
 עמוס ברזל   – תפילה לשבת    – יום השישי  . 1
ם  ַמיִּׁ י. ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ שִּׁ  יום ַהשִּׁ

ָאםו ל ְצבָּׁ ָאֶרץ ְוכָּׁ  : הָּׁ
י   יםקִּׁ וֱאל ַוְיַכל  יעִּׁ  ַבּיום ַהְשבִּׁ

ה. ְמַלאְכּתו ֲאֶשר עָּׁ   שָּׁ
ם ו ַמיִּׁ י. ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ שִּׁ  יום ַהשִּׁ

ָאםו ל ְצבָּׁ ָאֶרץ ְוכָּׁ  : הָּׁ
י   יעִּׁ ְשבת ַבּיום ַהְשבִּׁ  ַוּיִּׁ

ה שָּׁ ל ְמַלאְכּתו ֲאֶשר עָּׁ כָּׁ  : מִּׁ
 

ֶרְך  י   יםקִּׁ ו ֱאלַוְיבָּׁ יעִּׁ  ֶאת יום ַהְשבִּׁ
ש א  תו.  וַוְיַקדֵּ

ל ְמַלאְכּתו  כָּׁ ַבת מִּׁ י בו שָּׁ  כִּׁ
א ֱאל  רָּׁ  : ים ַלֲעשותקִּׁ וֲאֶשר בָּׁ

 עממי   – היום יום שישי .  2
 י היום יום שיש
 י היום יום שיש

 , תמחר שב, תמחר שב
 . ה שבת מנוח

 

 ם היום כולם עובדי
 ם היום כולם עובדי

 , תמחר שב, תמחר שב
 . ה שבת מנוח

 קרליבך שלמה   – התפילה  מן    – חמדת ימים  .  3
 ת חמדת ימים אותו קרא

 . תזכר למעשה בראשי
 מסורתי   – הלוי    למה ש רבי    – לכה דודי  .  4

 ,לכה דודי לקראת כלה
 .פני שבת נקבלה

 ,לכה דודי לקראת כלה
 .פני שבת נקבלה

 

 ,לכה )לכה( דודי )דודי(
 ,לכה דודי לקראת כלה

 .פני שבת נקבלה
 .לכה דודי לקראת כלה

 .פני שבת נקבלה
 ברזל עמוס    – מקבלי השבת  .  5

 בכל יום שישי בן ובת
 מקבלים את השבת. 

 

 ......... היום יום שישי......
 מברכים גם בשבילי.

 

 ,מקבלי השבת, מקבלי השבת
 .מכל בן ותודה מכל בת התוד

 לקראת שבת .  6
 אבנר צדוק / נדב מדינה   – אבי קורן  

 נה, נה , נה, נה, נה, נה, נה ניי נה, נה 
 נה, נה , נה, נה, נה, נה, נה ניי נה, נה 

 

  לכה דודי לקראת כלה
 ... לה  ב   נק  פני שבת 

 : ואבא מסלסל קולו בשירי שבת
 " דרור יקרא לבן עם בת

 

  ודולקים נרות ומפה צחורה נפרשת
  וכהד מן העבר המנגינות חוזרות

  תן זמירות  ומלא פתאום הבית באו
 

 .... נה, נה , נה, נה, נה, נה, 
 

  לכה דודי לקראת כלה
  שבת מלכה הנה עולה

  על השולחן חלה, ועולה תפילה
  שרים כל בני הבית במקהלה גדולה

 

  ועיניו אורות של אבא לוחשות שפתיו 
  וכהד מן העבר המנגינות חוזרות

 . זמירות ןומלא פתאום הבית באות
 .... נה, נה , נה, נה, נה, נה,       

 אביהו מדינה   – בת מתנה  ש .  7
  ,לבואה של המלכה  אחכה ימים שישה

  ,ולא עצב ותוגה לא דאגה ,לא עמל
  .ל אשאזמירות לא  כי ביום זה יום שבת

 

  וההד עונה לי אזמר בקולי
  אודה לאל אלי הטוב

  לעמו מתנה  השבת נתנה
 . לכל נפש מנוחה

 

