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ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים. א

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת 
ַעל ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה?

 
 

ֵאיְך ָלַמְדִתי?

ַקָּבַלת ַשָּבת
 6-3ֵנרֹות ַשָּבת ַּבַּבִית

7ָמה ָאַמר ה' ַעל ַהַשָּבת ְּבִדיּבּור ֶאָחד?
11-8ֵאיְך זֹוְכִרים ְושֹוְמִרים ֶאת ַהַשָּבת?

ָמה זֹוְכִרים?   זֹוְכִרים ֶאת ַהַחִגים ָּבחֹוָדִשים
13-12זֹוְכִרים ֶאת ַהַחִגים ָּבחֹוָדִשים

ַשַּבת ְמָבְרִכים - חֹוֶדש ֶחְשָון
 14ָמה ַההֹוָדָעה ַהֲחשּוָבה ְּבַשָּבת? 

15ָמה ְמָבְרִכים ְּבַשַּבת ְמָבְרִכים
17-16ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶשל חֹוֶדש ֶחְשָון

ַשַּבת ְמָבְרִכים - חֹוֶדש ִּכְסֵלו
 18ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶשל חֹוֶדש ִּכְסֵלו
? 19ָמה ְמיּוָחד ְּבחֹוֶדש 

ַשַּבת ְמָבְרִכים - חֹוֶדש ֵטֵבת
 20ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶשל חֹוֶדש ֵטֵבת
? 21ָמה ְמיּוָחד ְּבחֹוֶדש 

ַשַּבת ְמָבְרִכים - חֹוֶדש ְשָבט
 22ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶשל חֹוֶדש ְשָבט
? 23ָמה ְמיּוָחד ְּבחֹוֶדש 

ַשַּבת ְמָבְרִכים - חֹוֶדש ֲאָדר
 24ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶשל חֹוֶדש ֲאָדר
? 25ָמה ְמיּוָחד ְּבחֹוֶדש 

ַשַּבת ְמָבְרִכים - חֹוֶדש ִניָסן
 26ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶשל חֹוֶדש ִניָסן
? 27ָמה ְמיּוָחד ְּבחֹוֶדש 

ַשַּבת ְמָבְרִכים - חֹוֶדש ִאָיר
 28 ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶשל חֹוֶדש ִאָיר
? 29ָמה ְמיּוָחד ְּבחֹוֶדש 

ַשַּבת ְמָבְרִכים - חֹוֶדש ִסיָון
 30 ַשַּבת ְמָבְרִכים ֶשל חֹוֶדש ִסיָון
? 31ָמה ְמיּוָחד ְּבחֹוֶדש 

  ָמה ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְזּכֹור ְּבַהְצָלָחה ַעל ַשָּבת ְמָבְרִכים?

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת
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ַּבִית ג:

נֵרֹות ַשּבָת, נֵרֹות ַשּבָת,  13

יָבִיאּו  לַּבַיִת.  14

לְכּולָם ּבִַמְשּפָָחה,  15

. יֵש   16

ִּפְזמֹון:

נֵרֹות ַשּבָת   17

לְַשּבַת ָשלֹום...  18

ַּבִית ד:

נֵרֹות ַשּבָת, נֵרֹות ַשּבָת,  19

יָבִיאּו  לְָשלֹום.  20

לְעַם יְִׂשָרֵאל ּבְכָל ָמקֹום,  21

. יֵש   22

ִּפְזמֹון:

נֵרֹות ַשּבָת   23

לְַשּבַת ָשלֹום....  24

ַּבִית א:

נֵרֹות ַשּבָת, נֵרֹות ַשּבָת,  1

יָבִיאּו  לַּבַיִת.  2

לְכּולָם ּבִַמְשּפָָחה,  3

. יֵש   4

ִּפְזמֹון:

נֵרֹות ַשּבָת   5

לְַשּבַת ָשלֹום...  6

ַּבִית ב:

נֵרֹות ַשּבָת, נֵרֹות ַשּבָת,  7

יָבִיאּו  לַּבַיִת.  8

לְכּולָם ּבִַמְשּפָָחה,  9

. יֵש   10

ִּפְזמֹון:

נֵרֹות ַשּבָת   11

לְַשּבַת ָשלֹום...  12

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה, ּוְלַהְשִלים. ב

ֵנרֹות ַשָּבת 

ְתִפיָלהָשלֹום

אֹור ַשָּבתאֹור

ְּבַבָקָשה ָלִשיר. ג

ֵנרֹות ַשָּבת

ב

ֵנרֹות ַשָּבת ַּבַּבִית

א
ֲאִני זֹוֵכר

ְסִביָבה 
ִעְבִרית

ת
ַשּב

ת 
ּבַל

ַק ֶמְרַּכז הֹוָרדֹות

3

ַשּבָת 

ָשלֹוש

ֲאִני זֹוֶכֶרת



ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֵאֶצל ָּכל ַאַחת ַּבַּבִית

1.  ּכַָמה נֵרֹות ַשּבָת ַמְדלִיִקים ּבַּבַיִת ֶשל נּוִרית?

