
ת ּבָ ׁשַ

 "ָזכֹור ֶאת 
ת  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ
ׁשֹו"  ְלַקּדְ

מֹות כ, ז( )ׁשְ

"ּבֹואּו ְוֵנֵצא
ה"  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ִלְקַראת ׁשַ

ַיאִליק   ים ַנְחָמן ּבְ ה" ֵמֵאת ַחּיִ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ִמּתֹוְך "ׁשַ
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ְרָצה ֲאָתר  ּבֶֹקר / ּתִ ת ּבַ ּבָ ׁשַ

ּבֶֹקר! יֹום ָיֶפה,  ת ּבַ ּבָ  ׁשַ
א ׁשֹוָתה ֲהמֹון ָקֶפה,   ִאּמָ
א קֹוֵרא ֲהמֹון ִעּתֹון   ַאּבָ

לֹון.   ְוִלי ִיְקנּו ֲהמֹון ּבָ

ִסיָרה,  ם ּבְ ְרקֹון, ָלׁשּוט ׁשָ ר ָלֶלֶכת ַלּיַ  ֶאְפׁשָ
ֲחָזָרה,  ל ַעד סֹוף ָהְרחֹוב ְוָלׁשּוב ּבַ  אֹו ְלַטּיֵ
ּלֹא ָאסּור,  ה ׁשֶ ֵאּלֶ ָרִחים, ּכָ ר ִלְקֹטף ּפְ  ֶאְפׁשָ

ר ָלֶלֶכת  ְוֶאְפׁשָ

ַעד ַהַגן 

הּוא ְוִלְראֹות ׁשֶ

 ָסגּור.

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהֵחֶפץ ַלְדמּות ֵמַהִׁשיר.

 

דֹול" ִמּתֹוְך "ֶיֶלד ָקָטן ְוֶיֶלד ּגָ

ַסְּפרּו ֵאיְך ִנְרֶאה ֹּבֶקר ַׁשָּבת ֶאְצְלֶכם ַּבַּבִית. 

ַמֲאִזיִנים
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ָמה עֹוד ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת?

ַסְמנּו ֶאת ַהְתמּונות ַהַמְתִאימֹות.

ָּכתּוב ַּבִׁשיר: "ַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר יֹום ָיֶפה". ַמדּוַע הּוא ָיֶפה? 

   ִּכְתבּו אֹו ַצְירּו .

ַּבִׁשיר ְמֹתָארֹות ְּפִעילּויֹות ֶׁשעֹוִׂשים ְּבַׁשָּבת.

   ִּכְתבּו אֹו ַצְירּו ְּפִעילּות ַאַחת ַּבַמְחֶּבֶרת אֹו ַּבַמְחֵׁשב.
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יַחי ת / ְיהּוָדה ַעּמִ ּבָ ׁשַ
ת בָּ יוֹם ׁשַ בְּ

ַהּכֹל ְלַאט, ְלַאט.
ֶסת ְרפֶּ ִבים ַעל ַהמִּ יוֹׁשְ

ֶנֶסת א הוֵֹלְך ְלֵבית כְּ ְוַסבָּ
יָקה ִלים ָלִעיר ָהַעתִּ ּוְמַטיְּ

ָעִכים ּוִמיֵני ְמִתיָקה, ל כְּ ְוָדִדי ְמַקבֵּ

ְולֹא ָחׁשּוב ִאם ַקר אוֹ ַחם,
ם לָּ ִקים ֶאת ּכֻ ם ְמַפנְּ לָּ ּכֻ

ִקים ְוטוֹב, ִרים ּוִמְתַחבְּ ִקים ּוְמַדבְּ ְ ּוִמְתַנּשׁ
ְואֶֹכל ָטִעים ֵיׁש ָלרֹב,

ם ָנִחים. לָּ ּכֻ
ה קּוִרים. ִביׁש לֹא עוֹׂשֶ ֲאִפּלּו ָהַעכָּ

ּוְזבּוב לֹא ָעף
יז אֶֹזן ְוַאף. ְלַהְרגִּ

ל ַהּנּוָמה נּום ָנב ׁשֶ ְוַהזָּ
ְכָלל ָלקּום. ֵאיֶנּנּו רוֶֹצה בִּ

ְנׁשּוף ַוֲאִפּלּו ַהיַּ
ל ַהּיוֹם. תּוחוֹת כָּ ִאיר ֶאת ֵעיָניו פְּ ַמׁשְ

לוֹם. ת ׁשָ בָּ ּלוֹ. ׁשַ נּוָחה ׁשֶ זֹאת ַהמְּ

   ֵּפרּוֵׁשי ִמִלים

ָעִכים - ַמֲאֵפי ָּבֵצק ָהֲעׂשּוִיים ְּבצּוַרת ַטָּבעֹות )ֵּביַגאַלאְך(. ּכְ

ִמיֵני ְמִתיָקה - ַמְמָתִקים.

