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דברים לשבת ישראלית
ראובן (רובי) ריבלין ,נשיא המדינה
חכמים מספרים לנו על שמאי הזקן ,בר הפלוגתא של הלל ,ועל
כך שכל השבוע שלו היה מכוון לקראת שבת .אם הלל היה מוצא
מאכל טעים במיוחד בימי השבוע הוא היה שומר אותו לשבת .וכך
"כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת".
את הסיפור התלמודי היפה הזה מביאים ביאליק ורבינצקי
ב'ספר האגדה' ,כאומרים :השבת היא שבת של כולם ,של בית הלל
ושל בית שמאי.
לכל אחד מאתנו יש את השבת שלו ,יש מי ששבתו קודש ויש מי
ששבתו חול .יש מי ששבתו סובבת סביב בית הכנסת ,זמירות השבת
ומגעה המלטף של אווירת הקדושה ,ויש מי שהשבת מאפשרת לו
יציאה אל מרחבי הטבע ,בילוי בקרב המשפחה ,קריאת ספר או
האזנה למוסיקה מוכרת ואהובה .כל יחיד הוא מלך בשבתו.
שנים רבות הייתה השבת מוקד מתיחות בין זרמים שונים
וציבורים שונים ,השבת שניתנה ל"קדושה ולמנוחה לכבוד

ולתפארת" נעשתה גורם מתסיס ,סיבה מתמדת לוויכוח ולעימות.
אפשר ורצוי להתווכח על השבת הציבורית ,מאפייניה והשלכותיה.
אבל אנחנו חייבים לעשות זאת באופן שבו השיח על השבת מייקר
אותה ולא מוזיל אותה.
בחיי היום יום אין לנו פנאי להיפגש ,ואילו בשבת אנחנו מבוצרים
איש בשבתו קנאים לפרטיותנו ולשבתנו .יוזמת השבת הישראלית
קוראת לנו ,דווקא בפרשת נח ,לצאת מן התיבה ,לפרוץ את
המחסומים ולהפגיש בין שבתות שונות ואנשים שונים .לחשוב על
השבת כהזדמנות למפגש ולהכרות.
אני רוצה לברך את אלו שפותחים את דלתות הבית והלב ,מארחים
ומתארחים ,אשר חותרים לכך שהשבת תישאר שייכת לכולנו.
שבת שלום לכל בית ישראל.

החזרת השבת לשיח הציבורי
הרב רונן נויבירט ,מנכ"ל בית הלל ורב קהילת אהל ארי ברעננה
בשנת  2000ניסחו הרב יעקב מדן ופרופ' רות גביזון אמנה,
שתפקידה להציע כללים חדשים להסדרי דת ומדינה ,מתוך הבנה
שהסטטוס-קוו שנקבע בימי בן-גוריון איבד מהרלוונטיות שלו.
מטרת כתיבת האמנה הייתה להגיע להבנות מתוך שיח ,ולא מתוך
כפייה ,מאבקים וחקיקה .אחד הנושאים המרכזיים באמנה הוא
שאלת השבת במרחב הציבורי .השבת הייתה סלע מחלוקת בין
דתיים וחילונים עוד מימי קום המדינה .האמנה פותחת באמירה
שיום השבת הוא יום מנוחה רשמי ,ועם זאת זכותו של אדם לנוח
כרצונו .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 הגדירו את עצמם
שומרי שבת .בין היתר מצוטט ברל כצנלסון ,ממנהיגי תנועת העבודה:
"עלינו להפוך את שבתותינו וחגינו למדורות של תרבות  ...השבת
בשבילי היא מעמודי התרבות העברית ,וההישג הסוציאלי הראשון
של האדם העובד בהיסטוריה האנושית .ואני בוש שהיה הכרח לעשות
עניין זה  ...עניין להסכם פוליטי" .כמו כן מצוטט אחד העם ,מנהיג
הציונות הרוחנית" :אין צורך להיות ציוני או מדקדק במצוות בשביל
להכיר ערך 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.
כאשר הגינו את מיזם "שבת ישראלית" ,שמנו לעצמנו למטרה
לחדש את השיח על עיצוב פניה של השבת הישראלית במרחב
הציבורי .זכינו למספר מועדים מיוחדים בלוח השנה היהודי ,שעל
צביונם יש הסכמה רחבה בציבוריות הישראלית .ביום הכיפורים
כולנו מדוממים את מנועי הרכבים ,וביום הזיכרון כולנו נאלמים

דום כאחד לשמע הצפירה .ההסכמה הציבורית על צביון המועדים
הללו לא הושגה באמצעות החוק .ההיפך הוא הנכון :לו היה חוק
האוסר על נסיעה ביום הכיפורים ,מיד היו מתקוממים נגדו ,ורבים
היו בוחרים לנסוע ביום הזה .לאחר שנים של מאבקים בנושאי דת
ומדינה ,החברה הישראלית נמצאת במקום עמוק יותר ובוגר יותר,
מקום של השתוקקות להעמקת הזהות היהודית ולחיזוק הקשר
למקורות ,בד בבד עם חיים בסגנון מודרני ועכשווי בקדמת התרבות
והטכנולוגיה .כעת ,יותר מתמיד ,עלינו להשקיע מאמצים כבירים
ביצירת זהות משותפת לשבת במרחב הציבורי .עלינו להגיע לא רק
להסכמות של כבוד הדדי לזכויות של כל אחד מהצדדים ,אלא גם
ובעיקר על קידום ערכים שעשויים להיות משותפים לכולם .אחרי
שנים רבות בהן השבת היתה סלע מחלוקת בחברה הישראלית,
הגיע הזמן שהיא תהפוך לאבן בנין של ישראליות חדשה ,תחילתה
של המהפכה החברתית החדשה – מהפכת השבת.
רש"י מסביר את המושג "שבת שבתון" ,המופיע כמה פעמים
בתורה ,כ"מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי" .מנוחת עראי היא מנוחה
של בריחה והתנתקות ,שלא בהכרח מייצרת יצירה חדשה .השבת
איננה רק חופש ממשהו ,אלא חופש למשהו ,יום חופשי שמטרתו
לייצר משהו חדש ,ערכי ,תרבותי ,חברתי ,רוחני .ארגון רבני "בית
הלל" שיזם את ה"שבת הישראלית" חבר השנה לארגונים רבים מכל
קצוות הקשת ,כפי שיבוא לידי ביטוי בחוברת הזו ,מתוך הבנה שרק
יחדיו נוכל לחולל את השינוי .הגיע הזמן שהציבור יחווה את דעתו
באופן הולם על סוגיית זהות השבת במרחב הפרטי והציבורי .רק שיח
משותף בנושא זה ,עשוי לפתור את האתגרים סביב סוגיית השבת
ולהביא את החברה הישראלית למקום טוב יותר ועמוק יותר.
שתהיה לכולנו שבת שלום ,שבת של אחדות והקשבה,
אהבה והבנה!

מחזירים את היהדות למרכז
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בית הלל – הנהגה תורנית קשובה הינו ארגון מנהיגות תורנית המונה למעלה מ  200-רבנים ורבניות מקרב הציונות הדתית ,אשר
נולד מתוך הצורך להשיב למרכז המפה הנהגה תורנית מתונה ,מאירה וקשובה ולהרבות באהבת ישראל וקירוב לבבות .הנהגה זו
מיועדת הן עבור הציבור הדתי והמסורתי הן עבור כלל עם ישראל ,הצמא ומחפש את קולה של היהדות השקולה ,שתוכל להביא
בשורה רלוונטית לחברה הישראלית של ימינו.
www.BeitHillel.org.il f B.Hillel

שבת ישראלית על פי צו פיוס
עליזה גרשון ,מנכ"לית צו פיוס
כורי היתוך רבים ניסתה החברה הישראלית לבנות :הצבא ,תנועות הנוער,
המילואים ,ערבי שירה ,טקס הדלקת המשואות .ניסתה ,ותמיד בהצלחה חלקית
בלבד .כי המתח העדין שבין הפרטי והכללי לעתים קורס תחת נטל החיבור.
החברה שלנו היא חברה רבת פנים ,מורכבת מבחינה אידיאולוגית
ולעתים אף טעונה .השבת היא אלמנט חשוב מאוד בהצהרת הזהות האישית
והקהילתית שנשענת על כל אלה.
תפיסת העולם של צו פיוס לא רואה צורך לגלף "שבת ישראלית"
אולטימטיבית ,אלא רואה בשבת את הכתר בראש דמותה הייחודית של
המדינה ,כמו גם של הקהילה ,המשפחה והיחיד .הבחירה כיצד לציין את יום
השבת ברמה הפרקטית  -האם לצקת בה תוכן דתי ,תרבותי או סוציאלי (או
אולי גם וגם וגם)  -היא בחירה אישית של הפרט ומשפחתו ,אבל בו זמנית היא
גם בחירה לאומית ,בעיקר בכל הנוגע לפרהסיה המשותפת לכולם.
בבסיס רעיון "החיים ביחד" של צו פיוס עומד הרצון לשמור ולטפח מגוון
זהויות שנותנות פרשנות שונה למונח הסוציולוגי "יהודי – ישראלי" ,לצד הרצון
לשמור על תחושת השייכות והמחוייבות של כלל הקבוצות לאומה אחת,
לעם אחד .איך עושים את זה? מצד אחד ,מטפחים את המאפיינים הערכיים

ושומרים על הפרקטיקות של כל קהילה; מצד שני ,יוצרים חיבור והיכרות
מעמיקה ביניהן ,כזאת המצמיחה יצירה משותפת בתחומים כמו תרבות ,חינוך
וקהילה.
במסגרות המגשימות את רעיון "החיים ביחד" על בסיס יומיומי ,כמו למשל
בתי הספר המשלבים ,הקהילות המעורבות ,מחנה הקיץ המשותף ועוד ,מתקיים
השיח בסוגיות אלה וביחד אתו ,גם נוצרות מסורות חדשות .כאשר התלמידים
חולקים ביניהם את ספסל הלימודים ,את חוויות הטיול השנתי ,ממילא יגיעו
לשולחן השבת המשפחתית ההדים של המפגש הטבעי שמתרחש שם .במקביל,
התלמידים מביאים אל כיתת בית הספר את המנהגים והמאפיינים הייחודיים
לכל משפחה ומעשירים את המרחב המשותף מבלי לטשטש את השונות.
אך המציאות הרווחת בישראל איננה כזאת ,ועל כן אנו רואים חשיבות
רבה בקיומה של "שבת ישראלית" ,המאפשרת חשיפה לרעיון של מרחב חיים
משותף והיכרות עם מגוון פרקטיקות ההופכות את השבת ליום חשוב ומיוחד
בריטואל השבועי של כולנו.
שבת שלום

מה ישראלי בשבת
ד"ר יעקב מעוז ,התחדשות יהודית בקהילה ,החברה למתנסי"ם
כ"מ ָּתנָה טוֹבָה" לעם ישראל והגדירה אותו לאורך
השבת ניתנה ַ
ההיסטוריה .מאז שניתנה ועד קום המדינה הייתה השבת יהודית במהותה,
"דוֹר ּדוֹר וְדו ְֹר ָׁשיו" ,והדורות האחרונים
במנהגיה ,בסמליה ובהלכותיהּ .
יצקו תכנים חדשניים לשבת תוך דיאלוג פורה בין מסורת לחידוש .בשבת
הישראלית מובלעת הנחה שקיים שילוב הרמוני בין יהודיות לישראליות.
עדיין יש מקום לבירור :מה באמת ישראלי בשבת של ימינו? כמה בחינות:
השיח הישראלי בקהילה ובמשפחה מכיל מרכיבים רבים ,שלא היו
כדוגמתם באלפי שנות הגלות .בעיות ואתגרים אקטואליים של ניהול
המדינה והחברה ,כגון ביטחון ,כלכלה ,חינוך ממלכתי ,תקשורת ,מגדר,
היחס למיעוטים ועוד נידונים בעיקר ביום שבו אנו פנויים יותר ,בשבת.
במתנ"סים מקיימים "שבת תרבות" ,מפגשים עם מדינאים ואנשי רוח,
שכל עניינם הוא בסוגיות חברתיות אקטואליות .שיח זה ממלא חלל רוחני
במקומות שתלמוד תורה ודרשות רבנים נעשו פחות רלוונטיים.
השירה והפיוט אף הם ממורשת השבת .החברה הישראלית פיתחה
מסורת חדשנית של שירה ,המושפעת ממסורת היהדות וממסורות זרות.
בבתי כנסת וסביב שולחן השבת המשפחתי נשמעים יותר לחנים ושירים
עבריים חדשים של יוצרים חילוניים .יצירות המשמשות כגשר בין חילוניים

לדתיים ובין דור ההורים לצעירים .במקביל ,רבים הנתפסים כחילוניים,
שרים בדבקות מיסטית שירה יהודית מקודשת .הדיאלוג הפואטי בין
מסורת לבין חידוש הוא שמוסיף חן לשבת הישראלית.
השאיפה לשוויון ניכרת בעיקר בשבת .הרעיון המקראי של מנוחה לכל,
דין אחד לכל ,מגלם בתוכו את רעיון השוויוניות ,ממאפייני דורנו .קהילות
בעלות תודעה מודרניסטית שואפות להביא לידי ביטוי את רעיון השוויון
בפעולות ובטקסים .גם בקהילות ההלכתיות נשים תופסות יותר ויותר מקום
בהנהגה הרוחנית .קהילות ישראליות מעורבות יותר בסדר היום החברתי
ופועלות לתיקון עוולות חברתיות .חירות ,שוויון וצדק חברתי ,שאיננו מפלא
בין דתות גזעים ומינים ,מבטאים את תפיסת קהילות השבת המתחדשות.
החתירה לסובלנות דתית ובכלל ,אף היא ממאפייני דורנו .נלאנו
ממלחמות הדת ,מכפייה דתית או אנטי דתית .מתברר כי הלכידות
החברתית בין הגוונים השונים ביהדות חשובה לא פחות מ" ֲהר ִָרים ַה ְּתל ּויִין
ֲׂערָה" של דקדוקי ההלכה .השבת היא סלע קיום ולא סלע מחלוקת.
ְּב ַש
אותה אנו חוגגים עם אזרחי ישראל האחרים מבלי לפשפש באמונות,
בדעות ,במנהגים ובנטיות שלהם .זוהי שבת של שלום ,ושמירתה היא
שמירת הלכידות החברתית.

