


 

 
 

 הלוואה כנגד נכסי נדל"ן
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 במתן עוסקתה פיננסית מימון קרן הינה קרן אקספו
 .ן"נדל בטחונות כנגד ואמין מהיר, מקצועי באופן אשראי

 .תגובה מהירות עם ותיקה קרן קרן אקספו הינה
, מוקדם רעוןיפ עמלות ללא, ומקצועי אישי שירותה

 !וקל יעיל פשוט תהליך, יצירתיים פתרונות
 

 התחייבות!    ללאו    מקצועי   לייעוץ 

 5236378-03: חייגו
 www.expo-fund.co.il באינטרנט בכתובתניתן למצוא אותנו 

 חוק לפי 54375 מספר אשראי למתן מורחב רישיון בעלת הינה 514819291. פ.ח מ"בע אקספו קרן
  .2016-ו"התשע(, מוסדרים פיננסיים שירותים) פיננסיים שירותים על הפיקוח

 הליכי הוצאה לפועל.ריבית פיגורים וחיוב ברעון ההלוואה עלול לגרור יאי עמידה בפ

 
 

2



על הקונצרט
עם צמיחת הישוב היהודי באמריקה בתחילת 
המאה ה-20 וההגירה של החזנים לאמריקה, 
נולד המושג "תור הזהב של החזנות". חזנים רבים 
ומוכרים החלו להתפרסם עם בואם לאמריקה, 
ועם התפתחות אפשרויות ההקלטה המגוונות 
שם. החזנים: משה אוישר, לייב גלנץ, משה 
גנטשוף, שמואל מלבסקי, זבולון קוורטין, 
משה ודוד קוסביצקי, יוסל'ה רוזנבלט, מרדכי 
הרשמן ודוד רויטמן - דור של חזנים, שבאמצעות 
תקליטי החזנות שיצאו באמריקה, הביא לעולם 
את "קולות הזהב" של החזנות הישנה, המוכרת 

והאהובה עלינו כל כך.

בדורנו, התווספו חזנים נוספים שפנינים יוצאים 
מגרונם, וממשיכים את דרכם של חזני "תור 
הזהב". מבין הבולטים שבהם החזנים יצחק 
מאיר הלפגוט ושי אברמסון, ש"קולות הזהב" 
שלהם מהדהדים כבר שנים רבות, בבתי הכנסת 
ומעל בימות הקונצרטים ברחבי העולם. הערב 
הם ישמיעו לנו מגוון רחב של יצירות חזנות, 

שירים חסידיים, שירים ישראליים ועוד.

פנחס )פיני( ספקטור, הידוע בכינוי פיניע חזן, 
היה חזן חצר חסידות בויאן ומלחין מפורסם 
בולט  מקום  לו  הקנו  יצירותיו  באוקראינה. 
במוזיקה החסידית של ראשית המאה ה-20. 
בהשפעת רבי יצחק מבויאן, נמנע מלהקליט 
את עצמו שר, עקב החשש שיהודים ישמעו 

את שירתו בשבת.

את יצירתו "בצאת ישראל ממצרים", הרחיב 
ועיבד ד"ר מרדכי סובול לבקשת משפחתו בשנת 
1978, והיא בוצעה לראשונה בתקליט מיצירותיו, 

ע"י החזן בנימין אונגר. 

בקונצרט "יובל" שנערך בשנת 1990, הושמעה 
אליעזר  חיים  החזן  עם  לראשונה  זו  יצירה 

הרשטיק והיא תבוצע הערב ע"י יצחק מאיר 
הלפגוט.

משה אוישר, יליד בסרביה, היה בעל קול בריטון 
לירי עוצמתי, כונה "הארי השואג". במקביל 
להקפדה על שמירת הנוסחים הנהוגים אצל יהודי 
בסרביה ולשימוש במוטיבים עממיים רומנים, 
הושפע אוישר ממוזיקת הג'אז, מה שהשפיע 
רבות על המקצבים בהם שר חזנות. את זאת ניתן 
לשמוע בקטעי החזנות שהקליט עבור הסרטים 
בהם שיחק את תפקיד החזן. בקונצרט הערב 
נשמיע את היצירה "אב הרחמים" מהוצאת 
ספר תורה, שכתב במיוחד עבורו, אברהם )אייב( 

אלשטיין. 

"התפילה לשלום חיילי צה"ל" תוקנה על ידי 
הרב שלמה גורן בימי ראשית המדינה, והיא 
נאמרת בימי שבת ובמועדים, בצמוד ל"תפילה 
לשלום המדינה". בתחילה, היא הייתה נאמרת 
ללא ניגון מיוחד, בשנים האחרונות, הולחנה 
תפילה זו ע"י החזנים יעקב מוצן וישראל רנד וכן 
ע"י מרדכי סובול. חזנים רבים מבצעים תפילה 
זו במנגינת השיר "ארץ צבי", שהולחן ע"י דובי 
זלצר ובוצע לראשונה ע"י יהורם גאון בסרט 
"מבצע יהונתן". הערב נשמע זאת ע"י החזן 

הראשי לצה"ל שי אברמסון.

