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שבת ישראלית
הרב מאיר נהוראי 

 יו”ר ארגון בית הלל, רב 
המושב משואות יצחק

השבת היא יסוד של אורח חיים יהודי. אנחנו יונקים מהשבת 
שתי  בין  שתבוא.  לשבת  בכמיהה  ומצפים  השבוע  במהלך 
השבת  הקבוע.  במסלולם  היומיום  חיי  זורמים  שבתות 
ימים מזה  עומדת לא בסוף השבוע אלא באמצעו: שלושה 
כל  את  מאחדת  השבת  האמצעי.  היום  מן  הניזונים  ומזה, 
הזיקות שבין יחיד לעצמו, שבין יחיד למשפחתו, שבין יחיד 
עשיר  ביטוי  להן  נותנת  היא  לעמו;  יחיד  שבין  לקהילתו, 
העתיד  חזון  ואת  העבר  זכרון  את  מגלמת  השבת  וחיוני. 
כחוויה שבהווה; ומצד שני, השבת היא יסוד קיים בחברה 
שומרי  רק  לא  ולמחנותיה.  לחלקיה  בישראל  היהודית 
מצוות אדוקים נאמנים לה, כי אם אפילו יהודים שהתרחקו 
המערכת  בעוד  השנים,  במהלך  לצערנו,  מההלכה.  לגמרי 
הפוליטית עוסקת בשאלות דת ומדינה, הפכה השבת לסלע 
הפגנות  התקיימו  ובמהלכה  שונות,  קבוצות  בין  מחלוקת 
ומחאות שגרמו לשנאת חינם. למרות המחלוקת שהתמקדה 
רבים  קיומה.  עצם  על  הסכימו  כולם  השבת,  של  בצביונה 
לכוחו  מודעים  כולם  שבת.  שולחן  עורכים  ישראל  מבתי 
אוכלים  המשפחה,  בני  יושבים  שולחן שבת שמסביבו  של 
בדיחות  מספרים  עמוק,  שיח  ומנהלים  מיוחדים  מטעמים 
מציב  שבת  שולחן  ילדים.  משחקי  ומשחקים  משעשעות 
שמחים  אנו  הנוכחית  ובשבת  משפחתיים,  אתגרים  בפנינו 
לקראת אתגר חדש. בשבת זו יסעדו סביב השולחן משפחות 
בעלי רקע שונה. בשלב ראשון זה מרתיע, אך ככל שתתקדם 
הסעודה סביב השולחן נוכל לגלות שיש הרבה מהמשותף 
שלא הכרנו קדם לכן. דווקא משום כך חשבנו, רבני ורבניות 
בית הלל, לארגן שבת ישראלית, שמטרתה לפתוח את שולחן 
השבת לשכנים. להשתמש בסגולת השבת לחיבור ולגיבוש. 
אנו מאמינים שנוצרה הזדמנות מיוחדת לאחד בין הפלגים 
השונים בחברה הישראלית. נכון שישנן אמונות שונות וקיים 
מגוון של דעות, אולם אסור שמחיצה תפריד בינינו. ביקשנו 
שולחן  על  השיח  את  לעורר  הישראלית  השבת  באמצעות 
שבת משותף, וברוך ה' הצלחנו להוציא את התכנית לפועל 
ולהגשים חלום. קהילות בארץ הצטרפו אלינו ויצא הד נרחב 
זו. השבת  גדול לקראת שבת  בקרב הציבור בזכות קמפיין 
וכולנו תפילה  להיות תחילתו של תהליך,  צריכה  הנוכחית 
להצלחתה של השבת. יהי רצון שנצליח לשמור על מסורת 

ולארח לפחות פעם בשנה משפחות לארוחת שבת.

לכל שבת יש 
מוצאי שבת 

 אלישיב רייכנר
עיתונאי, חבר מועצה ציבורית 

”בית הלל”

כדי לעשות שבת ביחד, משפחה דתית וחילונית, צריך קודם 
כל לגור בסמיכות שמאפשרת את המפגש הראשוני. אלישיב 

רייכנר יוצא מהחומות
‘שבת ישראלית', הוא שם המיזם החדש שארגון רבני בית 
הלל מקדם בשבועות האחרונים. הרעיון הוא שבשבת הבאה 
או  שישי  ליל  לארוחת  לשולחן  יחד  ישבו  ודתיים  חילונים 
גם  יפה,  הרעיון  שואלים.  מי  את  תלוי  שבת,  ליל  סעודת 
אם לא הכי טבעי. ברור שקל יותר לעשות שבת עם חברים 
גם  זרים. אבל  אנשים  עם  מאשר  משפחה  בני  או  טובים 
ילדים בגן יודעים שכמעט כל קשר מתחיל באופן לא טבעי, 
הנוחות,  אי  של  הראשונים  הרגעים  על  ואחרי שמתגברים 

מתחילים להתחבר.
עומדת  לא  הלל'  'בית  שיזמו  המשותפת  השבת  סעודת 
רע  לא  סיכוי  לה  יש  אבל  הישראלית,  החברה  את  לשנות 
לעורר מחשבות ולהציב לאנשים מראה על המקום בו הם 
בחרו לחיות. לא מעט דתיים יגלו פתאום שיש להם בעיה 
חילונית.  משפחה  הקרובה  בסביבתם  למצוא  קשה  טכנית 
יהיה  הגדולות  בערים  שמתגוררות  הדתיות  למשפחות 
יותר קל. המשפחה החילונית נמצאת בדלת ממול, בקומה 
שמתחת או בבניין הסמוך. משפחה דתית שמתגוררת באחת 
השכונות הדתיות החדשות שנבנו בשנים האחרונות בעיקר 
חילונית  משפחה  רואה  לא  שהיא  פתאום  תגלה  דן,  בגוש 
מקילומטר. תושבי ישוב דתי שמחזיק בועדת קליטה מסננת 
ויגלו שיש להם בעיה לא פשוטה  וממיינת יסתכלו סביבם 

לאתר חילוני שיחלוק אתם את סעודת השבת.
לכן, אני שמח לא רק על הסעודות המשותפות שיפיק המיזם 
של רבני בית הלל אלא גם על המחשבות וההרהורים שאולי 
'השבת  שבעקבות  לחשוב  תמים  לא  אני  בעקבותיו.  יעלו 
הדתיות  השכונות  את  יעזבו  דתיות  משפחות  הישראלית', 
אני  הישראלית,  בחברה  להתערבב  כדי  הדתיים  והישובים 
מבין שלא כולם בנויים למיזוג כזה. ובכל זאת, מיזמים כמו 
שעשויים  אחרים  לאירועים  מצטרפים  הישראלית'  'השבת 

לעודד חיים ביחד.
הישראלית'  'השבת  מתקיימת  מעניינת  מקרים  בסמיכות 
שלושה ימים לאחר הבחירות המוניציפאליות. גם ה"אירוע" 
לצור  הזדמנות  הוא  שנים  לכמה  אחת  שמתקיים  הזה 
בחלק  ביום-יום.  נפגשות  שלא  אוכלוסיות  בין  חיבורים 
בין  יפים  חיבורים  האחרונים  בחודשים  נוצרו  מהרשויות 
אג'נדה  לקדם  במטרה  לימין  שמאל  ובין  לחילוניים  דתיים 
לזכות  שכדי  עיר  מדובר בראש  ולא  משותפת.  מקומית 
בתמיכה חוצת מגזרים מקשט את רשימתו באנשים מגוונים 
פעילים  ידי  על  מהשטח  שקמות  ברשימות  אלא  שונים, 
ההבדלים  מעל  שמתעלים  השורה,  מן  ותושבים  חברתיים 
באורח החיים, ומאחדים שורות כדי לקדם את העיר שלהם.

זה קורה למשל בירושלים עם רשימת 'ירושלמים' בראשות 
רחל עזריה שרצה כבר לקדנציה שנייה וזה קורה בתל אביב 
'דרום העיר', רשימה חדשה שמאחדת פעילים  עם רשימת 



השכונות  לקידום  שונות  אוכלוסיה  מקבוצות  חברתיים 
הדרומיות של תל אביב. ב'דרום העיר' תוכלו למצוא מתנחל 
חילוני  תקשורת  איש  עם  יחד  תורני  גרעין  וחבר  לשעבר 
שמאלני ואשכנזי ופעילת שכונות מזרחית וותיקה, כשכולם 

שמים את הניואנסים בצד לטובת עתיד השכונה.
והרשימות  הישראלית'  'השבת  של  המשותף  המכנה 
המשותפות הוא ששניהם דורשים סביבת מגורים מעורבת. 
גם בשביל לאכול סעודת שבת ביחד וגם בשביל לרוץ יחד 
למועצת העיר צריכים קודם כל לגור ביחד. אם לא מתגוררים 
זה לצד זה, גם לא אוכלים זה עם זה, ולא פועלים יחד לקידום 
בדיוק  שנראים  אנשים  עם  לבד  לגור  שרוצה  מי  הסביבה. 
כמוהו, יישאר לבד גם בשולחן השבת וגם בשולחן הישיבות 

של מועצת העיר.

השבת שלי
תמר בירם

אשת שיווק, חברה בכירה 
בצוות “שבת ישראלית”

מועדה של “שבת ישראלית” נקבע לשבת של פרשת “חיי 
מקום  המכפלה,  מערת  קניית  בסיפור  העוסקת  שרה”, 

קבורתם של אברהם אבינו ושרה אימנו.
שרה, אם כל האימהות, נקשרת בראש ובראשונה בתשוקתה 
הגדולה להיות אם. בדרך נס זכתה שרה בגיל מאוחר ביותר 

להרות וללדת את בנה בכורה, יחידה, יצחק.
הכנסת  בזכות  אבינו  אברהם  זכור  סגולותיו,  יתר  כל  בין 
האורחים ורוחב הלב שלו. השילוב של שתי הדמויות הללו 
מוביל אותנו אל סיפורה של ה”שבת הישראלית”, המביאה 
לידי ביטוי שני ערכים מרכזיים-ערך הכנסת האורחים וערך 
מדי  להתכנס  נוהגות  בישראל  רבות  משפחות  המשפחה. 
שבוע, בערב שבת, לארוחת ערב משותפת. בלא מעט בתים 
מטעמים,  מכינים  לקראתו,  מתכוננים  חשוב:  אירוע  זהו 
חוויה  מיצר  המשפחתי  הכינוס  חגיגי.  שולחן  עורכים 
המרוץ  מתחושת  מהותי  באופן  השונה  ומגבשת,  ייחודית 
שבת  בערב  המפגש  השבוע.  במהלך  חיינו  את  המאפיין 
בני  של  איחוד  ומאפשר  ורגועה,  נינוחה  באווירה  מתרחש 
המשפחה וחיזוק הקשר ביניהם. החוויה המשפחתית, החמה 
כאחת.  ודתיות  חילוניות  הזו מאפיינת משפחות  והמחבקת 
חילוניות  משפחות  זו  לצד  זו  גרות  בארץ  רבים  ביישובים 
לחלוטין.  שונים  שחייהן  בתחושה  דלת,  ליד  דלת  ודתיות, 
דומות  אף  דומות,  אלו  משפחות  רבים  שבמובנים  מסתבר 
מאד. יש להן חלומות משותפים, שאיפות דומות ולעתים גם 
אותן דאגות והתלבטויות. כל מה שצריך לעשות זה להיפגש, 

לדבר ולהכיר.
בשנים האחרונות הזדמן לי ולמשפחתי להיפגש כמה פעמים 
לארוחת ליל שבת בהרכב שכלל משפחות דתיות וחילוניות. 
בכל מפגש כזה למדנו משהו חדש ונחשפנו למנהגים חדשים 
שהשתלבו בארוחת השבת המשפחתית שלנו. ללא ספק היו 

אלה חוויות מיוחדות, מעשירות ומרגשות.
אני רוצה לברך את כל המשפחות שבחרו לקחת חלק במיזם 
הייחודי הזה, מיזם “שבת ישראלית”. שתהיה לכולכן חוויה 

בונה ומהנה!

מהי שבת 
ישראלית בשבילי?

רם שמואלי
תא”ל במיל. יו”ר רשת 

הארגונים הפתוחה 
“מתחברים”.

