
 עמוס ברזל   –יום שישי הגיע  . 1
 יום שישי הגיע  
 יום שישי היום 

 לכבוד שבת נודיע
 .שבת, שבת שלום

 יום שבת יום מנוחה 
 לכל יהודי בכל מדינה 
 יום שבת יום מנוחה 

 לי וגם לך.
 אי בינדר   -אבא שבת   -אמא שבת .  2

 בים בים ים בם בום-נשיר כולם ביחד
 י הגיע מברכים אנו היום. יום שיש

 

 יושבים כולנו יחד הגננת בן ובת,
 עורכים כולנו יחד קבלת שבת.

 

 .. הקטנה, ………מיהי אמא שבת?
 על ראשה מטפחת לבנה. 

 

 הקטן,   ………מיהו אבא שבת
 על ראשו כיפה כמובן. 

 

 יום שישי, יום שישי, עורכים כל בן ובת, 
 .ביום שישי ביום שישי קבלת שבת

   -  לכה דודי .  3
 ,לכה דודי לקראת כלה

 .פני שבת נקבלה
 ,לכה דודי לקראת כלה

 .פני שבת נקבלה
 ברזל   מוס ע  –  בינד ורלי  א   -  . שבת בכל מקום 4

ְלחישה   מטפחת לראשה, ותפילתה כִּ
 ידיים ֵמרימה לכבוד שבת קדושה. 

 אמא מברכת כך עם בוא שבת   
 נרות היא מדליקה לכבוד שבת מלכה. 

 

    שבת, שבת, שבת שלום,
 שבת בכל מקום. 

 עממי   -כשאומר לכה דודי  .  5
  -: לכה דודיאני  כשאומר

 .בום-בירי-תאמרו כולכם: צ'ירי
  -: לקראת כלהאני   כשאומר

 .בום-בירי-תאמרו כולכם: צ'ירי
 

 םבו -בירי-צ'ירי -לכה דודי 
 .בום-בירי -צ'ירי -לקראת כלה 

   - לכה דודי לקראת כלה
 .בום-בירי-בירי-בירי-צ'ירי

 

 שלום שבת: אני  כשאומר
 .בום-בירי-תאמרו כולכם: צ'ירי

 ומבורך : אני   כשאומר
 .בום-בירי-תאמרו כולכם: צ'ירי

 

 ם בו-בירי -צ'ירי - שבת שלום
 .בום-בירי-צ'ירי - ומבורך

 שבת שלום ומבורך  
 .בום-בירי-בירי-בירי-צ'ירי

 
 

 אורלי בינדר  –ביום שבת נחים  .  6
 לומדים,  –ביום של חול 
 עובדים,  –ביום של חול 
 נוסעים,  –ביום של חול 
 ל!!! ו עושים הכ –ביום של חול 

 

 צובעים, –ביום של חול 
 מתקנים,  –ביום של חול 
 מנקים,  –ביום של חול 
 ל!!! ו עושים הכ –ביום של חול 

 ּוְביֹום שבת, ּוְביֹום שבת     
 מה עושים? נחים!!! 

 לומדים,  –ביום של חול 
 עובדים,  –ביום של חול 

 נוסעים,  –חול ביום של 
 ל!!! ו עושים הכ –ביום של חול 

 

 קונים,  -ביום של חול 
 בונים,  –ביום של חול 
 כותבים,  –ביום של חול 
 ל!!! ו עושים הכ –ביום של חול 

 ּוְביֹום שבת, ּוְביֹום שבת.     
 מה עושים? נחים!!! 

 אורלי בינדר   –פמוטים  .  7
 עומדים על השולחן מצופה גופם זהב 

 יפים מקושטים זוג פמוטים אחים.
 פמוטים לשבת עם נרות דולקים לאט 

 פמוטים כה יפים פני שבת הם מקבלים. 
 

