
 

 

 

 

 ____מאגר מידע בנושא שבת       

 לצורך הפקת קבלת שבת בית ספרית

 מבוא:

בפרויקט "עשרת הדברות" המתקיים בשכבת ז' , נפגשו התלמידים עם הדיבר "זכור את יום השבת 

 לקדשו" ועם המסר והבשורה שהוא מעניק לחיינו.

 שבת.-ביכולתכם להעמיק את המפגש עם הדיבר ע"י עריכת טקס קבלת

 פשרויות מגוונות:הא

 'קבלת שבת שכבתית לשכבת ז 

 'קבלת שבת שכבתית לשכבה ח'/ט 

 קבלת שבת בית ספרית 

 קבלת שבת להורים וילדים 

 )..'קבלת שבת בשילוב עם אוכלוסיה מיוחדת )קשישים, בעלי מוגבלויות וכו 

 על מנת להפיק טקס קבלת שבת ייחודי משלכם, תוכלו להיעזר במאגר זה.

 מה יש במאגר?

 יכום של ערך הליבה הנלמד מהדיבר "זכור את"ס 
 מערך לדוגמא של קבלת שבת 

  המקורות היהודיים בנושא השבתטקסטים מן 

 סיפורים יפים ואגדות חז"ל על השבת 

  לשבת ישראליים שירים 
 ..נוסח טקס קבלת שבת: הדלקת נרות,פיוטים,קידוש ועוד 

 

 aseretproject@gmail.com שבת שלכם נשמח שתיידעו, תתעדו ותשלחו אלינו למייל את קבלת ה

  asereteachers.org .wwwמאגר זה במלואו קיים באתר המורים שלנו כמו כן, 

 בהצלחה

 רךובשבת שלום ומ-ו

 צוות הפרוייקט

 

 

 

 

 

 "זכור את יום השבת לקדשו"
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 ולנשמה לגוף -שבת הליבה: ערך ! 

  שלווה. נחת, רוגע, של בתחושה אותנו ממלא שכבר הזו במילה משהו יש שבת.

  וחברתית. חינוכית מוסרית, אמירה יש שלשבת מגלים המבט, את כשמעמיקים

 לכסף, -שלנו מה"עבדות" להשתחרר בוחרים כך ומתוך מצרים, עבדות את זוכרים אנחנו בשבת

 השבוע. כל אותנו שמציפים הרבים לגירויים למעמד,

 וזוכים מעבודתם שובתים רבים אזרחים בו -ישראל מדינת לש הרשמי המנוחה יום הינה השבת

 ונפשיים. גופניים -מצברים ולמילוי המשפחה עם איכות לזמן

 בו להתחבר שניתן יום עדן. גן של קטנה פיסה -הבא" עולם "מעין בפיוטים מכונה השבת

 עצמנו. עם נפש חשבון ולעשות לעצור ניתן בו יום באמת. לנו החשובים לערכים לרוחניות,

 העולם את ברא אלוקים בו -בראשית" "מעשה על המעיד מקודש יום היא במקורותינו השבת

 אלוקים עם ישראל עם של המיוחדת הברית את מסמל זה יום השביעי. ביום ונח ימים בשישה

 וביניכם". ביני עד לעולמי היא "אות

 בשבת ציבורית ורהתחב בשבת, עסקים פתיחת -רבים פולמוסים מזמנת כיום בישראל השבת

 ועוד..

 המשמעויות ואת השבת של האמיתית המהות את מאתנו ישכיחו אלו שפולמוסים אסור

 כאחד. ודתי חילוני -שלו לשבת ליצוק אחד כל שיכול הנפלאות

מתנה טובה יש לי בבית גנזיי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה  -"אמר הקב"ה למשה

 )מסכת שבת( לישראל"

. מתנה של שקט, מנוחה, רוחניות, משפחה, שיוויון. בואו נשמור על השבת היא מתנה טובה

 המתנה הטובה שלנו !

 

 מערך לדוגמא של קבלת שבת 

)מערך זה הינו הצעה שלנו לטקס קבלת שבת בבית הספר. ניתן להשתמש בו כפי שהוא וניתן גם 

 לשנות את השירים והקטעים שנבחרו לאחרים הקיימים במאגר זה(

 

למתחם ערוך בשולחנות עם מפה לבנה, לצלילי שירי שבת )מחרוזת  יםהכנסת התלמיד .1

 שירי שבת/ שלום עליכם/ לכה דודי(

 

 )קטעי הקריאה ע"י מנחה או ע"י תלמידים מתחלפים(:  קטע קריאה א' .2

שלום וברכה לכל התלמידים. התכנסנו כאן היום כדי לקבל יחד את שבת המלכה. כמו 

אצלנו תמיד, אלא רק פעם בשבוע. וכמו למלכה  מלכה אמיתית, גם השבת לא מבקרת

אמיתית, אנו נערכים אליה בשמחה ומרץ: מנקים את הבית, מתרחצים ולובשים את 

 הכל לכבוד המלכה. -בגדינו היפים, מכינים מאכלים טעימים

 

 

 

 

 



 

 

 רצוי לתת לתלמיד/ה לשיר(: -)משמיעים ומקרינים מיליםשיר  .3

ת / שמואל בס בָּ  ֶעֶרב שַׁ
 ַעט ֵיֵרד ֵאֵלינּועֹוד מ  

ת ַהּטֹוב  .יֹום ַשבָּ
ִכין ִאֵמנּו בֹודֹו תָּ  ִלכ 

ֹרב ַעִמים לָּ  .ַמט 
 

ה רּוכָּ  ,בֹוִאי, בֹוִאי ַהב 
ה נּוחָּ ת, יֹום מ   !יֹום ַשבָּ

א, בֹוִאי-בֹוִאי ה-נָּ כָּ א, ַהַמל   !נָּ
 

ִסיק ֹפה ִלמּוֵדינּו  ,ַאְך ַנפ 
ַמֵהר ה נ  תָּ  .ַהַבי 
שַ  ַקֵדש ל  ֵתנּוִנת   בָּ

ֵנר ִחים ּוב  רָּ  .ִבפ 
 

ה רּוכָּ  ...בֹוִאי, בֹוִאי ַהב 
 

 קטע קריאה ב': .4

 מספר המדרש על השבת , שעמדה לפני אלוקים ואמרה:

-הרי לכל יום בשבוע יש בן זוג. ליום ראשון יש את יום שני. לשלישימדוע אין לי בן זוג? 

 בדי.את שישי. ורק אני, שבת, נותרתי ל -את רביעי. לחמישי

 אינך לבדך ,שבת. עם ישראל הוא בן זוגך. -מיד ענה לה אלוקים

 

 ':גקטע קריאה  .5

כששוקעת השמש ביום שישי, זה הזמן להכניס את השבת.כיצד מכניסים אלינו את אור 

מדליקים נרות שבת. הדלקת נרות שבת הינה אחת המצוות המיוחדות לנשים. השבת? 

אחד כנגד "זכור את יום השבת" שנאמר  -שאם הבית מדליקה לפחות שתי נרות נהוג

זמן הדלקת נרות הוא זמן  בתורה בעשרת הדברות ואחד כנגד "שמור את יום השבת". 

ולאחר מכן כולנו נעצום את  -כעת נדליק נרות מיוחד שבו ניתן להתפלל ולבקש בקשות.

 העיניים   ונבקש בקשה אחת מהלב.

 

 ):ה את עיניה ומברכת)תלמידה מדליקה זוג נרות ,מכס הדלקת נרות .6

רּוך ה בָּ ם ֶמֶלך ינּוה' ֱאֹלק ַאתָּ עֹולָּ נּו ֲאֶשר, הָּ שָּ יו   ִקד  ֹותָּ ִמצ  נּו ב  ִצּוָּ ִליק  ו  ַהד  ת ֶשל נר ל   .ַשבָּ
 )מיד לאחר מכן ניתן להשמיע את הפזמון מהשיר "בואי להדליק נרות" של יובל דיין(

 
 קטע קריאה ד': .7

 את  לקבל רצו חכמים אותםומקובלים גדולים. , חיו בצפת חכמים רבות שנים לפני

 יוצאים, לבנים בבגדים מתעטפים היו הם שבת כניסת בכל ולכן, מיוחדת בצורה שבתה

 דבר זה נקרא "קבלת שבת". .השבת לכבוד מיוחדים שירים ושריםהפתוחים  לשדות

 הפיוטהינו  אלקבץ שלמה רבישחוברו באותה תקופה ע"י  המיוחדים מהשירים אחד

 . בפיוט זה ששרים בבתי הכנסת בערב שבת גם בימינו נאמר:" דודי לכה"

 "לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה"

 שהיא השבת. -שהוא עם ישראל, הולך לקראת הכלה-הדוד

 

 



 

 

 בתים ראשונים( 2)הפיוט ארוך , כדאי להשמיע רק  שיר "לכה דודי" .8

ה כָּ ַראת דֹוִדי ל  ה ִלק  ֵני ַכלָּ ת פ  הנ   ַשבָּ לָּ  ַקב 

מֹור  כֹור שָּ זָּ ִדבּור ו  ד ב  נּו, ֶאחָּ ִמיעָּ ד ֵאל ִהש  יֻחָּ  ַהמ 

ד 'ה מֹו ֶאחָּ ד ּוש  ֵשם, ֶאחָּ ֶאֶרת ל  ִתפ  ה ּול  ִהלָּ ִלת   ו 

ַראת ת ִלק  כּו ַשבָּ ה ל  כָּ ֵנל  קֹור ִהיא ִכי, ו  ה מ  כָּ רָּ  ַהב 

ה ִמֶקֶדם ֵמרֹאש  סּוכָּ ה ַמֲעֶשה סֹוף, נ  בָּ ַמֲחשָּ ִח  ב  הת   לָּ

 
 )כדאי להמחיז( מלאכי השבת–סיפור  .9

ת, סֶׁ נֶׁ ֵביתֹו ִמֵבית ַהכְּ ָאָדם חֹוֵזר לְּ שֶׁ  כְּ
ת, סֶׁ נֶׁ ַהַשָבת ִנכְּ שֶׁ ב כְּ רֶׁ יֹום ִשִשי ָבעֶׁ  בְּ

ֵביתֹו ֲחָזָרה כֹו לְּ ַדרְּ ַלִוים אֹותֹו בְּ  מְּ
ָאְך ַרע. ָאְך טֹוב וַמלְּ ֲאֵכי ָשֵרת: ַמלְּ ֵני ַמלְּ  שְּ

  
ִאם ֵביתֹו ַקָבַלת ַהַשָבת  וְּ ל אֹותֹו ָאָדם לְּ שֶׁ

 מוָכן:
ָחן, לְּ ִקים ַעל ַהשֻּׁ ֵני ֵנרֹות ּדֹולְּ  שְּ
מֹור קֹול ִשיר וִמזְּ ַחָלה וְּ  וַמָפה וְּ

אֹור, ִחּיוְך וְּ ָוה וְּ ַשלְּ ָחה וְּ ִשמְּ  וְּ
קֹוֵרא: ָאְך ַהּטֹוב ַמִביט ָבָאָדם וְּ  ַהַמלְּ

ַגם ַבַשָבת ַהָבָא  ַואי שֶׁ ָך "ַהלְּ ה ָכְך ֵביתְּ
ה."  ֵיָראֶׁ

  
ֵרָרה, ר בְּ צֹונֹו וֵמֹחסֶׁ ד רְּ גֶׁ נֶׁ חֹו וכְּ ַעל ָכרְּ  ובְּ

ָאְך ָהַרע. ַאֵחל לֹו ַגם ַהַמלְּ  ָכְך מְּ
 

 
אוָלם...  וְּ

ָחשוְך, ָלך וְּ לֻּׁכְּ  ִאם ַהַבִית מְּ
ָחן ֵאינֹו ָערוְך, לְּ ִקים, ַהשֻּׁ  ַהֵנרֹות ֵאיָנם ּדֹולְּ

מֹור,ֵאין ַחָלה, ֵאין ַמפָ   ה, ֵאין ִשיר וִמזְּ
ל  שֶׁ ָחה וְּ ל ִשמְּ ל ַשָבת, שֶׁ חוָשה שֶׁ ֵאין תְּ

 –אֹור 
קֹול קֹוֵרא: ָאְך ָהַרע בְּ  ֲאַזי ַהַמלְּ

ָך  ַגם ַבַשָבת ַהָבָאה ָכְך ֵביתְּ ַואי שֶׁ "ַהלְּ
ה."  ֵיָראֶׁ

  
ֵרָרה, ר בְּ ָאְך ַהּטֹוב, ֵמֹחסֶׁ ַהַמלְּ  וְּ

ָטֵרף ה ָאֵמן וִמצְּ ָאְך  עֹונֶׁ "ִאחוֵלי" ַהַמלְּ לְּ
 ָהַרע...