כולם  ב-1920.  ישראל  לארץ  הגיעו  שלי  והסבתות  הסבים 
וכדי להיות חלק מן המהפכה הציונית  באו מבתים דתיים, 
המסורת  את  היהודי,  הספרים  ארון  את  בצד”  “הניחו  הם 
שבמקום  והחליטו  בירושלים”,  הבאה  “לשנה  תפילת  ואת 
משמעותי  חלק  ויהוו  התפילה  את  יגשימו  הם  להתפלל, 

בתקומת עם ישראל בארצו.
מלחמות  בכל  נלחמו  השני,  הדור  בני  ובנותיהם,  בניהם 
ונשאו על גבם את המדינה הצעירה. לא היה להם  ישראל 
זמן לשאול שאלות: הם פשוט יישמו את החלום של ההורים, 

שעלו עשרות שנים לפניהם.
בנטל  לשאת  ממשיכים  השלישי,  הדור  בני  ואני,  חבריי 
היינו  מדוע  שאלות.  לשאול  כדי  עוצרים  גם  אך  הביטחון, 
צריכים לזנוח בצד את המסורת היהודית והמורשת בת אלפי 
השנים? אנו בהחלט מחפשים דרך לחזור אל אותה מורשת, 

אבל בדרך שלנו.
הדרך שבה נבנה הממסד הדתי במדינת ישראל לא מזמינה 
אנו  ולכן  שלנו,  למקורות  נועם  בדרכי  להתחבר  אותנו 
מחפשים דרכים חדשות-ישנות שאנו בוחרים אותן ומחדשים 
אותן. שבת ישראלית הינה הזדמנות עבור אלפים בישראל 
להתחבר ולחפש מהי השבת הישראלית שמתאימה לכולנו 
ומורשת,  מסורת  המשותף.  המכנה  סביב  אותנו  ומחברת 

היסטוריה ואמונה בדרכי נועם.
הרעיון של שבת ישראלית הינו דרך מעולה לחבר בין כולנו, 
דתיים ושאינם דתיים, סביב שולחן השבת ולהכיר זה את זה 

באופן אישי.
משפחות  לשבת  שמזמינות  הדתיות  המשפחות  רבות 
עבור  מעצימה  חוויה  כלל  בדרך  שמהווה  דבר  חילוניות, 
ומורשת לא מוכרת,  וחשיפה למסורת  המשפחה החילונית 
ועל כך אני מברך. יחד עם זאת, מעטות המשפחות החילוניות 
שמשתפות את חבריהן הדתיים בשבת שלהן, שלעתים היא 

מיוחדת ומלאה וייחודית מאוד, ועל כך אני מצר.
את  קלה  בדרך  מאפשרות  בעניין  הלל  בית  של  הפסיקות 
דתית  משפחה  לארח  נשמח  ואני  ומשפחתי  הזה,  הערוץ 
ולשתף אותה במשמעות העמוקה של השבת אצלנו בבית, 

משמעות שונה אך ייחודית ביותר.
להתראות סביב שולחן השבת!

מתחברים-בונים עתיד ביחד הינה רשת פתוחה של ארגונים ששמה לה 

למטרה לחזק את החיבור והערבות ההדדית בין

כלל חלקי החברה בישראל. רשת מתחברים מאמינה בחיבור באמצעות 

שיח בין רבים ושונים, יוזמת ומקדמת שיח המדגיש את המשותף בין 

כולנו, מבלי להתעלם ממחלוקות ואי-הסכמות. זאת מתוך תפיסת עולם 

המעודדת אחדות, אך לא אחידות.



 משבת בראשית
לשבת ישראלית

בנצי גיספאן
יו”ר תנועת ועו”ד,   איש עסקים 
“מתחברים - יהדות ישראלית”

השבת של מעשה בראשית היא זמן בו כל הפרטים נחים 
את  וחוגג  נח  האישי  היצירה  עולם  בו  זמן  ומתמזגים. 
כלליותו ומשמעותו כשהוא מתאחד וזוהר, ומאפשר לנו 
להתחבר ליקום, למשפחה, לחברה, לקהילה. הצעת שלד 

לשבת ישראלית משותפת.

מגשר  שיח  ליצור  הזדמנות  הוא  ישראלית”  “שבת  מיזם 
משותפת  יהודית  זהות  שיבטאו  תכנים  לעיצוב  שיתרום 
הפכה  למהותה,  בניגוד  השבת,  האבסורד,  למרבה  לכולנו. 
לנושא מפריד, מעמת ומחלק בין חלקי החברה הישראלית. 
למעשה  מגדיר  ולתכניה  אליה  היחס  שאופן  כך  כדי  עד 
שבת”,  “שומר  המונח  דוגמת  חברתי,  למגזר  השתייכות 
שהשבת,  קרה  כך  “דתי”.  למושג  נרדף  כשם  המשמש 
כמרכיב מרכזי בזהות היהודית, מהווה אחד מחסמי הכניסה 
ליצירת זהות יהודית ישראלית משותפת. המאמצים שנעשו 
סחר-מכר  באמצעות  המשותפים  החיים  על  להקל  בעבר 
ותן  “חיה  של  במובן  וקח  תן  על  המבוסס  דתי-חילוני, 
לחיות”, רק חידדו את שונות היחס. נדמה לי כי התמורות 
והצימאון  האחרון  בעשור  הישראלית  החברה  שעברה 
מרוץ  רקע  על  משותפים  ערכיים  רוח  למשבי  המתעורר 
החיים הטכנולוגי הבלתי נגמר, מאפשרים כיום להעז יותר 
שיתמקד  כזה  השבת,  סביב  אמיתי  שיתוף  ליצור  ולנסות 
במהות רוח השבת היהודית ולא בהיבט הטכני של מימושה. 
היונקים  משותפים  ישראלית”  “שבת  ערכי  ליצור  נוכל  כך 
משדה  השבת  תהפוך  וכך  בתכניה,  מחודשת  מהתעמקות 

מחלוקת ועימות לבסיס של ליכוד ושיתוף.

תפיסה זו של “שבת ישראלית” נשענת על המקור המקראי 
שלה - פרק א’ בספר בראשית - ומעוגנת בו. תיאור השבת, 
מציב  העולם,  מבריאת  אינטגרלי  כחלק  זה  בפרק  המופיע 
השבועי,  הזמן  ברצף  אוטונומית  זמן  כשמורת  השבת  את 
שהשביתה  וחירות,  חופש  שיתוף,  הרמוניה,  המגלמת 
את  אלא מאפשרת  תכניה  את  ממצה  אינה  בלבד  מעבודה 
היא  השבת  זו,  במשמעות  תכליתה.  מימוש  ואת  חווייתה 
ביטויי  נמחקים  בה  ומתחדשת,  חוזרת  שבועית  זמן  יחידת 
המחלוקות, ההבחנות וביטויי הקניין והיצירה האנושית; זמן 
בו אנו מתחברים למשהו על-זמני, על-אנושי שגדול מכולנו; 

נקרא לו א-לוהים, כוח עליון או אפילו רעיון. 

השבת אינה דתית במובן השטחי של ההגדרה, ואינה חילונית. 
חוגים שונים חטאו לעתים בהפיכתה לעוד “יום עבודה” טכני. 
כן, ביום השביעי המקודש אפשר לעבוד גם ב”לא לעבוד” 
- בהתעסקות מופרזת באינפלציה של איסורים שלא נותנים 
לנפש מנוח ולא לגוף מנוחה. האובססיה הזו עלולה להפוך 
את השבת לעוד יום שבועי של מימוש עצמי, מעט קנייני, 
המאמצים  זאת,  עם  דתי.  מעטה  הוא  לובש  שהפעם  אלא 

לערך  צמצומה  תוך  השבת  משמעות  לחילון  המלאכותיים 
סוציאלי-חברתי טהור, כעוד אחת מזכויות העובד, חוטאים 
למהות היום המיוחד הזה. לאמתו של דבר, כל ערך ביהדות 
שטחי וריק מתוכן כשאינו יונק ממקור עליון-ציווי א-לוהי 

על-אנושי, שרק מכוחו ניתן לבסס ערך משותף.

“שמור” ו”זכור”
רוב מוחלט בציבוריות הישראלית מאמין בא-לוהים וצמא 
להתחברות לערכי רוח נשגבים ומשותפים, ולא לעוד חוק 
על  מושתת  הישראלית  השבת  של  יופיה  ואכן,  סוציאלי. 
צירופם של שני נוסחי דיבר השבת, המופיעים בנוסח דומה 
במקרא,  הדיברות  עשרת  של  ההופעות  בשתי  שונה  אך 
מתרכז  האחרונות  בדיברות  ואחרונות.  ראשונות  המכונות 
שביתה  של  כביכול  הסוציאלי  בפן  באמצעי,  השבת  דיבר 

מעבודה:

ֶשׁת  ֱא-ֹלֶהיָך. ֵשׁ ה’  ָך  ִצְוּ ֲאֶשׁר  ַכּ ׁשֹו,  ְלַקְדּ ת  ָבּ ׁ ַהַשּ ֶאת-יֹום  “ָשׁמֹור 
ֱא- לה’  ת  ָבּ ַשׁ ִביִעי  ׁ ַהְשּ ָך. ְויֹום  ְמַלאְכֶתּ ל  ָכּ ְוָעִשׂיָת  ֲעֹבד,  ַתּ ָיִמים 
ַוֲאָמֶתָך  ָך  ְוַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  ַאָתּ ְמָלאָכה  ָכל  ַתֲעֶשׂה  ֹלֶהיָך; ֹלא 
ָינּוַח  ְלַמַען  ָעֶריָך,  ְשׁ ִבּ ֲאֶשׁר  ְוֵגְרָך  ָך,  ֶהְמֶתּ ְבּ ְוָכל  ַוֲחֹמְרָך  ְוׁשֹוְרָך 
ִצֲאָך  ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוֹיּ י ֶעֶבד ָהִייָת ְבּ מֹוָך. ְוָזַכְרָתּ ִכּ ָך ַוֲאָמְתָך ָכּ ַעְבְדּ
ָך ה’ ֱא-ֹלֶהיָך  ן ִצְוּ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה; ַעל-ֵכּ ׁם ְבּ ה’ ֱא-ֹלֶהיָך ִמָשּ

ת”. )דברים, ה’, י”א-י”ד( ָבּ ׁ ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַשּ

נימוק השבת בדיבר זה: “למען ינוח עבדך ואמתך כמוך” נראה 
כפונקציונלי. הוא פותח בכותר המעשי -“שמור”- המתייחס 
שמקורה  מעבודה  השביתה  אך  מלאכה”.  כל  תעשה  ל”לא 
בציווי “כאשר צווך ה’ א-לוהיך”, אינה ביטוי של מנוחה כעוד 
הטבה סוציאלית לעובד. היא נועדה להציב ערך עמוק יותר 
מנוחה  זוהי  מצרים”.  בארץ  היית  עבד  כי  ב”וזכרת  הנרמז 
של  והפוסט-מודרני  המודרני  במובן  לא  חירות,  שמבטאת 
פורקן ומימוש עצמי, אלא חירות של מנוחה, בה כל ביטויי 
האדנות, הקניין, השליטה והמימוש העצמי בעולם המעשה 
“נחים” - בעצם נמחקים. יום בו “עבדך ואמתך” הם “כמוך”. 
התחברות  מאפשר  ב”איך”,  המתמקד  ה”שמור”,  דיבר  וכך 
בכותר  המתבטא  השבת,  ייעוד  למימוש  לתכלית,  ל”מה”, 

“זכור” הפותח את דיבר השבת בדיברות הראשונות:

ל  כָּ ְוָעִשׂיָת  ֲעֹבד  ַתּ ָיִמים  ת  ֶשׁ ֵשׁ ׁשֹו.  ְלַקְדּ ת  בָּ ׁ ַהַשּ יֹום  ֶאת  “ָזכֹור 
ָכל  ַתֲעֶשׂה  ֹלא  ֱא-ֹלֶהיָך;  לה’  ת  בָּ ַשׁ ִביִעי  ׁ ַהְשּ ְויֹום  ָך.  ְמַלאְכֶתּ
ר  ֲאֶשׁ ְוֵגְרָך  ָך  ּוְבֶהְמֶתּ ַוֲאָמְתָך  ָך  ַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  ַאתָּ ְמָלאָכה 
ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ׁ ַהשָּ ֶאת  ה’  ָעָשׂה  ָיִמים  ת  ֶשׁ ֵשׁ י  ִכּ ָעֶריָך.  ְשׁ ִבּ
ַרְך ה’ ֶאת יֹום  ן ֵבּ ִביִעי, ַעל ֵכּ ׁ ּיֹום ַהְשּ ַנח ַבּ ם ַויָּ ר בָּ ל ֲאֶשׁ ם ְוֶאת כָּ ַהיָּ

