון

  השמש כמו הדאגות לאט נמחקת
  מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון

  ושום סערה כבר לא תסתיר פה את השקט
 

  מתנות קטנות
  מישהו שלח לי מתנות קטנות

  רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה
  קטנותמתנות 

  מישהו שלח לי מתנות קטנות
  כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש

  מה עוד אפשר כבר לבקש
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=920&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=920&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=12051&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=12051&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=920&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=920&lang=1
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  כי בנו בחרת
  ואותנו קידשת
 ' ברוך אתה ה
  מקדש השבת

 
  והריח הזה ששורט לי את הלב
  מתגנב מתגנב ופותח דלתות

  אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
  שעובר אצלנו במשך דורות

 
  קטנותמתנות 

  מישהו שלח לי מתנות קטנות
  רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה

  מתנות קטנות
  מישהו שלח לי מתנות קטנות

  כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש
  מה עוד אפשר כבר לבקש

 
 מתנות קטנות

 
  :01קריין מספר 

 
חייבים בדחיפות לעשות , כולם אומרים, ואני שומע מדברים עכשיו לא מעט על מצבו העגום של כדור הארץ

 יום, יום ללא מטוסים, יום ללא רכבות, יום ללא מכוניות :משהו כמו

 יום , יום ללא טלפונים... יום ללא עשן, יום ללא עישון, ללא אוטובוסים ואופנועים 

יש לנו יום  :ואני אומר .עגול יום, יום ללא לחץ, יום ללא עבודה, יום ללא תאונות, יום סגול... חיסכון באנרגיה

 לנו יום כזה מאז  יש .כזה מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו כעם

 .מאז שנברא העולם. ומתמיד

 !שבת, רבותי, שבת, כן, השבת יש לנו את

 .שבת זה הרי היום הטוטאלי למען כדור הארץ

 , ולרוח לנשימה ולנשמה, למים, לים, זה טוב לכביש, זה טוב לאדמה, לאויר זה טוב

 (אהוד בנאי) ...זמן איכות למנוחה, זמן איכות למשפחה, לסביבה ה זמן איכותז

 ויקדש אותו ויברך אלוהים את היום השביעי"

 "כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות

 

 ! אז שתהיה לכולכם שבת מדהימה
 

 שיר עם נקי
 אהוד מנור: מילים

 מתי כספי: לחן
 

 , ערב יום שבת
 , שעה חמש עד שש

  וכל אחד כמעט
 . שוב מתחדש

  בכל שבעה ימים
 , המקלחות שרות
  המים שוב חמים

 . בצינורות

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=58&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=58&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=688&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=688&lang=1
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 X2 : פזמון

 , שביל באמצע שביל בצד
 . חפופים אחד אחד
 , איזה נקיון וסדר

 . איזה יופי של מצעד
 

 , מים וסבון
 , חשמל דופק שעון
  ולא עושים חשבון

 . עם החשבון
 , מי בושם לפנים

 , וחולצת שבת יפה
  וזוג של לבנים

 . להחלפה
 
  X2 פזמון

 ... שביל באמצע שביל בצד
 
  של חלוםרגע 

  לגוף ולנשמה
  כולם אומרים שלום

 . ומה נשמע
  אפילו גוף חורק

 , הוא מרגיש פתאום טרי
  וכל אחד שורק
 . שיר עם נקי

 
  X2 פזמון

 ...שביל באמצע שביל בצד
 

 :00קריין מספר 
 

 בערב שבת לדפוק על  'מנהג ישראל'מספר על  חכם יוסף קאפח
 :'מצווה'לקרואהדלתות ו

 דופקים , היו עוברים כמה גבאים מתנדבים ברחובות העיר, בשעות שלאחר הצהרים, בכל ערב שבת
 מכל בית היו נענים מיד ומקבלים . 'מצווה'על דלתות בעלי הבתים וקוראים 

 כפי שהוסכם מראש בין בעלי הבית לבין , או שלושה, או שניים, אחד( מטבע)כיכר 
 .קובעי מגבית זו

 כשעוברים הגבאים על פתחי העניים שבאותו . קת תוך כדי גבייתהזו מתחל' מצווה'
 ומכיוון שהם דופקים בכל . ובמקום לקבל הם נותנים לכל אחד כפי שקבעו לו, דופקים בדלת, רחוב
 .להבחין מי נותן ומי מקבל, יקשה על אדם העובר לתומו, דלת

