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 מלווה מלכה .11

 יחידת סיכום

 צעירה/  שכבה בוגרת

 
 הרציונאל

ל "מהרי..." (אליהו לגן עדן ויושב תחת עץ חיים וכותב זכותן של ישראל נכנס בכל מוצאי שבת"

  .)סידור שערי שמים בשם התוספתא, ה"של 'עמוד ל המהדורת ורש

לכבד את השבת לסדר שולחן במוצאי שבת לסעודת מלווה מלכה כדי  אמרו חכמים שמצווה

והוא הולך עמו , שקשה עליו פרידתו, שאדם מלווה אורח יקר ואהוב כמו). 'ב, ט"שבת קי(בצאתה 

שהשבת  אף על פיש, כך צריך לנהוג עם השבת - לדחות את רגע פרידתם כברת דרך ארוכה כדי

 .אנו ממשיכים להתבשם ולהתענג מקדושתה, החול נסתיימה וכבר החלו ימי
ות את השבת וולומר הזמירות לל, ה להרבות קצת בנרות במוצאי שבתומצו" :וכן מובא בהלכה

ומזכירין אליהו הנביא ומתפללין  .רוין את המלך ביציאתו מן העיוכדרך שמל, ביציאתו דרך כבוד

א ויכול לבוועל כן לאחר שעבר השבת ... לפי שאין אליהו בא בערב שבת, ולהויבשר לנו הגא אשיבו

ועוד אית במדרש דבכל מוצאי שבת אליהו נכנס לגן עדן , ויבשר לנו טוב אואנו מתפללים שיב

 "וכותב זכותן של ישראל המשמרים את השבת ולכן מזכירין אותו אז לטובה, ויושב תחת עץ חיים

     .)ב"סעיף י ,ספר קיצור שולחן ערוך סימן צו(

נסדר השולחן : מלכהמצוות מלווה , הורים וילדים, ביחידת הסיכום בחרנו לקיים ברוב עם

 .של ישראל םונספר  בזכות, נשיר זמירות, נרבה בנרות, לסעודה

 
 המטרות  

 .ברוב עם" מלווה מלכה"התלמידים יקיימו את מצוות  •

 .מתוך הזמירות והסיפורים על זכויות ישראל, יחוו הרגשה של רוממות רוחהתלמידים  •
 

 מבנה השיעור 

 .  עליהם כיבוד ונרות דולקיםשישיבה סביב שולחנות ערוכים  

 .דבר תורה מפי רב בית הספר: פתיחה
 .סיפורים ונשיר זמירותל אזין נ. סיפור ושיר: תכנית הערב

 . ובשמים להבדלה חלוקת תפילה למוצאי שבת: וםסי

 

 ההכנות הנדרשות 

 . יש להזמין נגן לערב ולתאם עמו את השירים שעליו לנגן •

, מפיות, כוסות וצלחות חד פעמיות, מפות אל בד לבנות, יבודכ: יש להכין או לבקש מההורים •

   . נרות, שתייה

 ).1נספח (יש לצלם ולהדביק סיפורים על בריסטול  •

 . דיםמילתכמספר ה) 2נספח (יש להכין שירונים  •
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 ). 3נספח (דים מילכמספר הת, למוצאי שבת ושקית בשמים יש להכין תפילה  •

 
 מהלך השיעור

 פתיחה

ונבקש ] 1נספח [נחלק בין ההורים את הסיפורים  בזמן זה(ערוכים ביב שולחנות ס נתכנס ונשב •

 ).סיפוראחד בתורו לקרוא כל  מחלק מההורים

 .לדברי פתיחה מפי רב בית הספרנאזין  •
 

 תכנית הערב

 ).2נספח (נאזין לסיפורים מפי נציגי ההורים ונשיר על פי סדר השירים המופיעים בחוברת  •
 

 סיום

 .למיד תפילה למוצאי שבת ושקית בשמיםנחלק לכל  ת •
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