הּו.” )שמות, כ’, ח’-י’( ֵשׁ ת ַוְיַקְדּ בָּ ׁ ַהַשּ

ה”שמור” - השביתה והמנוחה מה”אני” 
האינטרסנטי הקנייני, מעבודה ומיצירה 

אישית, מאפשרת לשוֵבת לצאת מהתחום 
הפרטי שלו ולהתחבר ל”זכור” - למרחב 

כללי יותר, למעשה בראשית, לאלוהיו, 
ואולי בעצם לעצמו ולצלם א-לוהים שבו



“למען ינוח עבדך ואמתך כמוך”, שהופיע   - הנימוק הקודם 
“שמור”, משמש כרקע והכנה למימוש הדיבר  תחת הכותר 
המופיע כאן. דיבר הפותח בכותר מופשט יותר - “זכור” - 
המחובר ומתייחס לנימוק שונה - “כי ששת ימים עשה ה’”, 
שמשמעותו הפנמה וזכירה אקטיבית אימננטית של מעשה 
הארץ  ואת  השמים  את  ה’  עשה  ימים  ששת  “כי   - בראשית 
את הים... וינח ביום השביעי...” כך חובר ה”שמור” ל”זכור”, 
השביתה   - ה”שמור”  אחד”.  בדיבור  וזכור  “שמור   - ומכאן 
ומיצירה  הקנייני, מעבודה  האינטרסנטי  מה”אני”  והמנוחה 
שלו,  הפרטי  מהתחום  לצאת  לשֹוֵבת  מאפשר   – אישית 
ולהתחבר ל”זכור” - למרחב כללי יותר - למעשה בראשית, 

לאלוהיו ואולי בעצם לעצמו לצלם הא-לוהים שניטע בו.

ל”שמירת שבת”   - ל”שמור”  אפוא  אינה מצומצמת  השבת 
הלכתית על פרטיה ודקדוקיה בלבד. היא מאפשרת לכולנו, 
דתיים וחילוניים, להתחבר אליה באמצעות ה”זכור” ולחוות 
של  והייעוד  המהות  חוויית  את  גם  הציבורי  במרחב  יחד 
מעשה  משמעות  ובהפנמת  בזכירה  המתמקדת  זו  השבת, 
גם להיבט המעשי של ה”שמור”.  זכירה שתקרין  בראשית, 
ומשמעות ה”זכור” של היום השביעי הבראשיתי צפה ועולה 
מעיון בפרק א בבראשית המסכם את מסכת הבריאה ביום 
השישי בציון “טוב מאוד” “הנה נתתי לכם את כל עשב זורע 
זרע, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ” “וירא א-לוהים את כל אשר 
עשה והנה טוב מאוד” ואז: “ויכלו השמים והארץ וכל צבאם..

ויברך א-לוהים את יום השביעי ויקדש אותו..”. ביום השביעי 
הבראשיתי, נחנכה מערכת מושלמת והרמונית, אדם–טבע-

בריאה המבטאת גילוי אלוהי בעולם. השבת היא אפוא יום 
בו אנו חווים את זיכרון ההרמוניה הבראשיתית של היקום; 
יחידת זמן שבועית בה אנו מטעינים את סוללת חיי ששת 
חיצוני  מתח  ממקור  וירטואלי,  בחשמל  שלנו  המעש  ימי 

שמשותף לכולנו ונמצא בכל אחד מאיתנו.

ראי הפלאים של השבת 
ההתנתקות מששת ימי המעשה של עבודה ויצירה המבטאת 
את ה”שמור”, היא התנאי להתחברות ל”זכור” של השביעי, 
כי היא מאפשרת מעבר מנקודת מבט אישית לנקודת מבט 
היום  זהו  והטבע.  הבריאה  החברה,  של  והרמונית  כללית 
של “למען ינוח שורך וחמורך”. כל ה”אני” שלך - יצירותיך, 
קניינך, רכושך, שורך, חמורך, האגו והביטוי האישי - “נחים” 
של  האלוהית  ההרמוניה  את  לחוות  כדי  זמן  פסק  ועושים 
החברים,  הקהילה,  המשפחה,   - ופרטיה  הבריאה  היקום: 
בהרמוניה  משתקפים  יחד  כולם   - הבהמה  העבד,  השכן, 

אלוהית זוהרת, וההבדלים נמחקים. 
ביטול האגו היום - יומי, הפרטי - תחרותי, בעולם היצירה 
בראשית.  מעשה  של  השבת  ביטוי  למעשה  זהו   - ההישגי 
זמן בו כל הפרטים נחים ומתמזגים לכלליותם, וכך נח עולם 
היצירה האישי וחוגג בעצם את כלליותו ומשמעותו כשהוא 
למשפחה,  ליקום,  להתחבר  לנו  ומאפשר  וזוהר,  מתאחד 

לחברה ולקהילה. 
בשבת אנו חוזרים להרמוניה הבראשיתית ומביטים על העולם 
לא בעיני האגו המצומצם של הפרט, זה שאף פעם לא יבוא 
על סיפוקו, אלא בעיני האספקלריה הכללית המאירה, שכל 
מה שנשקף ממנה זוהר יותר ומאיר. אנו כביכול נסוגים מעט 

לאחור ומציבים מול ששת ימי המעשה את “ראי הפלאים” 
עוצמתם  את  להכיל  כדי  אלא  לבטלם  כדי  לא  השבת,  של 
ולנשום מעט מהמכלול האלוהי הזוהר של היקום ומברכת 

“ויברך א-לוהים את יום השביעי ויקדש אותו”.

ואכן, השבת מהווה מוקד של השתקפויות זוהרות: ביום זה 
אפילו צער האבל עומד נכלם ונדחה מול עוצמת ההרמוניה 
של שבת בראשית אליה אנו חוברים וממנה אנו מתענגים. 
זוהרת  יום-יומית משתקפת כשהיא  בו כל תמונת חול  יום 
מאירה  השמש  למעדנים,  הופכים  היום-יום  מאכלי  יותר. 
יותר,  אדמדמה  השקיעה  יותר,  בוהקים  השמים  יותר, 
אפילו השכן ששוטף את מכוניתו בשבת משתלב בתמונת 
ההרמוניה הזו של יופי וגעגוע. וברכת ה”שלום” היומיומית 
הופכת מקסימה יותר עת מתווספת אליה מילת הקוד “שבת” 

–שבת שלום. 

וחיבור  ב”זכור”,  תחילה  התמקדות   - זו  דרך  כי  לי  נדמה 
על  גם  בהמשך  תקל   - ולתכלית השבתית  למהות  משותף 
בדיבור  וזכור  “שמור  שהרי  ה”שמור”,  בתוכן  ופתרון  מוצא 
ללא  “שמור”  גם  אין  אבל  “שמור”,  בלי  “זכור”  אין  אחד”. 
ה”זכור”. יצירת מסגרת פונקציונלית משותפת דורשת חיבור 
משותף לתכלית ערכית משותפת. זהו השלד ליצירת “שבת 
ומסורתיים  - דתיים, חילוניים  ישראלית” משותפת לכולנו 
שבועי   RESTART מעין  והתחברות,  העצמה  של  כיום   -

שיקרין ויעצב את ששת ימי המעשה שלנו. 

יו”ר תנועת “מתחברים-יהדות ישראלית” הפועלת לגבש  הכותב הוא 
את החברה בישראל סביב כור היתוך משותף של תרבות וזהות יהודית 

ישראלית מתחדשת.
mitchabrim1@gmail.com :לתגובות

.mitchabrim.org.il אתר

יצירת מסגרת פונקציונלית משותפת 
דורשת חיבור משותף לתכלית ערכית 

משותפת. זהו השלד ליצירת “שבת 
ישראלית” משותפת לכולנו - דתיים, 

חילוניים ומסורתיים - כיום של העצמה 
והתחברות



לקסיקון 
שבת

הרב עידו פכטר
רב קהילת “ישראל הצעיר” 

רמת פולג, נתניה

  זמני השבת  
על פי ההלכה היהודית, היום אינו מתחיל בבוקר או 
ויהי בוקר  “ויהי ערב   – בחצות הלילה אלא בערב 

למשמעות  בניגוד  לכן,  אחד”.  יום 
הערב  איננו  שבת  ערב  הרווחת, 

שבת(,  )מוצאי  השבת  שאחרי 
אלא הערב שבין שישי לשבת, 
הוא זמן כניסתה של השבת. 
בשקיעת  מצוין  זה  זמן 
יחול  השבת  צאת  החמה. 
בשעת צאת הכוכבים, אחרי 

קצת יותר מ-24 שעות, בזמן 
המצוין כיציאת השבת.

חכמים דרשו בתלמוד כי על זמנה 
ועד  החמה  משקיעת   – השבת  של 

המכונה  זמן,  תוספת  להוסיף  יש   – הכוכבים  צאת 
‘תוספת שבת’. את תוספת הזמן הזו יש להוסיף גם 
בכניסת היום השביעי וגם בצאתו, כך שלמעשה אנו 
מקדימים את כניסת שבת לפני השקיעה ומאחרים 
את יציאתה אחרי צאת הכוכבים. בין הערים השונות 
שבכניסת  התוספת  לזמן  באשר  הבדלים  ישנם 
בזמני  משמעותיים  לשינויים  הגורם  דבר  השבת, 
בירושלים  לדוגמה,  כך,  מקום.  בכל  נרות  הדלקת 
)ולכן  השבת  לכניסת  דקות  ארבעים  מוסיפים 
הדלקת הנרות תחול ארבעים דקות לפני השקיעה(, 
דקות.  עשרים  אביב  ובתל  דקות,  שלושים  בחיפה 
זמן יציאת השבת זהה יחסית בכל המקומות, מכיוון 
35 דקות אחרי   – שבכל מקום נקבע עיקרון אחיד 
השקיעה. נמצא שאת השבת אנו מכניסים בשלהי 
יום השישי, בעוד השמש בשמים, ומוציאים אותה 

מעט לאחר כניסתו של יום ראשון.
שלושה  לכך  להציע  ניתן  זאת?  עושים  אנו  מדוע 
האסורות  מפעולות  להתרחק  כדי  האחד:  טעמים. 
בשבת, נצטווינו להקדים את כניסת השבת ולאחר 

את יציאתה, ובכך נשמור על גבולות בטוחים.
את  להרגיש  שאפשר  הנובע,  מעיין  כמו  השני: 
רטיבותו גם בגדות הסמוכות לו, כך קדושת השבת 
מופיעה לא רק ביום השביעי אלא מקרינה גם על 
הזמנים שלפניה ולאחריה. כבר ביום שישי בשעות 
מיוחדת  תכונה  להרגיש  מתחילים  הצהריים  אחר 

באוויר, המלווה אותנו גם אחרי צאתה של השבת. 
כדי לציין זאת אנו מקדשים גם את הזמנים הללו.

השבת  האדם.  של  לאחריותו  נוגע  שלישי  טעם 
תלויה  ואיננה  חז”ל(  בלשון  )כך  וקיימת  קבועה 
היום  בבריאה,  א-להים  למנוחת  זכר  בהיותה  בנו. 
לאדם  זקוק  ואינו  היותו  מעצם  מקודש  השביעי 
את  מקבלים  שאיננו  להראות  כדי  אותו.  שיקדש 
רצוננו אלא מתוך אהבה  ונגד  כורחנו  השבת בעל 
והזדהות, אנו מבצעים פעולה שתקדים את כניסת 
כך  בה.  להתקדש  שלנו  הרצון  את  ותבטא  השבת 
גם ביציאתה. אנו מראים חביבותה של השבת עלינו 
בכך שאנו מראים כי קשה עלינו פרידתה, ולכן אנו 

מאחרים להוציאה. 