)עיבוד למסכת שבת קי"ט: אפרים 
 סידון(

 
 

 קטע קריאה ה': .10

 הגענו לרגע הקידוש. "ויברך אלוקים את יום השביעי ,ויקדש אותו"

מדוע דווקא השבת היא מקודשת לעם ישראל? מספרת לנו התורה כי אלוקים ברא עולם 

יום השבת הוא יום המנוחה  -נח. ומאז עד לימינובשישה ימים ובשביעי הוא שבת ממלאכה ו

שלנו, יום בו עוצרים את מירוץ החיים ומתחברים לדברים החשובים לנו: המשפחה, החברים, 

לגוף ונשמה. ועל כך אמר "אחד  -המסורת של עם ישראל. יום השבת הוא כמו תחנת דלק

 שמרה השבת על ישראל". -"יותר מששמרה ישראל את השבת -העם"

השבת אנו מקדשים על יין. נהוג שכל בני הבית עומדים ואב המשפחה מחזיק גביע מלא  את

 כולם מוזמנים לעמוד לכבוד הקידוש.יין ומקדש. 

 )יש לחלק לפני כן כוסיות יין לכל התלמידים(קידוש  .11

ִהי ִהי ֶעֶרב ַוי   ֹבֶקר ַוי 
ֻכלּו. ַהִשִשי יֹום ַמִים ַוי  ֶרץ ַהשָּ אָּ הָּ ל ו  כָּ בָּ  ו  םצ  ַכל. אָּ ִביִעי ַביֹום ֱאֹלקים ַוי  תֹו ַהש  ַלאכ  ה ֲאֶשר מ  שָּ  עָּ

ֹבת ִביִעי ַביֹום ַוִיש  ל ַהש  תֹו ִמכָּ ַלאכ  ה ֲאֶשר מ  שָּ ֶרְך. עָּ בָּ ִביִעי יֹום ֶאת ֱאֹלקים ַוי  ַקֵדש ַהש   ִכי אֹותֹו ַוי 
ַבת בֹו ל שָּ תֹו ִמכָּ ַלאכ  א ֲאֶשר מ  רָּ  .שֹותַלעֲ  ֱאֹלקים בָּ

ִרי ן ַסב  נָּ רָּ ן מָּ נָּ ַרבָּ ַרבֹוַתי )ועונים ו   לחיים( -ו 
רּוְך ה ה' ֱאֹלקינּו בָּ ם ֶמֶלְך ַאתָּ עֹולָּ ִרי בֹוֵרא הָּ ֶפן פ   .ַהגָּ
רּוְך ה בָּ ם ֶמֶלְך ינּוֱאֹלקה'  ַאתָּ עֹולָּ נּו ֲאֶשר הָּ שָּ יו ִקד  ֹותָּ ִמצ  ה ב  צָּ רָּ נּו ו  ַשַבת בָּ שֹו ו  ד  ה קָּ ַאֲהבָּ צֹוןּו ב  רָּ  ב 

נּו ִחילָּ רֹון ִהנ  ַמֲעֵשה ִזכָּ ֵראִשית ל  ִרים ֵיש) ב  ה( יֹום הּוא ִכי: אֹומ  ִחלָּ ֵאי ת  רָּ ִמק   ִליִציַאת ֵזֶכר ֹקֶדש ל 
ִים רָּ ִרים ֵיש) ִמצ  נּו ִכי: אֹומ  תָּ  בָּ ַחר  נּו בָּ אֹותָּ תָּ  ו  ל ִקַדש  ַעִמים ִמכָּ ַשַבת( הָּ ֶשָך ו  ד  ה קָּ ַאֲהבָּ צֹוןּוב   ב   רָּ
נּו תָּ ַחל  רּוְך. ִהנ  ה בָּ ַקֵדש ַאתָּ ת ה' מ   :ַהַשבָּ

 )התלמידים טועמים מכוסיות היין(
 
 



 

 

 )להשמיע או לתת לתלמיד/ה לשיר( שיר מתנות קטנות .12
  האוויר את נושם שישי יום עוד זה

  תופסת שוב משחקים והצל האור
  הקיר על ילדות תמונות ערוך השולחן
  כנסת מבית תחוזרו לבנות שיירות
  הלב את לי ששורט הזה והריח
  דלתות ופותח מתגנב מתגנב

  ישן שיר אותו אל קטן אושר אל
  דורות במשך אצלנו שעובר

 
  קטנות מתנות
  קטנות מתנות לי שלח מישהו
  אמונה של עיגולים כוונה של רסיסים
  קטנות מתנות
  קטנות מתנות לי שלח מישהו
  שיש מה את שאין מה את לקבל הכוח כמו
  לבקש כבר אפשר עוד מה

 

  ועיתון מרפסת שישי יום עוד זה
  נמחקת לאט הדאגות כמו השמש
  מהחלון זוחלות פשוטות מנגינות
  השקט את פה תסתיר לא כבר סערה ושום

 
 פזמון: מתנות קטנות

 
  בחרת בנו כי

  קידשת ואותנו
 ' ה אתה ברוך
 השבת מקדש
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כונָ  שות ִשיאתְּ ַרגְּ ָלה, ִהתְּ  ה ַוֲהמֻּׁ

הוָדה ַהָנִשיא.  רֹוֵחש ֵבית ַרִבי יְּ
ֹכה ָמַסר:  ִכי ִהִגיַע ָשִליַח וְּ

ָּדה ַלֵקיָסר." עֻּׁ ָהִכין סְּ יָך לְּ  "ָעלֶׁ
  

 ַרִבי ָעֵמל וֵמִכין ָסָלִטים,
ִצים, רֹוצְּ ִביבֹו ִמתְּ תֹו ִויָלָדיו סְּ  ִאשְּ

ט מֹוִסיִפים ַלח, ב ֹקרֶׁ ִקים, טֹוֲעִמים,מֶׁ  ֹודְּ
ַעִמים. טֹוִנינֹוס ַהֵקיָסר אֹוֵהב ַמטְּ  ִכי ַאנְּ

  
 
 

יֶׁה ַהָמָנה ָהִעָקִרית?  וָמה ִתהְּ
ַקֲעִרית,  ָתָהה ַרִבי ֵבין ִסיר לְּ

ֵביתֹו, לו בְּ ָאכְּ ִשיִלים שֶׁ ַתבְּ ֵהר בְּ  ִהרְּ
כֹון ֵמֵאת ָסָבתֹו:  ַמתְּ ַכר בְּ ִנזְּ   וְּ

  
רֹות ֵתי ִליטְּ  ָבָשר, שְּ

ָחר! בְּ  ָרצוי ֵנַתח מֻּׁ
ָמִרין, ֵני שֻּׁ ָצִלים, שְּ ֹלָשה בְּ  שְּ
ָמִרין, ַלח, ֲעַנף רֹוזְּ ֵפל, מֶׁ  ִפלְּ

ן, ַלֲהֹפְך ִמָכל ַצד, מֶׁ שֶׁ ָצת בְּ ַטֵגן קְּ  לְּ
ַמֲחַבת. ֵדָרה אֹו בְּ לֹות ִבקְּ ִלצְּ  וְּ

 ִמֵלא ַרִבי ַאַחר ָכל ַההֹוָראֹות,
ָעַמל ָכזֹאת וְּ   ָכזֹאת,ָטַרח וְּ

ִשיִלים, עֹוד ַתבְּ ל ָבָשר וְּ ִלי שֶׁ  ֵהִכין צְּ
ָלִכים. עַֻּּׁדת מְּ טֹוִנינֹוס סְּ ַאנְּ ָעַרְך לְּ  וְּ

  
 ַשָבת ַבָצֳהַרִים, ֵיש אֹוֵרַח ָחשוב,

ַגש ִמָכל טוב. ָחן הֻּׁ לְּ ל ַהשֻּׁ אֶׁ  וְּ
ִלי ַהָבָשר, ת ִהיא צְּ רֶׁ  גַֻּׁלת ַהכֹותֶׁ

ָגש ַקר.וְּ  –ֲאָבל יֹום ַשָבת הוא  ִלי מֻּׁ  ַהצְּ
 

 

  
ָפָתיו, ת שְּ טֹוִנינֹוס, ִלֵקק אֶׁ  ָאַכל ַאנְּ

ָבח. ָכזֹאת אֹוַהב! שֻּׁ ִלי מְּ הו צְּ  "זֶׁ
ֹאד, ָאֵרַח, ָטִעים מְּ ָרכֹות ַלמְּ  בְּ

ֹעד." ִביִעי ָאבֹוא שוב ִלסְּ יֹום רְּ  בְּ
  

ָבח. ל ַהִמטְּ  ָחַזר ַרִבי אֶׁ
ָטַרח,  שוב ֵבין ַהִסיִרים ָעַמל וְּ

ִטֵגן, ָהַפְך וָבַחש,  ִבֵשל וְּ
ָלה ָויֹום ִמן ַהִכיָרה לֹא  ָמש. ַליְּ

  
ִביִעי, ֲארוַחת ָצֳהַרִים,  יֹום רְּ

ַכִים. טֹוִנינֹוס, ַמִפית ַעל ִברְּ  יֹוֵשב ַאנְּ
 ִהִגיש לֹו ַרִבי, ָלאֹוֵרַח ָהָרם,

ִלי ָבָשר ַחם. ַעִמים וצְּ  ִמיֵני ַמטְּ
  

ָנַגס,ָאַכל ָהאֹוֵרחַ   , ַטַעם וְּ
ָסס, הֻּׁ ָאה מְּ ַגע ִנרְּ רֶׁ ַגע לְּ  ַאְך ֵמרֶׁ

ָאֵרַח  ה ִלי לֹוַמר  –"ֲאדֹוִני ַהמְּ שֶׁ  –ִאם יֻּׁרְּ
ִלי ַהַקר." ה ָהָיה ַהצְּ  ָטִעים ִמזֶׁ

  
ָהִבין, ָשר לְּ פְּ  ִחֵּיְך ַרֵבנו, "אֶׁ

ל ַהּיֹום  ִלי שֶׁ ִלין." –ֵהן ַהצְּ  ָחֵסר בֹו ַתבְּ
לִ  ה ַתבְּ ִכי ֵאיזֶׁ ֱעָדר?""וְּ ִלי נֶׁ  ין ֵמַהצְּ

ָרַעם ַהֵקיָסר. ֹאד וְּ  ָתַמּה מְּ
  

ָשֵלו:  ָעָנה ַרִבי, ָשֵקט וְּ
ֵשב, ַהקְּ ֵכת וְּ ִדיִדי, ַהסְּ  "ֲאָהּה, יְּ

ָך ת ִלבְּ ָשָבה אֶׁ  אֹותֹו ַהַּטַעם שֶׁ
יָֻּׁחד הוא  ִלין מְּ נוָחה." –ַתבְּ  ַשָבת מְּ
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בת משלו. לאחד זה ג'חנון לשני זה סביח לשלישי זה מרק עוף לכל בית בשבת ניחוחות ש

ולרשימה אין סוף. ההכנות לשבת, הישיבה המשפחתית המשותפת סביב השולחן, החיבור 

 כל אלו נותנים לשבת את התבלין המיוחד. -למסורת של העם שלנו

 לפני שנטעם בעצמנו ממטעמי השבת נסכם את טקס קבלת השבת.

