
  

 

 לכבוד יום המשפחה שבת משפחתיתקבלת 
ְתךָּ "   ךָּ ַוֲאמָּ ךָּ ַעְבּדְ ה ּוִבְנךָּ ּוִבּתֶ ה ַאּתָּ אכָּ ל ְמלָּ ה כָּ ה ֱאלֶֹהיךָּ לֹא ַתֲעש ֶ ת ַליהוָּ ּבָּ ַ ִביִעי ש  ְ ְויֹום ַהש ּ

." ) שמות כ' ט'( ֶריךָּ עָּ ְ ש  ר ּבִ ֶ ךָּ ְוֵגְרךָּ ֲאש   ּוְבֶהְמּתֶ

 

יהודית עבור כל משפחה, שבת היא מתנה מיוחדת שמעניקה המסורת ה

הזדמנות לעצור מהמרוץ היום יומי, ולהיפגש אחד עם השנייה. השבת היא אי 

בזמן של פנאי ונחת לאהוב, לשחק, להתחבר, להיות. טקסי השבת סביב שולחן 

השבת מאפשרים לכל אחד מבני המשפחה ליטול חלק, לברך ולהתברך, 

 ללמוד, לשאול, ולהביע משאלות.  

 

נים, אבות ואמהות מוזמנים להדליק נרות שבת. ישנם הנוהגים להדליק שני נרות ויש הנוהגים בנות וגם ב

את אור השבת לחבר משפחה שאינו נמצא   ונשלחנדליק ולפני הברכה נשתהה רגע  כמספר בני המשפחה.

 איתנו סביב השולחן. 
 

 הדלקת הנרות לשבת:

 ותיו וציוונו להדליק נר של שבת.ָברּוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצו

 

 "נברך על נרות השבת:

 זה עתה נגמרו ששת ימי מעשה ויצירה,

 לבנו קשוב וביתנו פתוח לקבל פני שבת מנוחה.

 שלום לבואך שבת ברוכה."

 בוץ משמר השרון(י)ברכה מק

 

 

 

 

 
 מי אוהב את השבת

 מי אוהב את השבת? אמא ואבא,

 מי אוהב את השבת? סבתא וסבא,

 מי אוהב את השבת? אני אתה ואת

 כל העולם כמעט,

 אז למה לא כל יום שבת?

 כל יום שבת.

 לכה דודי

ם: מתוך פיוט של ר' שלמה מילי
 אלקבץ

 לחן: מרדכי זעירא
 

 לכה דודי לקראת כלה

 פני שבת נקבלה

 שבת שלום ומבורך.
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 שלום עליכם

אכי השלום להצטרף לארוחת המזמין את מל לפני שמתיישבים לאכול נהוג לשיר את שיר המלאכים, 

 השבת. 

 מילים: סדר ליל שבת
 לחן: חסידי

 
 שלום עליכם מלאכי השרת, 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
 דוש ברוך הואממלך מלכי המלכים הק

 
 צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון

 ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

 

לפני הקידוש נהוג במסורת  לשיר לאם את המזמור אשת חייל אבל ניתן גם  לשיר  להורים שירים 

 ם:שנותנים לנו להזדמנות להודות לה

 

 שיר לאמא: 

|   אריק איינשטיין  אמא שלי

 אוהבת אותי, יש לי אישה ש

 היא רק שלי. 

 היא מכירה אותי מהתחלה 

 שלי שלה. 

  -היא מוכרחה להיות חכמה 

 אמא שלי 

 ואת השיר אני שר בשבילה 

 אמא, אמא, 

 את הינקת אותי, 

 את פינקת אותי, 

 את הבאת אותי, 

 אמא,  אמא,

 את פינקת אותי, 

 את הבאת אותי, את. 

  -כמה ימים שביליתי איתה 

 אמא שלי. 

 כמה דמעות שמחיתי איתה 

 שלי שלה 

  -כמה דברים שגיליתי איתה 

 אמא שלי 

 כמה תקוות שתליתי איתה 

אמא, אמא...

 שיר לאבא: 

 | מוקי ילד של אבא 

 ? ילד של אבא, על מה אתה חולם

 ? מה בוער לך בלב

 , וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם

  בעיניים שרואות הכול

 . אין שום דבר כואב

  ת כמו מיםשנים זולגו

 , ישר לשום מקום

 . לרוץ רחוק, להיות קרוב

 , יום הופך ללילה ולילה שוב ליום

 . להחזיק חזק ולעולם לא לעזוב

 

 , כי זמן לא עוצר

 . הוא עף, נשרף, מסך עשן

 , היה לאילן

 . תפוס ירח, שוט על ענן

  וזה הזמן שלך לזרוח

 , ולדעת ולגעת בהכול

 , לטרוף את העולם

 . פולאל תפחד לי

 . ילד שלי, הכול מחכה רק לך

  ואבא כאן תמיד

 , לחבק ולשמור אותך

 . עד סוף העולם אנ׳לא עוזב אותך

 . ילד שלי, לך רק בדרך שלך
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 קידוש: 

 

 ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר

ם.                     אָׁ ל ְצבָׁ ֶרץ ְוכָׁ אָׁ ַמִים ְוהָׁ  יֹום ַהִשִשי. ַוְיֻכּלּו ַהשָׁ

הַוְיַכל ֱאֹלִהים ַביֹום ַהְש  שָׁ  ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר עָׁ

ה. שָׁ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר עָׁ  ַוִיְשֹבת ַביֹום ַהְשִביִעי ִמכָׁ

ש אֹותֹו ֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקדֵּ  ַוְיבָׁ

א ֱאֹלִהים ַלֲעשֹות. רָׁ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר בָׁ ַבת ִמכָׁ  ִכי בֹו שָׁ

 

 

ן ְוַרבָׁ  נָׁ רָׁ ן ְוַרבֹוַתיַסְבִרי מָׁ  נָׁ

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן.