  הדלקת נרות  
הכנסת  בפעולת  הנשים  את  זיכתה  ההלכה 
השבת. האישה או הנשים בבית )תלוי במנהג 
הספרדים או האשכנזים( מדליקות שני נרות 
)אחד כנגד ‘זכור’ ואחד כנגד ‘שמור’(, ובמנהג 
ומברכות  הבית,  אנשי  כמספר  נרות   – אחר 

עליהם ‘להדליק נר של שבת’.
של  ממטרותיה  באחת  נעוץ  ההלכה  שורש 
יסוד  את  לשמר  היתר,  בין  נועדה,  השבת  השבת. 
הבית  בני  השבוע,  ימי  שבכל  בעוד  המשפחתיות. 
מתפזרים לעיסוקיהם וכמעט שאינם שוהים האחד 
בחברתו של השני, בשבת – מפאת חיוב הארוחות 
והמנוחה ממלאכה – בני המשפחה שבים איש אל 
זמן  זהו  הקדוש.  היום  את  יחדיו  ומעבירים  רעהו 

לשיתוף חוויות, לשיחות נפש ולהתלכדות.
תפקידם  הנרות  הנרות.  הדלקת  שורש  טמון  כאן 
לכבד את הבית. בימים עברו, בהם אמצעי התאורה 
לא היו נפוצים, הנרות היו מאירים את הבית ותורמים 
להשכנת שלום בין אדם לאשתו ובין הורים לילדיהם. 
הוספת אור זה הוגדרה בפי חכמינו כ”כבוד שבת” 
וכ”עונג שבת”. לאור זאת, בימינו, עם השתכללות 

להדלקת התאורה, נראה שקיימת חשיבות 
ליצור  כדי  בבית,  אורות 
המשפחה  בני  בהם  מרחבים 

יוכלו לאכול ולשהות יחד. 
עם זאת, התקנה להדליק דווקא 

בטלה,  איננה  שבת  נרות 
שכן ללא ספק יש בהדלקת 

נר על השולחן משום תוספת 
שעושים  )כפי  ויוקרה  כבוד 
יוקרה  במסעדות  היום  עד 

ובאולמות אירועים(.
ההדלקה  שמטרת  היות 
נהגו  הבית,  שלום  היא 



על  קצרה  תפילה  ההדלקה  לאחר  להתפלל  נשים 
בגידול  והצלחה  המשפחה  הצלחת  הבית,  שלום 
אישה  אין  שונות  מסיבות  שאם  כמובן,  הילדים. 
בבית או שהאישה אינה מסוגלת להדליק את הנרות, 

הגבר חייב להדליק נרות במקומה.

  קבלת שבת  
בבית  הנאמרת  מיוחדת  תפילה  הינה  שבת  קבלת 
הכנסת עם כניסת השבת. תפילה זו מורכבת מקובץ 
לקבלתה  כביטוי  הנאמרים  ופיוטים  תהילים  פרקי 
של השבת, ואשר מהווים תוספת מקדימה לתפילת 
זו איננה  ערבית של שבת. בשל העובדה שתפילה 
חובה כמו תפילות הקבע )שחרית, מנחה וערבית(, 
וכן  לאומרה,  קטן  ילד  ציבור  כשליח  המעלים  יש 
לבימה  הרגיל  משנים את מקומה מעמוד התפילה 

)בעיקר בקהילות אשכנזיות(.
שיר  ‘מזמור  הוא  שבת  בקבלת  המרכזי  המזמור 
מכריזים  אנו  בו  צ”ב(,  פרק  )תהילים  השבת’  ליום 
על קדושתו של היום ולמעשה מקבלים את השבת. 
אך עם השנים, בהשפעת מקובלי צפת במאה ה-16, 
נוספו עוד טקסטים לתפילה. המפורסם שבהם הוא 
הפיוט ‘לכה דודי’ שחובר על ידי ר’ שלמה אלקבץ, 
הלוי  – שלמה  )שמו  מקובל סלוניקי שעלה לצפת 
– מרומז בראשי התיבות של הפיוט(. פיוט זה זכה 
לחנים.  של  רבות  ולעשרות  רבה  לפופולאריות 
בשל מרכזיותו, הוא הפך לטקסט המרכזי שבו אנו 

מקבלים את השבת.

השקפת  תמצית  את  משקף  דודי’  ‘לכה  הפיוט 
במועד  במיוחד  המתבטא  השבת,  על  המקובלים 
בעולמות  תיקון  חל  בשבת  לדבריהם,  כניסתה. 
וההופעות  המידות  וכל  והתחתונים,  העליונים 
לכדי  ומתאחדות  שבות  הא-להים  של  השונות 
‘לכה  המשפט  של  האמיתית  המשמעות  זו  אחד. 
)כפי שידוע  הדוד  הוא  כלה’. הקב”ה  לקראת  דודי 
ממגילת שיר השירים( והוא הולך אל הכלה, כנסת 
ישראל, ויחד הם מקבלים את השבת. איחוד הדוד 
והכלה מביא כמובן בשורת גאולה לכל העולם, כפי 

שמבטא הפיוט.

לפני הפיוט נוהגים כיום להוסיף עוד מספר מזמורים. 
יש הפותחים ב’מזמור לדוד’ ויש מקדימים 
בהם  כשהראשון  מזמורים,  עוד  לומר 
‘לכו נרננה’. ברוב הקהילות ובתי  הוא 
הכנסת זכה טקס זה לחשיבות וחביבות 
יתירה, הן בגלל אופיו השמח והשירה 
והן בשל העובדה שאנו  אותו  המלווה 
על  החביבה  השבת  את  בו  מקבלים 
ישראל. בקהילות שונות יש המקדימים 

לקבלת השבת את אמירת שיר השירים, ויש השרים 
את הפיוט ידיד נפש לר’ אלעזר אזכרי.

  שלום עליכם / אשת חיל  
ופונה  בבית  המשפחה  מתכנסת  התפילה  לאחר 
לסעודת השבת. לפני הקידוש שפותח את הסעודה 
נוהגים לשיר את הפיוט ‘שלום עליכם’ )עם גרסאות 
מקבלים  אנו  זה  בפיוט  העדות(.  בין  שונות  מעט 
המדרש  פי  שעל  השלום,  מלאכי  המלאכים,  את 
מלווים את האדם בחזרתו מבית הכנסת ומתפעלים 
לשבת.  מעניקים  ומהכבוד שאנו  הערוך  מהשולחן 
לזכות  כדי  לעומתם,  לשלום’  ‘ברכוני  השרים  יש 
בתוספת ברכה, אך יש המקפידים לדלג על בית זה, 
על פי העיקר החמישי מי”ג עיקרי האמונה האוסר 

להתפלל ולבקש דבר מאת המלאכים.
 

חיל’.  ‘אשת  הוא  הקידוש  לפני  המושר  נוסף  פיוט 
נאמרים  בו  משלי,  מספר  ל”א  פרק  למעשה  זהו 
דברי הילול ושבח לאשת החיל אשר עמלה ורואה 
ברכה במעשה ידיה. במקור הותקן פיוט זה להיאמר 
לכבוד השכינה ששורה בשבת, אך כיום מכוונים גם 
כל  על  החיל,  והערכה לאשת  דברי שבח  לאמירת 

פועלה עבור החברה, הבית והמשפחה.

ֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ׁ ָשׁלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָשּ
רּוְך הּוא דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

)3 פעמים(

ּבֹוֲאֶכם ְלָשׁלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון
רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

)3 פעמים(

ׁלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ְרכּוִני ְלָשׁלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּ ָבּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

)3 פעמים(

ׁלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֵצאְתֶכם ְלָשׁלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּ ְבֹּ
רּוְך הּוא דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

)3 פעמים(

פיוט נוסף המושר או נאמר לפני הקידוש הוא ‘אשת 
משלי,  מספר  ל”א  פרק  למעשה  הוא  הפיוט  חיל’. 
אשר  החיל  לאשת  ושבח  הילול  דברי  נאמרים  בו 
עמלה ורואה ברכה במעשה ידיה. במקור פיוט זה 
בשבת,  ששורה  השכינה  לכבוד  להיאמר  הותקן 
אך כיום הוא משמש כאמירת דברי שבח והערכה 
הבית  החברה,  עבור  פועלה  כל  על  החיל,  לאשת 

והמשפחה. 



ִניִנים ִמְכָרּה ֵאֶשׁת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרֹחק ִמְפּ
ָלל ֹלא ֶיְחָסר ְעָלּה ְוָשׁ ּה ֵלב ַבּ ַטח ָבּ ָבּ
יָה ל ְיֵמי ַחֶיּ ָמַלְתהּו טֹוב ְוֹלא ָרע ֹכּ ְגּ

יָה ֶפּ ֵחֶפץ ַכּ ַעׂש ְבּ ים ַוַתּ ִתּ ְרָשׁה ֶצֶמר ּוִפְשׁ ָדּ
ִביא ַלְחָמּה ְרָחק ָתּ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר ִמֶמּ ָהְיָתה ָכּ

ְלַנֲעֹרֶתיָה.  ְוֹחק  ְלֵביָתּה  ֶטֶרף  ן  ֵתּ ַוִתּ ַלְיָלה  עֹוד  ְבּ ָקם  ַוָתּ
ָחְגָרה  ֶרם.  ָכּ ָנְטָעה  יָה  ַכֶפּ ִרי  ִמְפּ ֵחהּו  ָקּ ַוִתּ ָשֶׂדה  ָזְמָמה 

ץ ְזרֹוֹעֶתיָה ַאֵמּ ְבעֹוז ָמְתֶניָה ַוְתּ
ְיָלה ֵנָרּה ה ַבַלּ י טֹוב ַסְחָרּה ֹלא ִיְכֶבּ ָטֲעָמה ִכּ

ְמכּו ָפֶלְך יָה ָתּ יׁשֹור ְוַכֶפּ ָחה ַבִכּ ְלּ ָיֶדיָה ִשׁ
ָחה ָלֶאְביֹון ְלּ ְרָשׂה ֶלָעִני ְוָיֶדיָה ִשׁ ּה ָפּ ָפּ ַכּ

ִנים יָתּה ָלֻבׁש ָשׁ י ָכל ֵבּ ֶלג ִכּ ׁ ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשּ
ָמן ְלבּוָשּׁה ּה ֵשׁׁש ְוַאְרָגּ ים ָעְשָׂתה ָלּ ַמְרַבִדּ

ִשְׁבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ ְעָלּה ְבּ ָעִרים ַבּ ׁ ְשּ נֹוָדע ַבּ
ַנֲעִני ר ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכּ ְמֹכּ ָסִדין ָעְשָׂתה ַוִתּ

ְשַׂחק ְליֹום ַאֲחרֹון עֹוז ְוָהָדר ְלבּוָשּׁה ַוִתּ
ְתָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה יָה ָפּ ִפּ

יָתּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא ֹתאֵכל ה ֲהִליכֹות ֵבּ צֹוִפָיּ
ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה ׁרּוָה ַבּ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְשּ

ָנה ָלּ נֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאְתּ ָעִלית ַעל ֻכּ ַרּבֹות ָבּ
ל ׁה ִיְרַאת ה’ ִהיא ִתְתַהָלּ ִפי ִאָשּ ֶשֶׁקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהֹיּ

ָעִרים ַמֲעֶשׂיָה ׁ ִרי ָיֶדיָה ִויַהְללּוָה ַבְשּ נּו ָלּה ִמְפּ ְתּ

  ברכת הילדים  
הסעודה.  לפני  הילדים  את  לברך  הוא  נוסף  מנהג 
יש העושים זאת לאחר הקידוש, ויש שעושים זאת 
נובע  והוא  זה  בקבלה,  יסודו של מנהג  גם  לפניו. 
מכוחה של הנשמה היתירה שניתנת לאדם בשבת 
את  מניחים  ההורים  המתברך.  על  ברכה  להשפיע 
ידיהם על ראשי כל אחד מן הילדים ומברכים אותם 
בברכה מיוחדת. נוסח הברכה לקוח מברכת יעקב 
ליוסף ולבניו ומברכת הכהנים. ברכה זו מרבה אף 
בין  הקשר  לחיזוק  תורמת  במשפחה,  שלום  היא 
ההורים לילדיהם, ונותנת ביטוי לאהבה של ההורים 
הילדים  שעל  והכבוד  להערכה  גם  כמו  לילדיהם 

לרחוש כלפיהם בעקבות זאת.

