
1השתוקקות לריטואל 

מטרות 
המשתתפים יבינו את מקומו של ריטואל בעיצוב זהות יהודית אזרחית. •
המשתתפים יבחנו את היישום של ריטואלים במרחב הציבורי של החברה הישראלית. •

שאלה מרכזית 
מדוע כדאי לנו לאפשר שימור טקסים במרחב הציבורי ?  •

רציונל 
ריטואל הוא מרכיב מהותי ביצירת זהות, השבת היא אחד הריטואל המרכזיים ביהדות, החוק האזרחי לא יצר 
ריטואל אלא אימץ את המרכיב של המנוחה מתוך השבת היהודית. עיצוב יהדות ישראלית מחייב יצירת את ריטואל 
השבת מחדש. ביצירת התהליך יש לבחון טקסים הקיימים ביהדות כחלק מריטואל השבת ובחירת טקסים 

המתאימים למרחב הציבורי והישראלי.  

תפוקות  
ניסוח 4 ריטואלים שבית הספר רוצה להכניס לתהליך המארגי בבית הספר  

תוצאות 
הבנת החלק של הריטואל בעיצוב זהות יהודית ציונית ואזרחית 

מהלך הסדנה 
סבב פתיחה 

שיתוף: תארו טקס החוזר על עצמו במשפחתכם או בסביבה הקרובה אליכם ואיזו תחושה הוא יצר אצלכם? 

שיחה  
מדוע טקסים יוצרים אצלנו תחושות ייחודיות? -
אילו טקסים יוצרים אצלנו התנגדות? -
האם יש הבדל בין טקס שאנחנו יצרנו או שמישהו אחר יצר בשבילנו? -

לימוד במליאה 
בשבת יש טקסים רבים, רובם נמשכים כבר דורות רבים, דרך אחד הטקסים שנשמרים לאורך דורות ננסה לבחון 

מה משמעות הטקס לחיינו ואילו טקסים של שבת אנחנו רוצים ליצור ומה המשמעות שלהם למרחב הציבורי. 

רבי חנינא היה מתעטף ועומד לפנות ערב, בערב שבת ואומר: בואו ונצא לקראת 
שבת המלכה. רבי ינאי לובש בגדיו בערב שבת, ואומר: בואי כלה בואי כלה.  

תרגום לתלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד א  
מה דחף את רבי חנינא ואת רבי ינאי לצאת לקראת השבת? •

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה,  
ְּפנֵי ַׁשָּבת נְַקְּבָלה  

1 הריטואל קשור קשר הדוק למערכת הערכים של החברה ושל התרבות, שהוא מתקיים בה ומבטא אותם. 

הטקסים והריטואלים קובעים נורמות התנהגות, ומבטאים השקפת עולם.  



ָׁשמֹור ְוזָכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד 
ִהְׁשִמיָענּו ֵאל ַהְּמיָֻחד 

ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד 
ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה 

ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְונְֵלָכה 

ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה 
ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם נְסּוָכה 

סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה 

לך דודי, רבי שלמה הלוי, צפת המאה ה-16 
מה יש בשבת שעשוי ליצור אצלנו ריגוש? •
איזו תחושה יכולה ליצור שירת פיוט מסוים בכל קהילות ישראל ובכל שבת? •

שירו של ר' שלמה אלקבץ מבטא התכוננות והליכה לקראת הכלה-השבת, בחינת הזמן הנגאל; לשיר הזה 
מעמד מיוחד כי הוא נאמר בפתחו של ריטואל, על הסף, ומסמן את המעבר מרשות החול לרשות הקודש.  