 , בליל שבת אחר חשכה, חשאין שהשתדלו לתת לעניים מכובדים בחשאי, אף על פי כן היו מהדרים
 .שהם מקבלים, כדי שלא יורגש כלל
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 מי שמאמין
  אייל גולן

 יוסי גיספן: מילים

 עדי לאון: לחן

  כל הזמן, בכל מקום

  יש לכולנו מגדול ועד קטן

  וגם פחות, ימים יפים

  ובניהם תשובה לכל השאלות

 

  לוהים אחד גדוליש א

  הוא בעולם הזה נותן לנו הכל

  בין אפלה לקרן אור

  את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור

 

  וזה ידוע החיים הם מתנה

  הכל צפוי והרשות נתונה

 

  מי שמאמין לא מפחד

  את האמונה לאבד

  ולנו יש את מלך העולם

  והוא שומר אותנו מכולם

 

  העם הזה הוא משפחה

  זה סוד ההצלחה אחד ועוד אחד

  עם ישראל לא יוותר

  תמיד על המפה אנחנו נשאר

 

  וזה ידוע חיים הם מתנה

  הכל צפוי והרשות נתונה

 

 ... מי שמאמין לא מפחד

 

  מצוה גדולה להיות בשמחה

  להיות בשמחה תמיד

 

 ...מי שמאמין לא מפחד

 

 

 

 

 :01קריין מספר 

כי הם הלא ישבתו כל עת ? מה צורך לצוות בני חורין על המנוחה: "אמר חכם שמואל דוד לוצאטו

 ...והיה די לצוות על שביתת העבדים והבהמה, שירצו

אבל הוא כדי שתהיה מנוחת כולם , אחר שהרשות בידם לנוח כל זמן שירצו, אך לא כדי שינוחו בלבד

בה הותתרבה הא, לדבר אלה עם אלהו, לאכול ולשתות, ועל ידי כן יוכלו להיקבץ יחדיו, ביום מיוחד

 ."ביניהם

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=92&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=92&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=498&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=498&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1076&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1076&lang=1
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 ערב שבת

 שמואל בס :מילים

 יואל ולבה :לחן

 

ינּו ל  ד א   עֹוד ְמַעט י ר 

 .יֹום ַׁשָבת ַהּטֹוב

נּו  ִלְכבֹודֹו ָתִכין ִאמ 

 .ַמְטַעִמים ָלרֹּב

  

 ,בֹוִאי ַהְברּוָכה, בֹוִאי

 !יֹום ְמנּוָחה, יֹום ַׁשָבת

  !ַהַמְלָכה, בֹוִאי ָנא, בֹוִאי ָנא

 

ינּו ה ִלמּוד   ,ַאְך ַנְפִסיק פֹּ

ר  .ַהַבְיָתה ְנַמה 

נּו ׁש ְלַׁשָבת   ִנְתַקד 

 .ִבְפָרִחים ּוְבנ ר

  

 ,בֹוִאי ַהְברּוָכה, יבֹואִ 

 !יֹום ְמנּוָחה, יֹום ַׁשָבת

 !ַהַמְלָכה, בֹוִאי ָנא, בֹוִאי ָנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=115
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=115
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=134
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=134
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 :משוב ללמידה בנושא 

 בשבילי השבת היהודית ישראלית 

 

 

  1 2 3 4 5 

לא   
מסכים 
 כלל

לא 
 מסכים

מסכים 
 חלקית

מסכים  מסכים
 מאוד

העמקתי בערכים הלמידה במוצר שבת  עקבותב
 המובילים של בית הספר

          

פעילות מוזיאלית כפתיחה למוצר שבת גורמת 
 .להבנה וחיבור ערכי יותר לנושא

          

אמליץ לחבריי להתנסות במוצר שבת לקידום  
 .סובלנות

          

העיסוק בנושא השבת חשף אותי לנקודות מבט  
 .שלא הכרתי על השבת

          

מושגים ומנהגים חדשים על , הכרתי סמלים
 .השבת במהלך הלמידה

          

העיסוק בדילמות בנושא השבת אפשר לי ברור  
 .זהות פנימי בסוגיות שונות

          

ת שכל תלמיד ישראלי צריך ללמוד /אני חושב 
 .כמוני על פניה השונים של השבת

          

ת ללמוד באמצעות דילמות המפגישות /אני אוהב 
 .את עמדותיי ודעותיי עם חבריי

          

ארון הספרים 'המפגש עם טקסטים שונים מתוך  
 .חשוב בעיניי' היהודי

          

 

 

 

 ...על החוויה הרגשית, על דרך הלימוד, משהו אחד שיש לי להגיד על התוכן

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  


