
המאה העשרים ואחת, המאה הכי טכנולוגית, עדכנית ומקושרת הפכה 
אותנו מבלי משים לאסירים. היא אזקה אותנו במחויבות הדמיונית 
לשתף, להעלות, להגיב ולהתעדכן. היא גרמה לנו להתחבר לכל העולם 
ובכך להתנתק מכל הקרוב והיקר לנו: בן הזוג, המשפחה, אנחנו עצמנו. 

הקידמה הפכה אותנו מחברה לאוסף של בודדים הנמצאים במצב 
של מוסחות תמידית, מתקשים קלינית להתמקד במשהו אחד ולמצות 

ממנו את החוויה, מתפזרים ברגע ולא מצליחים להיאסף.  

מייאש, מה?

הבשורה היא שיש התוויה רפואית. דרך טיפול שתשמר את הנפש 
שלנו, שתבצע בה אתחול ברגע השין ותביא לאיזון הקריטי הנחוץ לנו 
 כל כך. כל מה שאנו זקוקים לו כדי לשמור על שפיות מינימלית, הוא

יום שבועי של איפוס. יום של שבת.

שבת היא ההזדמנות שהעניק לנו הבורא, שדורש בטובתה של הנפש 
שלנו, להתנתק מכל מסיחי הדעת לטובת הקשבה לקולות שסביבנו 
ולקול הפנימי שלנו. הניתוק הזה, שבא מכוחו של צו אלוקי מקודש, 
יש בו פוטנציאל מופלא של חיבור. כל "לא" שאנחנו אומרים להרגלי 
היום יום האסורים בשבת, הוא "כן" לחוויה של חיבור עוצמתי לפינות 

רבות בחיינו שבעל כורחן הפכו מוזנחות.

ישאל השואל הפיקח: אם כל כך פתרון, מה כל כך בעיה?

למרבה האבסורד, יש מי שחושב שזה עלול להישמע מאיים. יממה 
שלמה בלי רוב ההרגלים היומיומיים, בלי טלפונים ובלי עדכונים. זה 

לא משעמם, לא מדכא?

ובכן, מסתבר שמי שחושב ששבת היא התנתקות מעיקה מכל מה 
שקורה ומה שנשאר זה לספור את השעות שנותרו עד לצאתה, פספס 
את ההבנה שהניתוק – לצורך חיבור נועד וכי השבת מביאה אתה 

בשורה מופלאה של חיבוריות.

שבת היא הזמן להזין את הנפש, להעצים את הזוגיות, ולצייר תמונה 
משפחתית פסטורלית - משלנו.  זוהי ההזדמנות הנדירה למלא את 
החסר הכרוני המאפיין את בני דורנו בהקשבה נינוחה, בהכלה, במבט 
עיניים קרוב. שבת היא הזמן להכיר את עצמנו מחדש ולהיטען בכוחות 

לקראת השבוע, שעתיד להתחדש מהר משהיינו רוצים...

המתנה הטובה שמוכנה עבורנו מאז בריאת העולם נותרה אקטואלית 
לחלוטין. ויותר מכך: דומה שכיום היא נחוצה מאי פעם. אי של שפיות 

בתוך ים שוצף רעשים. 

במאמר זה נלמד איך להיערך נכון לאירוע הנפלא ששמו שבת ונרכוש 
דרכים למקסם את הרגעים היקרים שלו. 

הכל מוכן. בואו נצא לדרך <<<

במאמר שפע רעיונות תעסוקה מעצימים לשבת והוא מייחד 
פרקים למשפחות, לזוגות נשואים וגם ליחידים ששומרים שבת.

חפשו את עצמכם בין השורות ובחרו מה שמתאים לכם.

התמונה הפסטורלית של משפחה המטיילת יחד רגלית בשבת 
לאט ובנחת, נהנית מהנינוחות, מהמשפחתיות ומתשומת הלב 
המלאה של כולם לכולם, עושה לכולנו משהו בלב. היא נוגעת לנו 
בעצב חשוף, מדגישה תשוקה עמומה שמתקשה לממש את עצמה.