 לנו "זכור את יום השבת לקדשו" וגם "שמור את יום השבת לקדשו". בעשרת הדברות נאמר

 -כל אחד מאתנו מוזמן להתחבר ליום השבת ולהנות מהמתנות הטובות שהיא מביאה לנו

השקט, המנוחה, זמן האיכות עם המשפחה, החיבור למסורת של עם ישראל. השבת נותנת לנו 

 קווים שנהניתם מטקס קבלת השבתהזדמנות להתחבר לדברים החשובים בחיים. אנחנו מ

 ושהשבת הקרובה תהיה עבורכם שבת שמחה, כיפית, משפחתית, רגועה

 שבת שלום! -ובקיצור
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 נוסף )לבחירת בי"ס(

 

 

 טקסטים יהודיים אודות השבת 

  הדיבר: 
 י-ז:כ שמות
כֹור ת םיֹו ֶאת זָּ שֹו ַהַשבָּ ַקד   . ל 
ִשיתָּ  ַתֲעֹבד יִָּמים ֵשֶשת עָּ ל ו  ֶתָך כָּ ַלאכ   .מ 

יֹום  ִביִעי ו  ת ַהש  ל ַתֲעֶשה לֹא יָךֹלקאֱ ' לה ַשבָּ ה כָּ אכָּ לָּ ה מ  ָך ַאתָּ ָך ּוִבֶתָך ּוִבנ  ד  ָך ַעב  ת  ֶתָך ַוֲאמָּ ֶהמ   ּוב 
ָך ֵגר  ֶריָך ֲאֶשר ו  עָּ  . ִבש 
ִמים ֵשֶשת ִכי ה יָּ שָּ ַמִים ֶאת' ה עָּ ֶאת ַהשָּ ֶרץ ו  אָּ ֶאת ַהיָּם ֶאת הָּ ל ו  ם ֲאֶשר כָּ ַנח בָּ ִביִעי ַביֹום ַויָּ ַעל  ַהש 

ֵשהּו. ַקד  ת ַוי   ֵכן ֵבַרְך ה' ֶאת יֹום ַהַשבָּ
 יד-דברים ה' יא

מֹור ש שָּ ַקד  ת ל  ָך ֹו ַכֲאֶשרֶאת יֹום ַהַשבָּ  יָך.לקה' א ִצּו 
ֶתָך. שֵ   ַלאכ  ל מ  ִשיתָּ כָּ עָּ  ֶשת יִָּמים ַתֲעֹבד ו 
ת ַלה'ו   ִביִעי ַשבָּ ֶתָך  יָךאֹלק  יֹום ַהש  ָך ַוֲאמָּ ד  ַעב  ָך ּוִבֶתָך ו  ה ּוִבנ  ה ַאתָּ אכָּ לָּ ל מ  לֹא ַתֲעֶשה כָּ

ָך שֹור  ָך ו  ֶתָך ַוֲחֹמר  ֶהמ  ל ב  כָּ ָך ו  ֵגר  נּוחַ  ו  ַמַען יָּ ֶריָך ל  עָּ מֹוָך. ֲאֶשר ִבש  ָך כָּ ת  ָך ַוֲאמָּ ד    ַעב 
ִייתָּ ב   תָּ ִכי ֶעֶבד הָּ ַכר  זָּ ַרִיםו  טּויָּה יָךאֹלק ה' ַוֹיִצֲאָך ֶאֶרץ ִמצ  ֹרַע נ  ה ּוִבז  קָּ יָּד ֲחזָּ ם ב    ִמשָּ

ָך ַעל ֵכן ת. יָךֹלקאֱ   ה' ִצּו   ַלֲעשֹות ֶאת יֹום ַהַשבָּ

 בראשית רבה פרשה יא, ב 
ום השביעי ויקדש אותו", ברכו באור פניו של אדם וקדשו באור אומר "ויברך אלוקים את י

 פניו של אדם. לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כשבת
  מדרש רבה עקב אות א 

אמר הקב"ה לישראל, בני,  לא תהו מזלזלין בשבת הזו שנתתי לכם. למה, שהיא חביבה עלי 
ר " ויברך אלוקים את יום השביעי מכל המצוות, שאני שמרתי אותו תחילה. מניין, שנאמ

 ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו" 
 שבת קיט,ב 

ֵבי ֶנֵסת ל  ת ִמֵבית ַהכ  ֶעֶרב ַשבָּ ם ב  דָּ אָּ ַלִּוין לֹו ל  ֵרת מ  ֲאֵכי ַהשָּ ֵני ַמל  ה אֹוֵמר: ש  הּודָּ ַר' י  תֹו, ַר' יֹוֵסי ב 
ד ַרע ֶאחָּ ד טֹוב ו  צָּ  .ֶאחָּ ֵביתֹו ּומָּ א ל  ֶשבָּ תֹו ֻמַצַעתּוכ  רּוְך ּוִמּטָּ ן עָּ חָּ ֻשל  לּוק ו  ְך טֹוב אֹוֵמר:  ,א ֵנר דָּ אָּ ַמל 

ְך ת ַאֶחֶרת כָּ ַשבָּ ֵהא ל  צֹון ֶשת  ִהי רָּ חֹו ,י  ר  ַעל כָּ ֵמן ב  ְך ַרע עֹוֶנה אָּ אָּ או  ;ּוַמל  ִאם לָּ ְך ַרע אֹוֵמר:  –ו  אָּ ַמל 
ְך ת ַאֶחֶרת כָּ ַשבָּ ֵהא ל  צֹון ֶשת  ִהי רָּ חֹו.ּוַמל   ,י  ר  ַעל כָּ ֵמן ב  ְך טֹוב עֹוֶנה אָּ  אָּ

 
 



 

 

 ברהם יהושע השל/ השבתא 
על האדם המבקש לחשוף את קדושת היום מוטלת המשימה לנטוש את  -ארמון בתוך הזמן 

הניכור הקיים במסחור הבוטה של החיים, ואת היותו לכוד בעול העמל והיגיעה. עליו לצעוד 
תחים ומתאוות הרכישה, מהמעילה העצמית הרחק מהקולות הצורמים שבשאר הימים, ממ

בה הוא שרוי. עליו להיפרד ממלאכתו, ולהבין שהעולם כבר נברא וישרוד גם ללא עזרת 
האדם. שישה ימים אנו נאבקים בעולם, וסוחטים רווח מן האדמה; בשבת אנו פונים אל הזרע 

שישה ימים אנו  לעולם מוקדשים הידיים, הנפש שייכת למימד אחר.  הנצחי הנטוע בנפשנו.
 ...מנסים להשתלט על העולם, וביום השביעי עלינו להשכיל לשלוט בעצמיותנו

השבת איננה קיימת למען ימי החולין, ימי החולין קיימים למען השבת. השבת איננה מנגינת 
 ...ביניים, היא פסגת החיים

נה נאבקת השבת חודרת לנבכי נשמת האדם, ומביאה מזור למצוקותיו. בשבת שעה אחת אי
 ...ברעותה, ובעזרת כוחו של יום זה, מתגבר האדם על כל יגון וצער

היום השביעי הוא כארמון בתוך הזמן, ובממלכת הזמן ימצא כל אדם את מקומו. אין 
 ...המדובר בתאריך בלוח השנה, אלא באווירה רוחנית ייחודית

'מה היה העולם  –שמים וארץ נבראו בשישה ימים, בעוד שהמנוחה נבראה ביום השבת 
 "באתה שבת, באתה מנוחה .מנוחה ?חסר
 

 .משכן בזמן ,משכן שאנו בונים –השבת עצמה היא משכן  -מעבר לציוויליזציה 
ידי הצורך להתמודד עם המכשולים הרבים שהחיים מעמידים -יש אדם אשר חייו מכוונים על

שר ממנו נשקפת הוויית בפניו; ויש אדם המצליח לעצור את המרוץ ולעמוד דום לנוכח רגע א
 ...הנצח

 
 השבת הינה מודעות עמוקה להרמוניה ולאחדות השוררות בין האדם לעולמו.

לאחר שהושלם מעשה הבריאה, התחננה השבת בפני האל ואמרה: ריבון העולם,  -אתה אחד 
זוג, ורק אנוכי נותרתי לבדי. ענה לה אלוהים: עם -הכול בראת בזוגות; לכל יום זיווגת בת

 זוגך.-אל יהיה בןישר
 

בששת ימות השבוע שרויה הרוח בבדידות. אין מתחשבים בה, והיא נטושה  -הנצח יביע יום 
ידי חרדות. אין לו פנאי ליופי -ונשכחת. האדם העמל נתון תחת לחץ, שרוי בדאגה ולכוד על

 ...רוחני ומופשט, אולם הרוח מצפה שהאדם יתאחד עימה
ירה מעלינו יגון, עצב וזיכרון קודר. ערפילי הלילה כבר השבת מתגלה כלטיפה, לטיפה המעב

יורדים כשהאושר מתחיל להתעצם, כשהנשמה היתרה, שבכוחה להאדיר, חודרת אל עצמות 
 התמותה.-בני

 דמויות מספרות על השבת 
 

  חיים נחמן ביאליק 
 'ארץ ישראל בלי שבת תחרב, בלי שבת אין ארץ ישראל ואין תרבות ישראלית' 

 
 זינגוף )מייסדה של תל אביב(:מאיר די  

''אסור לחלל שבת בפרהסיה, לכל עם ועם יש מסורת של השקפות, אמונות, מנהגים השומרת 
עליו. ובעיר העברית הראשונה יותר מאשר בעיר של נוכרי, זקוקה היא העיר לחותם יהודי 

 מיוחד''. 
 

  :דוד בן גוריון  
 הערך הרב שיש בקיום שבת ומועדי ישראל''.  ''אין יהודי חייב להיות דווקא אדוק למען יראה

 
 :מנחם בגין   

''נפעם ונרגש אני שב וקרוא את הפסוקים הנצחיים, לאמר: ''שמור את יום השבת לקדשו, 
למען ינוח עבדך ואמתך כמוך''. אחד הרעיונות הגדולים בתולדות אנוש מבחינה חברתית, 

ידוע שהננו מכבדים את כל שבתותינו,  מבחינה מוסרית, למען ינוח כל העבד והדל, ולהווי
 נבקש את ידידינו בכל האומות לכבד אותה''. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 מ. גליקסון ,העורך הראשון של עיתון "הארץ", תרפ"ח 
מתנה טובה יש לנו בעולמנו ושבת שמה. וזוהי גדולתה של השבת, שאתה יכול להסתכל בה 

יברסלית, וסוציאלית, מבחינה מכל בחינה אפשרית: מבחינה דתית, מבחינה אנושית, אונ
ֶלה לך בכל הדר קדושתה ובכל חיוניותה הרעננה -היסטורית-לאומית תרבותית, ולעולם תיגָּ

ַחֵיי היצירה העברית, נפשנו צריכה להיות ערה  כאחד. ואנו בני הדור הזה, בוני המולדת ומ 
ה ללבנו במידה ופתוחה לכל היופי החיוני הזה, ואף אם לא כל הבחינות האלה קרובות לכאור

 אחת.
 -ועם זה אתה מוצא כבר בנוסח ראשון  זה של עשרת הדברות את המסקנה האנושית  

הסוציאלית מן העיקר הדתי הראשוני:  "ויום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל 
מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך  ובהמתך וגרך אשר בשעריך". כאן מתבטא כל אופיו 

 -הקוסמי והיסוד האנושי  -נעלה זו,  המזיגה הנפלאה של היסוד הדתי  המקורי של יצירה
הסוציאלי.  האמונה הדתית והדרישה המוסרית ממוזגות כאן לאחדות עליונה. ולפיכך מצאה  

מוסריות. היסוד  -השבת מקום בעשרת הדברות, המכילות לכאורה רק מצוות שכליות
ני של עשרת דברות, בספר דברים;  מצוות הסוציאלי שבשבת הובלט יותר בנוסח הש-המוסרי

השבת אינה מנומקת כאן בששת ימי היצירה, אלא במוטיב הסוציאלי הברור:  "למען ינוח 
עבדך ואמתך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלוקיך  משם ביד חזקה 

ת סמל וערובה ובזרוע נטויה. על כן צווך ה' אלוקיך לעשות את השבת". כאן נעשתה  שב
לשוויון בני האדם: "למען ינוח עבדך ואמתך כמוך". )מעין מה  שנאמר בחובת אהבת 

היסודית של היהדות,  -הבריות: "ואהבת לרעך כמוך"(. עדות חיה ונצחית לתורתה  המוסרית 
הוא גם השומר ידו  -השבת היא סמל הטוב המוסרי, המשפט והצדקה.  השומר שבת מחללו 

)ישעיהו נו, ב(. היא לא רק  "ברית עולם" בין ה' ובין בני ישראל; אופיה הוא מעשות כל רע 
אנושי והיא ערובה  לתיקון העולם. גם "בני הנכר הנלווים על ה'... כל שומר שבת  -אוניברסלי 

והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בית תפילתי... כי ביתי בית  -מחללו ומחזיקים  בבריתי 
 עמים".תפילה  יקרא לכל ה

 
  :העם-אחד 

אין צורך להיות ציוני או מדקדק במצוות בשביל להכיר ערך השבת... מי שמרגיש בלבו קשר 
אמתי עם חיי האומה, בכל הדורות, הוא לא יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי 

 ''שבת מלכתא''. 
שבת על ישראל אפשר לומר בלי שום הפרזה, כי יותר מששמרו ישראל על השבת שמרה ה

ולולא היא שהחזירה להם את ''נשמתם'' וחדשה את חיי רוחם בכל שבוע, היו התלאות של 
''ימי המעשה'' מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה, עד שהיו יורדים לבסוף לדיוטא 

התחתונה של חומריות ושפלות מוסרית ושכלית. ועל כן בודאי אין צורך להיות ציוני בשביל 
הדר הקדושה ההיסטורית החופפת על ''מתנה טובה'' זו ולהתקומם בכל עוז נגד להרגיש כל 
 כל הנוגע בה.

