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התארגנות טובה לקראת שבת והכנה מראש של כל הנצרך, מתארגנים לשבת 
מאפשרים לנו לכבד את השבת ולשמור אותה בקלות ובפשטות.
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קניות  

נקיון הבית

כביסות

צחצוח נעלים

רחצה ואיפור )אם רוצים להתאפר כמובן(

תספורת, גילוח, נטילת ציפורניים לפי הצורך 

הכנת אוכל קר לשבת – כך הכי קל.

מעוניינים להגיש אוכל חם?  

הכנת סלטים וכו'. אם רוצים להרכיב סלט טרי 
לפני הסעודה, יש להכין ירקות שטופים וחתוכים 

לפני שבת.  

הדפסת נוסחי הדלקת נרות, קידושים והבדלה, או 
איתורם בסידור תפילה שיש לכם בבית. 
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לחצו כאן 
להדפסת הנוסחים 

לחצו כאן להמלצה 
לקניות נחוצות

לחצו כאן להדרכה על 
אוכל חם ותיבול סלטים

הכנות אחרונות לשבת  

לחצו כאן להסבר נוסף על 
מכשירי חשמל ושעון שבת

לכבות ולהדליק אורות ומכשירי חשמל שרוצים 
שיפעלו בשבת כגון: מאוורר, מפזר חום, מנורה, 

מזגן, הכיריים וכו' 
יש לכבות או לנתק את נורת המקרר

)מומלץ למצוא כיסוי למתגים בכדי שלא ילחצו עליהם 
מתוך ההרגל, או להדביק פיסת סלוטייפ( 

א

מטמינים את כל החפצים והמכשירים שעושים 
בהם שימוש בימות החול שאסורים בשבת )חוץ 

מאלו שעומדים לשימוש מכוונים מראש לשבת(, כגון: 
מכשירי כתיבה, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 
גפרורים סיגריות, וכדו' סחבות רטובות וכן כל 

פסולת ולכלוך.
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מכינים נייר חתוך מראש לשירותים, לקינוח האף וכד' וכן 
לחתוך מראש מגבות נייר ומפות ניילון.

יש לפתוח אריזות של: כלים חד פעמיים, קופסאות 
שימורים, בקבוקים ופחיות שתיה, לפתוח אריזות מזון 

בשקיות, להפריד גביעי יוגורט מעדנים וכדו'.
יש לרחוץ ירקות ופירות ולקלפם אם יש צורך ב"קולפן".

לפני הדלקת נרות מדליקים את האורות בחדר 
שבו אוכלים )מומלץ במקביל לבדוק שוב שכל האורות 

הנצרכים בבית במשך השבת אכן דלוקים(
מדליקים את הנרות בשעה המתפרסמת להדלקת 

נרות באותו מקום.  
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לחצו כאן לעוד קצת פירוט 
על זמן הדלקת הנרות

אחרי הדלקת נרות אין לעשות שום מלאכה
שבת המלכה נכנסה!

כדאי להניח את הנרות והפמוטים במקום נח כי אין להזיזם גם לאחר שכבו הנרות. 

השבת מלווה את העם היהודי אלפי שנים וחרותה על לוחות הברית כחלק מעשרת הדיברות.
עניינה הפגנה והכרזת ענק של העם היהודי:

"יש א-לוקים!"!
על בסיס תפישה זו עומדת משנתה המוסרית של היהדות, ועל ידיה הפכה היהדות עולם שהיה נתון בחשיכה של אלילות 

וברבריות, לעולם עם חברה הומנית ומתקדמת. ועדיין לא הסתיימה מלאכת התיקון...
על ידי הימנעות ושביתה מכל יצירתיות בעולם ביום השבת מכריז היהודי שהעולם אינו מקרי והפקר לכל, 

וממילא אין האדם יכול לעשות בו כרצונו. 
ועל ידי טקסים חגיגיים ביום השבת משדר העם היהודי את החשיבות שהוא מיחס להצהרה הזו. 

כל יהודי שמצטרף למעגל שומרי השבת בשני המישורים, ה-"זכור את יום השבת..." כלומר מצוות ה"עשה" וה- "שמור את יום 
השבת...." כלומר מצוות ה"לא תעשה", נעשה שותף למהפיכה שהעם היהודי מחולל בעולם. 

גם אם אינו מקפיד ושומר על כל הדברים, כל עשיה מחד והימנעות מאידך. יש בהם ערך עצום בפני עצמו.