לזכר:
ְמֶרָך,  ְוִיְשׁ ׁה.ְיָבֶרְכָך ה’  ְוִכְמַנֶשּ ֶאְפַרִים  ְכּ ֱא-ֹלִהים  ְיִשׂיְמָך 
ְלָך  ְוָיֵשׂם  ֵאֶליָך  ָניו  ָפּ ה’  ׂא  ָך,ִיָשּ ִויֻחֶנּ ֵאֶליָך  ָניו  ָפּ ה’  ָיֵאר 

ָשׁלֹום

לנקבה:
ה’  ְוֵלָאה.ְיָבְרֵכְך  ָרֵחל  ִרְבָקה  ָשָׂרה  ְכּ ֱאֹלִהים  ְיִשׂיֵמְך 
ֵאַלִיְך  ָניו  ָפּ ה’  ׂא  ְך,ִיָשּ ְוָיֹחֵנּ ֵאַלִיְך  ָניו  ָפּ ה’  ְמֵרְך,ָיֵאר  ְוִיְשׁ

ְוָיֵשׂם ָלְך ָשׁלֹום

  קידוש וחלות  
באמירת  נפתחת  השבת  סעודת 
שאנו  ברכה  הוא  הקידוש  הקידוש. 

מציינים  אנו  ובו  יין,  כוס  על  עורכים 
אנו  זו  לברכה  השבת.  של  קדושתה  את 
מקדימים את הפסוקים המדברים אודות 
קביעתה של השבת כיום מנוחה עוד מימי 
בריאת העולם )‘ויכולו השמים וגו’’(, וכן 
זכר  השבת  היות  את  במהלכה  מציינים 

ליציאת מצרים. מעבר לכך, נהגו בקהילות 
ישראל השונות להוסיף פסוקים שונים לנוסח 

הקידוש.

ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ׁ ַהָשּ ַוְיֻכּלּו  י.  ׁ ִשּ ׁ ַהִשּ יום 
ּיום  ַבּ ֱא-לִהים  ַוְיַכל  ְצָבָאם:  ְוָכל 

ְשּׁבת  ַוִיּ ִביִעי ְמַלאְכּתו ֲאֶשׁר ָעָשׂה.  ׁ ַהְשּ
ל ְמַלאְכּתו ֲאֶשׁר ָעָשׂה:  ִביִעי ִמָכּ ׁ ּיום ַהְשּ ַבּ

בו  י  ִכּ אתו.  ׁש  ַוְיַקֵדּ ִביִעי  ׁ ַהְשּ יום  ֶאת  ֱא-לִהים  ַוְיָבֶרְך 
ָרא ֱא-לִהים ַלֲעׂשות:  ל ְמַלאְכּתו ֲאֶשׁר ָבּ ָשַׁבת ִמָכּ

ָנן ְוַרּבוַתי:  ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ
ֶפן:  ִרי ַהָגּ ה ה’. ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ּבוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ִמְצוָתיו  נּו ְבּ ָשׁ ה ה’ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. ֲאֶשׁר ִקְדּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
רון  ַאֲהָבה ּוְבָרצון ִהְנִחיָלנּו. ִזָכּ ת ָקְדׁשו ְבּ ַבּ ְוָרָצה ָבנּו. ְוַשׁ
ה ְלִמְקָרֵאי קֶדׁש  ִחָלּ י הּוא יום( ְתּ ְלַמֲעֵשׂה ְבֵראִשׁית. )ִכּ
ל  ָתּ ִמָכּ ְשׁ י ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואוָתנּו ִקַדּ ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. )ִכּ

נּו:  ַאֲהָבה ּוְבָרצון ִהְנַחְלָתּ ת ָקְדְשָׁך ְבּ ַבּ ים( ְוַשׁ ָהַעִמּ
ת: ָבּ ׁ ׁש ַהַשּ ה ה’. ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

לאחר הקידוש נוטלים ידיים ופותחים את הסעודה 
משנה”(. >לחם  שמכונה  )מה  חלות  שתי  בבציעת 

שתי החלות נועדו להזכיר את המן אותו אכלו בני 
ישראל במדבר. במקום המן שפסק מלרדת בשבת, 



שני  כפולה,  מנה  שישי  ביום  ישראל  בני  קיבלו 
בשבת,  השתמשו  הם  הזו  במנה  מן.  של  עומרים 
ומכאן המנהג לבצוע שתי חלות. את החלות נוהגים 
לכסות במפה, בין היתר, גם בשל הדמיון למן, שהיה 

מכוסה מתחתיו ומעליו בשכבת טל.

  ארוחת שבת וזמירות  
כדי לכבד את השבת, תיקנו חכמים להדר בארוחת 
לבו  את  המענגים  טובים  במאכלים  ולתבלה  שבת 
לצמצם  האדם  שעל  נפסק  אף  להלכה  אדם.  של 
במאכלים לאורך השבוע כדי לשמור מאכלים טובים 
מיוחדים  מאכלים  השתרשו  השנים,  עם  לשבת. 
לכך  הקלאסית  הדוגמה  השבת.  לארוחות  שיוחדו 
וטעם  צורה  עם  לחם  אלא  שאיננה  החלה,  היא 

מיוחדים, הנאפה לצורך השבת.
בשל קדושת השבת, נהגו לתבל את הסעודה בשירי 
קודש ובדברי תורה. הסעודה היא גם זמן טוב ללבן 
סוגיות משפחתיות ולשתף בחוויות שעברו על בני 

המשפחה לאורך השבוע.
 

מה ידידות
ה ְלָכּ ת ַהַמּ ָבּ ִדידּות ְמנּוָחֵתְך ַאְתּ ַשׁ ַמה ְיּ

ה ְנסּוָכה ֵכן ָנרּוץ ִלְקָראֵתְך ּבֹוִאי ַכָלּ ְבּ
ְבָרָכה ְגֵדי ֲחמּודֹות ְלַהְדִליק ֵנר ִבּ ְלבּוׁש ִבּ

ל ָהֲעבֹודֹות ֹלא ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה ֶכל ָכּ ַוֵתּ
ְרּבּוִרים ּוְשָׂליו ְוָדִגים ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ

ים ל ִמיֵני ַמְטַעִמּ ֵמֶעֶרב ַמְזִמיִנים ָכּ
ִמים ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ עֹוד יֹום מּוָכִנים ַתּ ִמְבּ

ִׂמים ה ִמיִנים ְשׁתֹות ֵיינֹות ְמֻבָשּ ָמּ ְוַלֲערֹוְך ַכּ
ָעִמים ָכל ָשׁלׁש ְפּ ים ְבּ ְוַתְפנּוֵקי ַמֲעַדִנּ

ְרּבּוִרים ּוְשָׂליו ְוָדִגים ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ

ִלי ְמָצִרים ַנֲחָלה ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ִייָרׁש ְבּ
ה יר ָוָרׁש ְוִתְזּכּו ִלְגֻאָלּ דּוהּו ָעִשׁ ִויַכְבּ

ה ֹמרּו ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָלּ ְשׁ ת ִאם ִתּ ָבּ יֹום ַשׁ
ִביִעי ָנִגיָלה ׁ ֲעבֹודּו ּוַבְשּ ֶשׁת ָיִמים ַתּ ֵשׁ

ְרּבּוִרים ּוְשָׂליו ְוָדִגים ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ

ֲחָפֶציָך ֲאסּוִרים ְוַגם ַלֲחׁשֹוב ֶחְשּׁבֹונֹות
נֹות ְך ַהָבּ ֵדּ ִרים ּוְלַשׁ ִהְרהּוִרים ֻמָתּ

ְנִגינֹות ַח ִבּ דֹו ֵסֶפר ַלְמַנֵצּ ְוִתּנֹוק ְלַלְמּ
ּנֹות ּוַמֲחנֹות ָכל ִפּ ֶפר ְבּ ִאְמֵרי ֶשׁ ְוַלֲהגֹות ְבּ

ְרּבּוִרים ּוְשָׂליו ְוָדִגים ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ

ת ָבּ ׁ ֵהא ְבַנַחת עֹוֶנג ְקָרא ַלַשּ ִהּלּוָכְך ְתּ

יַבת ַדת ֶנֶפׁש ְמִשׁ ַחת ְכּ ַבּ ָנה ְמֻשׁ ׁ ְוַהֵשּ
ת ִחַבּ י ְלָך ָעְרָגה ְוָלנּוַח ְבּ ֵכן ַנְפִשׁ ְבּ
ן ּוַבת ים סּוָגה ּבֹו ָינּוחּו ֵבּ ִנּ ּׁשֹוַשׁ ַכּ

ְרּבּוִרים ּוְשָׂליו ְוָדִגים ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ

ת ְמנּוָחה ָבּ א יֹום ַשׁ ֵמֵעין עֹוָלם ַהָבּ
ּה ִיְזּכּו ְלרֹוב ִשְׂמָחה ִגים ָבּ ְתַעְנּ ל ַהִמּ ָכּ

לּו ִלְרָוָחה יַח ֻיָצּ ֵמֶחְבֵלי ָמִשׁ
דּוֵתנּו ַתְצִמיַח ְוָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה  ְפּ

מנוחה ושמחה
ים תֹון יֹום ַמֲחַמִדּ ָבּ הּוִדים יֹום ַשׁ ְמנּוָחה ְוִשְׂמָחה אֹור ַלְיּ

רּוִאים  ְבּ ל  ֹכּ ׁה  ָשּ ְלִשׁ י  ִכּ ְמִעיִדים  ה  ֵהָמּ ְוזֹוְכָריו  ׁשֹוְמָריו 
ְועֹוְמִדים:

בֹוִהים ְוָרִמים ל ְצָבא ָמרֹום ְגּ ים ָכּ ַמִים ֶאֶרץ ְוַיִמּ ֵמי ָשׁ ְשׁ
ָיּה ה’ צּור עֹוָלִמים: י ְבּ ת ְרֵאִמים ִכּ ין ְוָאָדם ְוַחַיּ ִנּ ַתּ

אֹו ִמֹבּ ׁשֹו  ְלַקְדּ ָשׁמֹור  תֹו  ְסֻגָלּ ְלַעם  ר  ֶבּ ִדּ ֲאֶשׁר   הּוא 
ְוַעד ֵצאתֹו:

ל ְמַלאְכּתֹו: י בֹו ָשַׁבת ֵאל ִמָכּ תֹו ִכּ ת ֹקֶדׁש יֹום ֶחְמָדּ ָבּ ַשׁ
ָצְך ת ֵאל ַיֲחִליָצְך קּום ְקָרא ֵאָליו ָיִחיׁש ְלַאְמּ ָבּ ִמְצַות ַשׁ ְבּ
ָבר ָרָצְך: י ְכּ ִשְׂמָחה ִכּ ל ַחי ְוַגם ַנֲעִריָצְך ֱאכֹול ְבּ ִנְשַׁמת ָכּ
ים ְורּוַח ְנִדיָבה רֹוב ַמְטַעִמּ ה ְבּ ֶנה ֶלֶחם ְוִקּדּוׁש ַרָבּ ִמְשׁ ְבּ

י ָהעֹוָלם  ִביַאת ּגֹוֵאל ְלַחֵיּ ּה ְבּ ִגים ָבּ ְתַעְנּ ִיְזּכּו ְלַרב טּוב ַהִמּ
א: ַהָבּ

  ברכת המזון  
לנו  שסייעה  ירושלים,  על  נוספת  וברכה  ומטובה, 
שנות  אלפיים  במשך  ציון  שיבת  חלום  את  לזכור 
מאוחרת  בתקופה  תוקנה  הרביעית  הברכה  גלות. 
פי המסורת  על  בביתר.  המרד  כשלון  לאחר  יותר, 
ביתר  הרוגי  וגופות  נס  נעשה  בגמרא,  המובאת 
ברכת את  תיקנו  ולכן  בכבוד,  ונקברו  הסריחו   לא 

הטוב והמטיב.



שבת לנשמה-
מקורות לשיח 

ולדיון 
לאה ווהל-סגל

מנהלת תוכניות השבת, 
תנועת תיקון.