 כשרואים שמתקרבת השבת מלאים שמחה  
 נרגשים  כשמתיישבים סביבם בני משפחה,  

 מחכים לשלהבת הברוכה, לנרות הם 
 לזמירות, למטעמים, לחום המשפחה. 

 …פמוטים לשבת          
 ברזל   מוס ע   –   ר ורלי בינד א   –  יום שישי.  8

 אמא את תְנֲחשי כשיגיע יום שישי, 
מעי.  מה ארצה שתעשי בואי ְושִּ

 שני נרות שבת הדליקי על שולחן גדול, 
 יישבו גם סבא והסבתא יחד לאכול. 

 

 שישי, יום שישי, תבוא מחר שבת, יום 
 יום שישי נשירה יחד, גם אני ואת. 

 

 על שולחן חלה קלועה וגם בקבוק קטן 
 יין אדמדם נשתה כולנו כמובן. 

 ַוֲאני כולי ריגוש למשמע קול הקידוש, 
 מחר שבת יום מנוחה תשמח המשפחה. 

 יום שישי, יום שישי...      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ברזל   מוס ע   – בינדר   ורלי א   -  ששה ימי בריאה .  9
 ביום הראשון את האור השם ברא, 

 ביום השני את השמים הוא ברא. 
 ביום השלישי ים ויבשה ברא 
 זאת ברא האל הגדול והנורא. 

 ששה ימי בריאה         [ 
ְמנוחה ַוֲהנאה,   [   X2 שבת לִּ

 

 ביום הרביעי שמש ירח כוכבים, 
 ביום החמישי העופות והדגים. 

 ביום השישי את כל בעלי החיים
 וגם בשר ָודם ברא את האדם. 
 X2ששה ימי בריאה...   [  

 ל מושלם וכשסיים את הבריאה ראה הכ 
 שבת ממלאכתו תוהו ובוהו נעלם. 
 ביום השביעי נח השם מהבריאה 

ְמנוחה ְולַ   ֲהנאה. זו שבת יום קודש לִּ
 2Xששה ימי בריאה...   [      
 ברזל   מוס ע   – בינדר   ורלי א   –שני נרות  .  10

 שני נרות לכבוד שבת, 
 אמא מדליקה בלאט, 
 שני נרות ובא מלאך 

 –ואומר לי כך 
 

 תהיה לך שבת נאה, 
 מלאה ברכה ַוֲהָנָאה, 
 שבת לכל המשפחה, 

 שבת יום קודש מנוחה. 
    ורלי בינדר א   –פעמון מצלצל לשבת .  11

 שבת שלום, -פעמון מצלצל
יעה  ממש כמו חלום,  -שבת ַמגִּ

 בחוץ יורד הערב, רואים את השקיעה, 
 חמה כבר נעלמת ֵמֲאחורי גבעה.

 

 שלום לך השבת, תודה לך כבר שבאת,
 צלצול הפעמון מלווה אותך לאט, 
 מנעים לך מנגינות, המלכה שבת 

 מצלצל מנעים זמירות 
 והלב נושא תפילות. 

 שבת שלום...  -פעמון מצלצל     
 שלום לך השבת, תודה לך כבר שבאת,

 מרים קטן מלווה אותך לאט  תוף
 מנעים לך מנגינות המלכה השבת 

 מתופף מנעים זמירות והלב נושא תפילות. 
 אדל יצחק    –חפץ  מינה    –  שבת שלום .  12

 .את האבק מכל פינה נסיר לכבוד שבת
 .על הקיר תמונה יפה נתלה לכבוד שבת

 תלבובה שימלה נקיה נלביש לכבוד שב
 םשבת שלום שבת שלו
 .מנוחה ושמחה היום

 

 ת מיטה לבנה לבובה נציע לכבוד שב
 ,רה נכין לכבוד שבתנר קטן במנו 

 .שיר מנוחה ושמחה נשיר לכבוד שבת
 םשבת שלום שבת שלו

 . םמנוחה ושמחה היו 

 ברזל   מוס ע   – בינדר   ורלי א   – שבת מלכה . 13
 שבת מלכה יורדת 
 על כל עם ישראל, 
 שבת מלכה יורדת 

 ני כה מתפלל. ַואֲ 
 שבת, שבת, אורחת יקרה, 

 שישה ימים חיכיתי לך,  
 בואי במהרה. 
 שתהיה שבת יפה

 לכל המשפחה, 
 שתהיה שבת מלאה 

מחה.   באושר ּוְבשִּ
 שבת, שבת...       