 
 יום כדור הארץ -אהוד בנאי 

מדברים עכשיו לא מעט על מצבו העגום של כדור הארץ ואני שומע, כולם אומרים, חייבים 
, יום ללא בדחיפות לעשות משהו כמו: יום ללא מכוניות, יום ללא רכבות, יום ללא מטוסים

אוטובוסים ואופנועים, יום ללא עישון, יום ללא עשן, יום ללא מכונות כביסה, יום ללא 
מייבשי כביסה ,יום ללא מדיחי כלים, יום ללא טלפונים, יום חיסכון באנרגיה, יום ללא 

בישול, יום ירוק, יום כחול, יום סגול, יום ללא תאונות, יום ללא עבודה, יום ללא לחץ, יום 
ל. ואני אומר: יש לנו יום כזה מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו כעם. יש לנו יום כזה מאז עגו

ומתמיד. מאז שנברא העולם. יש לנו את השבת, כן, שבת, רבותי, שבת! שבת זה הרי היום 
הטוטאלי למען כדור הארץ. זה טוב לאוויר, זה טוב לאדמה, זה טוב לכביש, לים, למים, 

זה זמן איכות לסביבה, זמן איכות למשפחה, זמן איכות למנוחה...  ולרוח לנשימה ולנשמה,
"ויברך אלוהים את היום השביעי ויקדש אותו כי  בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים 

 (2007אהוד בנאי, הדף הלבן.) לעשות"
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :פתגמים מן המקורות 
רו את השבת שהיא אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, שמ:  אמר רבי יהושע בר נחמיה 

 מדרש תנחומא, כי תשא ,ל"ג~  .שקולה כנגד כל התורה
 מתוך הפיוט "לכה דודי"לקראת שבת לכו ונלכה ,כי היא מקור הברכה ~  
 תלמוד ירושלמי, נדרים פ"ג, ה"ט~ השבת שקולה כנגד כל המצוות  
לם יש בן שנה ר' שמעון בן יוחאי: אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם לכו 

בראשית רבה זוג ולי אין בן זוג  אמר לה הקדוש ברוך הוא: כנסת ישראל הוא בן זוגך  ~ 
 יא,ח

כדתניא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן יכול  
 בבלי מסכת שבועות כ:לשמוע ~ 

  ןילקוט ראובני, ואתחנראשי תיבות: שינה בשבת תענוג ~  -"שבת"  
א"ר יוחנן משום רשב"י אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין ~   

 מסכת שבת קיח:
אמר רב יהודה אמר רב: כל המענג את השבת נותנין לו משאלות ליבו, שנאמר: "והתענג   

 מסכת שבת קיח:~ על ה' ויתן לך משאלות ליבך" 
הלכתה, אפילו עובד ע"ז כדור אמר ר' חיא בר אבא אמר ר' יוחנן: כל המשמר שבת כ 

 מסכת שבת קיח:~  מוחלין לו. -אנוש
אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון ~  -אמר רב יהודה אמר רב 

 מסכת שבת קיח:
 מסכת ברכות, דף נ"ז ע"ב "שבת אחת משישים לעולם הבא." ~  
אמר לו הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת  -"לדעת כי אני ה' מקדשכם" 

 מסכת שבת י~ שמה ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם 
הוא שיא  כל המענג את השבת נותנין לו משאלות ליבו )שבת קיח( וקשה: עונג שבת עצמו 

 אמרות הרבי מקוצקמשאלות הלב, ומה חסר לו עוד "משאלות ליבו"? ~ 
 מדרש תנחומא בראשית ג כבוד שבת עדיף מאלף תעניות ~  
 פסיקתא ~ כל המשמר שבת כאילו קיים כל התורה כולה. 
שחורה אני ונאווה" )שיר השירים א,ה( "שחורה אני בכל ימות השבוע ונאווה אני  

 השירים רבה מדרש שירבשבת" ~ 
אמר ר' שמעון בן לקיש: נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין  

תלמוד בבלי, ביצה טז, וי! אבדה נפש! ~  -כיוון ששבת -שבת וינפש -אותה הימנו, שנאמר
 ע"א

ר' חנינא היה מתעטף ועומד בערב שבת בין השמשות ואמר : בואו ונלכה לקראת שבת  
 אי לבש בגדיו בערב שבת ואמר: בואי כלה בואי כלה! )שבת קיט(המלכה. ר' ינ

ברכו באור פניו של אדם, קדשו באור פניו  -ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו 
ילקוט  ~ של אדם. לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבוע כמו שהוא בשבת.

 שמעוני ,בראשית ב,ג
תזכור תמיד מה  -רו.? שאם תשמור את עצמךמדוע "זכור" ו"שמור" בדיבור אחד נאמ 

 אמרות הרבי מקוצקאתה..~ 
שבת וציונות יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל ~ אחד העם ~  
,1898  
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 סיפורים ואגדות חז"ל 
 )ניתן להמחיז סיפורים אלו להצגה קצרה שיעלו התלמידים(

  תבלין ושמו שבת 
 ית רבה ,פרשה י"א ,ד :טוביה שחר()עיבוד לבראש

שּות ִשיא ַרג  ה, ִהת  ה ַוֲהֻמלָּ כּונָּ  ת 
ִשיא. ה ַהנָּ הּודָּ  רֹוֵחש ֵבית ַרִבי י 

ַסר: ֹכה מָּ ִליַח ו   ִכי ִהִגיַע שָּ
ר." ה ַלֵקיסָּ ֻעדָּ ִכין ס  הָּ ֶליָך ל   "עָּ

  
ִטים, לָּ ֵמל ּוֵמִכין סָּ  ַרִבי עָּ

ִצים, רֹוצ  ִביבֹו ִמת  יו ס  דָּ תֹו ִוילָּ  ִאש 
ִקים, טֹוֲעִמים, ֹקֶרט מֹוִסיִפים  ֶמַלח, בֹוד 

ַעִמים. ר אֹוֵהב ַמט  טֹוִנינֹוס ַהֵקיסָּ  ִכי ַאנ 
  

ִרית? ִעקָּ ה הָּ נָּ ֶיה ַהמָּ ה ִתה   ּומָּ
ַקֲעִרית, ה ַרִבי ֵבין ִסיר ל  הָּ  תָּ
בֵ  לּו ב  כ  ִשיִלים ֶשאָּ ַתב  ֵהר ב   יתֹו,ִהר 
תֹו:  בָּ כֹון ֵמֵאת סָּ ַמת  ַכר ב  ִנז    ו 

  
ר, שָּ רֹות בָּ ֵתי ִליט   ש 
ר! חָּ צּוי ֵנַתח ֻמב   רָּ

ִרין, ֵני ֻשמָּ ִלים, ש  צָּ ה ב  ֹלשָּ  ש 
ִרין, מָּ ֵפל, ֶמַלח, ֲעַנף רֹוז   ִפל 

ל ַצד, ֶשֶמן, ַלֲהֹפְך ִמכָּ ת ב  צָּ ַטֵגן ק   ל 
ַמחֲ  ה אֹו ב  ֵדרָּ לֹות ִבק  ִלצ   ַבת.ו 

  
אֹות, ל ַההֹורָּ  ִמֵלא ַרִבי ַאַחר כָּ

זֹאת, כָּ זֹאת ו  ַמל כָּ עָּ ַרח ו   טָּ
ִשיִלים, עֹוד ַתב  ר ו  שָּ ִלי ֶשל בָּ  ֵהִכין צ 
ִכים. לָּ ֻעַדת מ  טֹוִנינֹוס ס  ַאנ  ַרְך ל  עָּ  ו 

  
שּוב, ֳהַרִים, ֵיש אֹוֵרַח חָּ ת ַבצָּ  ַשבָּ

ל טּוב. ן ֻהַגש ִמכָּ חָּ ֶאל ַהֻשל   ו 
ר,גֻ שָּ ִלי ַהבָּ  ַלת ַהכֹוֶתֶרת ִהיא צ 

ת הּוא  ל יֹום ַשבָּ ש ַקר. –ֲאבָּ ִלי ֻמגָּ ַהצ   ו 

  
יו, תָּ פָּ טֹוִנינֹוס, ִלֵקק ֶאת ש  ַכל ַאנ   אָּ
זֹאת אֹוַהב! ח. כָּ ֻשבָּ ִלי מ   "ֶזהּו צ 
ֹאד, ִעים מ  ֵרַח, טָּ אָּ כֹות ַלמ  רָּ  ב 

ֹעד." בֹוא שּוב ִלס  ִביִעי אָּ יֹום ר   ב 
  

ח. בָּ ַזר ַרִבי ֶאל ַהִמט   חָּ
ַרח, טָּ ַמל ו   שּוב ֵבין ַהִסיִרים עָּ

ַחש, ַפְך ּובָּ ִטֵגן, הָּ  ִבֵשל ו 
ה לֹא יֹום ִמן ַהִכירָּ ה וָּ לָּ ש. ַלי   מָּ

  
ֳהַרִים, ִביִעי, ֲארּוַחת צָּ  יֹום ר 

ַכִים. טֹוִנינֹוס, ַמִפית ַעל ִבר   יֹוֵשב ַאנ 
אֹוֵר  ם,ִהִגיש לֹו ַרִבי, לָּ רָּ  ַח הָּ

ר ַחם. שָּ ִלי בָּ ַעִמים ּוצ   ִמיֵני ַמט 
  

ַגס, נָּ אֹוֵרַח, ַטַעם ו  ַכל הָּ  אָּ
ס, ֻהסָּ ה מ  אָּ ֶרַגע ִנר   ַאְך ֵמֶרַגע ל 

ֵרַח  אָּ ֶשה ִלי לֹוַמר  –"ֲאדֹוִני ַהמ   –ִאם יֻר 
ִלי ַהַקר." יָּה ַהצ  ִעים ִמֶזה הָּ  טָּ

  
ִבין, הָּ ר ל  שָּ  ִחֵיְך ַרֵבנּו, "ֶאפ 

ִלי ֶשל ַהיֹום ֵהן  ִלין." –ַהצ  ֵסר בֹו ַתב   חָּ
ר?" ִלי ֶנֱעדָּ ִלין ֵמַהצ  ִכי ֵאיֶזה ַתב   "ו 

ר. ַעם ַהֵקיסָּ רָּ ֹאד ו  ַמּה מ   תָּ
  

ֵלו: שָּ ֵקט ו  ה ַרִבי, שָּ נָּ  עָּ
ֵשב, ַהק  ֵכת ו  ִדיִדי, ַהס  ּה, י   "ֲאהָּ
ָך ה ֶאת ִלב  בָּ  אֹותֹו ַהַּטַעם ֶששָּ

ד ה יֻחָּ ִלין מ  ה." –ּוא ַתב  נּוחָּ ת מ    ַשבָּ

  
 

   יוסף מוקיר שבת 
 )עיבוד למסכת שבת, קיט,א: רננית פרשני(

ֵמי השבוע היו  כל י  מֹו יֹוֵסף. יותר ִמכֹול אהב יֹוֵסף ֶאת השבת. ב  עיר אחת ַחי אדם אחד ּוש  ב 
שר ל ִלכבוד שבת היה קוֶנה דגים, בָּ ַיין. כל השבוע  עולים על שולחנו רק ַפת ֶלחם ּומים, אבָּ ו 

ֵלא  ארנק מָּ יום שישי היה הולך ֶאל השּוק ב  ַמטבע, עד שב  היה חוסך יֹוֵסף כסף, אוסף ַמטבע ל 
שבת. כאשר לא ִהצליח ַלחסֹוך ֵדי כסף  ַעמים ל  ֵלא ִשמחה, ִלקנות ִמיֵני ַמט  לב מָּ מטבעות ּוב 

לים ִלכבוד השבת, היה לֹוֶוה כסף. כל ַאנ עיר יָּדעו עד כמה אוהב יֹוֵסף ֶאת ִלקִניַית ַמאכָּ ֵשי הָּ
 השבת, ולכן קראו לו כולם 'יֹוֵסף מֹוִקיר ַשבת'.