לנו  ביותר  שהעניקה  הגדולות  המתנות  אחת  היא  השבת 
הגלומה  הישנה-חדשה  המשמעות  היהודית.  המסורת 
התייחסויותינו  את  לרענן  להעמיק,  הזדמנות  היא  בשבת 

אליה ולהפוך אותה לרלוונטית לחיינו.
ומשוררים,  פרשנים  הוגים,  של  טקסטים  מבחר  להלן 
הם  הטקסטים  השבת.  של  שונים  במימדים  העוסקים 
מתקופות שונות ומזוויות ראיה מגוונות.  אנו מזמינים אתכם 
השבת  של  מהותה  על  וציבורי  קהילתי  משפחתי,  לדיון 
בישראל 2013 ומקווים כי העושר הטקסטואלי יתרום לשיח 

ויעורר השראה.
תנועת “תיקון” היא תנועה של אנשי ציבור, מחנכים, אומנים ופעילים 
ובין  היהודית  ההתחדשות  בין  לקשר  למטרה  לה  ששמה  חברתיים 
על  לעמוד  היא  שלנו  המטרות  אחת  בישראל.  ומדינה  חברה  שאלות 
המשמר שהזכות לחגוג את השבת, אותה אנו רואים כזכות לאנושיות, 
חוץ-פרלמנטרית  תנועה  היא  תיקון  מאתנו.  אחד  מאף  תילקח  לא 

הנתמכת על ידי קרן מתנאל.
www.tikunisrael.org.il 

המורה ליוגה שלי נהגה להדגיש שהרפיה היא התרגיל 
העמידה  תנוחות  הראש,  עמידות  לא  ביותר.  הקשה 
המורכבות, אלא דווקא ההרפיה. כל מי שיודע משהו על 
הכוח הממכר של העבודה יודע על הקושי לעצור, לוותר 
על פירותיה, להניח בצד את דאגות העתיד, את קימורי 
המצח. אפשר לשאול כאן: מה הרווח שלי מהרפיה מן 
התשוקה לעבוד, למה לא להספיק עוד משהו? מה כבר 
יצא לי מזה? התשובה אינה שכר כזה או אחר, אחרת 
היינו הופכים את המנוחה לפעולה לקבלת שכר. אם יש 
כאן שכר הוא ממין אחר, והוא מוכר לכולנו. כל אחד 
לעבודה,  מעבר  שנמצאת  אישיות  הוא  מאיתנו  ואחת 
ויש  לי,  לתפקיד, לקריירה. התפקיד, הקריירה מקריים 
פיתוי גדול ועצום לזהות את עצמי איתם, במיוחד אם הם 
מפרגנים. ובכל זאת, פיתוי זה מסתיר בוהק של נפשנו 
מאיתנו, בוהק שזורח רק כשעוצרים. כל לחץ, הישגיות 
נשימה,  הגיח.  ממנה  לקונכייה  אותו  מחזירים  ודהירה 
יין- ים, מזג אויר סגרירי, לחם,  עלה, כוכב, כחול של 

ובכלל, מעשה בראשית, נחווים אחרת. אני זוכה בכבודי 
כאדם, שאינו מותנה על ידי הישגי העבר שלי. המעבר 
ברור.  נהיה  הוא  הזמן  עם  אבל  פעם,  בכל  קשה  הזה 
אחרי הניתוק מן המלאכה, עם כניסת השבת, הפגישה 
עם הילדה, ההורים, ביקור חברים, קריאה, שירת יחד, 
והבגד השונה-שורה גם השלום. הקסם בו אינו מנוגד 
לשגרה, אין בו פתטיות, אין בו “אקזוטיות” והוא גם לא 
אבותינו  ושל  ואבי  אמי  של  שלי,  כולו  כל  הוא  דביק. 
ואמותינו. עם היציאה ממנו, חוזרים לעבודה, מדליקים 
את מסכי המחשב, אבל אז אנו מוגנים מן ההתלהבות 
שלנו לעבודה, מן הקנאה והתחרות הצמודים אליה, מן 

הרצון לרצות את המעביד...עד השבת הבאה.
ד”ר מאיר בוזגלו, יו”ר תנועת תיקון

“אבותינו לא נמאסו עליהם שבתותיהם ומועדיהם, אף על 
פי שחזרו עליהם כל ימי חייהם כמה וכמה פעמים בנוסח 
ואתערותא  חדש  טעם  פעם  בכל  בהם  מצאו  הם  אחד. 
חדשה. ויודע אתה מפני מה? מפני שהייתה בהם לחלוחית 

וברכת החג שכנה בנפשם..
השבת ולא התרבות של תפוחי זהב או תפוחי אדמה היא 
בשובנו  ועתה  נדודיו.  ימי  בכל  עמנו  קיום  על  ששמרה 

לארץ אבות, הנשליכנה אחרי גונו ככלי אין חפץ בו?” 
חיים נחמן ביאליק, 1873-1934

מה  על  לבו  על  לשים  פנאי  לו  אין  המעשה  ימי  “כל 
בא לעולם הזה. וביום השבת יש לו להתעורר משנתו 

ולהרגיש חיות הרוחניות שבנפשו” 
פרי צדיק )הרב צדוק הכהן מלובלין( 1823-1900

ת ָבּ ׁ ָאה ַהַשּ ...ּוְבֶטֶרם ָבּ
ֶטֶרם הֹוְפכֹות ַנֲעֵלי ַההווה ְלִזְכרֹון ַנֲעֵלי ֶהָעָבר ְבּ

ֲאִני זֹוֶכה ְלֶרַגע ׁשּוב ִלְהיֹות
י ֶהָחׂשּוף ת ָיָדיו ֶשׁל ָאִבי ַעל ָראִשׁ ַפּ ַחת ִכּ ַתּ

ָבְרכֹו אֹוִתי ְיָבֶרְכָך ֱאלוִהים ְבּ
צדוק עלון נולד ב1954 

 “אנו יהודים מקוריים ואנו רוצים למצוא צורת חיים מתאימה לנו, אנו 
נחדש את כל הזוהר של השבת, ניקח את כל הטוב שהיה בדברים 
הקדושים וכל מה שאנו זקוקים לו כאנשי טבע וכפועלים-ולנו יש 
צורך בשבת יותר מאשר למישהו אחר-נרים זאת על נס ונבנה על 

פי זה את החיים”.
ברל כצנלסון 1887-1944

ת  ַבּ ַשׁ ֹקֶדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ׁ ַהְשּ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה  ָעֶשׂה  ֵתּ ָיִמים  ֶשׁת  ֵשׁ
תֹון לה’ )שמות פרק לה, ב( ָבּ ַשׁ

“שבת שבתון-מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי”
רש”י )רבי שלמה יצחקי( 1040-1105



“היהדות היא דת של ‘הזמן’ ותכליתה קידוש הזמן. בעוד שלאדם שעיקר מעייניו 
נראות  השעות  וכל  משתנה,  בלתי  אחת  כרציפות  הזמן  נראה  ל’מקום’  נתונים 
שוות זו לזו, אטומות וריקניות, הרי חש התנ”ך ברוב חליפות גווניו של הזמן. אין 
שתי שעות דומות זו לזו. כל שעה היא יחידה, מיוחדת, אין כמוה, והיא יקרה עד 

אין שיעור.
הפולחן היהודי אפשר לתאר אותו כאמנות המעצבת צורות בזמן. כאדריכלות של 
הזמן.... משמעותה של השבת היא-לחוג את הזמן ולא את המקום. ששת ימים 
אנו חיים תחת יד הרודנות של הדברים אשר במקום. ביום השבת אנו משתדלים 
לקשר עצמנו לקדושה שבזמן...לפנות עצמנו מן התוצאות של היציאה ולפנות 
היום  העולם...  בריאת  אל  ולפנות  הבריאה  מעולם  להיפנות  היצירה.  סוד  אל 
השביעי הוא בבחינת ארמון שאנו בונים בזמן. קירותיו עשויים מנשמה, משמחה 

וממידת ההתאפקות..” אברהם יהושוע השל 1907-1972

מֹוָה  ה ֶשֹּׁלא ָהְיָתה ָכּ י ֶחְמָדּ ָשׁם ָיַדְעִתּ
ת ָבּ ַשׁ ִביִעי ְבּ ׁ ַמן ַההּוא ָהָיה יֹום ַהְשּ ְוַהְזּ

. ַהּ ִמים ִלְגֹבּ י ִאיָלנֹות ָהיּו ִמְתַעְצּ ֵדּ ְוָכל ַבּ

ַע ָנָהר ִלְנֹבּ ִביב ׁשֹוֵטף ְכּ ְוָהאֹור ֵהֵחל ִמָסּ
ה ָחַמד. ל ַהַחָמּ ְלַגּ ל ָהַעִין ֶאת ַגּ ְוַגְלַגּ

מֹוָה. ה ֶשֹּׁלא ָהְיָתה ָכּ י ֶחְמָדּ ָאז ָיַדְעִתּ
...

ת  ָבּ ַשׁ ִביִעי ְבּ ׁ ְואֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה יֹום ַהְשּ
חמדה/דליה רביקוביץ 1936-2005

ְלַהְדִליק ֵנרֹות ְבָכל ָהעֹוָלמֹות-
זֹוִהי ַשָּבת. 

ת  ְלַהְדִליק ֵנרֹות ַשָבּ
זֹוִהי ְקִפיַצת-ֶנֶפש ֲהַרת ְנצּורֹות 

ְלָים ָנְהָדר, ֶשֵיש ָבה ִמְסתֹוִרין 
ֶשל ֵאש ַהְשִקיָעה. 

ְבַהְדִליִקי ַהֵנרֹות ֵיָהֵפְך 
ֶחְדִרי ִלְנַהר ִדי-נּור

ְבַאְשדֹות ָּבֶרֶקת שֹוֵקע ִלִּבי.
שבת וחול/ זלדה 1914-1984

...אבי אבי
אשר עסק בעולמות

אשר קידש שבתות בעארק נקי
אשר היה בקיא מאין כמוהו

בהלכות בית הכנסת.
אני אני

שהרחקתי עצמי
הרחק אל תוך ליבי...

דברי רקע ראשוניים/ ארז ביטון נולד ב 1942

הברורה,  העדות  היא  "השבת 
המעידה  והזוהר,  האור  רבת 
של  המוסרית  המשמעות  על 
אור  להפיץ  וכדי  המונותיאיזם. 
עליו אנו עומדים בנקודה זו שהיא 
האדם.  בני  אל  א-לוהים  אהבת 
מוצא אתה בשבת כלל כל אהבת 

א-לוהים זו ". 
הרמן כהן 1842-1918

“וביום השביעי שבת וינפש-ולכן נעשה השביעי 
להשיג  הכנה  תוספת  והיא  יתרה,  נפש  בעל 
פעולתו,  בשלמות  יתברך  האל  אליו  שכיון  מה 

באמרו: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו”.
פירוש ספורנו לספר שמות פרק לא פסוק יז

1470-1550 לערך

“אמר ר’ יוחנן משום רשב”י: כל המצוות שנתן הקב”ה לישראל, נתן להם 
בפרהסיה, חוץ משבת שנתן להם בצנעא, שנאמר: “ביני ובין בני ישראל 
אות היא לעולם”. נתן להם בצנעא? את הנשמה היתרה, דאמר ר’ שמעון 
ולמוצאי שבת  נותן הקב”ה באדם בערב שבת,  יתירה  נשמה  לקיש:  בן 
נוטלין אותה הימנו.” “ורש”י מוסיף שם : נשמה יתרה- רוחב לב למנוחה 

ולשמחה ולהיות פתוח לרוחה ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו”.
תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ט”ז עמוד א

דונש בן לברט 920-990
נולד בפס שבמרוקו, נסע ללמוד בבבל אצל רבי סעדיה גאון. נדד לספרד שם 
המשקל  שיטת  לחלוץ  נחשב  ספרד.  משוררי  ומגדולי  בלשן  היה  ולימד.  חי,יצר 
וגאולה  מנוחה  כיום  השבת  ביום  עוסק  עצמו  הפיוט  העברית.  בשירה  הכמותי 

רוחנית לאדם.

 דרור יקרא לבן עם בת
וינצורכם כמו בבת 

נעים שמכם ולא יושבת
שבו ונוחו ביום שבת 

דרוש נווי ואולמי
ואות ישע עשה עימי 
נטע שורק בתוך כרמי
שעה שוועת בני עמי 



שבת ישראלית היא ערך שנצטרך לבנות ביחד, 
הנה מספר אמירות הנשמעות בעניין זה... 