מדוע חשובה העצירה על הסף? •
תוך כדי השיר מתרחש המעבר מיום השבת הנוכחי הממשי העומד בסף - כיום של גאולה בתוך החולין - 
אל התקוות אל היום האחרון, שבת כל העולמות. הווה אומר: מתוך השיר ובמהלכו נקרע צוהר אל הזמן 

המוחלט של הגאולה, הזמן המשיחי. .... 
הגאולה נתפסת בעינינו כביטוי המתאר מצב הקשור למהלך מיסטי השייך לעולם יהודי דתי, אך ניתן לבחון אותו גם 

כמצב אוטופי על פי עיניו של המתבונן 
כיצד אתם מדמיינים את שבת כל העולמות? •
למה חשוב לקרוע צוהר לזמן האוטופי הזה שמכונה גאולה? •

התנועה החוזרת מן השכינה כלפי נפש האדם היא מהותית, בהיות שהשכינה מייצגת בתפיסה הקבלית גם 
את נפש האדם; קווי הקבלה רבים נמתחים בין גלות השכינה ובין גלות הנפש, על כן יש חשיבות לתפילה 
לקבלת שבת גם מן הפן של התפילה לקבלת השראת שכינה בנפש ומפאת ההקבלה שנוצרת בין הממדים 

השונים של הגאולה בעולם ובנפש. ... 
כיצד ההמתנה על הסף של גאולת הנפש מאפשרת לגאולה זו להתרחש? •
כיצד ההקבלה בין השכינה לנפש עוזרת ליצר מרחב ציבורי משותף בשבת? •

בהתאמה להתחלפות הזיקות השונות של דובר-נמען מתרחשת לאורך כל השיר גם תנועה בזמן מן ההווה 
של השבת - כריטואל המייצג גאולה - אל חלום שבו הגאולה המוחלטת היא הווה שמתממש ובתוכו נשזר 

כבר העתיד: שבת של מעין העולם הבא, העולה מתוך כמיהה רבה. ... 
האם ניתן ליצר תנועה כזו במרחב ציבורי או רק בנפש האדם? •

עוצמתה של השירה הזאת כתפילה היוצרת את מצב הטרנספורמציה הנפשית שכל טקס חותר אליה, היתה 
כפי הנראה מורגשת על ידי כל מי שנתוודע אליה. 

האם כדאי לקיים טרנספורמציה נפשית כפי שמתארת פורפ' חביבה פדיה? •
חביבה פדיה, עיון בפיוט לך דודי, אתר הזמנה לפיוט 

שקט שאין יפה ממנו 
"נניח לרגע מצב אוטופי, שבו השבת מצליחה להשתחרר מלפיתת הדוב של בניזרי, והיא עומדת בפני 
עצמה, כערך תרבותי. ערך שמכיר בחומרנות חסרת הגבולות הטבועה בנפש האדם, ומכריח אותו לעצור 
יום בשבוע, להיות עם משפחתו, לעסוק בעניינים שברוח, אם במפגש עם חברים סביב המנגל באחד 

היערות, בטיול במדבר יהודה, או בבית הכנסת."… 



כיצד ריטואל יכול לממש את המצב האוטופי שענת גוב מדברת עליו? •
"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."? 
כיצד השקט שמשתרר ביום שישי לפני השבת הוא הזמנה לריטואל במרחב הציבורי? •

"במלחמתנו הצודקת נגד השימוש הציני שעושים פוליטיקאים דתיים בשבת, עלינו להיזהר לא לשפוך את 
השבת עם המים".  

כיצד ניתן ליישם את דבריה של ענת גוב? •

ענת גוב, מחזאית ובעלת טור בידיעות אחרונות 

ריטואלים במרחב הציבורי - עבודה בקבוצות 
נסחו 3 ריטואלים הקיימים היום בשבת במרחב הציבורי שהייתם רוצים לשמר •
נסחו 3 ריטואלים שאינם קיימים היום במרחב הציבורי של שבת והייתם רוצים ליצור.  •

בין המרחב הציבורי למרחב הבית ספרי - שיחה במליאה 
סבב בין הקבוצות – כל קבוצה מספרת על הריטואלים שניסחה 

אילו מריטואלים אלה יכולים להתקיים במרחב הציבורי ואילו לא? •
אילו מהריטואלים יכולים ליצור קונפליקט במרחב הציבורי? בין מי למי? •
אילו ריטואלים מתוך הרשימה הייתם רוצים לעצב דרך התהליך היהודי ציוני אזרחי שאתם עוברים בבית •

הספר? 



נספחים: 
דף הלימוד: 

רבי חנינא היה מתעטף ועומד לפנות ערב, בערב שבת ואומר: בואו ונצא לקראת 
שבת המלכה. רבי ינאי לובש בגדיו בערב שבת, ואומר: בואי כלה בואי כלה.  