שלא 
נשתגע 
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שולחן השבת לאור נרות השבת והמפה הצחורה, 

הוא דבר משמעותי הרבה יותר מאשר סתם עוד 

מפגש משפחתי. שולחן השבת הוא השיא של 

השבוע מבחינה חינוכית, רוחנית זוגית ומשפחתית. 

מתנה נפלאה ורבת עוצמה שאנו מקבלים פעם 

בשבעה ימים.

למה? כי זו אולי הפעם היחידה בשבוע בה כל 

המשפחה נפגשת פנים אל פנים, ביום חגיגי עם 

אוירה מיוחדת שמתכוננים אליה.

סוף סוף אפשר לשבת בנחת להיות כאן בשביל 

היקרים לנו.

כולם רחוצים כבר ולבושים בבגדים חגיגיים, 

ישובים סביב שולחן ערוך בטוב טעם, וממתינים 

למנות המושקעות שיוגשו לשולחן.

ִתי השבועי הוא משהו שיש להקדיש  המפגש ַהַשּּׁבָ

לו מחשבה ותשומת לב. השאיפה היא שהילדים 

לא ירצו לעזוב את השולחן, לא בגלל שההורים 

אוסרים עליהם לעשות זאת, אלא פשוט מפני 

שהם לא מוכנים להחמיץ את מה שקורה שם. 

המטרה היא להעניק זמן איכות של הורים – ילדים, 

הזמן המיוחד שכולנו רוצים ולא כל כך מצליחים 

לתת, כי כדי להיות שם רק בשבילם באמת דרוש 

מאיתנו להתנתק מכל מה שסביבנו.  

שבת וסעודות שבת הן הזמן להקשיב להם בלי 

הפרעה, להיות נטו עבורם, להעניק להם את 

התחושה היקרה והאמתית שהם באמת חשובים 

לנו, וכך לחזק בתוכם את האני שלהם בריא ויציב.

זו ההזדמנות ללכד את המשפחה, לחזק את 

האחווה המשפחתית, להתמקד בתכנים חיוביים, 

לראות את הנקודות הטובות שבשני, את הדברים 

הטובים שקורים, להעניק הרגלי חשיבה לעומק, 

הרגלי דיון מתוך כבוד הדדי. וזו גם הזדמנות 

לחנך לנשיאה בעול, כשכולם שותפים בהכנת 

הבית, הבישולים, סידור השולחן, ההגשה והפינוי.

כל אלו נכסים שילוו את ילדיכם כל חייהם ואותם 

הם גם ינחילו הלאה, לילדים שלהם ולעולם 

שסביבם.

ֶסֶבב סביב סביב <<
אין מתאים יותר מלפתוח את הסעודה בסבב 

פרגונים על הכנת הארוחה. 

– זאת הזדמנות לכל אחד מבני  אגב סבב 
המשפחה להגיד את דברו ולאחרים להקשיב לו.
ניתן לעשות מגוון של סבבים 
כאלה: כל אחד בתורו מספר 
על דברים טובים שקרו השבוע 
/ חוויה מעניינת שקרתה או סיפור 

יפה ששמע / מעשה טוב שעשה השבוע.

סבב 'אומרים תודה' <<
למישהו  להודות   / משהו  על  לה'  להודות 

במשפחה על משהו.

ניתן להקריא מדפי ממו עם מחמאות שנאספו 
כל השבוע.

ערכו סבב מחמאות בין המסובים. על 
כל אחד להחמיא לזה שלימינו, כך 
שייווצר מעגל שבו כך אחד מחמיא 
וגם יוצא מוחמא. הסבבים האלו אינם 

משפחתנו 
כוחנו 
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נמאסים לעולם, והם יכולים להתקבע כחלק 
אינטגרלי מאחת מסעודות השבת. 