 עממי   -  י היום יום שיש.  14
 י היום יום שיש
 י היום יום שיש

 , תמחר שב, תמחר שב
 . ה שבת מנוח

 

 ם היום כולם עובדי
 ם היום כולם עובדי

 ת מחר שב, תמחר שב
 .שבת מנוחה 

 עממי   -מקורות ה מן    –הללויה  .  15
 ה הללויה, הללוי
 ,בצילצלי שמע
 ה הללויה הללוי 

 ,תרועהבצילצלי 
 ה כל הנשמ 

 ה תהלל י
 .הללויה, הללויה

 מפני מה נברא האדם?  .  16
   ברזל  מוס ע   – בינדר   ורלי א 

 מפני מה נברא האדם 
 בסוף מעשה בריאה? 

יר,   כדי שיהיה לו אור ַוֲאוִּ
 פרחים עצים ַלֲהנאה!!! 

 
 אדם נברא סמוך לשבת 

 שמיד ייכנס למצווה, 
 אותה  לשמור על שבת ּוְלכבד

 באמונה ּוְבאהבה. 
 

ֱאמונה, ְבאהבה,   בֶּ
 לשמור על שבת המלכה. 

 ביום שישי נברא האדם
 למלא אחר המצוות כולן.

 וזו הכי יפה כמעט, 
 מצוות שמירת השבת. 

 באמונה, באהבה...            
 
 
 
 
 



 ברזל   מוס ע  – בינדר   ורליא   –  קה לשבת צד .  17
ְצדקה,   מי נותן מטבע  או שתיים לִּ

ְמצּוקה.   לסייע ְלאדם שנמצא בִּ
 הקופה הייתה עד עכשיו ריקה 

 הנה היא מתמלאת 
 עושים כולם עושים צדקה!!! 

 

 חשוב ּוְמיוחד, לכבוד שבת מלכה, 
 להכניס לתוך קופה מעות לתת צדקה. 

 חשוב ומיוחד, לכבוד שבת מלכה 
 ת המעות לפני ההדלקה!!! לשלשל א

 אורלי בינדר   –מלאכים  .  18
 שלום עליכם מלאכי עליון

 שלום עליכם 
 שלום עליכם מלאכי עליון 

ם.  ְרַכְתכֶּ  שבת, שאו בִּ
 

 חוזרים מֵבית הכנסת, 
 מסתתרים המלאכים, 

 בחושך בינות הצללים, 
 את כולם לשבת מברכים.

 מחרוזת .  19
 עממי   - שלום עליכם 

 שלום עליכם מלאכי השלום 
 מלאכי עליון 

ממלך מלכי המלכים, הקדוש 
 ברוך הוא. 

 בואכם לשלום, מלאכי השלום, 
 מלאכי עליון 

ממלך מלכי המלכים, הקדוש 
 ברוך הוא 

 
 ברכוני לשלום מלאכי השלום 

 מלאכי עליון 
ממלך מלכי המלכים, הקדוש 

 ברוך הוא. 
 צאתכם לשלום, מלאכי השלום, 

 מלאכי עליון, 
ממלך מלכי המלכים, הקדוש 

 . ברוך הוא
 עממי  -צור משלו  

ּלו ָאַכְלנּו. ָבְרכּו ֱאמּונַ  שֶּ  י צּור מִּ
ְדַבר ה   ':שַבְענּו ְוהוַתְרנּו כִּ