שתהיה לכולנו שבת שלום ,שבת של אחדות והקשבה ,אהבה והבנה!
ערן ברוך ,מנכ"ל 'בינה'
היהדות היא תרבות עתיקה דינמית ומתחדשת .והשבת היא אבן
השתייה של היהדות .היא מן המסורת הקדומות היפות החיוניות
שהורישה היהדות לתרבות העולם .כל שבעה ימים שבת .וכלנו
סובבים בזמן מול הציר המרכזי של התרבות שלנו .ערך השבת נושא
מטען של תיקון חברתי.
ַאכ ֶּתךָ:
ית ּכָל ְמל ְ
ָׂ
זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַּׁש ָּבת ְל ַק ְּדׁשוֵֹׁ :ש ֶׁשת י ִָמים ַּת ֲעבֹד ו ְָע ִש
ׂה כָל ְמלָאכָה ַא ָּתה ו ִּב ְנ ָך ו ִּב ֶּת ָך
וְיוֹם ַה ְּׁש ִב ִיעי ַׁש ָּבת לַה' ֱאל ֶֹהי ָך לֹא ַת ֲע ֶש
ֲמ ְת ָך ו ְּב ֶה ְמ ֶּת ָך ְוג ְֵר ָך ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ָערֶיךָ( :שמות כ' ח')
ַע ְב ְּד ָך ַוא ָ

האדון בעל הבית יכול לנוח תמיד .השכירים העבדים והחלשים
בחברה חייבים להיות מוגנים מן הצורך הבלתי פוסק בעמל ועבודה.
והשבת כמקדש בזמן מאפשרת לכולם ,גם לבהמות העבודה ,את
המנוחה .המקרא קושר את סיפור היציאה הגדולה מעבדות לחירות –
יציאת מצרים ,למצוות ההגנה על החלש בחברה.
ִית ְּב ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ַוי ִֹּצ ֲא ָך ה' ֱאל ֶֹהיךַָ ...על ֵּכן ִצ ְּו ָך ה'
ְו ָזכ ְַר ָּת ִּכי ֶע ֶבד ָהי ָ
ׁבת" (דברים ה' ט"ו)
ׂוֹת ֶאת יוֹם ַה ַּש ָּ
אֱ-ל ֶֹהי ָך ַל ֲעש

הערך החשוב של השבת גם נקשר עם מעשה הבריאה של א-להים
ומקבל תוכן ומשמעות שמעבר לזמן ולמקום:
ַאכ ּתוֹ
ׁבת ִמ ָּכל ְמל ְ
ׁב ִיעי ַוי ְַק ֵּדׁש אֹתוֹ ִּכי בוֹ ָש ַ
ַוי ְָבר ְֶך אֱ-ל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְּש ִ
ׂוֹת.
ׁר ָּברָא אֱ-ל ִֹהים ַל ֲעש
ֲש
אֶ

בחלוף הדורות נקשרו בשבת טעמים ,ריחות ,ניגונים ,תבשילים

ומסורות שונות .כל דור וכל תפוצות ישראל בארצות השונות גרעו
והוסיפו מנהגים וטקסים מזמורים וטעמים מגוונים .ואנחנו מוסיפים
כאן בצניעות ,גם משהו משלנו.
חיים נחמן ביאליק כתב פעם בתשובה לשאלה של חלוץ ציוני
מקיבוץ גניגר ,ביחס לשאלה כיצד צריך לחוג את השבתות והחגים
כאן בארץ:
"חוֹג ּו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי
טעמכם ,והעיקר שתעשו את הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי,
ואל תתחכמו הרבה".

היום השבת היא חיונית ויש בה צורך כמו תמיד .והחוברת הזו
נועדה להיות חוליה נוספת בשרשרת שבה כל אחד ואחת חילוני ,דתי,
חרדי או מסורתי  -יוכל לפלס את דרכו ולהתחבר אל חוויית השבת
שלו עם משפחתו בקהילתו .אין חלילה כוונה להציע נוסח אחיד .ואין
לנו עניין שהשבת תהפוך להיות משהו שכולם נוהגים בו מנהג אחד.
ההפך הוא הנכון :אנחנו שמחים על קבלת שבת חילונית בקיבוץ
כפי שטוב לנו עם תפילת מוסף בבית כנסת חסידי .אנחנו נהנים
לשמוע על קבלת שבת משפחתית מול שולחן עמוס מטעמים ,וגאים
על שירי שבת בבסיס צבאי אי שם .והכל מתוך הרגשה חיה וצורך
נפשי ...שבת שלום.
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של מי השבת הזו?...
שייקה אל עמי ,מנהל מינהל קהילתי גינות העיר ,ויו"ר קואליציית ירו-שלם.
ביאליק כתב" :השבת ,שקולה בעיני לא רק כשמירת כל תרי"ג
מצוות תרבות ישראל ,כדברי חכמינו ,אלא כשמירת רוח האדם כולה
 ...השבת היא התרבות".
אך למי באמת שייכת השבת בהוויה הישראלית? למי מהציבורים
בישראל השבת היא אכן יום של עניין והשראה ,של עונג תרבותי ומפגש
קהילתי? עבור רוב הציבור הישראלי ,השבת במובנה ובמשמעותה
הציבוריים והקהילתיים היא סיפור של החמצה רוחנית ,תרבותית
וחברתית גדולה .הנחת העבודה של מדינת ישראל ושל כולנו היא
שלמעט בתי הכנסת ,המרחבים הציבוריים של הציבור הרחב ,ובהם
המרכזים הקהילתיים ,מוסדות התרבות ,מוסדות הציבור ועוד –
סגורים .בחלק מהערים הגדולות פתוחים מקצת ממוסדות התרבות,
בעיקר המוסדות העצמאיים ,אך רוב מוסדות התרבות ,ובוודאי
המרכזים הקהילתיים ,סגורים ומסוגרים .הסטטוס-קוו ה'מקודש'
למעשה מנציח מצב שבו נמנעת מן הציבור הרחב שאינו פוקד את
בתי הכנסת אפשרות ל'עונג שבת' שייתן ביטוי להווייתו התרבותית.
עבור רוב הציבור ,השבת אולי קיימת כיום של הוויה משפחתית או
מנוחת הגוף ,אך לא כיום של עונג תרבותי ,מפגש קהילתי וצמיחה
רוחנית .ההסכמה הציבורית לקבלת הבעלות האורתודוקסית על מושג
השבת מונעת פיתוח תכנים חדשים ומרעננים ,שיאפשרו לכל ציבור
וקהילה להתחבר לשבת ,ולקיים במהלכה פעילות קהילתית ותרבותית
משמעותית ,והתעלות רוחנית בדרכם ובצביונם .ולפיכך ,הוויכוח
הציבורי היחידי הוא על מה לא עושים בשבת ...על חניון קרתא ועל
פתיחת הסופרים והמכולות בתל אביב ,והחלופה לשבת ה'דתית' היא
שבת של חגיגת צריכה וצריחה במרחבי קניוני הענק שמחוץ לערים.
צריך להניח בצד את 'קדושתו' המדומה של הסטטוס-קוו ,ולהשיב
את נכס השבת לבעליו – הציבור הרחב כולו .אנו צריכים לשאול שאלות

כגון :מה כן עושים בשבת? כיצד הופכים אותה למקור עניין והשראה
לציבור הרחב? איך נפתח את השבת ליום של עונג תרבותי וצמיחה
קהילתית? כיצד נביא לידי ביטוי במהלך השבת את עושר הפנים והגוונים
שהשתבחנו בהם ,בערים כירושלים ,חיפה ,מודיעין ,חולון או דימונה,
ונקיים בה מפגש בין גוונים וקהילות? בהשראתו של ביאליק וברוח
עקרונות גביזון-מדן ,שעיקרם  -לא למסחר וכן לתרבות ,אנו צריכים
לקחת אחריות ולהתחיל להציע אלטרנטיבות .אתגר השבת מזמן לנו
שתי מהפכות הכרוכות זו בזו :מהפכת 'זוכרי השבת'  -מהפכה תרבותית
באשר להרחבת אופני 'עונג השבת' לציבור הרחב; ומהפכת 'דורשי
השבת' ,המזמנת יוזמות של פעילי קהילה וחברה אזרחית לחידושה
של השבת ,לריענונה ,ולפיתוח צורות ביטוי ו'עונג שבת' נוספות.
מהפכת 'זוכרי השבת' מחייבת גם את הממלכה לחשיבה אחרת .ארגוני
הקהילה ומוסדות התרבות הם 'גבאי הקהילה' של הציבור הרחב ,על כל
המשתמע מכך .מדוע שמשרדי החינוך והתרבות והרשויות המקומיות
לא יעודדו באמצעותם פעילות קהילתית ותרבותית בשבת לציבור
הרחב? זה יקרה בעז"ה כשהדרישה לכך תבוא מלמטה .כשיותר ויותר
אנשים יבינו שצביונה היהודי של המדינה יתעשר ויתעצם לא מוויכוח
עקר על אופן 'שמירת' השבת ,אלא מיצירת אלטרנטיבות רבות לאופני
'זכירת' ו'דרישת' השבת .אלף פנים וגוונים יש לנו בעולמנו הרוחני
והתרבותי ,ושבת היא הזמן הראוי למפגש משמעותי עמן.
"אמת מארץ תצמח" .קהילות ,ארגונים קהילתיים מרכזים קהילתיים,
ארגוני חברה אזרחית ,ארגוני התחדשות יהודית ,מנהיגים ופעילים
קהילתיים ,זוכרי ודורשי השבת בכל ישוב ושכונה ..השבת היא נחלתו
של עם ישראל כולו!! צביונה של השבת אינה נחלת הציבור הדתי ,אינה
נחלת ממשלת ישראל ,וגם לא נחלת הקואליציה ברשות המקומית.
צביונה הציבורי והקהילתי של השבת תלוי בכם!