זאת הענקת משקפת חיובית לכל בני 
הבית. שמחפשים כל הזמן את המעלות 
של הסובבים אותנו. כלי עוצמתי לחיים, 
שמטפח אנשים מרוצים ואופטימיים 
מקום  הוא  העולם  שבעבורם 

בטוב... ואפשר בקלות למוצאו!נפלא מלא 

עד מאה ועשרים <<
מרוץ השבוע הדוהר מונע מאתנו 
לעתים להתייחס כראוי לתאריכים 
חשובים כמו ימי הולדת. ובכן, זו 
לא סיבה להתייאש. לכל יום הולדת 
יש מועד ב' שחל לכל היותר כמה 

ימים לאחריו: סעודת שבת. זו ההזדמנות לחגוג 
את היום המיוחד כולל ברכות ואיחולים ותשומת 

לב מלאה לחתן האירוע הנרגש.

דיונים <<
במהלך השבוע אם עברנו חוויה מעניינת, 
נתקלנו בסיפור יפה או התלבטנו בדילמה 
לעצמנו  רושמים  אנחנו  משמעותית, 
תזכורת לשתף בה את בני המשפחה סביב 
השולחן. עם הזמן נלמד להבחין במהלך השבוע 
באנקדוטות שונות שחונות בצדי הדרך בתור 
בבנק, בעבודה, בגינה ומול לוח המודעות בבניין 
ומחכות רק שנאסוף אותם אל חיקנו כדי לעשות 

בהן שימוש בסעודות השבת.

את הנושא הערכי שהכנו מראש לדיון אפשר 
להציג באמצעות סיפור שבסופו מציגים שאלות: 
איך לדעתכם אפשר לראות את הסיפור הזה? 

מה אפשר ללמוד ממנו? איך אתם 
הייתם נוהגים בסיטואציה דומה? 

תידהמו לשמוע צדדים מעניינים, לגלות 
זוויות מרעננות ולהכיר מחדש את המשפחה 

שלכם. הילדים תמיד מפתיעים!

חי)נ(וך ילדים <<
לשיתוף בדרך משחק יש ערך מוסף בולט של 
שיתוף אגבי בתחושות אישיות, מה שלא תמיד 
קורה במרוץ היום יום, ועוד פחות כשאנחנו אלו 
שיוזמים את השיחה ומראיינים את הילד מתוך 
מטרה )חיונית כשלעצמה( להיות מעורבים בחייו. 
בשעת המשחק אנחנו צריכים רק להטות אוזן 

ולשים לב. הילדים כבר יספרו את השאר.

סיפור זה כל הסיפור <<
גם המצפון שלכם עובד שעות נוספות על כך 
שאינכם מספרים לילדים מספיק סיפורים לאורך 
השבוע? שבת זה הזמן להרגיע אותו. מקריאים 
לילדים סיפורים ומעשירים אותם בידיעות, 

בסיפורי תנ"ך או בסיפור שיש בו ערך. 

פרשה ופשרה <<
ִלמדו יחד את פרשת השבוע.

זמן בוגרים <<
הניסיון מלמד שאפשר להחזיק ילדים קטנים 
צ'ופרים  בעזרת  השולחן  סביב  זמן  הרבה 
קטנטנים )עדשים משוקולד וכדו'( לכל מי 

שיושב יפה, משתתף ושר.

אם הילדים הקטנים לא בנויים לארוחה ארוכה, 
יש לשקול לקצר את החלק הראשון של הארוחה 

ולסיים את הגשת המנות, השירה והדיבורים יחסית 
מהר, ואז כשהקטנים ילכו לשחק, להישאר עם 

הגדולים לשיחה משוחררת יותר.

מומלץ  הקטנים  והשכבת  הארוחה  אחרי 
לפתוח שולחן עם עוגות ופיצוחים לטובת 
הגדולים יותר. זה הזמן לשיחה פתוחה 
עם המתבגרים שלכם. לא יהיו לכם עוד 

הרבה הזדמנויות כאלו במהלך השבוע!