מה עושים מראש?

https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%94/
https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%94/
https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%91%D7%AA/
https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%91%D7%AA/
https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C-%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA/
https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%91%D7%AA/
https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%91%D7%AA/
https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA/
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יין / מיץ ענבים, 
גביע / כוס )המכילים מינימום cc 90 ועדיף לפחות cc 150( לקידוש. 

2 חלות/לחמניות מכוסות במפית

מתחילים בטקס ה"קידוש" )יש נוהגים לעמוד ויש שיושבים( 
שותים לגימה מלאה ומכבדים את הנוכחים בטעימה

נוטלים ידים ומברכים: 
"ברוך אתה ד' א-לוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידים"

מברכים: "ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ" 
פורסים חלה/ לחמניה )ניתן לפרוס חלה אחת בלבד( 

מגישים את הסעודה החגיגית 
בסופה של הסעודה מברכים ברכת המזון. 

שולחן ערוך בחגיגיות ובו יהיו גם:

קריאה, טיולים )עד לקילומטר מהישוב(
משחקים )לחצו כאן להדרכה אלו משחקים אסורים ומותרים בשבת( 

)לפי הזמן המתפרסם בלוחות(

ליל שבת

יום שבת

בילויים

יציאת השבת

שבת המלכה - מה עושים

סועדים שתי סעודות נוספות.
בראשונה מקדשים קידוש אחר- קצרצר שוב על היין / מיץ ענבים, ועושים את כל יתר הדברים 

כמו בסעודת הלילה 
סעודה שניה של יום השבת זמנה אחה"צ )שעון חורף אחרי 12:30 ובקיץ אחרי 13:30(

בסעודה זאת לא מקדשים 
ויתר הדברים כמו בסעודות הקודמות 

עורכים הבדלה 
 על כוס יין / מיץ ענבים כמו בקידוש 

 בשמים - יש נוהגים לברך על כל סוגי הצמחים והבשמים בהבדלה את אותה הברכה : 
"בורא מיני בשמים"

 נר- אפשר להשתמש בכל נר שהוא
מהדרים בנר שעשוי כאבוקה או שמקרבים שלהבות של שני נרות או שני גפרורים 

 אם קשה לחכות עם עשיית מלאכה עד להבדלה, ניתן לומר בזמן צאת השבת לפי הלוח: 
"ברוך המבדיל בין קודש לחול", לעשות מלאכות, ואח"כ לערוך הבדלה מלאה.
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לחצו כאן

https://kesher-yehudi.com/2020/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA/
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שבת המלכה - מה לא עושים

כל המלאכות היצירתיות נאסרו בשבת, ההלכה מפרטת 39 אבות מלאכה ולהן תולדות רבות.
אנו נפרט כאן רק את השייכות ביותר לפעולותינו היומיומיות ובקיצור נמרץ.

פעילות חקלאית וגינון
כל מה שנוגע להכשרת הקרקע כחפירה, סקול, זבול 

וכל מה שנוגע לטיפול בצומח כזריעה השקיה זימור וכדומה,
וכל מה שנוגע להכנת הצומח לצרכינו כקצירה קטיף וכדומה.

פעולות להכנת האוכל
סחיטת פירות, 

סינון, 
לישה )ערוב מוצק ונוזל(,

הוצאת פסולת מאוכל, 
טחינה וחיתוך דק דק,

בישול ואפיה.

פעולות להכנת הבגד
תפירה וגזירה - מכל חומר שהוא: בד, ניילון, ניר

ניקוי כיבוס בגדים והרטבה,וכן שפשוף של עור/  ניילון/ פלסטיק
סחיטה - של בגד ובד וניר סופג

וכן:
רקמה ואריגה

הדבקות בכל דבר
קשירה והתרה  )קשר נעלים שהוא לולאה על גבי קשר אחד- העומד להתרה תוך 24 שעות- מותר(

פעולות נוספות
 הדלקת וכיבוי אש וחשמל בכל אופן: בכיריים, בנסיעה במכונית, במכשירי חשמל

ואלקטרוניקה, במחשב, ולצורך תאורה
 כתיבה ומחיקה בכל צורה שהיא הן במכשירי כתיבה ובמכשירים אלקטרוניים, צביעה.

 בניה – כל תיקון ותוספת בבית
או תיקון והרכבת כלים ומכשירים 

אוהלים
מלונה לבע"ח וכד' 

 צידת בע"ח או הריגתם. 
 כל פעולות המיון למיניהם  - סידור פריטים לפי קבוצות, הוצאת הדבר הלא רצוי מהשאר 

)את הדבר שכן נצרך ניתן להוציא לשימוש מידי(
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