החיפוש אחר השבת בחברה הישראלית
ד"ר מוטי זעירא ,ראש המדרשה באורנים
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באחד מערבי השבת הראשונים של קבוצת כנרת ,אי אז בראשית המאה
העשרים (מה שקוראים ההיסטוריונים 'תקופת העלייה השנייה') ,התכנסו
החברים בחדר האוכל .הם היו צעירים ,חילונים נלהבים שזה עתה מרדו באורח
החיים הגלותי של הוריהם ,סוציאליסטים ורווקים .ירדו לכנרת להתרחץ,
סירקו שערם ,שלפו מן המזוודה את מיטב בגדיהם החגיגיים ,צחצחו נעליהם
– והתאספו בחדר האוכל לקבל את פני השבת.
היה להם ברור בהחלט מה לא יעשו :הם לא יקיימו את קבלת השבת כמו
בבית הוריהם האדוקים .לא הליכה לבית הכנסת ,לא תפילות ,לא התפלפלות
על פרשת השבוע .אך מה בכל זאת יעשו? כיצד יבטאו את הווייתם היהודית
החדשה  -הציונות ,ארץ-ישראל ,החלוציות ,המרד בגולה? כיצד יכניסו אל
שבתם את נוף הכנרת וריח האדמה החרושה ,את תחושת היחד והגעגועים
הביתה ,את האומץ לחולין ואת הכמיהה להתרוממות הנפש?
הסיטואציה הטעונה הזו הולידה בארץ-ישראל של המחצית הראשונה של
המאה העשרים יצירתיות תרבותית עצומה .עוצבה שבת חילונית שבמרכזה
מנוחה לאדם העובד ,התחברות לנופי הארץ ,פנייה מודגשת אל הילדים,
ורצון להתרחק ככל האפשר מעולה של ההלכה ומסממניה .כך שרו המבוגרים
את "ירדה השבת אל בקעת גינוסר  /וניחוח עתיק בשוליה" (יהושע רבינוב),
והילדים את "לבובה שמלה נקיה  /נלביש לכבוד שבת" (מינה חפץ) .נרות
הודלקו בגני הילדים בכל כפר ועיר ,חולצות לבנות נלבשו בסניפי תנועות הנוער,

בחדרי האוכל ובמועדונים .אך באותה העת ממש ,הדתיים נסגרו בבתי הכנסת,
החילונים בעולמותיהם ובאולמותיהם ,וכך חיו שנים רבות ,ללא צורך במגע של
אמת .את הבמה הציבורית של השבת תפסו ויכוחים על פתיחת קניונים ,סגירת
בתי קולנוע ,הפגנות בכיכר השבת ושאר מרעין בישין מעולמה הצפוף והמיוזע
של הישראליות.
צבעיה של השבת החלוצית-חילונית של אז דהו מעט עם השנים ,אך הצורך
ברגעי התרוממות רוח ,תחושת יחד ,חיפוש טעם לחיים – חזק מתמיד .בשני
העשורים האחרונים אנו עדים לתופעה מתרחבת והולכת של ישראלים מן הזן
החילוני המבקשים דרכים חדשות להטעין במשמעות מרוממת את שבתם
היהודית .אלפים ברחבי הארץ – שכנראה לא ייכנסו לעולם אל בתי הכנסת
או יתכנסו אל עולמה של ההלכה  -מקיימים קבלות שבת :בנמל תל-אביב,
במועדון לחבר בקיבוץ ,במתנ"ס שכונתי ,בבית העם ביישוב ,באולם המועצה
המקומית ,בבתים פרטיים .השבת יוצאת מבית הכנסת ומגדרה של הלכה,
ונכנסת אל הלבבות.
זוהי שעת רצון ,וחובה עלינו לא להחמיצה!

ד"ר מוטי זעירא ,מנהל המדרשה באורנים – מרכז חינוכי להתחדשות
החיים היהודיים בישראל.

סוף שבוע ארוך במדינת ישראל
סילבן שלום ,השר לתשתיות לאומיות ,אנרגיות ומים
סוף השבוע הארוך בראש השנה שכולנו נהננו ממנו ,המחיש
לאזרחי המדינה ,איך נוכל ליהנות מסוף שבוע ארוך ,רגוע ואפילו
כלכלי מדי שבוע .כבר שנים אני פועל להפוך את סופי השבוע
הקצרים שלנו ,לארוכים כמו ברוב מדינות העולם.
לעיתים אני חש כי מדינת ישראל ,אשר הצליחה ,במשך  60שנים,
להתקדם בכל תחומי החיים ,נשארה יתומה בכל הקשור לימי
החופש אותם היא מנהיגה .אני מאמין כי התוכנית ,אשר קורמת
עור וגידים בימים אלו ממש ומדברת על מעבר ליום חופש בשבת
וראשון ,במקום המצב הקיים כיום ,תחזיר את השפיות ואת
החיים הנורמליים למדינת ישראל.
את השפיות הזו ,אשר לה אנו כה זקוקים ,ניתן לתאר במספר
דרכים .ראשית כל ,מעבר ליום שבתון ביום ראשון ,הדבר יוביל
לסנכרון ביו המשק הישראלי לשאר כלכלות המערב ,הן מבחינת
ימי עבודה והן מבחינת ימי חופש.
גם הציבור הדתי ייהנה מן המהלך של יום שבתון אזרחי ,בניגוד
לנהוג כיום בו הוא עסוק ביום שישי בהכנות לקראת השבת
וביום שבת הם מנועים מנסיעות ובילויים באתרי קניות ,תיירות
ועוד הטבות רבות ,השמורות לציבור החילוני בישראל.
המהלך ייטיב גם עם ציבור הסוחרים בישראל ויתרום
לכלכלה .כיום ,יום שישי הינו חצי יום שבתון מבחינת יכולת
הצריכה ,עקב סגירה מוקדמת של בתי העסק והתיירות
ברוב מדינת ישראל .אך המהלך החשוב ביותר שהשינוי
יוביל ,הוא היכולת לבלות זמן רב יותר בחיק המשפחה
ובפעילות התרבות והפנאי .חיזוק האיזון בין שעות העבודה

לשעות הפנאי בקרב אלו העובדים במשרה מלאה ,יוביל גם
לחיזוק התא המשפחתי ,דבר אשר כה חסר היום לאלו העובדים
ללא הרף ואשר התרגלו למציאות אחרת לפני שעלו לארץ.
לאלו השוללים מבחינה כלכלית אומר ,כי עבודה בימי שישי עד
שעות הצהריים והוספת חצי שעה נוספת לימי העבודה באמצע
השבוע ,תשאיר את מספר שעות העבודה על כנו ולא תגרום
הפסדים כספיים למשק הישראלי.
לשוללים מבחינה דתית אומר ,כי ששה ימי עבודה בשבוע היו
חזון נפרץ עד לשינוי החוק לחמישה ימי עבודה בשנת .1990
על אף היותו של יום שישי ,יום מיוחד ,אשר אינו דומה ליום
שישי ברחבי העולם ,ניתן יהיה לעבוד עד שעות הצהריים ובד
בבד להכין את צרכי השבת בשעות הנותרות ,או לחילופין בערבו
של יום חמישי.
נצטרך לפעול להנהגת יום לימודים ארוך ,הכולל בתוכו מפעל
הזנה ,בכדי לפצות על השעות החסרות ביום ראשון ובד בבד,
בכדי להתאים את לוח הזמנים של התלמידים לזה של הוריהם
העובדים .בנוסף יתקיימו חוגים בימי ראשון במתנ"סים ,דבר
אשר יעשיר את התלמידים מחד וייצור מקומות עבודה נוספים
למדריכים מאידך.
ישנו קונצנזוס כי הרעיון של שבוע עבודה המאופיין בימים
שישי ושבת כיום חופש ,התקבע בעבודה הישראלית במשך יותר
מ 10-שנים .ישראל היא מדינה שמרנית ושינויים לוקחים בה
זמן .אולם אני משוכנע כי ביום שיונהג סוף שבוע ארוך בישראל,
לא נבין כיצד חיינו בלעדיו עשרותשנים.

בעיני ,בעיני אשתי ובעיני משפחתי השבת היא לא סוף שבוע אלא מרכז השבוע .אנחנו מחכים ומצפים לשבת מיום רביעי ,חמישי
ושישי ..ובראשון שני ושלישי אנחנו עוד נהנים ומשתמשים בכוחות שקיבלנו מהשבת.
כמו שאת הטלפון צריכים להטעין כך השבת מטעינה אותנו למשך כל השבוע .אני לא יודע איך אנשים ומשפחות חיים בלי שבת?
איך משפחה לא נהנית מהממתק הזה שנקראה שבת? איך משפחה יכולה להמשיך להיות מאוחדת ,מלאה ברוח ,שפע ואחדות בלי שבת?
במשפחה שלנו עדן הייתה האמיצה הראשונה ולי זה היה נראה דבר נורא ,מפחיד ועצוב .מה לא ללכת לים?! לא לעמוד  20שעות בתור למסעדה?!
לא לטייל?! אבל לאחר שהתחלתי לראשונה בגיל  41לטעום מטעמה של שבת הבנתי שאת הטעם הזה אי אפשר להפסיק...שבת היא כמו שידור
חי :אתה מתכונן ,עושה חזרות ומתחבר לאוזניה ואז אומרים לך  1..2...8 ..9.. 10אתה בשידור! בלי אימילים ,בלי סמסים ,בלי וואטסאפ.
בשבת אתה מתנתק מעולם המעשה ומתחבר לעולם האצילות .יש דממה אלקטרונית!! וכולנו יושבים סביב השולחן מדברים ומקשיבים באמת.
יש לך שקט בראש וחופש לנפש .אני לא מבין איך אפשר בלי שבת והיום בעד שום הון שבעולם לא אוותר על שבת משפחתית ,שקטה ,שמחה
ומאוחדת כמו שיש לנו .זה  25שעות שאתה עם המשפחה אין לזה תחליף!!
ובזמן שאני רושם שורות אלו אני אומר לעצמי איזה כיף עוד מעט שבת..
עודד מנשה שחקן ומנחה תוכניות טלויזיה

הקב"ה ברא את העולם בששה ימים וביום השביעי "שבת וינפש  ..ויקדש אותו" השבת הקדושה ניתנה לעם ישראל מתנה מאת
הקדוש ברוך הוא ,שנאמר "מתנה יקרה יש לי בבית גנזי ושבת שמה" ,האדם מובדל מן הבהמה ,ונברא בצלם אלוקים ,כמו שהקב"ה
פסק ממלאכתו ביום השביעי "ויקדש אותו" כך גם עם ישראל פוסק ממלאכתו ומקדש את השבת.
השבת היא היום בו עוצרים את מרוץ החיים ומתפנים להעצמת הרוחניות שביננו ובין הקדוש ברוך הוא ,ביננו ובין המשפחה לקשר עטוף באהבה.
מורגש הדבר במיוחד לכל ישראלי שחוזר מחוץ לארץ ומתרגש מקדושת השבת בפרהסיה הארץ ישראלית ומרגיש שהוא בבית.
עדינה בר שלום יו"ר המכללה החרדית ירושלים

לא חז"ל אלא יהודי ציוני חילוני אמר "יותר משישראל שמרו את השבת ,שמרה השבת אותם" .כך קבע אחד-העם והוסיף" :מי שמרגיש
בלבו קשר אמתי עם חיי האומה ,בכל הדורות ,לא יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי שבת המלכה".
הציונות לא הגשימה אתגר זה ועלינו לעשותו .לא בכפיה ואף לא בהתנשאות נוסח "תבואו לעשות אצלנו את השבת ותראו את אורה"
אלא גיבוש משותף של שבת הבנויה על לימוד וכיבוד שורשי השבת ומתן מענה משותף לצרכי ההווה המשותף.
שבת משתפת שתתרום ללכידות המשפחה והקהילה ,שתמלא את היעוד החברתי שלמענו נוצרה ושתשתתף בחיזוק הזהות התרבותית והלאומית.
בקיצור ,מתנה שניתן לעצמנו  -שבת ישראלית!

אלוף (מיל') עוזי דיין
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קבלת שבת משפחתית
"ברוך בואך ,שבת,
ברוך בואך,
הביאי נא עמך את
המרגוע ,את השלווה,
שלאחר שבוע רב פנים
של המולת עמל,
את החלל ,שבתוכו
אפשר לרקום אינסוף של
חלומות ,ביחד ולבד,
את שעת המחילות שבה
נוכל לשמוע את פעימות
ליבו של הזולת.
שבת ,ברוך בואך ,ברוך
בואך ,ברוך נרך".
(מתוך קבלת השבת
של קיבוץ משמרות)

השבת היא הזדמנות מיוחדת להתכנסות משפחתית ,חברתית וקהילתית סביב שולחן השבת .במהלך
השבוע אנחנו מוצפים בערוצי תקשורת ומתקשרים בהודעות אלקטרוניות קצרות ,אך לא בהכרח
מדברים בצורה ישירה ומשוחחים זה עם זה .שולחן השבת הוא הזדמנות להתחבר לאנשים החשובים
לנו באמת.
בחוברת שלפניכם תמצאו רעיונות ל'סדר' לשולחן השבת ,אשר יכול להוות בסיס לשיח ולחיבור
משפחתי .הוסיפו על רעיונות אלו כטוב בעיניכם.

שבת שלום!

הדלקת נרות
מנהג הדלקת נרות שבת הוא ממנהגי השבת העתיקים והאהובים
ביותר ,הנהוג כיום בבתים רבים מכל המגזרים כסמל להשראת אור
ושלום .בעת הדלקת הנרות שוטחים בני המשפחה את משאלות לבם
הטובות ומברכים את בני הבית בשבת שלום.