בואו נעשה תזמורת <<
יוצרים מקהלה משפחתית ספונטנית ולומדים 
ליהנות מאווירה משפחתית חווייתית ומלכדת.

נכנסים לקופסא <<
הוציאו מהארכיון את משחקי הקופסא הישנים 
והטובים. רמי, מונופול, טאקי ומשחק זיכרון 
בקלפים. שבו אתם יחד על הרצפה, למדו אותם 
את הטריקים הסודיים, נסו להוכיח את עצמכם 

ומהר מאוד תגלו אותם עוקפים אתכם. 

אין כמו משחק משותף כדי להקנות לילד 
מיומנויות חברתיות וערכים חשובים. כמו 
להתאזר בסבלנות, להתחשב בזולת, להיות 

הוגנים ולהפסיד בכבוד. 

לוקחים בהליכה <<
צאו לטיול בסביבה הקרובה והקצת פחות 
קרובה. הכירו יחד צמחים וציפורים. שוחחו על 
תופעות הטבע שיתגלו לעיניכם. היטענו בכל 
הטוב שיש לטבע הרוגע של שבת להציע לכם. 
תוכלו להיעזר במגדיר צמחים, ללמוד יחד על 
תופעות טבע ולהתפעל מיצירותיו המופלאות 
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שבת מזמינה זוגות נשואים לבנות את הקשר 
האישי ביניהם ולפתח אותו.

בכוחו של הניתוק מכל המפריעים שלוכדים את 
תשומת הלב ומסיטים כל מחשבה, לאפשר לזוג 

לבנות קשר אמיתי.

 אתה ואני,
      אני ואת.

הזדמנות  מעניקה  שיח שבת  לבניית 
מקרב לבבות. בחסות האווירה המיוחדת, הנינוחות 
ניתן לפתח שיח  הזה,  ביום  והחגיגיות שיש 
בנושאים קרובים ורחוקים, וליצור דיון מכבד גם 

במקום של חילוקי דעות.

דיון שנערך בצורה יזומה באווירה נעימה ורוגע 
מזמין את בני הזוג להבין כל אחד את תחושתו 
ועמדתו של השני. מחלוקות שמתגלעות בין בני 
זוג בתוך מרוץ ימי החול ומאיימות על שלום 
הבית הופכות בחסות אווירת השבת למקפצה 

להעצמת הקשר ולהבנה עמוקה ומתחשבת בין 
בני הזוג. זוגות שנקלעים למחלוקת בעיצומה של 
השגרה הלוחצת, לומדים להגיד לעצמם, נזרום 
עם זה בינתיים ונפתח את זה בשבת.

מבינים אותי <<
בני הזוג יכולים להחליט ביניהם 

שבתחילת השיחה תינתן לכל אחד אפשרות 
להשמיע את דעתו ולאחריה בן הזוג יחזור על 
דבריו ויחדד אותם עד שהדובר יחוש שדעתו 
נאמרה בצורה מדויקת והוא הובן לגמרי. אם השיח 
נעשה לפי הכללים הללו, רוב הסיכויים שבתום 
התהליך הזה הזוג יחוש קירוב לבבות וירכוש 
לעצמו כלי חשוב מאין כמוהו להעצמת הנישואין.

פינוק לכבוד שבת <<
לכבוד שבת הכינו במיוחד מאכל שבן הזוג אוהב. 
אם אין זמן או יכולת להכין – אפשר לקנות. כמו 

בכל נתינה, גם כאן - העיקר הוא הלב!

דברו אליי בפרחים <<
לכבוד שבת כדאי לרכוש פרחים, גם אם 
לא הולכים להתארח. אין כמו זר פרחים 
מזן אהוב כדי להשרות בבית אווירה פורחת, 
רעננה ושבתית. ואם הזר הוא מתנה מבן הזוג 

– המניות שלו בכלל עולות פלאים.