    

2.  ָמה אֹוֶהבֶת נּוִרית ּבְַהְדלַָקת נֵרֹות ַשּבָת?

             

    

ּבַּבַיִת שֶל נּוִרית ַמְדלִיִקים
ִהיא אֹוֶהבֶת

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהִסיּפּור ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות. ב
ֶאצְלֵנּו ּבַּבַיִת, ִאיָמא ַמְדלִיָקה    1
ְשנֵי נֵרֹות ַשּבָת, ּכְמֹו ּבַּכִיָתה.   2

נֵר ֶאָחד לְזָכֹור,   3
וְנֵר ֶאָחד לְָשמֹור.   4

ֲאנִי אֹוֶהבֶת ֶאת ַהנְִשיָקה,   5
ֶשִאיָמא נֹוֶתנֶת לִי ַאֲחֵרי ַהּבְָרכָה.   6

נּוִרית

ֶאצְלֵנּו ּבַּבַיִת, ִאיָמא ַמְדלִיָקה    1
ְשנֵי נֵרֹות ַשּבָת ּבְעַצְָמה,   2

וְגַם ֲאנִי וֲַאחֹוִתי ַמְדלִיקֹות נֵרֹות.   3
אֹוְרלִי וְִשיְרלִי ֹלא ַמְדלִיקֹות,   4

ּכִי ֵהן יְלָדֹות ְקטַנֹות.   5
ֲאנִי אֹוֶהבֶת לְַהְדלִיק ּבְעַצְִמי   6

ֶאת נֵר ַהַשּבָת ֶשלִי.   7
ִדינָה

ֵנרֹות ַשָּבת 

ְתִפיָלהָשלֹום

אֹור ַשָּבתאֹור

ֵנרֹות ַשָּבת

ב

1  ּכַָמה נֵרֹות ַשּבָת ַמְדלִיִקים ּבַּבַיִת ֶשל ִדינָה?
    

2  ָמה אֹוֶהבֶת ִדינָה ּבְַהְדלַָקת נֵרֹות ַשּבָת?
       

    

ת
ַשּב

ת 
ּבַל

אַק
ְסִביָבה 
ִעְבִרית

ַאְרַּבע

ֲאִני אֹוֶהֶבת

ִהיאֲאנִי

לָהלִי

ּבְעַצְָמהּבְעַצְִמי

ֶשלָהֶשלִי

4

ַשּבָת 



ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ַּבַּבִית

1.  ּכַָמה נֵרֹות ַשּבָת ַמְדלִיִקים ּבַּבַיִת ֶשל ָדן?

    

2.  ָמה אֹוֵהב ָדן ּבְַהְדלַָקת נֵרֹות ַשּבָת?

       

    

ֶאצְלֵנּו ּבַּבַיִת, ִאיָמא ַמְדלִיָקה    1
ַאְרּבָעָה נֵרֹות ַשּבָת לִַמְשּפָָחה,   2

3  נֵר לְַאּבָא, נֵר לְִאיָמא,
נֵר לְנַחּום וְנֵר לִי.   4

ֲאנִי אֹוֵהב ֶשֶאצְלֵנּו ּבְַשּבָת,   5
יֵש אֹור ְמיּוָחד לְכָל ֶאָחד.   6

ָדן

ֶאצְלֵנּו ּבַּבַיִת, ִאיָמא ַמְדלִיָקה    1
נֵר ַשּבָת לְכָל ֶאָחד ּבִַמְשּפָָחה,   2
וְעֹוד נֵר ֶאָחד - נֵר ֶשל ּבַָקָשה,   3

ֶשה' יְִשמֹור עַל דֹוד ִמיכֵָאל,   4
ֶשהּוא ַחיָל ּבַצָבָא ֶשל יְִׂשָרֵאל.   5

ֲאנִי אֹוֵהב לְִהְתּפַלֵל ֶשיְִהיֶה ָשלֹום   6
לָנּו, לְדֹוד ִמיכֵָאל ּולְכָל עַם יְִׂשָרֵאל.   7

יְהּוָדה

1  ּכַָמה נֵרֹות ַשּבָת ַמְדלִיִקים ּבַּבַיִת ֶשל יְהּוָדה?
    

2  ָמה אֹוֵהב יְהּוָדה ּבְַהְדלַָקת נֵרֹות ַשּבָת?
       

    

ת
ַשּב

ת 
ּבַל

ַק

ֲאִני אֹוֵהב

הּואֲאנִי

ֶאצְלָםֶאצְלֵנּו

לֶָהםלָנּו

הּוא אֹוֵהב

5

ַשּבָת 

ָחֵמש



ֵנרֹות ַשָּבת 

ְתִפיָלהָשלֹום

אֹור ַשָּבתאֹור

ֵנרֹות ַשָּבת

ב

ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַשָּבת ֶאְצִלי ַּבַּבִית 

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות. ב
1.  ּכַָמה נֵרֹות ַמְדלִיִקים ֶאצְלך ּבַּבַיִת?