ּבָרו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹהֵינ ּו ֶמל ְֶך הָעוֹלָם
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ו ְִצ ּוָנ ּו
ְלה ְַד ִליק נֵר ֶׁשל ַׁש ּבָת.
ֵיתי
ַשלוֹם .ו ְִת ְפקוֹד או ִֹתי ו ְֶאת ּכָל ְּבנֵי ב ִ
ַשלוֹם ֶׁש ּלוֹ ּב ְָר ֵכנִי ב ָּׁ
ַשלוֹם ֶמל ְֶך ֶׁשה ָּׁ
אֲדוֹן ה ָּׁ
ִיהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך ה' ֱאלֹהֵינ ּו וֵאלֹהֵי
ָאל ְל ַח ּיִים טו ִֹבים ו ְּל ָׁשלוֹם ...ו ִ
ַמ ָך ּבֵית ִי ְשׂר ֵ
ְוכָל ע ְּ
ַתה עֵת רָצוֹן ְל ָפנֶיךְָ ,וי ִָּמ ֵׁש ְך לָנ ּו ו ְּלנ ְַפׁשו ֵֹתינ ּו ו ְּל ָבנֵינ ּו ו ְּבנו ֵֹתינ ּו ו ְּלכָל
אֲבו ֵֹתינוֶּׁ ,ש ּיְהֵא ע ָּ
ֲמים
ָאל ֶׁשפַע ָׁשלוֹם ,טוֹבָה ו ְּב ָרכָהַ ,ח ּיִים ֵחן ו ֶָח ֶסד ְו ַרח ִ
ִי ְשׂר ֵ
“ ויהי אור .וירא אלוהים את האור כי טוב
ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך”.
ואור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון,
אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו.
כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בבני האדם וראה
שמעשיהם מקולקלים ,עמד וגנזו מהם..
ויעש אלוהים את המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים,
ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים,
להבדיל בין האור לבין החושך .ולמה הבדיל?
כדי שתבקש נשמת האדם משעה זו להשיג את האור הגדול שנגנז.
והיכן נגנז האור? בליבותיהם של בני האדם.
ובעת שיכוונו ליבותיהם איש אל רעהו ,יאיר מתוכם האור שוב.
בהדליקנו הנרות ,נייחל לשבוע של צוותא ,הקשבה ומאור פנים”

(מתוך :ברכה להדלקת הנרות ,קבוצות בוסתן ושיח)

שבת המלכה
מילים :ח"נ ביאליק,
לחן :פ .מינקובסקי

ֹאש ָה ִאילָ נוֹ ת נִ ְס ַּת ְּל ָקה -
ַה ַח ָּמה ֵמר ׁ
ּבוֹ א ּו וְ נֵ ֵצא לִ ְק ַראת ׁ ַש ָּבת ַה ַּמלְ ָּכה.
ִה ֵּנה ִהיא יוֹ ֶר ֶדת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהַ ,ה ְּברוּכָ ה
וְ ִע ָּמ ּה ַמלְ ָאכִ ים ְצ ָבא ׁ ָשלוֹ ם ו ְּמנו ָּחה.
ּבוֹ ִאי ּבוֹ ִאי ַה ַּמלְ ָּכה!
ּבוֹ ִאי ּבוֹ ִאי ַה ַּמלְ ָּכה! -
ׁ ָשלוֹ ם ֲעלֵ יכֶ םַ ,מלְ ֲאכֵ י ַה ּׁ ָשלוֹ ם.
ִק ַּבלְ נ ּו ּ ְפנֵ י ׁ ַש ָּבת ִּב ְרנָ נָ ה ו ְּת ִפ ָּלה,
ַה ַּביְ ָתה נָ ׁשו ָּבהְּ ,בלֵ ב ָמלֵ א ִ ּגילָ ה.
ׁ ָשם ָערו ְּך ַה ּׁ ֻשלְ ָחןַ ,ה ֵּנרוֹ ת יָ ִאירוּ,
ָּכל ּ ִפנּ וֹ ת ַה ַּביִ ת יִ זְ ָרחוּ ,יַ זְ ִהירוּ.
ׁ ַש ָּבת ׁ ָשלוֹ ם ו ְּמב ָֹר ְך!
ׁ ַש ָּבת ׁ ָשלוֹ ם ו ְּמב ָֹר ְך!
ּבוֹ ֲאכֶ ם לְ ׁ ָשלוֹ םַ ,מלְ ֲאכֵ י ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

"תניא ,רבי יוסי בר יהודה אומר :שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו ,אחד טוב ואחד רע.
וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומיטתו מוצעת ,מלאך טוב אומר :יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך .ומלאך רע עונה
אמן בעל כרחו .ואם לאו ,מלאך רע אומר :יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ,ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו"
(שבת קי"ט ע"ב)

מזמור המושר בליל שבת לפני הקידוש ומבוסס על אגדת חז"ל (שבת קיט ע"ב)

ֵאלִ יֵ ,אלִ י ׁ ֶש ּלֹא ָ ּיִג ֵמר לְ עוֹ לָ ם
ַהחוֹ ל וְ ַה ָ ּיםִ ,ר ׁ ְשרו ּׁש ׁ ֶשל ַה ַּמיִ ם,
ְּב ַרק ַה ּׁ ָש ַמיִ םְּ ,ת ִפ ַּלת ָה ָא ָדם.
(חנה סנש)
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ָׁשלוֹם ֲעלֵיכֶם ַמ ְל ֲאכֵי ַה ָּׁשרֵת ַמ ְל ֲאכֵי ֶע ְליוֹן ֶמל ְֶך ַמ ְלכֵי ַה ְּמל ִָכים ַה ָּקדוֹׁש ּבָרו ְּך הוּא.
ּבוֹ ֲאכֶם ְל ָׁשלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי ַה ָּׁשלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי ֶע ְליוֹן ֶמל ְֶך ַמ ְלכֵי ַה ְּמל ִָכים ַה ָּקדוֹׁש ּבָרו ְּך הוּא.
ָּב ְרכ ּונִי ְל ָׁשלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי ַה ָּׁשלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי ֶע ְליוֹן ֶמל ְֶך ַמ ְלכֵי ַה ְּמל ִָכים ַה ָּקדוֹׁש ּבָרו ְּך הוּא.
ְּב ִׁש ְב ְּתכֶם ְל ָׁשלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי ַה ָּׁשלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי ֶע ְליוֹן ֶמל ְֶך ַמ ְלכֵי ַה ְּמל ִָכים ַה ָּקדוֹׁש ּבָרו ְּך הוּא.
(נהוג בקהילות המזרח)
אתכֶם ְל ָׁשלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי ַה ָּׁשלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי ֶע ְליוֹן ֶמל ְֶך ַמ ְלכֵי ַה ְּמל ִָכים ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא.
ְּב ֵצ ְ
את ָך וּבו ֶֹא ָך ֵמ ַע ָּתה ו ְַעד עוֹלָם.
ִּכי ַמ ְל ָאכָיו י ְַצ ּוֶה ּל ְָך ִל ְׁש ָמ ְר ָך ְּבכָל ְּד ָרכֶיךָ ,ה' ִי ְׁש ָמר ֵצ ְ

מי היא 'אשת חיל'?
זהו שיר אהבה עתיק שכתב שלמה המלך שבו הבעל מהלל את אשתו.
עבור מקובלי צפת במאה ה' 16-אשת חיל' היא ייצוג נשי של השבת ושל השכינה.
זה הזמן להודות ולשבח את האשה ואם המשפחה על כל פועלה .הכרת הטוב היא ערך משמעותי בכל שיח משפחתי.
ֵא ֶׁשת ַחיִל ִמי י ְִמצָא,
ְו ָרחֹק ִמ ְּפנִינִים ִמ ְכר ָּה.
ָה,
ַעל ּ
ָה לֵב ּב ְ
ָטח ּב ּ
ּב ַ
ְו ָׁשלָל לֹא י ְֶח ָסר.
ַתה ּו טוֹב ְולֹא רָע,
ְּג ָמל ְ
ֶיה.
ּכֹל י ְֵמי ַח ּי ָ
ֶמר ו ִּפ ְׁש ִּתים,
ָּד ְר ָׁשה צ ֶ
יה.
ַפ ָ
ׂ ְּב ֵח ֶפץ ּכ ֶּ
ַת ַעש
ו ַּ
ָהי ְָתה ָּכ ֳא ִנ ּיוֹת סו ֵֹחר,
ַח ָמ ּה.
ִמ ֶּמ ְר ָחק ָּת ִביא ל ְ
ו ַָּת ָקם ְּבעוֹד ַל ְילָה,

ֵית ּה ִמ ָּׁשלֶג,
יה .לֹא ִתירָא ְלב ָ
ֵית ּה ְוחֹק ְלַנ ֲער ֶֹת ָ
ו ִַּת ֵּתן ֶטרֶף ְלב ָ
ֵית ּה ָל ֻבׁש ָׁשנִים.
ִּכי כָל ּב ָ
ׂדֶה ו ִַּת ָּק ֵחהוּ,
ז ְָמ ָמה ָש
ָה,
ׂ ָתה ּל ּ
ַמ ְרב ִַּדים ָע ְש
יה נ ְָט ָעה ָּכרֶם.
ַפ ָ
ִמ ְּפ ִרי כ ֶּ
ָמן ְלב ּו ָׁש ּה.
ֵׁשׁש ו ְַא ְר ּג ָ
ֶיה,
ָחגְ רָה ְבעוֹז ָמ ְתנ ָ
ָה,
ַעל ּ
ַש ָע ִרים ּב ְ
נוֹדָע ּב ְּׁ
יה.
ו ְַּת ַא ֵּמץ זְרוֹע ֶֹת ָ
ְּב ִׁש ְב ּתוֹ ִעם ז ְִקנֵי ָארֶץ.
ֲמה ִּכי טוֹב ַס ְחר ָּה,
ָטע ָ
ׂ ָתה ו ִַּת ְמ ּכֹר,
ָס ִדין ָע ְש
ַל ְילָה ֵנר ָּה.
לֹא י ְִכ ּבֶה ב ַּ
ַוחֲגוֹר נ ְָתנָה ל ְַּכַנ ֲענִי.
ֶיה ִׁש ְּל ָחה ב ִַּכיׁשוֹר,
יָד ָ
עֹז ו ְָהדָר ְלב ּו ָׁש ּה,
יה ָּת ְמכ ּו ָפל ְֶך.
ַפ ָ
ְוכ ֶּ
ׂ ַחק ְליוֹם ַאחֲרוֹן.
ו ִַּת ְש
ֶענִי,
ׂה ל ָ
ַפ ּה ָּפ ְר ָש
ּכ ָּ
יה ָּפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה,
ִּפ ָ
ָא ְביוֹן.
ֶיה ִׁש ְּל ָחה ל ֶ
ְויָד ָ

הכניסיני תחת כנפך
והיי לי אם ואחות
ויהי חיקך מקלט ראשי
קן תפילותי הנידחות.
מתוך :הכניסיני תחת כנפך
מילים :חיים נחמן ביאליק

ברכת הילדים
שבת היא הזדמנות לתת יחס אישי לכל
אחד מן הילדים.
ההורים מניחים את ידיהם על ראש כל ילד
בתורו ומברכים את הברכה הבאה:

לבניםְ :י ִשׂ ְימ ָך ֱאל ִֹהים ְּכ ֶא ְפ ַריִם
ַשה.
ו ְִכ ְמנ ֶּׁ
לבנותְ :י ִשׂ ֵימ ְך ֱאל ִֹהים ְּכ ָשׂרָה ִר ְב ָקה
ֵאה.
ָחל ְול ָ
רֵ
לכולםְ :י ָבר ְֶכ ָך ה' ְו ִי ְׁש ְמ ֶרךָ .י ֵָאר ה' ָּפנָיו
ֵאלֶי ָך וִי ֻח ּנ ֶּךָ .י ִָּשׂא ה' ָּפנָיו ֵאלֶי ָך ְוָי ֵשׂם
ְל ָך ָׁשלוֹם.
מומלץ להוסיף ברכת חיזוק אישית לכל
אחד מן הילדים.

וְתוֹרַת ֶח ֶסד ַעל ְלׁשוֹנ ָּה.
ֵית ּה,
ֲליכוֹת ּב ָ
צו ִֹפ ּיָה ה ִ
ֶחם ַע ְצלוּת לֹא תֹאכֵל.
ְול ֶ
ֶיה ַו ּי ְַא ְּׁשרו ָּה,
ָקמ ּו ָבנ ָ
ָה.
ָה ַוי ְַה ְלל ּ
ַעל ּ
ּב ְ
ּׂו ָחיִל,
ר ַּבוֹת ּבָנוֹת ָעש
ו ְַא ְּת ָע ִלית ַעל כ ָֻּּלנָה.
ֶׁש ֶקר ַה ֵחן ו ְֶהבֶל ַהי ִֹּפי,
ִא ָּׁשה י ְִר ַאת ה' ִהיא ִת ְת ַה ּלָל.
ֶיה,
ָה ִמ ְּפ ִרי יָד ָ
ְּתנ ּו ל ּ
יה.
ָׂ
ַש ָע ִרים ַמ ֲע ֶש
ִיה ְללו ָּה ב ְּׁ
וַ

קידוש
ברכה הנאמרת על כוס יין בשבת ויום טוב.
בתרבות היהודית ,את האירועים החשובים מציינים על כוס יין .מטרתה של שתיית היין היא
לזכור ('ז ִּכָרוֹן ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְברֵא ִׁשית'ֵ' ,זכֶר ִל ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִם') .בניגוד לתרבויות בהן היין משמש
לבריחה ושכחה של קשיי המציאות ,יין הקידוש אמור להזכיר לנו מי אנחנו ,מאין באנו ולאן
אנחנו הולכים .המעגל האישי ,המש פחתי ,הקהילתי והלאומי של השבת נותן הקשר רחב יותר
למשמעות חיינו.