פותחים קלפים <<
זוגות שרוצים להעצים את הקשר ביניהם 

יכולים להתנסות בערכות משחק של קלפים 
טיפוליים. הערכות, שפותחו בידי 
אנשי מקצוע מתחום עולם הרגש, 
מאפשרות לפתח נקודות לדיון, 
להעמיק בשיחה ולגלות על עצמכם 

ועל בן הזוג סודות שחשוב שתדעו.

אוספים מילים <<
במשך השבוע כותבים פתקים 
של תודה, הערכה וכו'. שני בני 

הזוג שומרים אותם ומקריאים אותם בשעה 
נפלאה של ביחד שנותנת כוח לשבוע החדש.

>> Home School
לימוד משותף בנושאים מעניינים, מרומם את 

השיח הזוגי ואת הרמה הרוחנית בבית. 

מטיילים בלי ווייז <<
בטיול שבתי המטרה היא לא היעד, אלא מיצוי 
הרגעים היפים של צעידה משותפת בנינוחות 

ושלווה. 

העצמה 
זוגית
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מן הניסיון הוכח ששמירת שבת לבד, היא משימה 

מאתגרת. גם, ואולי במיוחד, במקרה והינכם מצויים 

בקרב משפחה שעדיין איננה שומרת שבת. לכן 

מצאי לך חברה / מצא לך חבר ששומרים שבת 

ויחד תוכלו לבלות, להתרומם ולהרגיש עונג שבת 

אמיתי.

בלי סטופר <<
מכיוון שהתכוננתם היטב לפני שבת, בניתם 
תפריט מושקע שמתאים להגשה בשבת )אוכל 
מחומם מראש על פלטה( וקישטתם את השולחן 
באקססוריז מרהיב, יהיה זה אך טבעי שתקדישו 
זמן ליהנות מהתוצאות בסעודה רגועה בלי 
סטופר. תנו את המקום הראוי לכל מנה, ובין 

שירים לכבוד השבת )ע"ע הסעיף לבין שירו 
הבא(.

זה אפשרי,
כל עוד אנחנו כאן שרים <<

שירו לכם שירים טובים. שירים 
עדכניים שעושים לכם טוב, שירים מפעם 

שמחזירים אתכם לילדות, שירי שבת וזמירות. 
שירה היא שמלה נהדרת לשבת. הלבישו אותה 

במיטב המחלצות, כפי הראוי לה.

שתפוווו <<
עם חברים - הכינו מראש נושאים לדיון. העלו 
דילמות מוסריות מהחיים, שתפו בתחושות 
ובתובנות והתאזרו בזוג אוזניים ובלב מכיל 

כדי להתעשר מאוצרותיו של בן שיחכם.

דברו על כך <<
השבוע  לאורך  נתקלתם  אם 
בהתלבטות או בנושא שמצריך 

שיתוף – אל לחץ. זכרו שבסוף כל 
שבוע מחכה שבת, ובה תוכלו לפרוש את העניין 
ולנטרל בעזרת אוזן קשבת את כל הפלונטרים 
המעיקים. טוב, נסחפנו, לא כולם, אבל לפחות 

חלק מהם.

טיילו זאת בעצמכם <<
צאו לטיול רגלי. שאפו אוויר צח, תיהנו מאור 

השמש או הירח, אפשרו לעצמכם ליהנות 
מהעולם שסביבכם ולראות כמה התייפה 
מאז השבת הקודמת בלי ששמתם לב.

בסימן קריאה <<
או  בספר  נתקלתם  השבוע  לאורך   אם 
בחומר קריאה אחר מעניין – שמרו אותו לשבת. 
מומלץ לא להתפתות להציץ "רק להקדמה" 
או "רק לסוף", אלא לשמור את העונג כולו 
מתחילה ועד סוף לכבוד שבת. אם לא מצאתם 
ספר כזה – חפשו, בררו, שאלו ובקשו המלצה 
בספרייה. מי שטרח בערב שבת – יהיה לו מה 

לקרוא בשבת!