ַמֲאִזיִנים

ל ַהּנּוָמה" ֵמן ׁשֶ ָ ָנב ַהּשׁ ִמּתֹוְך “ַהּזָ
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ִּכְתבּו : ָמה עֹוִׂשים ְּבַׁשָּבת ַעל ִּפי ַהִׁשיר?

ֵאיְך ִמְתַרֲחִׁשים ַהְדָבִרים ְּבַׁשָּבת ַעל ִּפי ַהִׁשיר?

ַסְמנּו. 

ַמֵהר־ַמֵהר   

ְלַאט־ְלַאט  

ְּכמֹו ְּבָכל יֹום ַאֵחר  

ַמדּוַע ְלַדֲעְתֶכם ְּבַׁשָּבת ַהֹּכל ַנֲעֶׂשה ְלַאט־ְלַאט?   •
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ָמה עֹוׂשֹות ְּבַׁשָּבת ַהַחיֹות ֶׁשַּבִׁשיר?

ַסְמנּו ְּבָכל זּוג ְתמּונֹות ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִׁשיר.

ַהִאם תּוְכלּו ְלַנֵחׁש ִמיהּו נּוָמה נּום? 

ִּכְתבּו אֹו ַצְירּו.
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ַעל תֹוָרה ׁשֶּבְַעל ּפֶה, 

ַעל ֲחכֵָמינּו זִכְרֹונָם לִבְָרכָה וְַעל ִמְדְרׁשֵי ַאגָָדה

לְַעם יִׂשְָרֵאל יֵׁש תֹוָרה ּכְתּובָה וְתֹוָרה ׁשֶָעבְָרה ּבְַעל ּפֶה 

ִמדֹור לְדֹור. 

ֶאת ַהתֹוָרה ׁשֶָעבְָרה ּבְַעל ּפֶה ּכָתַב לִפְנֵי ׁשָנִים ַרּבֹות ָחכָם 

ּבְׁשֵם ַרּבִי יְהּוָדה ַהנָׂשִיא.  הּוא ּכָתַב אֹותָה ּכְֵדי ׁשֶֹלא תִׁשָכַח. 

ַרּבִי יְהּוָדה ַהנָׂשִיא ִהׁשְתַיְֵך לְִקבּוצָה גְדֹולָה ׁשֶל תַלְִמיֵדי ֲחכִָמים 

ַהנְִקֵראת ֲחזַ"ל  )ֲחכֵָמינּו זִכְרֹונָם לִבְָרכָה(. 

ֲחזַ"ל ּכָתְבּו ַהלָכֹות וְִחּבְרּו גַם ִמְדְרׁשֵי ַאגָָדה. 

נֹוׂשְִאים  ַהַמְסּבִיִרים  ּופֵרּוׁשִים  ִסּפּוִרים  ֵהם  ַאגָָדה  ִמְדְרׁשֵי 

ׁשֹונִים ַהֻמזְּכִָרים ּבַתָנָ"ְך. 

ַמֲאִזיִנים
ֶקבֶר ַרּבִי יְהּוָדה 

ַהנָׂשִיא ּבְבֵית ׁשְָעִרים
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ִלְפֵניֶכם ִמְדַרׁש ַאָגָדה ֶׁשָּכְתבּו ֲחַז"ל.

ִמְדַרׁש ָהַאגָָדה ׁשֶתְִקְראּו ּכֵָעת נִכְתַב לִפְנֵי ׁשָנִים ַרּבֹות, וְלָכֵן 

ַהׂשָפָה ׁשֶּבָה נִכְתַב ׁשֹונָה ְמַעט ֵמַהׂשָפָה ׁשֶלָנּו ַהיֹום.

ַמֲאִזיִנים

ת ּבָ ל ׁשַ ְבִלין ׁשֶ ּתַ

ל צֹוֵנן,  יִלין ׁשֶ ְבׁשִ ת, ֵהִביא ְלָפָניו ּתַ ּבָ ׁשַ ה ְלַאְנטֹוִנינֹוס ּבְ ה ְסֻעּדָ נּו ָעׂשָ ַרּבֵ
ל  יִלין ׁשֶ ְבׁשִ חֹול, ֵהִביא ְלָפָניו ּתַ ה ּבְ ה לֹו ְסֻעּדָ ָאַכל ֵמֶהם ְוָעַרב לֹו, ָעׂשָ

רֹוְתִחין.
ָאַמר ַאְנטֹוִנינֹוס: אֹוָתם ָעְרבּו ִלי יֹוֵתר ֵמֵאלּו.