ָאםַ .ו ְיכַל ֱאל ִֹהים ַּב ּיוֹם
ָארֶץ ְוכָל ְצב ָ
ַש ַמיִם וְה ָ
ֻל ּו ה ָּׁ
ַש ִּׁשיַ ,ו ְיכ ּ
[ַוי ְִהי ֶערֶב ַוי ְִהי ב ֶֹקר] יוֹם ה ִּׁ
ַאכ ּתוֹ ֲא ֶׁשר ָע ָשׂהַ .ו ְי ָבר ְֶך
ַש ִב ִיעי ִמ ּכָל ְמל ְ
ַאכ ּתוֹ ֲא ֶׁשר ָע ָשׂהַ ,ו ִּי ְׁש ּבֹת ַּב ּיוֹם ה ְּׁ
ַש ִב ִיעי ְמל ְ
ה ְּׁ
ַאכ ּתוֹ ֲא ֶׁשר ָּברָא ֱאל ִֹהים
ַש ִב ִיעי ַוי ְַק ֵּדׁש אֹתוִֹּ ,כי בוֹ ָׁשבַת ִמ ּכָל ְמל ְ
ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ה ְּׁ
ַל ֲעשׂוֹת.
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן ְור ַּבו ַֹתיְ ,ל ַח ּיִים!
ּבָרו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹהֵינ ּו ֶמל ְֶך הָעוֹלָם ּבוֹרֵא ְּפ ִרי ה ַּגֶפֶן [ה ַּגָפֶן]
ּבָרו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹהֵינ ּו ֶמל ְֶך הָעוֹלָםֲ ,א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ָרצָה בָנוְּ ,ו ַׁש ּבַת ָק ְדׁשוֹ
ָאי
ְּב ַא ֲהבָה ו ְּברָצוֹן ִהנ ְִחילָנוּ ,ז ִּכָרוֹן ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְברֵא ִׁשית[ִּ ,כי הוּא יוֹם] ְּת ִח ּלָה ְל ִמ ְקר ֵ
ַמים]ְ .ו ַׁש ּבַת ָק ְד ְׁש ָך
ָח ְר ָּת וְאו ָֹתנ ּו ִק ַּד ְׁש ָּת ִמ ּכָל הָע ִּ
ֵׁ ,זכֶר ִל ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִם ִּ[כי בָנ ּו ב ַ
קֹ ֶדש
ַש ּבָת.
ְּב ַא ֲהבָה ו ְּברָצוֹן ִהנ ְַח ְל ָּתנוּּ .בָרו ְּך ַא ָּתה ה'ְ ,מ ַק ֵּדׁש ה ַּׁ
(נהוג אצל קהילות אשכנז)

...ו ְּב ֶט ֶרם ָּב ָאה ַה ּׁ ַש ָּבת
ְּב ֶט ֶרם הוֹ ְפכוֹ ת נַ ֲעלֵ י ַההווה לְ זִ כְ רוֹ ן נַ ֲעלֵ י ֶה ָע ָבר
ֲאנִ י זוֹ כֶ ה לְ ֶרגַ ע ׁשוּב לִ ְהיוֹ ת
אשי ֶה ָחשׂ וּף
ַּת ַחת ִּכ ּ ַפת יָ ָדיו ׁ ֶשל ָא ִבי ַעל ָר ׁ ִ
לוהים
ְּב ָב ְרכוֹ אוֹ ִתי יְ ָב ֶרכְ ָך ֱא ִ
(צדוק עלון)
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שבת חברתית
ד"ר מאיר בוזגלו ,יו"ר תנועת 'תיקון'
את ההגנה החזקה ביותר על צמחונות שמעתי ממורי גואנקה ,שליח
מדיטציית ויפאסאנה עלי אדמות .גואנקה לא דיבר על זכויות בעלי חיים ,ובעצם
לא הביא טיעון מילולי כלשהו .הוא אמר שככל שתעשו מדיטציה ,ובעצם תגדילו
את המרחב האישי הפנימי לעומת הפנייה החוצה ,תרגישו שלא נכון לאכול
בעלי חיים .סיימתי את הקורס אי-שם בשנות השמונים ,אחד עשר יום של
מזון צמחוני משובח ,הרבה עבודה על ערנות ,מעט שינה ,וכאשר הרחתי בפעם
הראשונה נקניק ,מאכל תאווה עד לאותו זמן ,לא התאוויתי כלל .איבדתי עניין.
סלדתי .אינני צמחוני כיום (ועל כך בהזדמנות אחרת) ,אך גואנקה לימד אותי מה
שכל כך חסר במקומותינו :בבואנו לדון בשאלות הגדולות של החיים ,אסור לנו
להצטמצם ולהסתפק בטיעונים תקפים עם הנחות בלתי ניתנות לערעור .הרמב"ם
עמד על כך מצד אחר .כלוגיקן גדול ,ידע הרמב"ם את מגבלות הלוגיקה ,והבין
שעם התפתחות המידות של האדם – ענווה ,בגרות רגשית ותבונה  -אפשר להגיע
למקומות שהתבונה לבדה אינה יכולה להגיע אליהם (ראו מורה נבוכים חלק ב'
כ"ג).
ועכשיו לשבת .עוד נדבר על שאלת אופייה של עיר  -מה יהיה פתוח ומה יהיה
סגור בשבת .נכבד את רצונם של אלו שרוצים לציין את השבת בדרכם ,ונגן עליהם
כחברה מפני אלו שרוצים להיכנס להם לחיים .יחד עם זאת ,נחשוף את התאגידים
שרוצים לגרוף את כל הקופה של בעלי המכולות מן המעמד הבינוני ,ומציגים
כטיעון את האם שצריכה כוס חלב לילדה בצהרי יום שבת .ואולם אסור ששאלות

אלו על המרחב הציבורי יחליפו את שאלת הקשר האישי לשבת .כל אדם  -איש
או אישה ,נער או נערה  -צריכים לנהל בינם לבין עצמם את השיחה הפרטית
והאינטימית שלהם על השבת .קשובים לעצמם ,והרחק משאלות ציבוריות.
ההשוואה עם המושג "עסקאות אסורות" שהדגיש הפרופסור לכלכלה
אל רות' מאוניברסיטת הרווארד עשויה לסייע כאן .לפי רות' ,לא כל עסקה
המשתלמת כלכלית לשני הצדדים ונעשית מתוך רצון חופשי היא עסקה ראויה.
חשבו למשל על מכירת כליה .האחד הוא עני מרוד והשני חולה ועשיר  -מדוע
לא להתיר עסקה שעשויה להציל חיים? והנה ,אנחנו כחברה אוסרים עסקה כזו.
קומתה של חברה נמדדת לא רק בכך שהיא אינה גורמת עוול ואינה פוגעת ,אלא
גם בטוב שהיא מקדמת ,טוב שמרומם אותה כלפי מעלה .עסקה בשבת עם אם
חד-הורית שרוצה לפרנס את ילדיה ,במחיר ויתור על השבת ועל זכותה המלאה
להיות עם קהילתה וילדיה ,היא עסקה שעלינו לאסור ,או לכל הפחות להגביל
להכרחי בלבד .למען האמת ,חברה לא צריכה להגיע למצב שבו אנשים מוכרים
את השבת שלהם כדי לשרוד ,כשם שראוי שתהיה בה רשת ביטחון שבה עני לא
ימכור את כלייתו רק כדי לשרוד בחיים .העסקת אדם בשבת לפי בחירתו איננה
עוול זועק לשמיים ואיננה עניין לטיעון מוחץ ,אך אפשר ,עם צמיחה מתאימה,
לראות שזה לא ראוי .במקרה של השבת ,הדברים מגיעים רחוק יותר מדבריו של
גואנקה ,שכן הצמיחה ההתבגרות מגיעות דרכה ,ובמעגל שמחזק את עצמו ,יש
בה כדי להעמיק את האחריות על השבת.

בין שבת ישראלית ל"שבת הארץ".
עינט קרמר ,מנהלת ארגון 'טבע עברי' ,ומובילת יוזמת 'שמיטה ישראלית'
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"מי אוהב את השבת? אני ,אתה ואת  .כל העולם כמעט! "
את המילים הללו שם הפזמונאי אהוד מנור בפיה של חנהל'ה במחזמר הידוע.
וזה נכון .לא משנה אם אנחנו שומרים את השבת כהלכתה או מקדישים אותה
לתחביבים ,משפחה וטיולים ,השבת היא יום מיוחד השובר את שגרת שבוע
העבודה העמוס.
אך השבת היהודית היא יותר מיום מנוחה ללא עבודה .השבת היהודית
המלאה כוללת עצירה של הצריכה בדיוק באותה מידה שהיא מבקשת מאתנו
לעצור ממלאכה .בחברת "המרוץ הגדול" בה אנו חיים ,יש משמעות עמוקה
לעצירה הזו .בילוי יום החופש השבועי שלנו בצרכנות אינטנסיבית פוגע בסביבה
(ממנה אנחנו לוקחים יותר מדי משאבים ,ואליה אנו משליכים יותר מדי פסולת),
פוגעת במרקם החברתי (בכך שהיא יוצרת מצב של "אדונים" שיכולים לשבות
ביום המנוחה המשותף ו"משרתים" הנאלצים לשרת באותו היום ממש) ,ומעל
הכל פוגעת בנו – היות והיא יוצרת "רעש רקע" המונע מאתנו להתמקד ,ולו יום
בשבוע  ,בדברים החשובים לנו באמת  -משפחה ,קהילה ,תרבות ורוח .יפה תיאר
הרב אברהם יהושע השל את כוחה של השבת דווקא בעצירה והתמקדות פנימה :
"כל הרוצה ליכנס לקדושת היום חייב להפרד מכל מלאכת ידיים וללמוד
להבין ולדעת ,שהעולם כבר נברא ויתקיים אף בלא עזרתו של האדם .ששת
הימים בשבוע אנו נאבקים עם העולם ,מפיקים רווח מן האדמה .ביום השבת אנו
מייחדים את דעתנו על זרע הנצח השתול בתוך נשמתנו...ששת ימים בשבוע אנו
מתבקשים למשול בעולם – וביום השביעי אנו משתדלים למשול בעצמנו".
"אז למה לא כל יום שבת?"
אז זהו שהשנה כן.
שנת תשע"ה ,שבה אנו עומדים כיום היא שנת שמיטה – שבת הארץ .בשנה זו,
בחברה החקלאית הקדומה ,התקיימה שנה שלמה של "שבתון" משותף ,בו נמנעו
מרב העשייה החקלאית .התוצרת שגדלה באותה שנה התחלקה בין כל חלקי
החברה ,שגם נפגשו בשדות המופקרים לאסוף את הפירות .בסוף שנה זו גם

התבטלו החובות הכספיים ,והאנשים קיבלו הזדמנות להתחלת מחזור חדש של
שש שנות כלכלה חופשית.
פסק זמן קולקטיבי למשך שנה מהמרוץ ,עצירת ניצול משאבי הטבע לשנה
לצורך שיקומם והכרת הטוב על עצם קיומם ,ביטול לשנה של המעמדות וחלוקת
השפע בין כולם– הם רק חלק מהרעיונות הרדיקליים העומדים בלב שבת הארץ,
שמזכירה ,ולא במקרה את השבת ,כדברי הרב קוק זצ"ל" :את אותה הפעולה,
שהשבת פועלת על כל יחיד ,פועלת היא השמיטה על האומה בכללה!".
וכגודל הרעיונות ,כך גודל הפער ביניהם ובין מימושם בישראל בת ימינו,
בעבור רב הציבור שאינו חקלאי ,בעיקר כבחירה צרכנית בתחומי הכשרות (אכן,
שוב הצרכנות הזו.)..
הפער הזה מוליד אצל רבים מאתנו רצון למצוא דרך להכניס את השמיטה
לחיינו ,לחוות ביחד שנה שהיא אחרת משאר השנים ומשפיעה עליהן .שמיטה
ישראלית היא התארגנות הנוגעת בדרכים הללו ,האישיות והציבוריות כאחד,
ואחת הדרכים הטבעיות ביותר לחוש את שבת הארץ ,היא באמצעות יציקת תוכן
לשבתות שלנו.
החלטה לא לעשות "שופינג" בשבת למשך שנה שלמה – נוגעת בערכי אהבת
הטבע הנמצאים בלב השמיטה.
הזמנת אורחים שאינם מבאי ביתנו בשנה זו ,למשל דרך "שבת ישראלית" –
מלמדת אותנו על ההרגשה בפתיחת ה"שדה" שלנו לאחר.
עצירה אמתית בשבת ממרוץ החיים לטובת זמן משפחה ,קהילה ורוח מזכירה
לנו את הדברים שחשובים לנו באמת.
אנו מזמינים את הציבור לקחת חלק בשינוי.
זה טוב לאדמה ,לנשמה ,למשפחה ,לנשימה.
www.ishmita.org.il
facebook.com/goshmita

נטילת ידיים
ּבָרו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמל ְֶך ָהעוֹלָםֲ ,א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ,ו ְִצ ּוָנ ּו עַל נ ְִטילַת יָדָים.