מרחק הליכה <<
מכרים  לבקר  ללכת  שווה 
)ואולי  גם  שבת.  ששומרים 
במיוחד( אם הם גרים במרחק 

שעה הליכה. אתם תרוויחו טיול והם ירוויחו 
אורחים לשבת.

העצמה 
אישית
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יום מעשים טובים <<
חישבו על מישהו שיכול להיתרם מהזמן הפנוי 
שלכם, קשיש, ילד חריג או אדם נכה. 
שבו אתם, שוחחו, ספרו סיפורים 
וצאו יחד לטייל. תחושת הסיפוק 
וההעצמה הפנימית שתחושו לאחר 
מכן שווה כל הון. אלו הדקות שגם לאחר 

שיחלפו, יישארו עבורכם לנצח.

לכם  הזקוקים  האנשים  אל  להגיע  תוכלו 
באמצעות עמותות העוסקות בתחום או ביוזמה 
פרטית שלכם. ואולי האדם הנזקק לכם הוא 
בכלל סבא או סבתא המוכרים משכבר שגרים 
במרחק הליכה וישמחו לביקור מהנכד האהוב.

לא משחק ילדים <<
אם חשבתם שמשחקי קופסא מיועדים לילדים 

בלבד, תחשבו שוב. ישנם משחקים רבים 
שמשתדרגים על פי רמת המשחקים, וגם 
ההנאה מהם עולה עם הגיל, כך שמבוגר 

שישחק בהם יהנה פי כמה מילד שיעשה 
זאת.

משחקים לדוגמא? הו, יש הרבה. שחמט, 
ספיד, בול-פגיעה ומשחקי זיכרון הם רק דוגמית 
להיצע נרחב של משחקים שמתאימים למשחק 
בשבת וכוחם יפה בהערת תאי מוח מנומנמים 

מתוך חוויה, חברה וצחוק.

מסלול למיטיבי לכת <<
וכאן כמה רעיונות למי שנמצא חזק בעניין 
ויודע להתענג מממתקים רוחניים משובחים:

א. צאו לשיעור תורה מעניין: פרשת שבוע, פרקי 
אבות, מוסר או עניינים כלליים ביהדות. 

אם ביום רגיל זה יפה, בשבת זה נהדר: 
בראש רגוע, בתוך ואקום שכולו 
רוחניות. אין אטמוספירה מתאימה 
 – לעיון בעניינים תורניים  מזאת 

יהודיים. מי שמכיר לא צריך הסברים, 
ומי שיטעם – יבין.

אין לכם שיעור כזה באזור? זה בדיוק המקום 
לתפוס יוזמה ולארגן אחד כזה. הביאו מרצה 
טוב, דאגו לכיבוד קליל ומכבד וצרפו חברים 
לתענוג. השקעתם, הזעתם, הצלחתם? ספרו 

לנו על כך!

ב. הכינו שיעורי בית לפני שבת: חפשו חומר על 
פרשת השבוע. ישנם אתרים רבים שמציעים תוכן 
נפלא, מרתק ומגוון, כך שתוכלו בנקל למצוא 
את הסגנון שמדבר אליכם במיוחד. הדפיסו אותו 
במהלך השבוע ובשבת תוכלו להעמיק בתוכן 
מתאים ולהתפעם מאינסופיותה של התורה 

ומהרלוונטיות הנצחית שלה – לכל 
אחד ובמיוחד לכם באופן אישי.

ג. ארגנו אמירת תהלים בקבוצה. 
– גם אמירת  כמו בשיעור תורה 
תהלים מקבלת ערך מוסף כשהיא 

נעשית בשבת. ובקבוצה אפשר להתחלק 
בפרקים ולהצטרף יחד לספר תהלים שלם תוך 

זמן לא ארוך.

ד. הצטרפו לתפילות בבית כנסת קרוב. 6