  
ַיין  כל יום דגים, בשר ו  ִרי עשיר מאוד. על שולחנו עלו ב  עירו של יֹוֵסף מֹוקיר שבת ַחי גם נֹוכ  ב 

ַסר לו ד רּובים, ולא חָּ סים מ  כָּ ִהיב ּונ  ח, היה לו ַבית ַמר  ר.משּובָּ  בָּ
ָך ועד  רֹוך ַנַעל  ֶסיָך, ִמש  כָּ ַאֵבד ֶאת כל נ  תיד ת  ֲעִתידֹות: "ֶבעָּ ִדִיים חֹוֵזי הָּ יום אחד אמרו לו ַהַכל 

ָך, כל אשר לָך יעבור ִליֵדי יֹוֵסף מֹוקיר שבת."  ֵבית 
  

ל הוא לא ִהתַכֵוון לתת למישהו ֶאת כל ַכספ שיר לא ִהכיר ֶאת יֹוֵסף, אבָּ כּושֹו, הנֹוכרי ֶהעָּ ו ּור 
יו: ֶאת הבתים,  סָּ כָּ ַכר ֶאת כל נ  ה? מָּ רֹוך ּוַודאי שלא ֶאת ֵביתו המפֹואר. מה עשָּ לא ֶאת הש 

נה מרגלית, אבן חן גדולה  ַכר הכול, ּוַבכסף הרב שקיבל קָּ היטים, הבגדים והתכשיטים. מָּ הרָּ
רה מאוד.  ִויקָּ

  



 

 

ִלב ֵרד ֵמהמרגלית, אמר הנוכרי ב  עולם לא ֶאפָּ עֹו. אף אחד לא ל  פר ֶאת המרגלית לתוך כֹובָּ ו ותָּ
 ייקח ִממני ֶאת המרגלית שלי.

יו  ֵכנָּ ביקור אצל ש  ַלנהר, ל  רֹאשו ּובתוכו המרגלית: ַלשּוק ו  כל מקום הלך הנוכרי והכובע ל  ל 
ִלשִחייה ַבים. כשהמרגלית איתו  רֹו איתו. –ו   עֹוש 

  
בר הנוכרי על גשר, נשב ה יום אחד, בשעה ֶשעָּ ה פתאום רוח וֵהעיפה ֶאת הכובע ֵמרֹאשו. ניסָּ

הנוכרי ִלתפוס ֶאת הכובע אך הרוח הייתה חזקה, והנוכרי ראה ֶאת כובעו נופל ֶאל תוך ֵמי 
כּושו, כל  בע הכובע ּובֹו כל ַכספו, כל ר  הנהר. זמן רב עמד על הֶגשר וִהביט ֶאל המקום ֶשבו טָּ

בע ואיתו המרג  לית.  אשר היה לו. הכובע טָּ
  

ֶשַהַחכה  ֶאחד ִמיֵמי השישי עמד ַדיָּיג על אותו הגשר ודג דגים. הֶשמש כבר עמדה ִלשקוע כ  ב 
חֹוזקה  ה ב  ִכמעט ִהפילה אותו ֶאל תוך הנהר! אחז הדייג ֶאת החכָּ אּות, ו  רָּ זוז ִבפ  שלו ִהתחילה לָּ

כל כוחו, וִהֵנה  שך ב  מן. –ּומָּ ה דג גדול ושָּ  ַבחכה עלָּ
  

ק ֶשִהגיע, נֹוַכח שהשּוק כמעט ריק, הקונים חוזרים לָּ ח הדייג ֶאת הדג הגדול ורץ ֶאל השּוק. כ 
אל  נים. "מי ִיקנה ֶאת הדג עכשיו?" שָּ ַקפלים ֶאת הדּוכָּ ֵלאים והרוכלים מ  סלים מ  ֵתיהם ב  בָּ ל 

תמיד קוֶנה  הדייג ֶאת הרוכלים. "ֵלְך ֶאל ֵביתו של יֹוֵסף מוקיר שבת," ענו לו הרוכלים, "הוא
ֶנהדר כל כך." חים ִלכבוד השבת, הוא ִישמח ִלקנות ִממָך דג גדול ו  לים משּובָּ  ַמאכָּ

  
ִשמחה ּוִמיֵהר  נה אותו ב  אה יֹוֵסף ֶאת הדג, קָּ וכך היה. הלך הדייג ֶאל יֹוֵסף מוקיר שבת. רָּ

ַנקֹותו מָּ  תח יֹוֵסף ֶאת הדג ל  ֶשפָּ נו מרגלית גדולה ַלֲהִכינו ִלפֵני שתיכנס השבת. כ  צא בתוך ִבט 
לע אותו הדג. ֵמי הנהר ּובָּ פל ל  נה בתוך כובע שנָּ מ  שיר שהּוט  ַנצֶנצת, המרגלית של הנוכרי ֶהעָּ  ּומ 

  
כר ֶאת המרגלית. זהב מרּוֶבה קיבל עבורה, וזֵקן אחד  ֵצאת השבת הלך יֹוֵסף מוקיר שבת ּומָּ ב 

ַכבד ֶאת השבת,  השבת גֹוֶמלת לו". שראה אותו אמר לו: "מי שמ 
 
 פרה שומרת שבת 

 ד"ר חיה שרגא בן איון()עיבוד למדרש עשרת הדברות:  
 לשמעון הייתה פרה אחת ויחידה שעזרה לו בעבודתו.  

 שישה ימים בשבוע עבדה הפרה, וביום השביעי, הוא יום השבת, היא נחה ממלאכתה. 
 ן. חלפו ימים רבים שמעון הזדקן, והוא מכר את פרתו לבנימי

 הפרה עבדה בחריצות רבה שישה ימים. אבל כשהוציא אותה הקונה ביום השביעי, 
 לשדה לחרוש את האדמה, 
 היא לא הסכימה לזוז!!! 

 כעס בנימין, צעק על הפרה ומשך אותה, 
 ושוב, משך וצעק, אבל הפרה המשיכה לרבוץ במקומה ולא זזה. 

 גדולה היא,  פרה זו שלך עקשנית“חזר הקונה אל המוכר ואמר לו: 
 ”.אינה מוכנה לעבוד בשבת, קח אותה בחזרה

 הבין שמעון המוכר, שפרתו אינה מורגלת לעבוד בשבת, ולכן היא 
 מסרבת. 

 ”. הבא אותי אל הפרה, והיא תתחיל לעבוד“מיד הוא אמר לקונה: 
 פרתי, פרתי, “כשהגיעו לשדה ניגש שמעון אל הפרה ולחש באוזניה: 

 לנוח בשבת, אבל היום אין לך ברירה.  אני יודע שהיית רגילה
 ”.בבקשה פרתי קומי, עבדי

 נעמדה הפרה על רגליה, ומיד התחילה חורשת.
 ” איזה קסם עשית?“התפלא הקונה בנימין: 

 סיפר שמעון לבנימין מה לחש באוזן הפרה.
 התבייש בנימין. הוריד פניו אל האדמה, ניגש אל הפרה, הוריד מעליה 

 ליטף את ראשה ואמר: את המושכות והעול,
 צדקת פרה. 

 מהיום ננוח שנינו בשבת. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 חלות משמיים 
 )עיבוד לגמרא ממסכת תענית: ד"ר חיה שרגא בן איון( 
 חנינא בן דוסא היה גומל חסדים ידוע שדאג ועזר לאנשים רבים, אבל הוא עצמו ’ ר

 בות הלכו בני המשפחה היה עני מרוד. לא היה לו כסף לקנות מזון לבני ביתו, ופעמים ר
 לישון בבטן ריקה ומקרקרת.

 אבל, הכי הכי קשה היה להם בערב שבת, כי היו פעמים שאפילו קמח לאפיית חלה 
שבת, רק התנור של משפחת בן מכל הבתים עלה ניחוח תבשילים ומאפים ללא נמצא להם.  

לא רצתה שהשכנים  אבלחנינא כל כך התביישה, ’ אשתו של רדוסא לא הוסק ונותר קר ועצוב.
 מה עשתה?ירחמו עליה.

 הייתה מדליקה את התנור כדי שאנשים יראו את העשן העולה מן הארובה 
 ויחשבו שהיא מבשלת ואופה מטעמים כיד המלך.

 למשפחת בן דוסה הייתה שכנה רעת לב, כשראתה את העשן המסתלסל מן הארובה, 
 משפחת בן דוסא. ברשעותה, היא ידעה ששום מאכל לא מתבשל ולא נאפה בתנור של 

 ובעצם התנור ’ הצגה גדולה‘חנינא, שהיא יודעת שזו ’ היא החליטה להוכיח לאשתו של ר
 מה עשתה אותה אישה?שלהם ריק מכל מאכל.

 מה יהייה? “חנינא בן דוסא. נבהלה אשתו: ’ יצאה מביתה ונקשה על דלת ביתו של ר
 מהרה והתחבאה ”. אף לא פירור של קמח עכשיו יגלו כולם את התרמית, וידעו שאין בבית

 נכנסה השכנה והנה הבית מלא בניחוח חלות אפויות ריחניות. רחרחה באפה, בעליית הגג.
 התקרבה לתנור, וראתה שהוא מלא בחלות עגולות ויפות, ולידו מונחת קערה ובה 

 עיסת בצק גדולה, מוכנה ומזומנה לאפיית חלות נוספות.
 מהרי, מהרי קחי מרדה )כף עץ ארוכה( “חנינא בן דוסא: ’ ת רהשכנה הנדהמת קראה לאש

 ”.והוציאי את החלות לפני שישרפו
 חנינא בן דוסא את דברי השכנה, הריחה את הריח הנפלא, ומיד הבינה ’ שמעה אשת ר

היא ירדה מעליית הגג, נגשה אל השכנה הרעה, להם פלא, נס של שבת כמו באגדות. שאירע
כן, את צודקת, באמת צריך להוציא את החלות במהירות לפני “לה:  ומבלי להתבלבל אמרה

חנינא בן דוסא אל ’ אחר כך נגשה אשתו של ר”. את מוזמנת לקחת מהם וגם להנותשישרפו, ו
נו הקערה, המלאה בבצק טרי, כאילו שום נס לא קרה שם, והתחילה ללוש את הבצק וליצור ממ

חשבה ” כמה אני רעה“מבויישת לביתה: לקחה השכנה את החלות וברחה חלות חדשות.
 חנינה טובה ממני, לעולם לא אנהג שוב בדרך זו, לעולם.’ אשת ר“לעצמה. 