תרגום לתלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד א  

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה,  
ְּפנֵי ַׁשָּבת נְַקְּבָלה  

ָׁשמֹור ְוזָכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד 
ִהְׁשִמיָענּו ֵאל ַהְּמיָֻחד 

ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד 
ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה 

ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְונְֵלָכה 

ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה 
ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם נְסּוָכה 

סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה 

לך דודי, רבי שלמה הלוי, צפת המאה ה-16 

שירו של ר' שלמה אלקבץ מבטא התכוננות והליכה לקראת הכלה-השבת, בחינת הזמן הנגאל; לשיר הזה 
מעמד מיוחד כי הוא נאמר בפתחו של ריטואל, על הסף, ומסמן את המעבר מרשות החול לרשות הקודש. 
תוך כדי השיר מתרחש המעבר מיום השבת הנוכחי הממשי העומד בסף - כיום של גאולה בתוך החולין - 
אל התקוות אל היום האחרון, שבת כל העולמות. הווה אומר: מתוך השיר ובמהלכו נקרע צוהר אל הזמן 

המוחלט של הגאולה, הזמן המשיחי. .... 
התנועה החוזרת מן השכינה כלפי נפש האדם היא מהותית, בהיות שהשכינה מייצגת בתפיסה הקבלית גם 
את נפש האדם; קווי הקבלה רבים נמתחים בין גלות השכינה ובין גלות הנפש, על כן יש חשיבות לתפילה 
לקבלת שבת גם מן הפן של התפילה לקבלת השראת שכינה בנפש ומפאת ההקבלה שנוצרת בין הממדים 

השונים של הגאולה בעולם ובנפש. ... 
בהתאמה להתחלפות הזיקות השונות של דובר-נמען מתרחשת לאורך כל השיר גם תנועה בזמן מן ההווה 
של השבת - כריטואל המייצג גאולה - אל חלום שבו הגאולה המוחלטת היא הווה שמתממש ובתוכו נשזר 

כבר העתיד: שבת של מעין העולם הבא, העולה מתוך כמיהה רבה. ...     
עוצמתה של השירה הזאת כתפילה היוצרת את מצב הטרנספורמציה הנפשית שכל טקס חותר אליה היתה 

כפי הנראה מורגשת על ידי כל מי שנתוודע אליה. 
חביבה פדיה, עיון בפיוט לך דודי, אתר הזמנה לפיוט 

שקט שאין יפה ממנו 
"נניח לרגע מצב אוטופי, שבו השבת מצליחה להשתחרר מלפיתת הדוב של בניזרי, והיא עומדת בפני 
עצמה, כערך תרבותי. ערך שמכיר בחומרנות חסרת הגבולות הטבועה בנפש האדם, ומכריח אותו לעצור 
יום בשבוע, להיות עם משפחתו, לעסוק בעניינים שברוח, אם במפגש עם חברים סביב המנגל באחד 

היערות, בטיול במדבר יהודה, או בבית הכנסת."… 



"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 גוב, מחזאית ובעלת טור בידיעות אחרונות 

דף לעבודה בקבוצות 
נסחו 3 ריטואלים הקיימים היום בשבת במרחב הציבורי שהייתם רוצים לשמר •
נסחו 3 ריטואלים שאינם קיימים היום במרחב הציבורי של שבת והייתם רוצים ליצור.  •

הצעות נוספות: 
להשמיע את הפיוט לך דודי באחד מלחניו הרבים לפני תחילת הלימוד – השמעת הפיוט יוצרת את החוויה •

של הריטואל ולא רק דיבור אודותיו. 

חומר רקע 
 http://www.piyut.org.il/textual/55.html  פיוט לך דודי והסבר לפיוט באתר הזמנה לפיוט

 http://www.piyut.org.il/articles/348.html - המאמר המלא של פרופ' חביבה פדיה
 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2189 - מהו ריטואל מתוך האתר של מט"ח

http://www.piyut.org.il/textual/55.html
http://www.piyut.org.il/articles/348.html
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2189