     

2.  ִמי ַמְדלִיק נֵרֹות ַשּבָת ֶאצְלך ּבַּבַיִת?   

     

ת
ַשּב

ת 
ּבַל

ַק

אֹוֶהֶבתאֹוֵהב

ּבְַהְדלַָקת נֵרֹות ֶאצְלִי ּבַּבַיִת, ֲאנִי 

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ָמה ַאֶתם אֹוֲהִבים ְּבַהְדָלַקת ֵנרֹות ֶאְצְלֶכם ַּבַּבִית 
ּוְלַצֵיר ִציּור ַמְתִאים.

ג

א
ֲאִני אֹוֵהב

ְסִביָבה 
ִעְבִרית

ֲאִני אֹוֶהֶבת

ֵשש 6

ַשּבָת 



לְכָה דֹוִדי לְִקַראת ּכַלָה
ּפְנֵי שַּבָת נְַקּבְלָה.

ָשמֹור וְזָכֹור ּבְִדיּבּור ֶאחָד.
ִהְשמִיעָנּו ֵאל ַהְמיּוחָד.

ה' ֶאחָד ּוְשמֹו ֶאחָד 
לְֵשם ּולְִתפְֶאֶרת וְלְִתִהילָה.

ת ַלת ַשּבָ ַקּבָ

ְסִביָבה א
ִעְבִרית

ָמה ָאַמר ה' 
ַעל ַהַשָּבת?

ג

ְלָכה דֹוִדי

ג

ָמה ָאַמר ה' ַעל ַהַשָּבת ְּבִדיּבּור ֶאָחד?

1.  ּכַָמה נֵרֹות ַמְדלִיִקים ֶאצְלך ּבַּבַיִת?

     

2.  ִמי ַמְדלִיק נֵרֹות ַשּבָת ֶאצְלך ּבַּבַיִת?   

     

ַּבִית א:

ִמי יֹוֵדעַ, ִמי יֹוַדעַת,  1

ּבַעֲֶׂשֶרת ַהִדּבְרֹות - ָמה ִמצְוַת ַהַשּבָת?   2

זָכֹור ֶאת יֹום ַהַשּבָת לְַקְדשֹו,  3

ָשמֹור ֶאת יֹום ַהַשּבָת לְַקְדשֹו.  4

זֹאת ִמצְוָה ֵמַהתֹוָרה.  5

זֹאת ִמצְוָה ֶשֱא־לֹוִהים צִיוָה.  6

ַּבִית ב:

ִמי יֹוֵדעַ, ִמי יֹוַדעַת,  7

ּבְַקּבָלַת ַשּבָת - ָמה ָשִרים עַל ַהַשּבָת?  8

ָשמֹור וְזָכֹור ּבְִדּבּור ֶאָחד,  9

ָשמֹור וְזָכֹור ה' ָאַמר ּבְיַַחד.  10

ּכְָך ָשִרים ּבְַתפִילָה,  11

עַל ַהִמצְוָה ֶשּכְתּובָה ּבַתֹוָרה.  12

ש.מ.ר.

ָשמֹור

ז.כ.ר.

זָכֹור
ֲעֶׂשֶרת ַהִדְּברֹות

ת
ַשּב

ת 
ּבַל

ַק

                        ּבַעֲֶשֶֹרת ַהִדּבְרֹות ּבְסֵפֶר ְשמֹות ּכָתּוב: זָכֹור ֶאת יֹום ַהַשּבָת לְַקְדשֹו.                                 
                        ּובַעֲֶׂשֶרת ַהִדּבְרֹות ּבְסֵפֶר ְדבִָרים ּכָתּוב: ָשמֹור ֶאת יֹום ַהַשּבָת לְַקְדשֹו.

חֲכִָמים ָשֲאלּו: ַהִאם ה' ָאמַר זָכֹור אֹו ָשמֹור?
ֵהם עָנּו: ה' ָאמַר ֶאת ַהמִילָה זָכֹור ּבְיַחַד עִם ַהמִילָה ָשמֹור ּבְאֹותֹו זְַמן.

לָמָה לְַדעְְּתכֶם ה' ָאמַר זָכֹור וְָשמֹור ּבְאֹותֹו זְַמן? 

ָחשּוב לַָדעַתג

ִשיר, ּוְלָהִאיר ִמיִלים ֵמַהשֹוֶרש ז.כ.ר. ְּבָורֹוד,    ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלַ
              ּוִמיִלים ֵמַהשֹוֶרש ש.מ.ר. ְּבָכחֹול. 

ב

ֶשַבע

ת ְלַקְדשֹו ֶאת יֹום ַהַשּבָ

סּוק יב ֶרק ה, ּפָ ְדָבִרים, ּפֶ

ָשמֹור
ת ְלַקְדשֹו ֶאת יֹום ַהַשּבָ

סּוק ח ֶרק כ, ּפָ ְשמֹות, ּפֶ

ָזכֹור
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ַשּבָת 


