
טעם של שבת
בעקבות הספר ״התבלין החסר״ 

בתוך ימי השבוע והשגרה יש יום אחד מיוחד, לקטנים ולגדולים - השבת. 

בסיפור "התבלין החסר" מגיע הקיסר הרומי אנטונינוס לביקור מפתיע ביום 

שבת בביתו של רבי יהודה הנשיא. הוא מתענג על הסעודה, האוכל טעים לו 

הרבה יותר מאותן המנות בדיוק שמוגשות לו ביום חול. מה הפך את האוכל 

למיוחד? טעם השבת, שאותו אי אפשר למצוא בכל אוצרות המלוכה. 

לכל אחד מאתנו יש תבלין ייחודי שהופך את השבת למיוחדת; מנהגים, מאכלים 

וחוויות משותפות. במהלך הפעילות נמצא עם כל משפחה מה מרכיב את 

השבת שלה, מהו התבלין שהופך את השבת ליום שמחכים לו כל השבוע.
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מכינים משחק רביעיות משפחתי, "השבת שלנו": 

 כל הורה וילד מקבלים 20 כרטיסיות ריקות ומחלקים 
אותן לקבוצות של ארבע. 

 לכל רביעייה בוחרים נושא שמאפיין את השבת 
המשפחתית, למשל: הכנות לשבת שלנו, דברים 

שעושים יחד בשבת, מאכלים אהובים, שירים ועוד. 

 כל ארבע כרטיסיות נושאות שם נושא אחד ומפורטות 
בהן ארבע דוגמאות מתאימות, דוגמה אחת מובלטת 

בצבע אחר. בכל כרטיסיה דוגמה אחרת. 

 במשחק המוכן יוכלו המשפחות לשחק בשבת הבאה, 
ובכך יוסיפו עוד תבלין לשבת המיוחדת שלהם.

3 < יצירה

יושבים במעגל, כל אחד בתורו אומר מה שמו ומה הוא 

אוהב לאכול. המדריכים מוסיפים ושואלים: איזה טעם 

יש למאכל האהוב )מתוק, מלוח, חמוץ...(? איזה תבלין 

העניק למאכל את טעמו )סוכר, לימון, מלח...(? בסוף 

סבב התשובות המדריכים מציגים את הסיפור ומבהירים 

שלא רק לאוכל יש טעם ותבלינים. 

1 < פתיחה
שני מדריכים מתחפשים לרבי יהודה הנשיא ולקיסר 

הרומי ומציגים את סיפור ארוחת השבת המשותפת 

של השניים. כדאי לשתף את הקהל ותוך כדי ההצגה 

להזמין את הילדים וההורים לשחק לצד המדריכים. 

המשתתפים יכולים להיות בני משפחתו של רבי יהודה 

הנשיא, הרוכלים בשוק ממנו רבי יהודה הנשיא קונה 

מצרכים, הסוסים בכרכרה של אנטונינוס ועוד. 

2 < שעת סיפור

מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

צילום 
היצירה 
בעמוד 

הבא

  תחפושות להמחזת הסיפור

  תפאורה של שולחן שבת

  כרטיסיות בריסטול לבנות בגודל של 

קלפי משחק

  טושים וצבעים

ציוד



משחק רביעיות משפחתי
עבודת הורים וילדים בעקבות הספר "התבלין החסר"
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