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שתיים

ַשָּבת ֶשִלי ְוֶשָלנּו

ֵאיְך ָלַמְדִתי?ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.
ֹלא

ָלַמְדִתי
ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַשָּבת ָשלֹום ֶשִלי ְוֶשָלנּו?ַעמּוד

ִלְקַראת ַשָּבת
ְיֵמי ַהָשבּוע3

ֵיש ַקָּבַלת ַשָּבת ַּבִּכיָתה?7-4
ָמה עֹוִׂשים ָּכל ַהָשבּוַע ִלְכבֹוד ַשָּבת?11-8

ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ְלַשָּבת?13-12
ֵסֶדר יֹום ַשָּבת: ֵמַהְדָלַקת ֵנרֹות ַשָּבת ְוַעד ַלַהְבָדָלה15-14

ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַשָּבת
ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַשָּבת ַּבַּבִית19-16
ֵנרֹות ַשָּבת ַּבַּבִית21-20
ָמה ַהִמְצוֹות ֶשאֹוְמִרים ֵנרֹות ַשָּבת?25-22

ַקָּבַלת ַשָּבת ּוְתִפיַלת ַעְרִבית
ַקָּבַלת ַשָּבת ּוְתִפיַלת ַעְרִבית27-26
ְלָכה דֹוִדי29-28

ִקידּוש ּוְסעּוָדה ִראשֹוָנה
ִקידּוש ּוְסעּוָדה ִראשֹוָנה31-30
ָשלֹום ֲעֵליֶכם33-32
ִקידּוש ֶשל ֵליל ַשָּבת36-34

יֹום ֶזה ְלִיְשָרֵאל37
ָמה ַהֵסֶדר ְּבֵליל ַשָּבת? 39-38

ְתִפיַלת ַשֲחִרית ּוְקִריַאת ַהתֹוָרה
ְתִפיַלת ַשֲחִרית ֶשל ַשָּבת41-40
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבַשָּבת45-42

ִקידּוש ּוְסעּוָדה ְשִנָיה
ִקידּוש ּוְסעּוָדה ְשִניָיה47-46
ָמה עֹוִׂשים ִּבְסעּוָדה ְשִניָיה?49-48
עֹוֶנג ַשָּבת53-50

ְתִפיַלת ִמְנָחה ּוְסעּוָדה ְשִליִשית
ְתִפיַלת ִמְנָחה ּוְסעּוָדה ְשִליִשית55-54
ַאָתה ֶאָחד ְוַעְמָך ֶאָחד57-56
ָשלֹוש ְסעּודֹות ְּבַשָּבת59-58

ְתִפיַלת ַעְרִבית ְוַהְבָדָלה
ְתִפיַלת ַעְרִבית ְוַהְבָדָלה61-60
ַהְבָדָלה66-62
ָשבּוַע טֹוב68-67
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ַהָשבּוַע

ִלְקַראת ַשָּבת

ָשלֹוש

ְּבַבָקָשה ָלִשיר.
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ְּבַבָקָשה ְלַחֵּבר ָּכל ַּכְרִטיס ַליֹום ַהַמְתִאים לֹו.

ְיֵמי ַהָשבּוַע
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ִמְׂשַחק 
ְיֵמי

ַהָשבּוַע
ֲאִני יֹוַדַעתֲאִני יֹוֵדַע
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ַהָשבּוַע

ִלְקַראת ַשָּבת

ַאְרַּבע

ֵיש ַקָּבַלת ַשָּבת ַּבִּכיָתה?

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה ְוִלְמצֹוא ַּבִציּור.

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ְלַיד ַהְדָבִרים ֶשֵיש ַּבִציּור.
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ִמְׂשַחק 

ַּכְרִטיִסים

ֲאִני יֹוַדַעת
ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא

ֲאִני יֹוֵדַע

א

ֵיש ַקָּבַלת ַשָּבת ַּבִּכיָתה?
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ַהָשבּוַע

ִלְקַראת ַשָּבת
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ָחֵמש

ָמה עֹוִׂשים ְּבַקָּבַלת ַשָּבת ַּבִּכיָתה?

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהִמְשָּפִטים ְּבִמיִלים ֵמַהִציּוִרים.

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ַהִמיִלים ֶשְמַסְּפרֹות ָמה עֹוִׂשים ְּבַקָּבַלת ַשָּבת. ה

ד

ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְּבַקָּבַלת ַשָּבת ֶשָלנּו?

���������	
�

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים 
ּוְמַדְּבִרים ו

ְמַקְדִשים ַעל ִמיץ ֲעָנִביםּוְמָבְרִכים ַעל ֵנרֹות ַשָּבת

ְמָבְרִכים ַהמֹוִציא ַעל ְשֵתי ַחלֹות

לֹוְמִדים ָּפָרַשת ַהָשבּוַע ָשִרים ְזִמירֹות ַשָּבתשֹוְמִעים ִסיּפּור ַעל ַשָּבת

נֹוְטִלים ָיַדִיים

ַמְדִליִקים ֵנרֹות ַשָּבת 
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ַהָשבּוַע

ִלְקַראת ַשָּבת

ֵשש

ָמה ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ְּבַקָּבַלת ַשָּבת?

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ָמה ֶשַהְיָלִדים אֹוֲהִבים ַלֲעשֹות ְּבַקָּבַלת ַשָּבת.

אֹוֶהֶבתאֹוֵהבא
ְיִציָרה
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ְּכִתיָבה

יֹוֶצֶרת
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ַהָשבּוַע

ִלְקַראת ַשָּבת

ֶשַבע

ָמה ֲאִני  ְּבַקָּבַלת ַשָּבת?

ג  ְּבַבָקָשה ְלַצֵיר ְוִלְכתֹוב.

ֲאִני אֹוֵהב

ֲאִני אֹוֶהֶבת