ל ֶמֶלְך ָחֵסר  ֶבל ֵהם ֲחֵסִרים. ָאַמר לֹו: ְוִכי ֵיׁש ֵקיָלִרין ׁשֶ י: ּתֶ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ת?  ּבָ ת ֵהם ֲחֵסִרים – ֵיׁש ְלָך ׁשַ ּבָ לּום? ָאַמר לֹו: ׁשַ ּכְ

ה, יא ית ַרּבָ ֵראׁשִ י ּבְ ַעל ּפִ
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ת. ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְלַאְנטֹוִנינֹוס ְסֻעּדָ נּו ָעׂשָ       ַרּבֵ

ַרֵּבנּו הּוא ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָנִׂשיא. ַרֵּבנּו ָׁשַמר ַׁשָּבת, ְוָלֵכן ִהְקִּפיד 

ֹלא ְלַבֵׁשל ַמֲאָכִלים ְּבַׁשָּבת.

 ַאְנטֹוִנינֹוס ָהָיה ֶמֶלְך רֹוָמִאי.

     ָאַמר ַאְנטֹוִנינֹוס: אֹוָתם ָעְרבּו ִלי יֹוֵתר ֵמֵאלּו.

ֵאילּו ַמֲאָכִלים ָהיּו ְטִעיִמים יֹוֵתר ְלַאְנטֹוִנינֹוס?

ל צֹוֵנן, ָאַכל ֵמֶהם ְוָעַרב לֹו, יִלין ׁשֶ ְבׁשִ ֵהִביא ְלָפָניו ּתַ
ל רֹוְתִחין. יִלין ׁשֶ ְבׁשִ חֹול, ֵהִביא ְלָפָניו ּתַ ה ּבְ ה לֹו ְסֻעּדָ ָעׂשָ

ְנַנֶסה ְלָהִבין ֶאת ַהִמִלים ְוַהִבּטּוִיים ִמִמְדַרׁש ָהַאָגָדה: צֹוֵנן, 

ָעַרב לֹו, ְסֻעָדה ְּבחֹול, ַתְבִׁשיִלין ֶׁשל רֹוְתִחין.

ָמה ֵהִכין ַרֵּבנּו ַלֶמֶלְך ַאְנטֹוִנינֹוס ְּבַׁשָּבת ּוָמה ֵהִכין לֹו 

ְּביֹום חֹול?

 

ת ֵהם ֲחֵסִרים –  ּבָ ֶבל ֵהם ֲחֵסִרים... ׁשַ י: ּתֶ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ת? ּבָ ֵיׁש ְלָך ׁשַ

ְנַנֶסה ְלָהִבין ֶאת ַהִמָלה ֶתֶבל.

ְלִפי ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָנִׂשיא, ֵאיֶזה ַתְבִלין ָהָיה ָחֵסר ְלַאְנטֹוִנינֹוס 

ָּבֲארּוָחה ֶׁשָאַכל ְּביֹום חֹול?
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הַמֲאִזיִנים ִפּלָ לֹום / ִמּתֹוְך ִסּדּור ַהּתְ ָ לֹום ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשָ

ְּכֶׁשחֹוְזִרים ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת נֹוֲהִגים ָלִׁשיר ֶאת ַהִּפיּוט 

)ִׁשיר ֹקֶדׁש( "ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם". 

לֹום" ֻחַּבר ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות  ַהִּפיּוט "ָשׁלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ

ְוהּוא ְמֻבָסס ַעל ַאָגָדה ֶׁשל ֲחַז"ל ַהְמַסֶּפֶרת ַעל ְׁשֵני ַמְלָאִכים 

ַהְמַלִוים ֶאת ָהָאָדם ְּכֶׁשהּוא חֹוֵזר ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלֵביתֹו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת.

ַּבִּפיּוט ֲאַנְחנּו ּפֹוִנים ַלַמְלָאִכים ֶׁשִנְכְנסּו ֶאל ַהַּבִית, ְמָבְרִכים אֹוָתם 

ּוְמַבְקִׁשים ֶׁשְיָבְרכּו ַגם אֹוָתנּו. 

28



ה ִפּלָ לֹום / ִמּתֹוְך ִסּדּור ַהּתְ ָ לֹום ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשָ

לֹום, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבֹוֲאֶכם ְלׁשָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְרכּוִני ְלׁשָ ּבָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום, ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ֵצאְתֶכם ְלׁשָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

ַמֲאִזיִנים

לֹום".  ַהֲאִזינּו ַּבִמְרֶׁשֶתת ַלִּפיּוט "ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ

ִאם ַאֶתם ַמִּכיִרים אֹותֹו – ִהְצָטְרפּו ַלִׁשיָרה. 
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ִּכְתבּו : ְלִמי ּפֹוִנים ַּבִּפיּוט? 