ברכת החלות

מברכים על שתי חלות ,כסמל ללחם שלקטו אבותינו במדבר מהמן לקראת שבת .בעת בציעת הלחם ,מברכים את הברכה הבאה.
יש הנוהגים לטבול במעט מלח ולחלק למסובים:

ֶחם ִמן ָה ָארֶץ.
ּבָרו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמל ְֶך ָהעוֹלָםַ ,ה ּמו ִֹציא ל ֶ
"נברך על כי לא חסר מאום משולחננו ,ונייחל כי לא יבוא עוד רעב
על פני האדמה ולא יחסר מזון מפי כל יושבי ארץ"
(מתוך ברכת החלות של קיבוץ מגוון)

בתיאבון! זה הזמן לסעודת השבת

עכשיו כשכולם שבעים ורגועים זה הזמן לשירה ,לימוד ושיחה משותפת.

לכה דודי

שירי שבת

מילים :ר' שלמה הלוי אלקבץ
דודי ִל ְקרַאת ּכ ַּלָה
ְלכָה ִ
ְּפנֵי ַׁש ּבָת נ ְַק ְּבלָה
ָׁשמור ְוזָכור ְּב ִד ּבוּר ֶא ָחד
ֻחד
ַמי ָ
ִה ְׁש ִמיעָנ ּו אל ה ְ
ה' ֶא ָחד ּו ְׁשמו ֶא ָחד
ְל ֵׁשם ו ְּל ִת ְפ ֶארֶת ו ְִל ְת ִה ּל ָּה
דודי
ְלכָה ִ
ִל ְקרַאת ַׁש ּבָת ְלכ ּו ְונ ְֵלכָה
ִּכי ִהיא ְמקור ה ְַּב ָרכָה
ֵמראׁש ִמ ֶּקדֶם נְס ּוכָה
ֲשה ְּב ַמ ֲח ָׁשבָה ְּת ִח ּל ָּה
סוף ַמע ֶּׁ
דודי
ְלכָה ִ
ִמ ְק ַּדׁש ֶמל ְֶך ִעיר ְמל ּוכָה
ֲפכָה
קו ִּמי ְצ ִאי ִמ ּת ְוך ַהה ֵ
ַבכָא
ֵמק ה ָּ
רַב ל ְָך ֶׁשבֶת ְּבע ֶ
וְהוּא ַיחֲמול ָע ַלי ְִך ֶח ְמ ּל ָּה

עושה שלום
מילים :מן התפילה

דודי
ְלכָה ִ
ֲרי ֵמעָפָר קו ִּמי
ִה ְתַנע ִ
ַמי
ִל ְב ִׁשי ִּבגְ דֵי ִת ְפ ַא ְר ֵּת ְך ע ִּ
עַל יַד ּבֶן ִי ַׁשי ּבֵית ה ַּל ְַח ִמי
גְאל ָּה
ָק ְרבָה ֶאל נ ְַפ ִׁשי ּ

דודי
ְלכָה ִ
ׁאסי ְִך
וְהָי ּו ִל ְמ ִׁש ָּסה ש ָ
ְו ָרחֲק ּו ּכָל ְמב ְַּל ָעי ְִך
ֱלהי ְִך
יש ָע ַלי ְִך א ָ
ָש ּׁ
י ִּׁ
ׁוש ָח ָתן עַל ּכ ַּלָה
ִּכ ְמ ּש ּׁ

דודי
ְלכָה ִ
עור ִרי
עור ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
אורי
ִּכי בָא אור ְֵך קו ִּמי ִ
עו ִּרי עו ִּרי ִׁשיר ּד ַּב ִֵרי
ִגְל ָּה
ְּכבוד ה' ָע ַלי ְִך נ ּ
דודי
ְלכָה ִ
לא ֵתבו ִׁשי וְלא ִת ּכ ְָל ִמי
ֱמי
ֲחי ו ַּמה ֶּתה ִ
ַמה ִּת ְׁש ּתוח ִ
ַמי
ּב ְָך ֶיחֱס ּו ֲע ִנ ּיֵי ע ִּ
תל ָּה
ְונ ְִבנ ְָתה ִעיר עַל ּ

דודי
ְלכָה ִ
רוצי
ּשמאל ִּת ְפ ִ
י ִָמין ו ְּׁ
ֲר ִיצי
ו ְֶאת ה' ַּתע ִ
עַל יַד ִאיׁש ּבֶן ּפ ְַר ִצי
ִש ְמ ָחה ְונָגִילָה
ְונ ְּׁ
דודי
ְלכָה ִ
ֲטרֶת ּב ְַעל ָּה
ּב ִואי ְב ָׁשלום ע ֶ
ּגַם ְּב ִּׁש ְמ ָחה ו ְּב ָצ ֳהלָה
ּת ְוך אֱמ ּונֵי עַם ְסג ֻּלָה
ּב ִואי כ ַּלָה ּב ִואי כ ַּלָה

אנא בכוח
מיוחס לנחוניא בן הקנה
תפילה מימי הביניים והיא מיוחסת לתנא ר' נחוניא בן הקנה .התפילה
מורכבת משבעה טורים שבכל אחד מהם שש מילים .ראשי המילים
יוצרים לפי המסורת הקבלית את שם מ"ב אותיות של האל (קידושין
עא ,ע"א)( .פרופ' אביגדור שנאן)
ָא ּנָאְּ .בכ ַֹח ְּגד ֻּלַת י ְִמי ְנךַָּ ,ת ִּתיר ְצר ּורָהַ .ק ּבֵל רִ ּנַת ע ְַּמךַָ ,שׂ ְּגבֵנ ּו ַט ֲהרֵנ ּו נוֹרָא.
ֲמי ִצ ְד ָק ְתךָָּ ,ת ִמיד ּג ְָמלֵם.
נָא גִבּ וֹרּ ,דוֹרְ ֵׁשי יִחו ְּדךְָּ ,כ ָבבַת ָׁש ְמרֵםּ .בָרְ כֵם ַט ֲהרֵםַ ,רח ֵ
ֻש ֶתךָ.
ָתךָ .י ִָחיד ּגֵאֶה ,לְ ע ְַּמ ָך ְּפנֵה ,זוֹכְ רֵי ְקד ָּׁ
ְּׁ ,ברוֹב טוּבְ ךָ ,נַהֵל ֲעד ֶ
ֲסין ָקדוֹש
חִ
ֲק ֵתנוּ ,יוֹד ֵַע ַּת ֲעלֻמוֹתּ .בָרוּךְ ֵׁשם ְּכבוֹד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹלָם וָעֶד.
ָתנ ּו ַק ּבֵלּ ,ו ְׁש ַמע ַצע ָ
ַׁשוְע ֵ

היום יום שישי
מילים :עממי
היום יום שישי
מחר שבת ,שבת
מנוחה
היום כולם עובדים,
מחר שבת
שבת מנוחה.

עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום
עלינו ועל כל ישראל
ואמרו אמן.

דרור יקרא
מילים :דונש בן לברט
דרור יקרא לבן עם בת
וינצורכם כמו בבת
נעים שמכם ולא יושבת
שבו ונוחו ביום שבת
דרוש נווי ואולמי
ואות ישע עשה עמי
נטע שורק בתוך כרמי
שעה שוועת בני עמי

שבת בבוקר

מילים :תרצה אתר
שבת בבוקר!
יום יפה,
אמא שותה
המון קפה,
אבא קורא
המון עיתון
ולי יקנו
המון בלון.
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שבת ישראלית בשבילי
תא"ל במיל .רם שמואלי ,יו"ר משותף "מתחברים בונים עתיד ביחד"
אצלנו בבית בילדות היינו צריכים לחלוב את הפרות גם בשבת .יחד עם זאת,
הייתה מין הרגשה מיוחדת שהולכים רק לחלק ההכרחי של חליבה והאכלה ,ובכל
השאר לא נוגעים אף כי צריך.
חוזרים אחרי חליבת בוקר ונחים בבית כי שבת .לימים כטייס קרב שיושב
בכוננות בשבת וממריא בסירנה להגנת המדינה ,הרגשתי כמו באותה משמרת של
חליבת בוקר .עושים את ההכרחי ובשאר בוחרים לשבות מהשגרה.
היום אצלנו בבית ערב שבת הוא ערב מיוחד .ערב שהאופי שלו בחלקו
לא הגיע אלי מבית אבא .החלק של חולצה לבנה וארוחה מיוחדת הגיע מבית
אבא ,אבל החלק של שירי שבת וברכות הגיע מחבריי הדתיים שלמדתי מהם
חלק מהלכות שבת .אנו יושבים כל המשפחה סביב השולחן ושרים שירי שבת,
עוברים על פרשת השבוע ,משוחחים ומציינים כל אחד משהו מיוחד שעבר עליו
השבוע ומברכים על היין והחלה .במהלך הארוחה אין טלפונים ואין טלוויזיה ,יש
רק אותנו .באם אחד הבנים בצבא או הבת בדרום ,מעלים אותם לשיחה קצרה
בטלפון על רמקול כדי שלרגע קטן אחד ,החייל שבצבא ,ירגיש שהוא נמצא
בשולחן השבת של המשפחה.
במהלך השבוע יש לנו תכניות מוגדרות ומרחב הבחירה מצטמצם עקב

המחויבויות הרבות אך שמגיע סוף שבוע אצלנו ,אנו מרגישים חופש בחירה
לעשות מה שחשוב לנו.
אצלנו השבת קיבלה צבעים אחרים מכיוון שהגיל והשלב בחיים משתנה.
אני חש ששבת ישראלית זה של כולנו ולמרות שיש אופנים שונים לשבת
ובוודאי למקיימי מצוות או שאינם מקיימים ,הרוח של משפחה ,מנוחה ,בחירה
ושינויי משאר ימי השבוע משותפים עד מאוד.
שבת ישראלית מחברת בין כולנו וכל אחד מרגיש בה את המיוחד עבורו.
הכרות המיוחד בשבת אחד אצל השני תחבר בינינו בחוויית "מתחברים" גדולה.
במיזם של שבת ישראלית אנו עושים מהלך גדול של חיבור בין אנשים שהוא
המפתח לאחדות וערבות הדדית בעם .אנו ברשת "מתחברים בונים עתיד ביחד"
שאני עומד בראשה ביחד עם אביהו סופר ,רואים במיזם הזה חשיבות רבה ולכן
אנו חלק ממנו.
אנו מאמינים שעקרון ההדדיות חייב להישמר בשבת ישראלית ,הווה אומר
חילונים מארחים דתיים כמו שדתיים מארחים חילונים .הדרך שבית הלל
והשותפים מובילים זאת ומאפשרים את עקרון ההדדיות חשובה ביותר עבורינו.
נתראה בשבת

כל השבוע אני מסור לפלאפון הנייד ולכל מה שהוא מציע .בלי כוונה הוא מפריע לי בתקשורת עם חברים או עם המשפחה כשרוצים לדבר
איתי" .רק רגע "..אני אומר תוך כדי סימוס ונקטעת השיחה – מבאס .כשמגיע יום שבת אנחנו מכבים את כל המכשירים ...מיום שישי בערב
עד שבת בערב אנחנו סוף סוף מדברים בלי ששום דבר יפריע!!! קוראים ,שותקים ,אוכלים בלי הפסקות כפויות .זה משדרג את התקשורת
בינינו .איזה כיף ברוך ה'...
דני שטג שחקן

שבת משפחתית
הרב שלמה ריסקין ,רב העיר 'אפרת' וראש מוסדות אור תורה סטון
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כל משפחה יהודית מתחילה בסבים הגדולים שלנו ,באברהם ושרה,
שאמונתם היוותה את ההשראה להכנסת אורחים וחסד לכל נצרך.
כל בית יהודי נוצר בגן עדן מקדם (אחת מברכות הנישואין) כשברקע עץ
החיים ועץ הדעת.
כל חגיגה במשפחה יהודית חווה את העבר ,את ההווה ואת העתיד.
בכל חג ושבת המשפחה חובקת את ההווה ונוגעת בנצח.
ישיבה סביב השולחן המשפחתי הופכת לצערנו למחזה נדיר .משפחות
רבות בישראל מתנהלות כמו תחנת רכבת :כל אחד נוסע לפי לוח הזמנים
האישי שלו ,והרכבות כמעט לעולם אינן נפגשות .וכאשר הן בכל זאת נפגשות
הן בדרך כלל מתנגשות זו בזו.
המסורת היהודית מאמינה שארוחה משפחתית הכרחית להבטחת
אחדות משפחתית ,וגם נחשבת לביטוי גבוה ביותר של עבודת השם .המסורת
רואה בבית ובמשפחה את הנדבך החשוב מכל בהעברת המסורת מדור לדור.
בשולחן המשותף כל הורה הופך למורה שמשימתו העיקרית היא לגבש
את בני המשפחה אחד לשני ולחבר אותם לערכים האישיים והלאומיים,
באמצעות ההקשבה ,הלימוד ,הטקס ,הכבוד ,השירה ,הסיפורים והחוויה
המשותפת.
כל בית יהודי הוא בית מקדש שהטקסים המתנהלים בו מקרבים את בני
המשפחה אחד לשני כקורבנות בשעתם שגם היו נאכלים בצוותא ,ומקרבים
את עם ישראל אחד לשני ולאבינו שבשמיים.
ההורים הם הכוהנים הגדולים המברכים את ילדיהם ומנחים אותם לחיים

יחד

זהות יהודית בקהילה

טובים ומשמעותיים.