“בסדר... יום מנוחה חשוב, אבל מי אמר שזה חייב להיות שבת?
מה רע ביום שלישי במקום שבת?” 

“הייתי רוצה לשיר עם ילדיי סביב שולחן השבת, אני יודע שזו מתנה שתישאר להם לכל 
החיים אבל הילדים היום עושים מה שהם רוצים.”

“אף אחד לא יקבע לי מתי לפתוח את החנות שלי! ואם בשבת אני מרוויח כפליים?!
איש לא יקבע לי מתי לעבוד!”

“שבת היא עניין דתי, מה הקשר לערכים של כבוד האדם, למעמד העובד?”

“לדעתי לא הוגן שבקיצוצים האחרונים לקחו לנו את כוסית העראק של סעודה 
שלישית...בקבוק ראשון בכל חודש היה צריך להיות בחצי מחיר...” 

“עונג שבת שלי הוא... קניות וקניות”/ “עונג שבת שלי הוא.. ביקור במוזיאון”/ “עונג 
שבת שלי היא.. תפילה”/ “עונג שבת שלי הוא..טיול בחיק הטבע”

“שבת היא חלק מהותי מהרעיון של מדינה יהודית, מדינה אשר בה לא מציינים את 
השבת אינה יכולה להיקרא “יהודית”. זו אולי הנורמה היחידה שגם מחזקת את הערך של 

כבוד האדם אשר חשוב כל כך לדמוקרטיה.”

ומה האמירה שלך?

leawohl@gmail.com לתגובות אפשר לכתוב לתנועת תיקון ל

מה קורה למשפחה שמבלה שבת שלמה יחד?
בסרט "אמא של שבת" )ענבר נמדר, בי"ס מעלה, 2004(

כל השאלות עם כל התשובות. מומלץ לצפות בסרט לפני שבת  
www.maale.co.il .ולפתח דיון בשולחן שבת

מעלה, בית הספר 
לטלוויזיה לקולנוע 
ולאמנויות, ירושלים



ֲעֹבד ְוָעִשׂיָת  ֶשׁת ָיִמים ַתּ ׁשֹו: ֵשׁ ת ְלַקְדּ ָבּ ׁ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשּ
ת ַלה’ אלקיָך ֹלא ַתֲעֶשׂה  ָבּ ִביִעי ַשׁ ׁ ָך: ְויֹום ַהְשּ ל ְמַלאְכֶתּ ָכּ
ָך  ּוְבֶהְמֶתּ ַוֲאָמְתָך  ָך  ַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  ַאָתּ ְמָלאָכה  ָכל 

ָעֶריָך: ְשׁ ְוֵגְרָך ֲאֶשׁר ִבּ

מאמינות במדים

לפרטים נוספים:
מדרשת לינדנבאום, רח' לייב יפה 51, ירושלים

(אוטובוס מס' 7 מכיכר הדוידקה)

www.lind.org.il ,02-6710043 :'טל
חפשי אותנו בפייסבוק ותתעדכני     

או"ת
מדרשת

לינדנבאום

שמיניסטית,
מה את עושה בשנה הבאה?

הנך מוזמנת לימי לימוד והיכרות
עם התכניות השונות במדרשת לינדנבאום

ימי ההיכרות יתקיימו בעז"ה
ביום שני, ח' בכסלו תשע"ד (11.11.13)

וביום רביעי, י"ז בכסלו תשע"ד (20.11.13)
במדרשת לינדנבאום

בתכנית:

התכנסות, הרשמה וכיבוד קל  9:00
"מה נמלצו לחכי אמרתך" דברי פתיחה עם הרב אהד טהרלב  9:15

"קול אשה" הרב שוקי רייך  9:45
לימוד בחברותות לקראת השיעור  10:30

"בין וודאות לספק או- מה זו אמונה?" גב' חנה גודינגר(דרייפוס)  11:30
ארוחת צהרים  12:15

מפגש עם נציגי הצבא ובוגרות  13:00
"דמותו של יעקב בספר בראשית" הרב חיים נבון  14:30

נשמח לראותך!

ראיונות יתקיימו

במהלך

ימי ההיכרות

תכנית הדס כוללת

ליווי מתמיד ומשמעותי

של צוות המלמדים

במהלך השירות הצבאי

 הדס 
שנת לימוד תורה ושירות צבאי בגרעין

בחיל החינוך, חיל המודיעין וחיל האויר
(תכנית תלת שנתית)

 הדס - מסלול חדש וייחודי! 
שירות ביחידת הסייבר בחיל המודיעין

בתפקיד יוקרתי ומסווג, בעל השפעה קריטית על 
שדה הקרב הווירטואלי, המבטיח מקצוע נחשק גם באזרחות 

 תושיה
שנת לימוד תורה לפני שירות לאומי או צבאי



החזרת השבת 
לשיח הישראלי – 
שאלות למחשבה ולדיון
הרבנית ד"ר פנינה נויבירט
מרצה ליהדות ומשפטים, 
חברת הנהלת “בית הלל”

בשנת 2000 ניסחו יחדיו הרב יעקב מדן ופרופ' רות גביזון 
אמנה שתפקידה להגדיר כללים חדשים להסדרי דת ומדינה, 
איבד  גוריון  בן  בימי  שנקבע  קוו  שהסטטוס  הבנה  מתוך 
את הרלוונטיות שלו. מטרת כתיבת האמנה הייתה להגיע 
להבנות מתוך שיח ולא מתוך כפייה, מאבקים וחקיקה. אחד 
במרחב  השבת  שאלת  הוא  באמנה  המרכזיים  מהנושאים 
הציבורי. השבת היוותה סלע מחלוקת בין דתיים וחילונים 
מראשית ימי המדינה. האמנה פותחת בתובנה שהשבת הינו 
כרצונו.  לנוח  אדם  של  זכותו  זאת  ועם  רשמי,  מנוחה  יום 
הדגש באמנה הוא על מציאת קווי מתאר להסכמה, על סמך 

העיקרון של "יותר תרבות ופחות מסחר". 
במקורות הנלווים לאמנה מצוטטים רבים מאבות הציונות, 
שראו חשיבות רבה ביצירת צביון מיוחד לשבת, אף שלא 
ברל  מצוטט  היתר,  בין  שבת.  שומרי  עצמם  את  הגדירו 
את  להפוך  "עלינו  העבודה:  תנועת  ממנהיגי  כצנלסון, 
שבתותינו וחגינו למדורות של תרבות... השבת בשבילי היא 
של  הראשון  הסוציאלי  וההישג  העברית,  התרבות  מעמודי 
הכרח  שהיה  בוש  ואני  האנושית.  בהיסטוריה  העובד  האדם 

לעשות עניין זה... עניין להסכם פוליטי".
"אין  הרוחנית:  הציונות  מנהיג  העם,  אחד  מצוטט  כן  כמו 
ערך  להכיר  בשביל  במצוות  מדקדק  או  ציוני  להיות  צורך 
השבת... מי שמרגיש בלבו קשר אמיתי עם חיי האומה, בכל 
הדורות, הוא לא יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל 
בלי 'שבת מלכתא'.... אפשר לאמור בלי שום הפרזה כי יותר 
משישראל שמרה את השבת שמרה השבת אותם, ולולא היא 
שבוע,  בכל  רוחם  חיי  את  וחידשה  'נשמתם'  להם  שהחזירה 
היו התלאות של ימי המעשה מושכות אותם יותר ויותר כלפי 
מטה, עד שהיו יורדים לבסוף לדיוטה התחתונה של 'חומריות' 

ושפלות מוסרית ושכלית".
לעצמנו  שמנו  ישראלית",  "שבת  מיזם  את  הגינו  כאשר 
השבת  של  פניה  עיצוב  על  השיח  את  לחדש  למטרה 
הישראלית במרחב הציבורי. זכינו למספר מועדים מיוחדים 
רחבה  הסכמה  יש  צביונם  על  אשר  היהודי,  השנה  בלוח 
מדוממים  כולנו  הכיפורים  ביום  הישראלית.  בציבוריות 
את מנועי הרכבים וביום הזיכרון כולנו נאלמים דום כאחד 
לשמע הצפירה. ההסכמה הציבורית אודות צביון מועדים 
אלו לא הושגה אודות להוראות החוק. ההיפך הוא הנכון: 
היו  מיד  הכיפורים,  ביום  נסיעה  על  האוסר  חוק  היה  לו 
מתקוממים רבים נגד החוק והיו נוסעים ביום זה. הקשיבו 
מצב  לרגע  "נניח  ז"ל:  גוב  ענת  המחזאית  של  למילותיה 
אוטופי, שבו יש לחילונים זכות בחירה. האם היינו בוחרים 
הרגע  על  מוותרים  היינו  האם  הימים?  ככל  תהיה  ששבת 
הזה ביום שישי, בסביבות ארבע אחר הצהריים בערך, שבו 
הכול נסגר, אי אפשר יותר לעשות סידורים )ברוך השם(, 
חיים  שאנחנו  הזו  המתמדת  ההמולה  נפסקת  אחת  ובבת 
איתה יום יום, ומשתרר שקט שאין יפה ממנו. האם אנחנו 

נגד  הצודקת  במלחמתנו  הזה?   השקט  על  לוותר  מוכנים 
השימוש הציני שעושים פוליטיקאים דתיים בשבת, עלינו 
להיזהר לא לשפוך את השבת עם המים". )מצוטט באמנת 

גביזון-מדן(.
החברה  ומדינה,  דת  בנושאי  מאבקים  של  שנים  לאחר 
מקום  יותר,  ובוגר  יותר  עמוק  במקום  נמצאת  הישראלית 
הקשר  ולחיזוק  היהודית  הזהות  להעמקת  השתוקקות  של 
למקורות, בד בבד עם חיים בסגנון מודרני ועכשווי בקדמת 
להשקיע  עלינו  מתמיד,  יותר  כעת  והטכנולוגיה.  התרבות 
במרחב  לשבת  משותפת  זהות  ביצירת  כבירים  מאמצים 
הדדי  כבוד  של  להסכמות  רק  לא  להגיע  עלינו  הציבורי. 
לזכויות של כל אחד מהצדדים, אלא גם ובעיקר על קידום 
קשר  ללא  לכולם,  משותפים  להיות  עשויים  אשר  ערכים 

הכרחי לפן ההלכתי של השבת. 
רש"י מסביר שהמושג "שבת שבתון" המופיע מספר פעמים 
בתורה משמעותו-"מנוחת מרגוע ולא מנוחת ארעי". מנוחת 
עראי הינה מנוחת של בריחה והתנתקות, מנוחה שלא בהכרח 
מייצרת יצירה חדשה. השבת איננה רק חופש ממשהו, אלא 
חופש למשהו, יום חופשי שמטרתו לייצר משהו חדש, ערכי, 
תרבותי, חברתי, רוחני. איך עושים זאת? מה עשויים להיות 
תשוחחו  אם  נשמח  ועוד  זאת  על  המשותפים?  העקרונות 
במהלך ארוחות השבת המשותפות ותחזירו לנו משוב עם 
תובנות ורעיונות, משוב שנוכל לעבד ודרכו לעורר מחדש  

את השיח הציבורי בנושא. אנא חשבו 

ושוחחו על השאלות הבאות:
מהי השבת עבורכם? 

1.יום מנוחה לגוף ולנשמה. 
2. יום של בילוי משפחתי משותף.
3. יום של תפילה, חיזוק ואמונה.

4. יום של התחברות רוחנית עצמית או לקהילה.
5. יום חופשי ללא כל מסגרת.

על אלו מרכיבים וערכים ברעיון השבת עשוי להיות קונצנזוס 
רחב?

האם יש לשמר דווקא את הערכים ההיסטוריים הדתיים של 
דתיים  שאינם  חדשים  תכנים  לתוכה  לצקת  שיש  או  השבת, 

דווקא? 

האם חיוני שיהיה חוק הנובע מהסכמה לגבי השבת ויכפה על 
כל אזרחי המדינה את הוראות החוק, או שמא צריך לקדם את 

השבת כערך חינוכי ולא בחקיקה? 

האם נכון לחוקק חוקים סוציאליים לגבי איסור /היתר עבודה 
בשבת, או שמא צריך לאפשר חופש פעולה בנושא זה? מהן 
ההשלכות החברתיות שעשויות להיות לכל אחת מאפשרויות 

אלו?