 
ינּו ְשמו. ּוְנַהְּללו ְבפִּ ה לִּ  .ַעל ֵכן נודֶּ

ינּו. ֵאין ָקדוש ַכיָי:    ָאַמְרנּו ְוָענִּ

 

 

  
 

 בינדר .א–מי רוצה לקלוע חלה? 
 מבצק רך ְונעים, 

 לכבוד שבת אנו קולעים. 
 , שוזרים חלות כמו צמות

 חלות רכות, חלות טריות. 
 חלות לשבת, אוכלים כל בן ּובת, 

 חלות ְלשבת אוכלים כל בן כל בת. 
 בתנור הן ֶנאפות, 

 החלות כל כך יפות 
 פרג שומשום קצת זורים

 והריח כה נעים. 
 חלות לשבת... 

 ברזל .ע –  רבינד .א –שבת בבוקר 
 שבת בבוקר, הולכים ְלבית כנסת 

 מתפללים וחוזרים בתיק משי הטלית, 
 הרחוב כה מואר, המשפחה נכנסת 

 לבית אווירה כה שונה ְבתכלית. 
 הרחובות כה שונים      [ 

ְשאר ימים  [   אין זה יום כִּ
 X2[      האוויר שקוף מואר  

 שבת יום קודש נהדר.   [ 
 שבת היא יום לא כמו כל הימים 
 אבא ואמא ַלעבודה לא הולכים, 

 אוכלים ביחד ארוחה מיוחדת 
 חוגגים לפעמים במשפחה יום הולדת.  

 הרחובות כה שונים...        
 אורלי בינדר –פרחים לשבת 

 פרחים ְבאגרטל  
 על השולחן לכבוד שבת, 

 ציפורן, מרגנית ושושן צחור בכד.
 

 חני לכבוד שבת, ל כה מקושט ריוהכ
 יושבים סביב השולחן 

 זה בזה נותנים מבט. 
 הפרחים ַבאגרטל 

 זה סימן שליל שבת, 
 הילדים כמו פרחים 

 . גם הבן וגם הבת
 פרחים באגרטל על השולחן לכבוד שבת, 

 אירוס והרדוף ולילך נעים ָוקט, 
 ל כה מקושט ריחני לכבוד שבת, והכ

 יושבים סביב השולחן 
 זה בזה נותנים מבט. 

 הפרחים ַבאגרטל...     
 בינדר  ורלי א – תבשילים לשבת 

 בכל יום אוכלים מאכלים טעימים, 
 תבשילים עם תבלינים מכל מיני מינים. 

 
 אך בשבת זו ארוחה של מלכים. 

ְשאר ימים   האוכל בשבת  אינו דומה לִּ
 לתבשילים של שבת יש טעם מיוחד

 עם התבלין של שבת יש טעם מיוחד.



 בינדר  ורלי א  –? מי עולה לתורה
 ליאיר יש בר מצווה, עולה לתורה, 
 פרשה הוא קורא ְבַטֲעֵמי המקרא. 

 ליאיר יש טלית לראשו הכיפה 
 פרשה הוא קורא בטעמי המקרא. 

 
 האורחים מוזמנים בשבת לקריאה, 

 בר מצווה ליאיר קריאתו נפלאה 
 שלוש עשרה לו מלאו גאים אמו ואביו, 
 הוא כבר נער נאה הוא כבר נער חביב. 

 
 
 
 
 

 בינדר ורליא –נפרדים משבת 
 ת הכנסת השמש שקעה, הולכים לבי

 לתפילת ערבית, 
 חוזרים הביתה, נפרדים מהשבת,  
 אוכלים סעודה שלישית.  

 
 שלום לך שבת עם נרות ועם בשמים, 
 להמתיק את הרגע בו ממך נפרדים, 

 זה עצוב להיפרד אתך,  
 שבת תמיד נפלא, 

 מדליקים נר בצאתך  
 מדליקים נר הבדלה.
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