 
 מלאכי השבת  

 )עיבוד למסכת שבת קי"ט: אפרים סידון(
ֶנֶסת, ֵביתֹו ִמֵבית ַהכ  ם חֹוֵזר ל  דָּ ֶשאָּ  כ 
ֶנֶסת, ת ִנכ  ֶשַהַשבָּ ֶעֶרב כ  יֹום ִשִשי בָּ  ב 

ַלּוִ  המ  רָּ ֵביתֹו ֲחזָּ כֹו ל  ַדר   ים אֹותֹו ב 
ְך ַרע. אָּ ְך טֹוב ּוַמל  אָּ ֵרת: ַמל  ֲאֵכי שָּ ֵני ַמל   ש 

  
ן: ת מּוכָּ ַלת ַהַשבָּ ַקבָּ ם ל  דָּ ִאם ֵביתֹו ֶשל אֹותֹו אָּ  ו 

ן, חָּ ִקים ַעל ַהֻשל  ֵני ֵנרֹות דֹול   ש 
מֹור קֹול ִשיר ּוִמז  ה ו  ַחלָּ ה ו   ּוַמפָּ

ה ו   חָּ ִשמ  אֹור,ו  ִחיּוְך ו  ה ו  וָּ  ַשל 
קֹוֵרא: ם ו  דָּ אָּ ְך ַהּטֹוב ַמִביט בָּ אָּ  ַהַמל 

ֶאה." ָך ֵירָּ ְך ֵבית  ה כָּ אָּ ת ַהבָּ ַואי ֶשַגם ַבַשבָּ  "ַהל 
  

ה, ֵררָּ צֹונֹו ּוֵמֹחֶסר ב  ֶנֶגד ר  חֹו ּוכ  ר  ַעל כָּ  ּוב 
ַרע. ְך הָּ אָּ ַאֵחל לֹו ַגם ַהַמל  ְך מ   כָּ

ם... אּולָּ  ו 
  

שּוְך, ִאם חָּ ך ו  לָּ ֻלכ   ַהַבִית מ 
רּוְך, ן ֵאינֹו עָּ חָּ ִקים, ַהֻשל  ם דֹול   ַהֵנרֹות ֵאינָּ

מֹור, ה, ֵאין ִשיר ּוִמז  ה, ֵאין ַמפָּ  ֵאין ַחלָּ
ֶשל אֹור  ה ו  חָּ ת, ֶשל ִשמ  ה ֶשל ַשבָּ חּושָּ  –ֵאין ת 

קֹול קֹוֵרא: ַרע ב  ְך הָּ אָּ  ֲאַזי ַהַמל 
ַואי ֶשַגם בַ  ֶאה.""ַהל  ָך ֵירָּ ְך ֵבית  ה כָּ אָּ ת ַהבָּ  ַשבָּ

  
ה, ֵררָּ ְך ַהּטֹוב, ֵמֹחֶסר ב  אָּ ַהַמל   ו 

ֵרף ל   טָּ ֵמן ּוִמצ  ַרע..עֹוֶנה אָּ ְך הָּ אָּ  "ִאחּוֵלי" ַהַמל 
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  השקט את פה תסתיר לא כבר סערה ושום

 
 פזמון: מתנות קטנות

 
  בחרת נוב כי

  קידשת ואותנו
 ' ה אתה ברוך
 השבת מקדש

 
ת / בָּ שַׁ ה הַׁ ְרדָּ  יהושע רבינוב יָּ

 
ר ַעת ִגנֹוסָּ ת ֶאל ִבק  ה ַהַשבָּ דָּ ר   יָּ

שּוֶליהָּ  ִניחֹוַח ַעִתיק ב   .ו 
ִביִנים ִרים שֹוש  ִביב ֲהרָּ דּו ִמסָּ  ַוַיַעמ 

ה ַהזֹוֶהֶבת תָּ ֵשאת ַאַדר   ,לָּ
ה יֹונִ   ים ִמִכֶנֶרת ַהיָּםַתֲעֶלינָּ

ּה ַהלֹוֶהֶבת  .ַקֵבל ֶאת רּוחָּ
 

רֹוש רֹאשֹו ֶשל ַהב  ת ל  ה ַהַשבָּ קָּ ש   ,נָּ
ה קָּ ש  ֵאזֹוב ֶשַבֶסַלע נָּ  .לָּ

כּות ִביט ֶשל ַמל  ַשר  ַדר ל  ִהי ַהַדר   ַוי 
מֹות רֹוֶנֶנת-ַעל רָּ ה מ  מָּ מָּ  .ד 

תֹוק קֹולֹו ַהמָּ ז ַהתֹור ב  ֹשְך אָּ  ִימ 
ַעֶדֶנתחֶ  ַדת ִכסּוִפין מ   .מ 
 

ִחָנּה ַהָגנוז ִטיָטה ַשָבת בְּ  .ִהרְּ
ר בֶׁ  .ֵעיֵני ַחלֹונֹות ִמָכל עֶׁ

ב ַזֵמר רֶׁ ל ָהעֶׁ אָנה ָבנֹות אֶׁ  ַוֵתצֶׁ
ת לֶׁ צֶׁ ַצלְּ ָגה מְּ רְּ עֶׁ ִמירֹות בְּ  .זְּ

ַעת ִגנֹוָסר ִבקְּ ָנה בְּ דְּ ָתה ָהעֶׁ ָהיְּ  וְּ
ת לֶׁ ֱאצֶׁ ִרּיֹות נֶׁ ַמת ִעבְּ ִנשְּ  .לְּ

 

 
יק ן ְביַׁאלִּ ְחמָּ ים נַׁ יִּ ה / חַׁ ְלכָּ מַׁ ת הַׁ בָּ  שַׁ

  
ָקה ַתלְּ  – ַהַחָמה ֵמרֹאש ָהִאיָלנֹות ִנסְּ
ָכה ַראת ַשָבת ַהַמלְּ ֵנֵצא ִלקְּ  .ֹבאו וְּ

רוָכה דֹוָשה, ַהבְּ ת ַהקְּ דֶׁ  ,ִהֵנה ִהיא יֹורֶׁ
נוָחה ָבא ָשלֹום ומְּ ָאִכים צְּ ִעָמּה ַמלְּ  .וְּ

ָכהֹבִאי, ֹבִאי, הַ   !ַמלְּ
ָכה  – !ֹבִאי, ֹבִאי, ַהַמלְּ

ֲאֵכי ַהָשלֹום ם, ַמלְּ  !ָשלֹום ֲעֵליכֶׁ
 

ִפָלה ָנָנה ותְּ ֵני ַשָבת ִברְּ נו פְּ  ,ִקַבלְּ
ֵלב ָמֵלא ִגיָלה ָתה ָנשוָבה, בְּ  .ַהַביְּ
ָחן, ַהֵנרֹות ָיִאירו לְּ  ,ָשם ָערוְך ַהשֻּׁ

ָרחו, יַ  ִהירוָכל ִפנֹות ַהַבִית ִיזְּ  .זְּ
ֹבָרְך  !ַשָבת ָשלֹום ומְּ
ֹבָרְך  !ַשָבת ָשלֹום ומְּ

ֲאֵכי ַהָשלֹום ָשלֹום, ַמלְּ ם לְּ  !ֹבֲאכֶׁ
 

ִזיֵוְך ָנא אֹוִרי ִבי, ַזָכה, ִעָמנו ובְּ  שְּ
ָלה ָויֹום ַאַחר ַתֲעֹבִרי  .ַליְּ

ֵדי ֲחמודֹות ִבגְּ ֵדְך בְּ ַכבְּ נו נְּ  ,ַוֲאַנחְּ
פִ  ִמירֹות ותְּ עֻּּׁדֹותִבזְּ ָשֹלש סְּ  .לֹות ובְּ

ֵלָמה נוָחה שְּ  ,וִבמְּ
נוָחה ָנֵעָמה  – וִבמְּ

ֲאֵכי ַהָשלֹום ָשלֹום, ַמלְּ כונו לְּ  !ָברְּ
 

ָקה ַתלְּ  – ַהַחָמה ֵמרֹאש ָהִאיָלנֹות ִנסְּ
ָכה ת ַשָבת ַהַמלְּ ה אֶׁ ַלוֶׁ  .ֹבאו ונְּ

דֹוָשה, ַהַזָכה ָשלֹום, ַהקְּ   – ֵצאֵתְך לְּ
הּדְּ  ַחכֶׁ ל שוֵבְך נְּ ת ָיִמים אֶׁ  ...ִעי ֵששֶׁ

 !ֵכן ַלַשָבת ַהָבָאה
 !ֵכן ַלַשָבת ַהָבָאה

ֲאֵכי ַהָשלֹום ָשלֹום, ַמלְּ ם לְּ כֶׁ  !ֵצאתְּ
 

 



 

 

 
 

ן תָּ ן יֹונָּ תָּ ת / נָּ בָּ  ֶעֶרב שַׁ
 
 

ה ֹחֶשְך ַבִגנָּ  ֶתֶלם ַאֲחרֹון ו 
ה ִגינָּ ַמר ֶאת סֹוף ַהַמנ   .ַהיֹום אָּ

העֶ  מּונָּ ַתם ֶאת ַהת   ֶרב ֲחִריִשי חָּ
כּונָּה ה ַהש  חָּ ֹחֶשְך נָּ  .ֵבין אֹור ל 

 
ה ה ַאֲחרֹונָּ ַסף ַחכָּ  ַדיָּג אָּ
ה נָּ ר יֹום ִשִשי פָּ בָּ  .ִהֵנה כ 

ה-שּוֵקי ֵפי ַהיֹונָּ ִעיר ַכנ   הָּ
ה נָּ בָּ שּו ֻכֹתֶנת ל  ב   .לָּ

 

ם פּו ֻכלָּ ֶנֶאס  ן ו  ן מּוכָּ חָּ  ַהֻשל 
הֵנרֹות ד ַחלָּ ִקים ִעם ַיִין ו   .ֹול 

ַלם ה ּוַמה ֶשלֹא ִנש  לָּ ל כָּ מָּ  יֹום עָּ
ה לָּ חָּ ר ֵמַהת  חָּ ִחיל מָּ  .אּוַלי ַנת 

 

 
יק ן ְביַׁאלִּ ְחמָּ ים נַׁ יִּ ת / חַׁ בָּ ְכבֹוד שַׁ  לִּ

  
ה ֶאל ַהשּוק אָּ   ִאִמי יָּצ 
ת ֵכי ַשבָּ ר  נֹות צָּ  ;ִלק 

ה ִמן ַהשּוק בָּ  ִאִמי שָּ
כֵ  ר  ּה צָּ ִאתָּ תו   .י ַשבָּ

ה –  ?מָּ
ִגים, ֵפרֹות" – ר, דָּ שָּ  ֹסֶלת, בָּ

ת בֹוד ַשבָּ ת, ִלכ  בֹוד ַשבָּ  "!ִלכ 
 

ה ַהַתנּור  ִאִמי ִהִסיקָּ
ת ֵכי ַשבָּ ר  ִכין צָּ הָּ  ;ל 

ל ַהיֹום ה כָּ חָּ ר   ִאִמי טָּ
ת ֵכי ַשבָּ ר  ה צָּ ֵהִכינָּ  .ו 

 ?ֵאיְך –
ה" – חָּ ק  ה, רָּ תָּ ל  ה, צָּ לָּ ה, ִבש  תָּ פ   ,אָּ
תִלכ   בֹוד ַשבָּ ת, ִלכ   "!בֹוד ַשבָּ

יהָ  ָלדֶׁ ָסה יְּ  ִאִמי ִכנְּ
ַשָבת ַטֲהָרם לְּ  ;לְּ

יהָ  ָתה ֲחָדרֶׁ  ִאִמי ִפנְּ
ת ַהַשָבת ִניס אֶׁ ַהכְּ  לְּ

 ?ֵאיְך –
ָקה" – ָפה, ֵמרְּ ָפה, ָשטְּ  ,ָרֲחָצה, ָחפְּ

בֹוד ַשָבת בֹוד ַשָבת, ִלכְּ  "!ִלכְּ
 

ת סֶׁ נֶׁ ֵבית ַהכְּ  ַאָבא ָהַלְך לְּ
ֵני ַהַשָבתלְּ   ;ַקֵבל פְּ

ת סֶׁ נֶׁ  ַאָבא ָשב ִמֵבית ַהכְּ
ת ַהַשָבת נו אֶׁ ִכַבדְּ  .וְּ

ה –  ?ַבמֶׁ
ָחה" – ִשמְּ ִמירֹות ובְּ ה, ִבזְּ תֶׁ ִמשְּ ַמֲאָכל ובְּ  ,בְּ

בֹוד ַשָבת בֹוד ַשָבת, ִלכְּ  "!ִלכְּ
 
 

 
ת / אוריאל אופק בָּ ת שַׁ לַׁ בָּ  קַׁ

 
 

ב ַהּיֹוֵרד ָלַבש ִבגְּ  רֶׁ  ֵדי ַשָבתָהעֶׁ
ה וָבא ַבָלאט ר ֲחִריִשי עֹולֶׁ מֶׁ זֶׁ  .וְּ