סיפור
"לפני שנים רבות ,כשעוד הייתי רב צעיר במנהטן ,נסעתי במונית בדרכי
להרצאה .כמנהגי התחלתי לשוחח עם הנהג ,אפריקני-אמריקני שלא סיים
את לימודי בית הספר היסודי .הוא גידל עם אשתו ארבעה ילדים :אחד מילדיו
היה מהנדס ,השני עורך דין ,השלישי מורה בתיכון ובתו היחידה הייתה אחות
רחמנייה.
כששאלתי אותו למה הוא מייחס את ההצלחה המשפחתית הזאת ,הוא
הסביר שכל עוד ילדיו חיו בבית ,הכלל המשפחתי הבסיסי היה שכל יום כל אחד
חייב להתייצב לארוחת הערב ,ואם הוא אינו עושה זאת  -הוא חייב לספק תירוץ
מעולה להיעדרותו.
הארוחות המשפחתיות הללו היו נטולות טלוויזיה ,רדיו או עיתון.
במקום זה ,כל בן משפחה ,ובכלל זה הוא ואשתו ,התבקשו לספר על האירוע
המשמעותי ביותר שאירע להם באותו היום ועל האירוע המתסכל ביותר שקרה
להם .בארוחות הללו ,כך הוא האמין ,נוצרו במידה רבה הנאמנות המשפחתית
ותחושת הקרבה ,והן היו הקרקע לעיצוב האישיות האיתנה של בני המשפחה.
כשסיים נהג המונית את תיאורו ,פרצתי בבכי.
הוא הבין מה שאני לא הבנתי :שכל ארוחת ערב צריכה להיות ארוחת שבת
קטנה ,הכוללת נטילת ידיים ,ברכות ,דברי תורה ושיחה כללית .אני מקווה
שאתם תגיעו להבנה הזאת בזמן שילדיכם עדיין צעירים".

קטעי קריאה ולימוד
פרשת השבוע
לכל שבת יש את פרשת השבוע שלה .מאז ימי בית שני הונהג לקרוא בתורה בשבת .אחד מבני המשפחה יכול לברר מהי
פרשת השבוע (על ידי חיפוש מהיר בגוגל) ,לקרוא אותה או חלק ממנה לעצמו עוד לפני קבלת השבת ,ואח"כ בקבלת
השבת עצמה – לבחור ולקרוא מתוכה פסוק אחד שאליו התחבר במיוחד ,או לדבר על קטע קצר מתוך הפרשה כמו
שהוא מבין אותו ,ועם ערך מוסף שהוא רואה בו כלפי השאר .חלק זה יכול להיות לאחר הברכות ,תוך כדי השירים או
דיון בזמן הארוחה.
להלן מספר קטעי קריאה ולימוד אשר נכתבו במהלך הדורות בנושא השבת .תוכלו לבחור בכל שבת קטע אליו
התחברתם ,לקרוא אותו ולפתח שיח סביבו.

ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ֵּת ָע ֶשׂה ְמלָאכָה ו ַּב ּיוֹם ַה ְּׁש ִב ִיעי י ְִהיֶה ָלכֶם ק ֶֹדׁש ַׁש ּבַת ַׁש ּבָתוֹן לה'
(שמות פרק לה ,ב)

"שבת שבתון  -מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי"
רש"י (רבי שלמה יצחקי) 1040-1105
דרש רבי שמעון בן יוחאי :אמרה השבת לפי הקדוש ברוך הוא ,לכולם יש בן זוג ,ולי אין בן זוג .השיב
לה הקב"ה :ישראל הוא בן זוגך .כיוון שעמדו ישראל לקבל את התורה בהר סיני ,אמר להם הקדוש
ברוך הוא :זכרו את הדבר שהבטחתי לשבת ,כנסת ישראל היא בן זוגה של השבת ,שכך כתוב:
"זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַּׁש ּבָת ְל ַק ְּדׁשוֹ" (שמות כ' ,ח').
(בראשית רבה י"א ,ח')
"נניח לרגע מצב אוטופי ,שבו יש לחילונים זכות
בחירה .האם היינו בוחרים ששבת תהיה ככל הימים? האם היינו מוותרים על הרגע
הזה ביום שישי ,בסביבות ארבע אחר הצהריים בערך ,שבו הכול נסגר ,אי אפשר
יותר לעשות סידורים (ברוך השם) ,ובבת אחת נפסקת ההמולה המתמדת הזו שאנחנו
חיים איתה יום יום ,ומשתרר שקט שאין יפה ממנו .האם אנחנו מוכנים לוותר על
השקט הזה? במלחמתנו הצודקת נגד השימוש הציני שעושים פוליטיקאים דתיים
בשבת ,עלינו להיזהר לא לשפוך את השבת עם המים".

ענת גוב1953-2012 ,

"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 בן לקיש :נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם
בערב שבת ,ולמוצאי שבת 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 ע' א

"כל ימי המעשה אין לו פנאי לשים על לבו על מה בא לעולם הזה .וביום השבת יש לו להתעורר
משנתו ולהרגיש חיות הרוחניות שבנפשו"

פרי צדיק (רבי צדוק הכהן מלובלין)1823-1900 ,

"וכך מוצא אני את עצמי מקיים בחיי מעשה סמלי בעל משמעות עמוקה,
הקשורה בסיפור שאלוהים ברא את העולם בשבעה ימים .אני מודע לכך שאינני
מאמין בסיפור זה באופן מילולי ...ברם בכל ישותי אני חש ומכיר שיש בסיפור
הזה כוח המושך אותי בחבלי קסם .כרוך אני אחריו ,מוצא בו סעד לנפשי בכל
ימות השבוע וביטוי של טעם חיי וקיומי בעולם"..

אברהם יצחק גרין ,מתוך'' :בקשו פני קראו בשמי'' ,הוצאת עם עובד
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"היהדות היא דת של 'הזמן' ותכליתה קידוש הזמן .בעוד שלאדם שעיקר מעייניו נתונים ל'מקום'
נראה הזמן כרציפות אחת בלתי משתנה ,וכל השעות נראות 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 אל סוד היצירה .להיפנות מעולם הבריאה ולפנות אל בריאת
העולם....
היום השביעי הוא בבחינת ארמון שאנו בונים בזמן .קירותיו עשויים מנשמה ,משמחה וממידת
ההתאפקות"..
אברהם יהושע השל1907-1972 ,
ָׁשם יָד ְַע ִּתי ֶח ְמ ּדָה ֶׁש ּלֹא ָהי ְָתה ּכָמו ָֹה
ו ְַה ּז ְַמן ַההוּא ָהיָה יוֹם ַה ְּׁש ִב ִיעי ְּב ַׁש ּבָת
ְוכָל ּב ַּדֵי ִאילָנוֹת ָהי ּו ִמ ְתע ְַּצ ִמים ִלגְ ּב ַֹּה.
ו ְָהאוֹר ֵה ֵחל ִמ ָּס ִביבׁשו ֵֹטף ְּכנ ָָהר ִלנ ְּב ַֹע
ְוג ְַל ּגַל ָה ַעיִן ֶאת ּג ְַל ּגַל ַה ַח ָּמה ָח ַמד.
ָאז יָד ְַע ִּתי ֶח ְמ ּדָה ֶׁש ּלֹא ָהי ְָתה ּכָמו ָֹה.
….
 .וְאוֹתוֹ ַה ּיוֹם ָהיָה יוֹם ַה ְּׁש ִב ִיעי ְּב ַׁש ּבָת
דליה רביקוביץ  -חמדה
1936-2005

ְל ַה ְד ִליק נֵרוֹת ְבכָל ָהעוֹלָמוֹת-
זו ִֹהי ַשבָת.
ְל ַה ְד ִליק נֵרוֹת ַש ָּבת
זו ִֹהי ְק ִפיצַת-נֶפֶש ֲהרַת נְצוּרוֹת
ְליָם נ ְָהדָרֶ ,שיֵש בָה ִמ ְסתו ִֹרין
ֶשל ֵאש ַה ְש ִקיעָה.
ְב ַה ְד ִל ִיקי ַהנֵרוֹת י ֵָהפ ְֵך
ֶח ְד ִרי ִלנ ְַהר ִדי-נוּר
ֶקת שו ֵֹקע ִל ִבי.
ְב ַא ְשדוֹת ָבר ֶ
זלדה – שבת וחול
1914-1984

"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
…אבי אבי
אשר עסק בעולמות
אשר קידש שבתות בעראק נקי
אשר היה בקיא מאין כמוהו
בהלכות בית הכנסת.
אני אני
שהרחקתי עצמי
הרחק אל תוך ליבי
..
ארז ביטון  -דברי רקע ראשוניים
נולד ב1942-

אין צורך להיות מדקדק מצוות ,בשביל להכיר ערך השבת – מי
שמרגיש בלבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות ,לא
יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי שבת .אפשר
לומר בלי שום הפרזה ,כי יותר משישראל שמרו את השבת
שמרה השבת אותם ,שהחזירה להם את נשמתם ,וחידשה
את חיי רוחם בכל שבוע ,לולא השבת היו התלאות של ימי
המעשה מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה ,עד שהיו יורדים
לבסוף לדיוטא התחתונה של חומריות ושפלות.
אחד העם (אשר צבי הירש גינצברג)
1856-1927

עם ישראל לא יוותר לעולם על השבת ,היא לא רק יסוד קיומו הישראלי ,אלא גם יסוד קיומו האנושי.
בלי שבת אין צלם א-להים וצלם אנוש בעולם ...לא התרבות של תפוחי הזהב או תפוחי האדמה הוא
ששמרה על קיום עמנו בכל ימי נדודיו ,אלא השבת .ועתה ,בשובנו לארץ אבות ,הנשליכנה אחרי גוונו
ככלי אין חפץ בו? ...שמירת השבת ,שקולה בעיניי כשמירת תורת האדם כולה ...בלי שבת אין ארץ
ישראל ואין תרבות ישראל ,השבת היא התרבות.
חיים נחמן ביאליק
1873-1934
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אמר הקב"ה למשה :מתנה טובה יש לי בבית גנזי ,ושבת שמה,
אני מבקש לתנה לישראל ,לך והודיעם( .שבת י' ,ע"ב)

נושאים לשיח ודיון סביב שלחן השבת
הרב בצלאל ספרא ,מנהל תוכניות התחדשות יהודית במתנ"סים ומרכזים קהילתיים ,מוסדות אור תורה סטון
 .1השבת כסיכום השבוע  -כל אחד יספר בתורו על אירוע מיוחד  /הכי חשוב לו שקרה לו השבוע.
 .2השבת כפתיחה לשבוע הבא – לספר מה כל אחד מהנוכחים מקווה ,מאחל ,מייחל ,מתפלל לעצמו ולאחרים לשבוע שיבוא ,או במה
הוא רוצה להשתפר השבוע.
 .3מה קרה בקהילה  /בעם  /במדינה שלנו השבוע.
 .4סבב הכרת הטוב  -כל אחד מודה לכל אחד מהיושבים בסבב על משהו שהוא קיבל  /למד ממנו השבוע .או :כל אחד מודה לאלוקים
על משהו טוב שקרה לו השבוע ומשתף את כולם.
 .5כל אחד מלמד מושג חדש  /טיפ שלמד השבוע.