 

 

ה  ְדשֹו ְבַאֲהבָׁ נּו ְוַשַבת קָׁ ה בָׁ צָׁ יו ְורָׁ נּו ְבִמְצֹותָׁ ם ֲאֶשר ִקְדשָׁ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה ְייָׁ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאּתָׁ רֹון בָׁ נּו ִזכָׁ צֹון ִהְנִחילָׁ ּוְברָׁ

ִיםְלַמעֲ  ֶכר ִליִציַאת ִמְצרָׁ י ֹקֶדש זֵּ אֵּ ה ְלִמְקרָׁ אִשית )יֵּש אֹוְמִרים: ִכי הּוא יֹום( ְּתִחּלָׁ ה ְברֵּ נּו  שֵּ )יֵּש אֹוְמִרים: ִכי בָׁ

ה  רּוְך ַאּתָׁ נּו. בָׁ צֹון ִהְנַחְלּתָׁ ה ּוְברָׁ ְדֶשָך ְבַאֲהבָׁ ַעִמים( ְוַשַבת קָׁ ל הָׁ נּו ִקַדְשּתָׁ ִמכָׁ ַחְרּתָׁ ְואֹותָׁ ת:בָׁ ש ַהַשבָׁ  ְייָׁ ְמַקדֵּ
 

 

 

 "נסתכל ביין ובצבעו,

 נריח את ריחו, נטעם את טעמו.

 שתבוא עלינו השבת

 ניחוח, בצליל ובטעם..."בצבע, ב

 

 

 

 

 ברכה על החלה:

 הברכה על החלה נשים כל המשפחה ידיים על החלה וביחד נברך:לפני 

 ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ

 

 יטעם כל אחד מאיתנו מן החלה

 יתן וטעם החלה המתוק ילווה אותנו בשבת זוימי 
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 הילדים  ברכת

 
 המשפחה.  ובת המשפחתית, בברכת הילדים נסיים את קבלת הש

 
 סח יצירתי:נו

  –"היה אשר תהיה 

 באשר תהיה" והיה ברוך

 

  –"היי אשר תהיי 

 באשר תהיי" והיי ברוכה

 

 הברכות מאת: מארשה פלק

 הברכה המסורתית לבן: 

 "ישימך ה' כאפרים וכמנשה"

 הברכה המסורתית לבת:

 "ישימך ה' כשרה, רבקה רחל  ולאה" 

 משפחתית: ברכה

נּו, ַהיֹום ּובְ  ינּו, ֶשִּתְשֹמר ַעל ִמְשַפְחּתֵּ ינּו ְוִאמֹותֵּ י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ ֶניָך ְייָׁ ֱאֹלהֵּ צֹון ִמְּלפָׁ ִמיד. ְיִהי רָׁ ל יֹום ּתָׁ כָׁ

ה, ַצעַ  לָׁ ל ַמְכאֹוב ְוַחבָׁ ינּו ִמכָׁ לֵּ ן עָׁ גֵּ נּו, ְוהָׁ ה ְבתֹוכֵּ ה שֹורָׁ ַאֲהבָׁ ה ְוהָׁ ְמחָׁ א ַהֹשִ ה.ֶשְּתהֵּ בָׁ  ר ְוַאְכזָׁ

ד,  ם לֹא ּתֹאבֵּ ינּו ֶשַדְרכָׁ דֵּ א ַהְנִחי ֶאת ְילָׁ נָׁ ִלים ִיַסְדְּת ֹעז, אָׁ ינּו, ֲאֶשר ִמִפי עֹולָׁ ה, ְמקֹור ַחיֵּ ִאיִרי ֶאת ְשִכינָׁ ְוהָׁ

ִעים. ִעים רָׁ יֶהם ְפגָׁ ֲעלֵּ ם, ְוַהְרִחיִקי מֵּ ם לֹא יָׁמּוש ִמִפיֶהם ְלעֹולָׁ י ֶשִחיּוכָׁ ם; ֲעֹשִ ן  יֹומָׁ ַרֲחמָׁ ב הָׁ ם  –אָׁ ֲהִשיבֵּ

ִדים.  ְמַחת הֹוִרים ִוילָׁ ה ַאְּת יָּׁה, ִמֹשִ ִמיד. ְברּוכָׁ לֹום ּוְבִגיל ּתָׁ ינּו ְבשָׁ לֵּ  אֵּ

 הרבה אשרת מורג
 
 
 
 

 :שירים לשבת

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 הללויה

 תהילים ק"נ

 

 הללויה, הללויה

 בצלצלי שמע,

 הללויה, הללויה

 בצלצלי תרועה,

 כל הנשמה

 תהלל יה

 . הללויה, הללויה
 

 ערב שבת

 מלים: שמואל בס
 לחן: יואל ולבה

 
 

 עוד מעט ירד אלינו

 יום שבת הטוב.

 לכבודו תכין אמנו

 מטעמים לרוב.

 

 אי הברוכהבואי בו

 יום שבת, יום מנוחה!

 נא, המלכה!-נא בואי-בואי
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