ִאיִרים ִדים ֵנרֹות ומְּ  ֲעֵלי ַחלֹון עֹומְּ
ִהיִרים ל מול ָשַמִים בְּ אֹור ָזֹהב אֶׁ  .בְּ

 
 

ב, ַלֵבן, ַלַבת אָּ ֵאם, לָּ לֹום לָּ ַכת שָּ  .ִבר 
ת ַכת ַשבָּ בֹוא ַמל  לּוחֹות ל  ם ש   .ֵעיֵני ֻכלָּ

ַצַעד ֲחִרי הב  רּוכָּ  ִשי יֹוֶרֶדת ַהב 
ַבֵשר ַלֹכל  ה –ּות  נּוחָּ ה ֵעת מ   .ִהִגיעָּ

נֹוֲעִעים ַעל ַגג ה ִמת  ִפלָּ ֵרי ת   ,ֵעִצים אֹומ 
ִליק ֵנרֹות ֶשל ַחג ה ִהד  נּוחָּ ִקיַע ֶשל מ   .רָּ
ה מָּ ִתים ַוֲאדָּ ִרים בָּ ה שָּ וָּ מֹור ַשל   – ִמז 

ה ֵאֵלינּו ִבד   דָּ ת יֹור  ַכת ַשבָּ הַמל  מָּ  .מָּ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ת / שמואל בס בָּ  ֶעֶרב שַׁ
 

ַעט ֵיֵרד ֵאֵלינּו  עֹוד מ 
ת ַהּטֹוב  .יֹום ַשבָּ

ִכין ִאֵמנּו בֹודֹו תָּ  ִלכ 
ֹרב ַעִמים לָּ  .ַמט 

 
ה רּוכָּ  ,בֹוִאי, בֹוִאי ַהב 
ה נּוחָּ ת, יֹום מ   !יֹום ַשבָּ

א, בֹוִאי-בֹוִאי ה-נָּ כָּ א, ַהַמל   !נָּ
 
 

ִסיק פֹ   ,ה ִלמוֵדינוַאְך ַנפְּ
ַמֵהר ָתה נְּ  .ַהַביְּ

ַשָבֵתנו ַקֵדש לְּ  ִנתְּ
ֵנר ָרִחים ובְּ  .ִבפְּ

 
רוָכה  ...בֹוִאי, בֹוִאי ַהבְּ

 
 

 
ים / ּגּונִּ  פניה ברגשטיין נִּ

 
ִבי אָּ ֶתם ִנגּוִנים ִבי, ִאִמי ו  ַתל   ,ש 

כּוִחים מֹוִרים ש   .ִנגּוִנים ִמז 
ִעיִנים  ִעיִנים, ַגר  ִביַגר  בָּ ם ל  אָּ שָּ  – נ 

ִחים צֹומ  ה ֵהם עֹוִלים ו   .ַעתָּ
 

ִחים פֹארֹות ה ֵהם שֹול  ִמי ַעתָּ דָּ  ב 
לּוִבים ַקי ש  עֹור  ֵשיֶהם ב  ר   ,שָּ
ִשיַרִיְך ִאִמי ִבי, ו   ,ִנגּוֶניָך אָּ
ִבים שָּ עֹוִרים ו  ִקי נ  פ  דָּ  .ב 

חֹוק רָּ ִשי הָּ  ִהֵנה ַאֲאִזין ִשיר ַער 
 ַבת-ם ֱאֵליִהִביַע ִפי ֵא 

חֹוק ֶדַמע ּוש  ה ב  נָּ ַהר   ִהֵנה ִלי ִתז 
ת" ִמירֹות ֶשל ַשבָּ ה" ּוז   .ֵאיכָּ

 
ֵלם ִליל ֵיאָּ ל צ  כָּ ל ֶהֶגה ִיַתם ו   כָּ
חֹוק ִכי ֵיֹהם רָּ ֶכם הָּ  .ִבי קֹול 
ֶכם  ֵעיַני ֶאֱעֹצם ַוֲהֵריִני ִאת 

הֹום ַכת ַהת  ֶחש   .ֵמַעל ל 
 
 

 
ת / בָּ  גולדברגלאה  ֶזֶמר ְלשַׁ

ִמים ה יָּ ִפים ִששָּ  ,ִחיש חֹול 
ַתִמים ִרים ֵהם ו   ;ִחיש עֹוב 

ַעט ַעט, עֹוד מ   עֹוד מ 
ת בֹוא ַהַשבָּ  .בֹוא תָּ

 
ן טָּ ה, ֶאל ֵביִתי ַהקָּ כָּ בֹוא ַהַמל   ,ִהיא תָּ

ֵגעַ  ה ַליָּ מָּ ִביא ֶנחָּ  .ִהיא תָּ
ן חָּ  – ַנֲעֶלה ַהֵנרֹות, ַנֲערֹוך ַהֻשל 

ה נ   חָּ ִשמ  ֶניהָּ ב   .ַקֵבל ֶאת פָּ

ת ה ַהַשבָּ אָּ ת, ִכי נָּ ה ַהַשבָּ  ,ִכי טֹובָּ
גֹועַ  ִעים ַהַמר  נָּ תֹוק ו   ,ִכי מָּ

ֵבה נּו ַהר  ַיפ  ֵבה, ִכי עָּ נּו ַהר  ַמל   ,ִכי עָּ
ֹגעַ  ִכינּו ִלר  ִכינּו, זָּ  .ִכי זָּ

 

 
 עמוס אטינגר יש מקום /

 יש מקום רחוק אחרי הים
 םשם החול לבן, הבית ח
 שם השמש מאירה מעל
 .את השוק, הרחוב והנמל

 הבית שם, אחרי הים
 אני זוכר בליל שבת הנר דולק
 .ואבי מביט, מביט בי ושותק

 
 זה מקום רחוק, מקום נפלא
 שם מכל חלון שומעים תפילה

 בחצר הבית אם ובת
 בתנור אופות חלות שבת
 הבית שם, אחרי הים

 את העיניים של אבי שם לא אשכח
 ., מביט אל המזרחאיך מביט

 
 
 
 

 יש מקום אשר נשאר רחוק
 בלי שירי שבת, תפילה וצחוק

 סמטאות צרות מול ים גדול
 ובתים ריקים בוכים בלי קול

 הלב עוד שם אחרי הים
 אני שומע קול תפילה מבית ריק

 .יש מקום אשר נשאר, נשאר הרחק
 

 לכל מקום אשר אליו אברח
 ישנו מקום שלא שלא אשכח

 עימי בלב אותו תמיד אשא
 .יש מקום אותו אני אוהב

 
 

 



 

 

ל ית יּובָּ ה / נּורִּ ת ֲאֻרכָּ בָּ  שַׁ
ַאט  ָכל יֹום ֲאִני ָקם ִלי לְּ

ַשָבת ר בְּ  .חוץ ֵמֲאשֶׁ
ה ָבטוחַ  ר ַשָבת זֶׁ ֹבקֶׁ  :בְּ

ִזים ָּדרְּ  לֹא ִמזְּ
ִזים ַרגְּ לֹא ִמתְּ  וְּ

ָרד  ,ַההֹוִרים לֹא ָרִצים ַלִמשְּ
ס  ִליקְּ ל פֶׁ ת שֶׁ גוָרהַהַמֹכלֶׁ  סְּ

ַגם ַגן תּוחַ -ו  ִדים לֹא פָּ לָּ  ַהי 
נּות ּוִוכּוחַ  בָּ ז ֵאין ַעצ   !אָּ

ם ֵכן ֲאִני קָּ  לָּ
ם דָּ א ֻמק  קָּ  ַדו 

נּוחַ  ַמן לָּ ֵבה ז  ֶיה ִלי ַהר   !ֶשִיה 
 
 

 
ת / בָּ     חנה בר ֵריחֹות ֶשל שַׁ

, בּועָּ ִחיד ַבשָּ יָּ ד ו   ֵיש יֹום ֶאחָּ
ַלל ֵריחֹות ַהַבִית מּו ף.ִבש   צָּ
דּוַע:  ֵיש לֹו ִסיַמן ֶהֵכר יָּ

ַאף. ֵדג ִלי הָּ ַדג  ה מ  ל קֹומָּ כָּ  ב 
ה ִראשֹונָּה קֹומָּ  ,ב 
ַפַחת ִפיש  ,מּול ִמש 
תֹוק  ֵיש ֵריַח מָּ

ֶטע ִפיש“ֶשל   .”ֶגִפיל 
ִניָּה ה ש  קֹומָּ  ,ב 

ַפַחת ִבן  ,נּון-מּול ִמש 
ן ֻטגָּ ל מ  צָּ  ,בָּ
אֶנה, גַ  נּון’כּובָּ  .ח 

ֵיש   ַגם ֵריחֹותו 
ִחים רָּ ה ּופ   ,ַחלָּ
לּוי ר צָּ שָּ  בָּ

 .ּוִמיֵני ִפצּוִחים
 
 

ָחד  ַרק ֵריַח אֶׁ
ֵבל ַבלְּ  ,אֹוִתי מְּ

 ָמתֹוק-ָמתֹוק
ֵצל ַצלְּ ַאִפי מְּ  .בְּ

ָנס  ַוֲאִני ִנכְּ
ָרת פְּ ת אֶׁ רֶׁ בֶׁ ל ֵהגְּ  – אֶׁ

ִביִלי  ֵיש ִבשְּ
 .עוַגת שֹוקֹוָלד

ַלא ה ֵריַח ִנפְּ  !ֵאיזֶׁ
ה ֵריֵח ָטִעים  !ֵאיזֶׁ

ה ֵריַח ַשָבת  זֶׁ
ַהָנִעים.  ַהטֹוב וְּ

 
 

 
 שבת בבוקר

 אתר תרצה  :מילים
 רכטר יוני  :לחן

 שבת בבוקר! יום יפה,
 אמא שותה המון קפה,

 קורא המון עיתון אבא
 ולי יקנו המון בלון.

 

 בסירה, אפשר ללכת לירקון, לשוט שם
 או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה,

 אסור, שלא אפשר לקטוף פרחים, כאלה
 ואפשר ללכת

 עד הגן
 ולראות שהוא

 סגור.
 

 
ֹחל / זלדה ת וָּ בָּ  שַׁ

מֹות עֹולָּ ל הָּ כָּ ִליק ֵנרֹות ב  ַהד   – ל 
ת  .זֹוִהי ַשבָּ

ִליק ֵנרֹות ַהד  ת-ל   ַשבָּ
ִפיַצת צּורֹות-זֹוִהי ק   ֶנֶפש ֲהַרת נ 

תֹוִרין ּה ִמס  ר, ֶשֵיש בָּ דָּ יָּם ֶנה   ל 
ִקיעָּ -ֶשל ֵאש  .הַהש 

ֵפְך ִליִקי ַהֵנרֹות ֵיהָּ ַהד    ב 
ַהר ִדי ִרי ִלנ   ,נּור-ֶחד 

ֶרֶקת שֹוֵקַע ִלִבי דֹות בָּ ַאש   .ב 
 
 
 
 
 
 



 

 

 שיר עם נקי
 מילים: אהוד מנור

 לחן: מתי כספי
  

 ,ערב יום שבת
 ,שעה חמש עד שש
  וכל אחד כמעט
 .שוב מתחדש

  בכל שבעה ימים
 ,המקלחות שרו

 .המים שוב חמים בצנורות
 

 : פזמון
 , שביל באמצע, שביל בצד

 . חפופים אחד אחד
  איזה נקיון וסדר

 .איזה יופי של מצעד
 

 , מים וסבון
 חשמל דופק שעון
 ולא עושים חשבון

 .עם החשבון
 

 
 ,מי בושם לפנים
 ,חולצת שבת יפה
  וזוג של לבנים

 .להחלפה
 ...שביל באמצע, שביל בצד: פזמון

 
 רגע של חלום
 , לגוף ולנשמה

 "ם אומרים ''שלוםכל
 ?"ו''מה נשמע

  אפילו גוף חורק
 , מרגיש פתאום טרי

 וכל אחד שורק
 .שיר עם נקי

 
 ..שביל באמצע, שביל בצד: פזמון

 