עד כמה חוקים מגבילים, כגון איסור תחבורה בשבת, מרחיקים 
את הציבור החילוני מערכי השבת? האם הציבור הדתי אכן 

מתעקש לאסור בחקיקה תחבורה ציבורית בשבת? 

מה מקומם של מוסדות בילוי ותרבות בשבת ישראלית בחזון 
אידיאלי?  

office@beithillel.org.il אנא שלחו את המשובים ל
והקשבה,  אחדות  של  שבת  שלום,  שבת  לכולנו  שתהיה 

אהבה והבנה!
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(במדבר לג, נג)

לקרקעות
המרכז הארצי

הדור הבא של ההשקעות

שלך תאמר לךתודה

המשפחה

! קרקע חקלאית פרטית בטאבו - במרקם עירוני

קרקעות דרך הנדיב
כרכור חנה  פרדס 

ל-20 רוכשים
בלבד!

₪135,000
החל שלב ב‘

המכירה המוקדמת
הסתיימה בהצלחה!

המרכז הארצי לקרקעות 
חושב היום על עתידכם 
ועתיד ילדיכם.

: התקשרו

*4939
w w w . k a r k a o t . b i z



מפת ישראל: 
השולחן,  על  ישראל  מפת  את  פורסים 
והראשון  למקום,  רמז  נותן  המקריא 
הוא  המפה  על  המקום  את  שמזהה 

הזוכה. 

המקום הכי נמוך בעולם
)ים המלח(

המקום הכי גבוה בארץ
)הר החרמון(

הכרזת העצמאות
)תל אביב(

הצריף של בן גוריון
)שדה בוקר(

מלחמת דוד וגוליית
)תל עזקה(

מחנה המעפילים
)עתלית(

קברי המשוררות רחל ונעמי שמר
)בית העלמין כנרת(

בית שי עגנון
)ירושלים(

הבית של הנשיא חיים ויצמן
)מכון ויצמן )רחובות((

עיר על שם חוזה המדינה
)הרצליה(

הקיבוץ העגול
)נהלל(

הקיבוץ הראשון
)דגניה(

איפה הונף דגל הדיו
)אילת(

מיקום פסל האריה השואג
)תל חי(

מגילות ים המלח נמצאות היום ב...
)היכל הספר, גבעת רם, ירושלים(

מעשה ב... שהיו מסובין ב... והיו מספרין 
ביציאת מצריים כל אותו הלילה. 

)צומת מסובין(

משחקים לשולחן שבת 
 אילן פרידמן

פנטומימה:
מקבל  המתנדב  מתנדב,  בוחרים 
להציג את המושג  עליו  מושג.  עם  כרטיס 
החפץ(  על  להצביע  )מבלי  בפנטומימה 

ועל המשתתפים לגלות במה מדובר.

מושגים לדוגמא:
נרות

שולחן
יין

ברכת הבנים
סידור
חלות

נטילת ידיים

משחקי שירים
)עבריים ישראליים כמובן(: 

קבוצה  כל  לקבוצות,  להתחלק  נא 
שכל  בסבב  ומתחילים  מילה  מקבלת 
קבוצה מוצאת שיר עם המילה שלה עד 
הרעיונות.  נגמרים  כלשהיא  שלקבוצה 

מילים לדוגמא: שבת, ירושלים, ישראל
מסביב  הסדר  ולפי  א',  באות  מתחילים 
שיר  להתחיל  אחד  כל  על  לשולחן 
שמתחיל באות הבאה לפי הסדר. שרים 

קצת וממשיכים למשתתף הבא. 
את  הכולל  כלשהו  שיר  לשיר  מתחילים 
המילה שבת, שרים בית אחד ומפסיקים 
בסיום הפזמון, צריך למצוא שיר שמתחיל 
באות האחרונה של הפזמון, וממשיכים עד 
שנגמרים הרעיונות. הזוכה הוא מי שמצא 

הכי הרבה שירים. 
בו את המילה שבת,  מתחילים שיר שיש 
מי שיש לו רעיון קוטע את השירה במילה 
מסויימת בשיר ומתחיל שיר אחר באותה 

מילה. 



אורח נבחר: 
אפשרות  לנו  יש  שלנו,  הבאה  לסעודה 
היהודים  כל  מאוד.  מיוחד  אורח  להזמין 
בעולם )גם אלו החיים היום וגם אלו שכבר 
נפטרו( נתנו את הסכמתם להגיע לסעודה, 

עלינו לבחור את מי אנו מזמינים.
מי  לבחור  זוג  כל  על  לזוגות.  מתחלקים 
האורח הנבחר שלהם, ולהציג בפני כולם. 

והסבירו  והציגו  בחרו  הזוגות  שכל  לאחר 
להגיע  נסו  שבחרו,  מי  את  בחרו  למה 

לבחירת אורח מוסכם על כולם.
נסו לחשוב על 3 שאלות שהייתם שואלים 

את האורח הנבחר. 

ראשי תיבות:
מהמילים  תיבות  ראשי  להמציא  נסו 
יין,  קידוש,  חלות,  נרות,  שבת,  הבאות: 

מלח, ברכה, כיפה.

חופשת אחדות ישראל:
שנתי  חופש  יום  עוד  לתת  בכנסת  אושר 
יש  ישראל,  עם  אחדות  את  לחגוג  שנועד 
תאריכים   10 של  רשימה  מתוך  לבחור 
היסטוריים  אירועים  שמציינים  אפשריים 

איזה תאריך יהיה בו החופשה?

ט"ו באב
)לאחר האיסור להתחתן עם שבט בנימין 
זה  ביום  בעקבות סיפור הפילגש בגבעה, 

הותרו כולם להתחתן זה בזה.(

כ"ג כסלו תרצ"ז, 7.12.1936
)עליית היישוב כפר חיטים היישוב הראשון 

של חומה ומגדל(

י"ג שבט תש"ה, 27.1.1945
)שחרור אושוויץ , יום השואה הבינלאומי(

ט"ז כסלו תש"ח, כ"ט בנובמבר 1947 
)ההצבעה על הסכם החלוקה באו"ם(

כ"ו תמוז תשי"א,30.7.1951
)הבחירות הראשונות לכנסת(

ט' אייר תשכ"ה, 11.5.1965 
)חנוכת מוזיאון ישראל בירושלים(

כ"ח כסלו תשכ"ז, 11.12.1966 
)היום שבו ש"י עגנון זכה בפרס נובל(

ו' כסלו תשל"ד, 1.12.1973 
)פטירת בן גוריון(

ו' תמוז תשל"ו, 4.7.1976
)מבצע אנטבה(

כ' תשרי תשע"ב, 18.10.2011
)שחרור גלעד שליט(

טיול בארץ:
נבחרתם כולכם יחד כצוות תכנון של טיול 
של  היא  הקבוצה  ישראל.  לארץ  מיוחד 
10 משפחות יהודיות מניו זילנד, שילדיהם 
חוגגים בר\בת מצווה. אף אחד מהם לא 
היה אי פעם בישראל, וסביר להניח שהם 
גם לא יגיעו שוב לארץ. יש להם סה"כ 5 ימי 
לבחור  עליכם  אחת.  ושבת  בישראל  חול 
מה חמשת המקומות שהכי חשוב וכדאי 
שישהו  כדאי  ואיפה  בארץ  לבקר  להם 

בשבת היחידה שלהם בארץ. 



בית הלל - נעים להכיר

 B.Hillel : בית הלל-הנהגה תורנית קשובה )ע.ר( 58-0559441, חפשו אותנו בפייסבוק 

www.BeitHillel.org.il :)אתר בית הלל )למידע ולתרומות twitter.com/Beit_Hillel : חפשו אותנו בטוויטר 

מייל: office@BeitHillel.org.il | כתובת למכתבים: עקיבא 47 רעננה 43201,

https://trum.ly/donate/6 :פקס: 03-7617477 לתרומות

ronennoy@gmail.com | 052-7710121 :הרב רונן נויבירט, מנכ"ל בית הלל

yuvalby6@gmail.com | 054-8068229 :יובל בן יהודה, עוזר מנכ”ל בית הלל

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ובואו לעשות יחד איתנו את השינוי!

הנהגה תורנית קשובה

במה אנחנו עוסקים?
הלכה ודמוקרטיה

בתוקף  הכרה  כוללת  להלכה  שמחויבות  מאמינים  אנו 
החקיקה,  ורשויות  החוק  כיבוד  ישראל,  מדינת  מוסדות 
מוחלטת  ונאמנות  ישראל  במדינת  והאכיפה  השפיטה 

לשירות בצה”ל.

מעמד האישה

האישה  של  מעמדה  בקידום  רוחנית  חשיבות  רואים  אנו 
מאמינים  זאת,אנו  במסגרת  היהדות.  ובעולם  בחברה 
ובהוראתה,  התורה  בלימוד  נשים  של  מעורבותן  בהגברת 
ובהעצמת  וציבוריים  קהילתיים  הנהגה  בתפקידי  בשיתופן 
חלקן בתוך עולם היהדות. ברוח זו בחרנו לשתף נשים באופן 
האורתודוכסי  לארגון  להפוך  ובכך  הארגון  בהנהגת  מלא 

הראשון העושה כן.

חינוך

המודרני,  העולם  לערכי  וקשוב  בחינוך פתוח  אנו מאמינים 
ומחויבות  היהודי  החינוך  ערכי  על  השמירה  עם  בבד  בד 
מוחלטת להלכה, למסורת ולמחשבה היהודית. אנו מאמינים 
בערכה של האקדמיה ובחשיבות לחינוך יהודי עמוק, אשר 

אינו מתבדל מהחברה הכללית.

במה אנו מאמינים?
הנהגה תורנית קשובה השתלבות ולא התבדלות

הישראלית.  מהחברה  נפרד  בלתי  חלק  עצמנו  רואים  אנו 
אנו מאמינים בחשיבות השילוב המלא בחברה, באקדמיה, 
על  ביקורת  לעיתים  לנו  יש  אמנם,  ועוד.  העבודה  בשוק 
התנהלות המרחב הציבורי בישראל, אך את הביקורת הזו 
ייעודנו הוא לרומם את  והזדהות.  אנו מביעים מתוך אהבה 

החברה הישראלית-מבפנים, ולא מבחוץ.

מנהיגות נשית

אנו מאמינים בשיתוף נשים בתפקידי הנהגה ציבוריים. ברוח 
זו בחרנו להיות ארגון הרבנים האורתודוקסי הראשון בעולם 
שפתח את שורותיו בפני נשים. תלמידות חכמים ומנהיגות 
קהילות  רבני  לצד  ביתן,  את  הלל  בבית  ימצאו  רוחניות 

ומרביצי תורה.

שותפות עם הציבור

מתוך  הציבור,  כלל  עם  מלאה  בשותפות  מאמינים  אנו 
ובעוצמה של הציבור. המבנה הארגוני של  אמונה בחכמה 
בית הלל כולל בתוכו שותפות של מנהיגים שאינם רבנים, הן 
בהנהלת הארגון, הן בועדות השונות והן במסגרת המועצה 

הציבורית.

קולם של רבים

קולו של בית הלל מייצג את קולו של הרוב הדומם בחברה 
הדתית והישראלית. בבית הלל חברים קרוב ל 200 רבנים 
ומייצגים  הארץ,  ברחבי  שונות  בקהילות  הפועלים  ורבניות 
המגזרים  ישראלים,מכל  של  אלפים  מאות  של  קולם  את 

והזרמים.

 

בית הלל הנהגה תורנית קשובה הנו ארגון מנהיגות תורנית 
200 רבנים ורבניות מקרב הציונות הדתית,  המונה קרוב ל 
אשר נולד מתוך הצורך להשיב למרכז המפה הנהגה תורנית 
וקירוב  ישראל  באהבת  ולהרבות  וקשובה  מאירה  מתונה, 
לבבות. הנהגה זו מיועדת הן עבור הציבור הדתי והמסורתי והן 
עבור כלל עם ישראל, הצמא ומחפש את קולה של היהדות 
השקולה, הסובלנית ומאירת הפנים; יהדות המונהגת בדרכי 
הישראלית  לחברה  רלוונטית  בשורה  להביא  שתוכל  נועם, 
של ימינו. בית הלל הנהגה תורנית קשובה מאמין בנצחיותה 

של תורת ישראל ומחויב באופן מוחלט להלכה היהודית.
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