 , לא אעור כמו אתמול לקריאת התרנגול
 כי בכל הימים, לעמל אשכים

 . נעיםלאל א נעימות ,ביום זה יום שבת אך
 

  ...וההד עונה לי אזמר בקולי
 

    ,את כוחנו לחדש בתפילה גם נבקש
  בימים שישה כי כוחנו כלה

  .נהללה ונקדשה אך ביום זה יום שבת
 

  ...וההד עונה לי אזמר בקולי
   ידיד נפש.  8

 שרה צויג קרבאל ו  אהוד צוויג   -   רבי אלעזר אזיכרי 
 ן דיד נפש אב הרחמי

 ך משוך עבדך אל רצונ
 

 ל ירוץ עבדך כמו אי
 ך ישתחווה מול הדר

 

 ן ידיד נפש אב הרחמ
 ך משוך עבדך אל רצונ

 

 ךיערב לו ידידותי
 . םמנופת צוף וכל טע

 עממי   - תהילים   – הנה מה טוב  .  9
 הנה מה טוב ומה נעים

 שבת אחים גם יחד
 הנה מה טוב ומה נעים

 שבת אחים גם יחד.
 

 הנה מה טוב 
 שבת אחים גם יחד

 הנה מה טוב 
 שבת אחים גם יחד.

 
 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1681&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1682&lang=1


 עמוס ברזל   – יום שישי הגיע .  10
 יום שישי הגיע  
 ,יום שישי היום

 לכבוד שבת, נודיע
 שבת, שבת שלום.

 

 יום שבת יום מנוחה 
 . מקוםלכל יהודי בכל 

 יום שבת יום מנוחה 
 לי וגם לך.

 א. מנור/ר. בן משה   -  מי אוהב את השבת .  11
 ! אמא ואבא  ? מי אוהב את השבת
 ! סבתא וסבא ? מי אוהב את השבת
 . אני, אתה ואת ? מי אוהב את השבת

 ! עולם כמעטכל ה
 ? אז למה לא כל יום שבת 
 ? אז למה לא כל יום שבת 

 .כל יום שבת
 

  יום ראשון שני שלישי 
  כל יום נמשך שנה

 . רביעי את חמישי נותן במתנה
  ראשון עד חמישי הימים עוברים לאט

  כי בא כבר יום שישי ומחר מחר שבת
 

 ... מי אוהב את השבת
 

  בשבת הציפורים שרות מרוב שמחה
 . זה יום של מנוחה יםבשבת אין שיעור

  לשמש על אורה בשבת כל עץ מודה
 . גם עדנה הפרה ורוקדת בשדה

 

 ... מי אוהב את השבת
 

  בשבת אבי ישן עם העיתון שלו
 , ואמי אומרת כן הרבה יותר מלא

  יום שבת הוא יום נחמד
  - יותר מכל אחר

  וקא יום שבתו אז למה ד
  עובר כל כך מהר

     לנר ולבשמים .  11
 אביהו מדינה   – ר. שלום שבזי  

  לנר ולבשמים נפשי מייחלה
  לנר ולבשמים נפשי מייחלה

 

  נו לי כוס יין להבדלהאם תת
  

  עיני אני אשא אל על בלב כוסף
  ממציא צרכי לי ביום ובלילה

 

אם תתנו לי כוס יין 
                               הבדלהל
 

  סולו דרכים פנו לנבוכה
  פתחו שערים לי כל מלאכי מעלה

 

 .  אם תתנו לי כוס יין להבדלה
 
 
 
 

 שיר: משה גיאת עממי   – המבדיל  .  12
 

 המבדיל בין קודש לחול 
 חטאותינו הוא ימחו ל 

 זרענו וכספנו ירבה כחול 
 כוכבים בלילה 

       לכבוד חמדת לבבי 
 .      אליהו הנביא

 
 יום פנה כצל תומ ר 

 אקרא לאל עלי גומר 
 :יום אשר אמר שומר
 אתה בוקר, וגם לילה 

 לכבוד חמדת... 
 יואל וולבה   –שמואל בס    –ערב שבת  .  14

  עט ירד אלינועוד מ
 . יום שבת הטוב

  לכבודו תכין אימנו
 . מטעמים לרוב 

 

 , בואי, בואי הברוכה
 ! יום שבת, יום מנוחה 

 ! נה המלכהבואי נא, בואי 
 

 , אך נפסיק פה לימודינו
 . הביתה נמהר

  נתקדש לשבתנו
 . בפרחים ובנר

 

 ... בואי, בואי הברוכה
 חנוך שלום    –נשטיין  י יא אריק    – שבת המלכה  .  15

 X2 ההנה היא קרבה ובאה, זאת המלכ 
 

 ה ו' הולך, שבת המלכ  יום
 ה ברוך בואך, שבת המלכ 

 