 נוסח טקס קבלת שבת 
 דלקת נרותה

נרות שבת, או יותר, מניחים ידיים על העיניים ומברכים. זמן הדלקת הנרות נחשב  2)מדליקים 
 לת לתפילות ובקשות(כשעה מיוחדת המסוג

רּוך ה בָּ ם ֶמֶלך ינּוֱאֹלק ה' ַאתָּ עֹולָּ נּו ֲאֶשר, הָּ שָּ יו   ִקד  ֹותָּ ִמצ  נּו ב  ִצּוָּ ִליק  ו  ַהד  ת ֶשל נרֵ   ל   .ַשבָּ
 

 לכה דודי
. פיוט זה מושר בבתי 16בץ, ממקובלי צפת של המאה ה)פיוט עתיק שחיבר רבי שלמה אלק

 כנסת בתפילת קבלת שבת(
ַראת ַכָלה ָכה דוִדי ִלקְּ   לְּ

לָ  ַקבְּ ֵני ַשָבת נְּ   הפְּ
 

ָחד ִדבור אֶׁ ָזכור בְּ   ָשמור וְּ
יָֻּׁחד ִמיָענו אל ַהמְּ   ִהשְּ

ָחד מו אֶׁ ָחד ושְּ   ה' אֶׁ
ִהָלּה ִלתְּ ת וְּ רֶׁ אֶׁ ִתפְּ ֵשם ולְּ   לְּ

 
ָכה ֵנלְּ כו וְּ ַראת ַשָבת לְּ   ִלקְּ

ָרָכה קור ַהבְּ   ִכי ִהיא מְּ
סוָכה ם נְּ דֶׁ   ֵמראש ִמקֶׁ

ִחָלּה ַמֲחָשָבה תְּ ה בְּ   סוף ַמֲעשֶׁ
 

לוָכה ְך ִעיר מְּ לֶׁ ַּדש מֶׁ   ִמקְּ
ִאי ִמתוְך ַהֲהֵפָכה   קוִמי צְּ
ק ַהָבָכא ֵעמֶׁ ת בְּ בֶׁ   ַרב ָלְך שֶׁ
ָלּה מְּ הוא ַיֲחמול ָעַלִיְך חֶׁ   וְּ

 
ַנֲעִרי ֵמָעָפר קוִמי   ִהתְּ

ֵתְך ַעִמי ַארְּ ֵדי ִתפְּ ִשי ִבגְּ   ִלבְּ
ִמי ן ִיַשי ֵבית ַהַלחְּ   ַעל ַיד בֶׁ

אָלּה ִשי גְּ ל ַנפְּ ָבה אֶׁ   ָקרְּ

ִרי עורְּ ִרי ִהתְּ עורְּ   ִהתְּ
  ִכי ָבא אוֵרְך קוִמי אוִרי

  עוִרי עוִרי ִשיר ַּדֵבִרי
ָלּה בוד ה' ָעַלִיְך ִנגְּ   כְּ

 
ִמי לא ִתָכלְּ   לא ֵתבוִשי וְּ

ֱהִמי תוֲחִחי וַמה תֶׁ   ַמה ִתשְּ
  ָבְך יֱֶׁחסו ֲעִנֵּיי ַעִמי

ָתה  נְּ ִנבְּ   ִעיר ַעל תָלּהוְּ
 

ִשָסה שאָסִיְך ָהיו ִלמְּ   וְּ
ָעִיְך ַבלְּ ָרֲחקו ָכל מְּ   וְּ
  ָיִשיש ָעַלִיְך ֱאלָהִיְך

שוש ָחָתן ַעל ַכָלה   ִכמְּ
 

רוִצי מאל ִתפְּ   ָיִמין ושְּ
ת ה' ַתֲעִריִצי אֶׁ   וְּ

ִצי ן ַפרְּ   ַעל ַיד ִאיש בֶׁ
ָנִגיָלה ָחה וְּ מְּ ִנשְּ   וְּ

 
ָלּה בוִאי ת ַבעְּ רֶׁ ָשלום ֲעטֶׁ   בְּ

ָצֳהָלה ָחה ובְּ ִשמְּ   ַגם בְּ
גָֻּׁלה   תוְך ֱאמוֵני ַעם סְּ
 בוִאי ַכָלה בוִאי ַכָלה

 
 



 

 

 שלום עליכם
  שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון 

 .ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
 בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון

 . מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הואמ
 ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון

 .ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
 צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון

 . ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
 

 אשת חיל
 ב(-ות הא)שיר הלל לאשה ולאם הבית. מקורו בספר משלי. בנוי בצורת אקרוסטיכון עם אותי

ת ָצא ִמי, ַחִיל-ֵאשֶׁ ָרֹחק; ִימְּ ִניִנים וְּ ָרּה ִמפְּ  .ִמכְּ
ָלּה ֵלב ָבּה ָבַטח ָשָלל; ַבעְּ ָסר לֹא וְּ  .יֶׁחְּ

הו ָמַלתְּ לֹא טֹוב גְּ ֵמי ֹכל, ָרע וְּ  .ַחּיֶׁיהָ  יְּ
ָשה ר ָּדרְּ מֶׁ ִתים צֶׁ ץ ַוַתַעש; וִפשְּ ֵחפֶׁ יהָ  בְּ  .ַכפֶׁ
ָתה ָחק; סֹוֵחר ָכֳאִנּיֹות ָהיְּ רְּ ָמּה ָתִביא ִממֶׁ  .ַלחְּ
עֹוד ַוָתָקם ָלה בְּ ף ַוִתֵתן, ַליְּ רֶׁ ֵביָתּה טֶׁ ֹחק לְּ  וְּ

יהָ  ַנֲעֹרתֶׁ  .לְּ
ָמה ה ָזמְּ ִרי; ַוִתָקֵחהו ָשדֶׁ יהָ  ִמפְּ ָעה) נטע ַכפֶׁ ( ָנטְּ

ם  .ָכרֶׁ
ָרה עֹוז ָחגְּ יהָ  בְּ נֶׁ ַאֵמץ; ָמתְּ יהָ  ַותְּ רֹוֹעתֶׁ  .זְּ

ָרּה טֹוב ִכי, ָטֲעָמה ה לֹא; ַסחְּ בֶׁ ָלה) בליל ִיכְּ ( ַבַליְּ
 .ֵנָרּה

יהָ  ָחה ָידֶׁ יהָ ; ַבִכישֹור ִשלְּ ַכפֶׁ כו וְּ ְך ָתמְּ  .ָפלֶׁ
ָשה ַכָפּה ָעִני ָפרְּ יהָ ; לֶׁ ָידֶׁ ָחה וְּ יֹון ִשלְּ בְּ  .ָלאֶׁ

ֵביָתּה ִתיָרא לֹא ג לְּ  ָלבֻּׁש ֵביָתּה ָכל ִכי: ִמָשלֶׁ
 .ָשִנים

ַבִּדים ָתה ַמרְּ ָגָמןוְּ  ֵשש; ָלּה ָעשְּ בוָשּה ַארְּ  .לְּ
ָעִרים נֹוָדע ָלּה ַבשְּ תֹו; ַבעְּ ִשבְּ ֵני ִעם בְּ ץ ִזקְּ  .ָארֶׁ
ָתה ָסִדין ֹכר ָעשְּ ָנה ַוֲחגֹור; ַוִתמְּ ַנֲעִני ָנתְּ  .ַלכְּ

ָהָדר ֹעז בוָשּה וְּ ַחק; לְּ יֹום ַוִתשְּ  .ַאֲחרֹון לְּ
ָחה ִפיהָ  ָמה ָפתְּ ָחכְּ תֹוַרת; בְּ ד וְּ סֶׁ שֹוָנּה-ַעל חֶׁ  .לְּ

ם; ֵביָתּה( ֲהִליכֹות) הילכות צֹוִפָּיה חֶׁ לֶׁ לות וְּ  ַעצְּ
 .תֹאֵכל לֹא

יהָ  ָקמו רוהָ  ָבנֶׁ ַאשְּ ָלּה; ַויְּ ָלּה, ַבעְּ ַהלְּ  .ַויְּ
ַאתְּ ; ָחִיל ָעשו ָבנֹות ַרבֹות  .כָֻּׁלָנה-ַעל ָעִלית וְּ
ר קֶׁ ל ַהֵחן שֶׁ בֶׁ הֶׁ ַאת ִאָשה: ַהֹּיִפי וְּ  ִהיא', ה-ִירְּ

ַהָלל  .ִתתְּ
ִרי ָלּה נותְּ  יהָ  ִמפְּ לוהָ ; ָידֶׁ ָעִרים ִויַהלְּ יהָ  ַבשְּ  .ַמֲעשֶׁ

 
 ברכת הבנים

 המברכים.לבית בכניסה או התפילה לאחר טוב ויום שבת בלילי והבנות הבנים את לברך )נוהגים
 ( :ואומרים המתברך על ידיהם שמים
 , וכמנשה כאפרים יםאלוק ישימך :לבנים
 .ולאה רחל רבקה כשרה יםאלוק ישימך: ולבנות

 :ומוסיפים מברכת כהנים
 ,וישמרך' ה יברכך
 ,ויחונך אליך פניו' ה יאר
 .שלום לך וישם אליך פניו' ה ישא

 
 קידוש

 )נהוג שאב המשפחה ממלא גביע ביין/מיץ ענבים, מגביה אותו ביד ימין ואומר:(
ִהי ִהי ֶעֶרב ַוי   ֹבֶקר ַוי 
ֻכלּו. ַהִשִשי יֹום ַמִים ַוי  ֶרץ ַהשָּ אָּ הָּ ל ו  כָּ ם ו  אָּ בָּ ַכל. צ  ִביִעי ַביֹום יםֱאֹלק ַוי  תֹו ַהש  ַלאכ  ה ֲאֶשר מ  שָּ ֹבת עָּ  ַוִיש 
ִביִעי ַביֹום ל ַהש  תֹו ִמכָּ ַלאכ  ה ֲאֶשר מ  שָּ ֶרְך. עָּ בָּ ִביִעי יֹום ֶאת יםֱאֹלק ַוי  ַקֵדש ַהש  ַבת בֹו ִכי אֹותֹו ַוי  ל שָּ  ִמכָּ

תֹו ַלאכ  א רֲאשֶ  מ  רָּ  .ַלֲעשֹות יםֱאֹלק בָּ
ִרי ן ַסב  נָּ רָּ ן מָּ נָּ ַרבָּ ַרבֹוַתי )ועונים ו   לחיים( -ו 
רּוְך ה בָּ ם ֶמֶלְך ינּוה' ֱאֹלק ַאתָּ עֹולָּ ִרי בֹוֵרא הָּ ֶפן פ   .ַהגָּ
רּוְך ה בָּ ם ֶמֶלְך ינּוֱאֹלקה'  ַאתָּ עֹולָּ נּו ֲאֶשר הָּ שָּ יו ִקד  ֹותָּ ִמצ  ה ב  צָּ רָּ נּו ו  ַשַבת בָּ שֹוקָּ  ו  ה ד  ַאֲהבָּ צֹון ב  רָּ  ּוב 

נּו ִחילָּ רֹון ִהנ  ַמֲעֵשה ִזכָּ ֵראִשית ל  ִרים ֵיש) ב  ה( יֹום הּוא ִכי: אֹומ  ִחלָּ ֵאי ת  רָּ ִמק   ִליִציַאת ֵזֶכר ֹקֶדש ל 
ִים רָּ ִרים ֵיש) ִמצ  נּו ִכי: אֹומ  תָּ  בָּ ַחר  נּו בָּ אֹותָּ תָּ  ו  ל ִקַדש  ַעִמים ִמכָּ ַשַבת( הָּ ד   ו  ה ֶשָךקָּ ַאֲהבָּ צֹון ב  רָּ  ּוב 
נּו תָּ ַחל  רּוְך. ִהנ  ה בָּ ַקֵדשה'  ַאתָּ ת מ   :ַהַשבָּ

 
 ברכה על הלחם

 ומחלק מלח במעט טובל, מהן אחת ,בוצע חלות שתי על מברך הבית )לאחר נטילת ידיים, בעל
 הבית( לבני
רּוְך ה בָּ ם ֶמֶלְך ינּוֱאלק', ה ַאתָּ עולָּ ֶרץהָּ  ִמן ֶלֶחם ַהמוִציא, הָּ  :אָּ