ַהִקיפּו ֶאת ְׁשֵתי ַהִמִלים ָהִראׁשֹונֹות ְּבָכל ַּבִית.

ָמה ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַלַמְלָאִכים? 

ִּכְתבּו ֶאת ֶהָחֵסר. ֵהָעְזרּו ַּבִמִלים ֶׁשִהַקְפֶתם.

1. ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם  

2. ּבֹוֲאֶכם   

 .3  

 .4  

ִּכְתבּו : ַהִאם ְׁשַמְעֶתם ֶאת ַהִׁשיר ֶּבָעָבר? ֵהיָכן?
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בּוַע טֹוב / ִרְבָקה ֱאִליצּור ׁשָ
 

ה ּכֹוָכב ִהּנֵ
ְועֹוד ּכֹוָכב

ת. ְועֹוד ּכֹוָכב ִנּצָ
ת ּבָ , ׁשַ ָבר ָהַלְכּתְ י ּכְ ֲחָבל ּכִ

ָבר ָיָצאת... י ּכְ ֲחָבל ּכִ
 

ה ִפּלָ ב ִמן ַהּתְ א ׁשָ ְוַאּבָ
ָלה. ל ַהְבּדָ ָבר ֵנר ׁשֶ ּדֹוֵלק ּכְ

 
ָחה ּפָ ׁשְ ֶאָחד ֶאָחד ַהּמִ

ם ְמִריָחה. ֻקְפַסת ַהּבֹׁשֶ
 

ֲחבּוָרה ִעיר ּבַ ְוַהּצָ
ְקָרה. ר ַעד ַהּתִ ֵמִניף ַהּנֵ

 
ֶרְך ָלְך, ר ַהּדֶ ֵמִאיר ַהּנֵ

בּוַע טֹוב ּוְמֹבָרְך! ׁשָ

לֹום ָלְך אֹוַרַחת" ִמּתֹוְך "ׁשָ

ַמֲאִזיִנים

ֵאיְך ַאֶתם ַמְרִגיִׁשים ַּכֲאֶׁשר יֹוֵצאת ַהַׁשָּבת? 
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ַסְמנּו : ַהִׁשיר ְמָתֵאר ָמה קֹוֶרה - 

ִלְפֵני ַׁשָּבת   

ְּבַׁשָּבת   

ְּבֵצאת ַהַׁשָּבת   

ַהִקיפּו ַּבִׁשיר ֶאת ַהִמִלים ֶׁשָעְזרּו ָלֶכם ַלֲענֹות ַעל ְׁשֵאָלה זֹו. 

ִקְראּו ֶאת ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ַּבִׁשיר.

ַסְמנּו : ַּכָּמה ּכֹוָכִבים ְצִריִכים ִלְראֹות ַּבָׁשַמִים ְּכֵדי ָלַדַעת

ֶׁשַהַׁשָּבת יֹוֵצאת? 

2 

3 

20 

ֶטֶקס ַהַהְבָדָלה הּוא ֶטֶקס ֶׁשעֹוְרִכים ְּבמֹוָצֵאי ַהַׁשָּבת ְּכֵדי ְלַצֵין ֶאת 
ִסיּוָמה ֶׁשל ַהַׁשָּבת, ְוֶאת ְתִחיָלָתם ֶׁשל ְיֵמי ַהָׁשבּוַע ָהְרִגיִלים.  

ִּכְתבּו : ַמדּוַע קֹוְרִאים ַלַהְבָדָלה ְּבֵׁשם ֶזה?  
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ִלְפֵניֶכם ְתמּונֹות ִמֶטֶקס ַהְבָדָלה.

ַהֲעִתיקּו ִמן ַהִׁשיר ִמְׁשָּפט ַמְתִאים ְלָכל ְתמּוָנה.

ַסְמנּו : ָמה אֹוְמִרים ְּבִסיּומֹו ֶׁשל ֶטֶקס ַהַהְבָדָלה?

   ַחג ָׂשֵמַח       ַׁשָּבת ָׁשלֹום        ָׁשבּוַע טֹוב

ַאֶתם ֻמְזָמִנים ִלְקֹרא

ֶאת ַהִׁשיר

"ַּבַׁשָּבתֹות ֲאִני חֹוֵׁשב" 

ֵמֵאת ַיֲעֹקב ֶסֶתר.
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