דוגמה לנושא לדיון:
כל החיים אנו עסוקים בעבודה בכדי להתפרנס .השבת מזכירה לנו שהעבודה היא אמצעי לחיים ולא מטרה .יום אחד בשבוע  -שביעית
( )14%מהזמן ,אנו מפסיקים להתעסק באמצעי ,בכדי לפנות זמן לבירור המטרה; להתעסק בדברים החשובים בחיים ,במשפחה ,בערכים.
הפסקת המלאכה אחת לשבוע ,מזכירה לנו שלעשות כסף אינו הדבר הכי חשוב בחיים!
כששביעית מהזמן שובתות כל מכונות היצור וכלי התחבורה ,אנו מאפשרים ארץ ירוקה יותר עם פחות זיהום.
השבת היא החוק הסוציאלי הראשון בעולם שקיבלנו בהר סיני ודרכנו עבר לכל שאר העמים.
אין בכך הפסד פרנסה ,מאחר והרווח האישי ,המשפחתי והלאומי גדול לאין שיעור.
בשבת אנו אף זוכרים כי ה' הוציאנו ממצרים וציווה כי לעולם לא נהיה עבדים לאדון זר כלשהו – עבודתנו ,מחויבויותינו הכספיות
והמעורבות שלנו בענייני החומר אינם אדונים לחיינו ,אלא הכלים שבעזרתם אנו מגשימים את ייעודנו הרוחני.
השבת מחזקת את האומה ,ומזכירה כי יש יעוד של אושר לעולם ,זיכרון למעשה בראשית ,זכר ליציאת מצרים.

שאלות לדיון:
• מה מטרת החיים בשבילך?
• מה מרוויחות המשפחה והאומה מהשבת?

משחקים לשולחן שבת
משחקי שירים:

אילן פרידמן – מנהל שליחי תנועות הנוער הציוניות העולמיות בסוכנות היהודית

• מחליטים על מילה ומתחילים בסבב שבו כל משתתף מוצא שיר עם מילה זו ,עד שלאחד מן המשתתפים לא נותרו רעיונות.
מילים לדוגמה :שבת ,ירושלים ,ישראל.
• מתחילים באות א' ,ולפי הסדר מסביב לשולחן על כל אחד להתחיל שיר שמתחיל באות הבאה לפי הסדר.
שרים קצת וממשיכים למשתתף הבא.
• מתחילים שיר שיש בו את המילה שבת ,מי שיש לו רעיון קוטע את השירה במילה מסוימת בשיר ומתחיל שיר אחר באותה מילה.

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

האירוע
המקום הכי נמוך בעולם
המקום הכי גבוה בארץ
הכרזת העצמאות
הצריף של בן גוריון
מלחמת דוד וגוליית
מחנה המעפילים
קברי המשוררות רחל ונעמי שמר
בית שי עגנון
הבית של הנשיא חיים ויצמן
עיר על שם חוזה המדינה
הקיבוץ העגול
הקיבוץ הראשון
איפה הונף דגל הדיו
מיקום פסל האריה השואג
מגילות ים המלח נמצאות היום ב...
מעשה ב ...שהיו מסובין ב ...והיו מספרין ביציאת
מצריים כל אותו הלילה.

המקום
ים המלח
הר החרמון
תל אביב
שדה בוקר
תל עזקה
עתלית
בית העלמין כנרת
ירושלים
מכון ויצמן (רחובות)
הרצליה
נהלל
דגניה
אילת
תל חי
היכל הספר ,גבעת רם ,ירושלים
צומת מסובין
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תאריך

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

אורח נבחר:
לסעודה הבאה שלנו ,יש לנו אפשרות להזמין אורח
מיוחד מאוד .כל היהודים בעולם (גם אלו החיים
היום וגם אלו שכבר נפטרו) נתנו את הסכמתם להגיע
לסעודה ,עלינו לבחור את מי אנו מזמינים.
מתחלקים לזוגות .על כל זוג לבחור מי האורח הנבחר
שלהם ,ולהציג בפני כולם.
לאחר שכל הזוגות בחרו והציגו והסבירו למה בחרו
את מי שבחרו ,נסו להגיע לבחירת אורח מוסכם על
כולם.
נסו לחשוב על  3שאלות שהייתם שואלים את האורח
הנבחר.

האירוע

לאחר האיסור להתחתן
עם שבט בנימין בעקבות
ט”ו באב
סיפור הפילגש בגבעה,
ביום זה הותרו כולם
להתחתן זה בזה.
עליית היישוב כפר
כ”ג כסלו תרצ”ז,
חיטים היישוב הראשון
7.12.1936
של חומה ומגדל
שחרור אושוויץ (יום
י”ג שבט תש”ה27.1.1945 ,
השואה הבינלאומי)
ט”ז כסלו תש”ח ,כ”ט
ההצבעה על הסכם
החלוקה באו”ם
בנובמבר 1947
כ”ו תמוז
הבחירות הראשונות
לכנסת
תשי”א30.7.1951,
חנוכת מוזיאון ישראל
ט’ אייר תשכ”ה11.5.1965 ,
בירושלים
כ”ח כסלו תשכ”ז,
היום שבו ש”י עגנון זכה
בפרס נובל
11.12.1966
פטירת בן גוריון
ו’ כסלו תשל”ד1.12.1973 ,
מבצע אנטבה
ו’ תמוז תשל”ו4.7.1976 ,
כ’ תשרי תשע”ב,
שחרור גלעד שליט
18.10.2011

פעילויות משפחתיות עם הילדים בשבת
אורלי קנת " -מעין -קהילה ישראלית" בגן יבנה
יום שישי בצהריים .מדינת ישראל .באויר נישאים ריחות של שבת .ברדיו מתנגנות תוכניות בניגון קצת יותר שקט
ומפויס .אנשים נחפזים לדרכם .חיילים בטרמפיאדות כבר חולמים על המקלחת ועל החיבוק של אמא .חילונים ,דתיים,
חרדים ,בעיר ,בכפר ובקיבוץ שותפים להמולת ההכנות שתוך כמה שעות תפנה את מקומה לשקט של שבת .מספיק
לצאת לשבוע וחצי לחו"ל כדי להבחין בקסם המיוחד של השבת הישראלית.
ילדינו זוכים לחוות את השבת הישראלית כמציאות מובנת מאליה .מדינת ישראל מעניקה את המתנה הזו לכולנו על מגש
של כסף ,ובכל זאת ,איך אנחנו מכניסים יותר משמעות לשבת עבור ילדינו? איך נהפוך את עונג השבת לחוויה משפחתית
שילדינו מצפים לה לא רק בגלל החופש מביה"ס? האם יש דרך להזמין את הילדים להתחבר לשבת גם בדרכים נוספות?
להלן מספר רעיונות שנוסו בהצלחה בקרב משפחות בקהילה שלנו .אשמח לקבל תגובות ורעיונות נוספים מהמשפחה
שלכם .אפשר לכתוב אלי לorlykenneth@gmail.com

לפני שבת:
אפיית חלות -בכל שבוע ,בתורנות ,אחד הילדים משתתף בהכנת חלות השבת .בנוסף לחלות הרגילות" ,תורן החלות" קולע חלה מיוחדת
בצורה שמאחוריה יש הסבר .חלה זו מוחבאת עד קבלת השבת ונחשפת בשולחן השבת על ידי "תורן החלות" עם ההסבר על צורתה
המיוחדת.

הכנות להפעלות בשולחן השבת:
ברכון הילדים -במקביל לברכה המסורתית על הנרות ,החלות והיין ,אפשר לייצר ברכון אישי של הילדים .פעמים רבות הילדים מנסחים
מהלב ברכה מרגשת שמוסיפה ממד חגיגי לשולחן .את הברכות ניתן להדפיס על נייר קלף ,לאפשר לילדים לאייר ולכרוך יחד .הילדים
יברכו את הברכות האישיות שלהם אחרי הברכה המסורתית.

הטקס המתוק-
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בין המנה העיקרית לקינוח מפנים את השולחן ועורכים טקס שמטרתו לסכם את השבוע החולף אצל כל בני המשפחה .מכינים צלחת
ובה דברי מתיקה קטנים -חופן צימוקים ,קוביות שוקולד ,סוכריות קטנות וכד' .לטקס יש שלושה שלבים .בראשון כל בן משפחה לוקח
שני דברי מתיקה ונותן כל אחד מהם למישהו מהמשפחה שלדעתו מגיע לו ציון לשבח השבוע( .לדוגמה -אני נותנת ליותם את הסוכריה
הזו כי השבוע יותם עזר לי בשיעורים במתמטיקה .אני נותן לנטע את השוקולד הזה כי השבוע הצלחת פעם ראשונה לנגן את כל השיר
שעליו את מתאמנת כבר חודשיים) בשלב השני כל אחד לוקח לעצמו סוכריה אחת או שתיים ואומר במה הוא גאה בעצמו השבוע
(לדוגמה -אני גאה בעצמי שעל אף שדני עיצבן אותי מאד השבוע הצלחתי להתאפק ולא צעקתי עליו ,אני גאה בעצמי שהשבוע עזרתי

לילד של השכנים ללמוד לרכב על אופניים )...השלב האחרון הוא שלב אמירת התודה הכללית – כל אחד לוקח לעצמו סוכריה אחת
ואומר הודיה כללית מהשבוע החולף (לדוגמה -אני אומרת תודה על כך שהשבוע ירד גשם והישקה את הפרחים ששתלנו בגינה בביה"ס.
אני אומר תודה שהאוטו התניע ביום שלישי בוקר כי ממש פחדתי שמשהו קרה למנוע ושנצטרך לבלות כל היום במוסך )...משפחות
שמבצעות את הטקס הזה מדווחות על העמקה הולכת ונרכשת של השיח בין הילדים ככל שהשבועות ,חודשים ושנים חולפות .בשבועות
הראשונים ההורים צריכים לתת דוגמא אישית אבל עם הזמן הילדים מצפים לטקס הזה שפעמים רבות חושף רגשות כמוסים ועמוקים
ומייצר שיח פנים משפחתי מרגש ומשמעותי.

תיאטרון שבת משפחתי-
בתום הארוחה אחד המבוגרים מספר לילדים סיפור לשבת
(מאגר סיפורי חז"ל בעיבוד לילדים ניתן למצוא ב )agadastories.org.il/kids/kids_frontpage :בתום הסיפור הילדים נשלחים
לחדר שלהם להכין הצגה בעקבות הסיפור .הם מקבלים חצי שעה להכין את ההצגה ולחזור להופיע בפני כל המבוגרים שבנתיים זכו
בחצי שעה של שקט...המופע שלהם הוא תמיד מדרש על הסיפור והזמנה להעמקת השיח על מוסר ההשכל של הסיפור לחיים שלנו היום.

במהלך השבת:
שעת המשפחה:
קובעים שעה שבה כל בני המשפחה נפגשים בסלון .בכל שבוע יש תורן משפחתי שאחראי על פעילות משפחתית שהוא בוחר (משחק
קופסא אהוב ,קריאת ספר ביחד ,חידון או כל דבר אהוב אחר) .כל בני המשפחה משתפים פעולה יחד למשך שעה אחת לפחות לפי מה
שאותו בן משפחה בוחר.

פנטומימה לשבת
כל אחד מבני הבית חושב בתורו על מושג שקשור לשבת ,וצריך להציג אותו בפנטומימה כשכל השאר מנחשים.
חפשו את מטמון השבת
ברחבי הבית ,בפינה נסתרת ,מוטמן "מטמון השבת" .המטמון יכול להיות שקית ממתקים או ספר/משחק קופסא וכד .בשבת בבוקר
הילדים מקבלים את כתב החידה .הרמזים לכתב החידה יכולים להיות מאוירים או ,לילדים גדולים יותר ,מסתתרים בתוך פרשת השבוע.
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אם הם הסתדרו בתיבת נח,
בטוח שאתם תסתדרו

לזכרם של אריה (ליא

ון) ופיי ק
רוניץ ותומס (דוד) שפיצר

שבת ישראלית

בואו לשבת של חיבור בין משפחות ,בין השקפות,
בין קהילות ,בין דתיים לחילוניים ,בין עולים לוותיקים ,בין טעמים וחוויות.
מארחים ומתארחים ,נותנים ומקבלים.

.comהitכlנeסו לאתר
a
מלאו פרטי shabbatisr
גם אתםם,תוב24.10-
שבת י עשו
שראלית!

חילוניים ודתיים נפגשים לארוחת שישי
בעשרות אלפי בתים ברחבי הארץ.

ממשיכים את הסולידריות – חוגגים שבת ישראלית ביחד
שבת ישראלית ,שבת פרשת נח ,24.10.14 ,כ"ט תשרי התשע"ה.

לפרטים נוספים058-5000893 :

office@beithillel.org.il | shabbatbh@gmail.com | www.beithillel.org.il
יחד

זהות יהודית בקהילה

f

הצטרפו
לדף הפייסבוק
שבת ישראלית