 ה טוב שבאת שבת המלכ
 ה שבת, שבת המלכ  ,שבת

 

 ה הנה היא קרבה ובאה, זאת המלכ 
 

 , הל לבן, שבת המלכו הכ
 ה ל מוכן, שבת המלכ ו הכ

 

 ...טוב שבאת שבת המלכה 
ם .  16 לוֹּ י ְבשָּׁ אִּׁ  עמוס ברזל   – מן המקורות    –   בֹּ

ּה,  ם ֲעֶטֶרת ַבֲעלָּׁ לוֹּ י ְבשָּׁ אִּׁ  בֹּ
ה  ֳהלָּׁ ה ּוְבצָּׁ ְמחָּׁ  ַגם ְבשִּׁ

 

ה, ְך ֱאמּונֵּי ַעם ְסגֻּלָּׁ    ּתוֹּ
ה  י ַכּלָּׁ אִּׁ ה בוֹּ י ַכּלָּׁ אִּׁ  בוֹּ

ה,   ְך ֱאמּונֵּי ַעם ְסגֻּלָּׁ  ּתוֹּ
ה  י ַכּלָּׁ אִּׁ ה בוֹּ י ַכּלָּׁ אִּׁ  בוֹּ

 

ּה,  ם ֲעֶטֶרת ַבֲעלָּׁ לוֹּ י ְבשָּׁ אִּׁ  בֹּ
 

ה   ְקַראת ַכּלָּׁ י לִּׁ דִּׁ ה דוֹּ  ְלכָּׁ
ה  ת ְנַקְבלָּׁ  ְפנֵּי ַשבָּׁ

ה   ְקַראת ַכּלָּׁ י לִּׁ דִּׁ ה דוֹּ  ְלכָּׁ
ה ת ְנַקְבלָּׁ  . ְפנֵּי ַשבָּׁ

 



 קלה איציק    שר:   – צור משלו  .  17
 עממי   - מן המקורות  

 ,, ברכו אמוניצור משלו אכלנו 
 ':שבענו והותרנו כדבר ה 

 

 ,הזן את עולמו, רוענו אבינו
 .יינו שתינוולחמו, את אכלנו 

 עממי   -   שלום עליכם .  18
 שלום עליכם מלאכי השלום 

 מלאכי עליון 
 ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. 

 בואכם לשלום, מלאכי השלום, 
 מלאכי עליון 

 ים, הקדוש ברוך הוא ממלך מלכי המלכ
 

 ברכוני לשלום מלאכי השלום 
 מלאכי עליון 

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

 מלאכי עליון, 
 . ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא

 זהבי דוד    – ברגשטיין  פניה    – ניגונים  .  19
 ישתלתם ניגונים בי אימי ואב

 םניגונים מזמורים שכוחי 
 יגרעינים גרעינים נשאם לבב

 ם עתה הם עולים וצומחי
 יעתה הם שולחים פאורות בדמ

 םשורשיהם בעורקי שלובי
 י ניגוניך אבי ושירייך אימ

 םבדופקי נעורים ושבי
 

 ק הנה אאזין שיר ערשי הרחו
 תהביע פי אם אלי ב

 ק הנה לי תזהרנה בדמע ושחו
 ת איכה וזמירות של שב

 ם כל הגה יתם וכל צליל יאל
 םבי קולכם הרחוק כי יהו 

 םעיני אעצום והריני איתכ
 . םמעל לחשכת התהו

 פייקוב שייקה    – שיר שבת  .  20

 

 םשישה ימים ברא עול
 ם לבני אנוש בנה בית
 ו ולשביעי הועיד רוח 
 ו שבת יקום למנוחת
 ו ולשביעי הועיד רוח 
 .שבת יקום למנוחתו

 

 .צללים ריצדו -נמוג היום 
 .תבואות אוסמו -נפש שדה 

 והרכין ראש -דמם יום חול 
 .כרע בפני שבת קדשו

 והרכין ראש -דמם יום חול 
 .כרע בפני שבת קדשו

 
 

 
 .כנף הומים -גוועה המיית 
 ,כוכבים -ניבטו שמיים 

 ר הגיח או -פנה הקור 
 .זמורמעם בוא שבת בשיר 

 ר הגיח או -פנה הקור 
 .עם בוא שבת בשיר מזמור

 
 
 

 
  

 
 