מרדכי ירדני, תלמידו של המנצח ליאו ליוב וחברו 
הקרוב של חיים נחמן ביאליק, כתב מאמרים 
וספרים והלחין יצירות חזנות. את היצירה "אשא 
עיני אל ההרים", מסר למשה קוסביצקי והיא 
זכתה לפרסום עולמי על ידו. הערב, תבוצע 

היצירה ע"י שי אברמסון.

חזן  המשמש  פינקלשטיין,  מאיר  החזן 
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ביוסטון שבטקסס, מרבה להרצות על תולדות 

הליטורגיקה היהודית, מלמד וחונך חזנים צעירים, 

והלחין יותר מ 150 יצירות. המפורסמת שבהן 

היא "לדור ודור" שקנתה לה מקום של כבוד 

בעולם החזנות, וחזנים רבים משמיעים אותה 

בתפילותיהם.

"אדרבה", "תניא", "שטר התנאים" ועוד לחנים 

רבים, נולדו בליבו החם של גדול מלחיני דורנו 

בעולם המוסיקה החסידית – יוסי גרין. הערב 

בחרנו להשמיע את "רצה", בדואט מיוחד של 

יצחק מאיר הלפגוט ושי אברמסון.

ברכת "יראו עיננו", הנאמרת בחו"ל, בתפילת 

ערבית, אחר ברכת השכיבנו, מקפלת בתוכה 

מקבץ של פסוקים. ברכה זו מכונה גם ברכת 

"ברוך ה' לעולם" או ברכת "המלך בכבודו". 

שלום  נשמע הערב את יצירתו הנפלאה של 

סקונדה שפורסמה ע"י החזן ריצ'רד טאקר.

בחזרת הש"ץ, כשהחזן מגיע ל"מודים אנחנו 

לך", הקהל אומר בלחש "מודים דרבנן" ומדוע? 

כי הודיה חייבת להיאמר על ידי המודה בעצמו 

ולא על ידי שליח. הערב ישמש החזן יצחק מאיר 

הלפגוט כשליח שלנו, ליצירה המיוחדת של 

יצחק קמינסקי, אוסקר ג'וליוס ומרדכי סובול, 

יצירה בה המקהלה מתפללת "מודים דרבנן" עם 

החזן המתפלל "מודים אנחנו לך".

האזנה נעימה
חגי אפרתי

הרשמו למנוי חינם לדף של "יובל" 
ותהנו  ובמהירות,  ביוטיוב בקלות 
מהיצירות המובילות של עולם החזנות. 

שלב ראשון - הכנסו לאתר היוטיוב.

שלב שני - רשמו בשורת החיפוש ״יובל 
האנסמבל הישראלי לחזנות״ 

שלב שלישי - מצד שמאל באדום - לחצו 
על ״הרשמה למנוי״

Subscribeמנוי ליובל ביוטיוב 
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לפרטים נוספים פנו למקצוענים בהשקעות 8860 *

כפוף לתנאי הבנק. האמור הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה לקבלת פיקדונות. 

 פיקדונות לטווח קצר ובינוני
 המציעים נזילות גבוהה
בריבית אטרקטיבית

פיקדונות לטווח בינוני עם ריבית שעולה 
לאורך התקופה, ואפשרות למשיכת 

הכסף בנקודות יציאה ידועות

פיקדון לטווח בינוני עם ריבית 
מעולה שקופצת ועולה, ואפשרות 
למשיכת הכסף בהודעה מראש

פיקדון ליצ׳יפיקדון תפוז פיקדון רימונים

להתקדם ולהישאר בן אדם

לא יודעים איפה להשקיע?

הפיקדונות של מזרחי-טפחות 
שומרים על הכסף בטוח
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האומנים המשתתפים:

אופיר סובול 
מנהל מוסיקלי ומנצח

כישרונו המוזיקלי של אופיר 
סובול התגלה בהיותו ילד. 
השתתף   5 בן  כשהיה 
במקהלת "פרחי בני ברק", 
כסולן.  גם  שימש  שם 
במקהלות  גם  השתתף 
ברחובות  הדר"  "פרחי 
ו"פרחי פתח תקוה" וכן שר 
כילד עם מקהלת החזנים "יובל" בקונצרטים 
לחזנות תחת שרביטו של אביו - המנצח ד"ר 
מרדכי סובול ז"ל. למד באקדמיה למוזיקה בתל 
אביב, השתלם בעיבוד ובניצוח אצל ד"ר חנן 

וינטרניץ ואצל מאסטרו לאסלו רוט. משמש 
כמנהלה המוזיקלי וכמנצחה של מקהלת הרבנות 
הצבאית, להקת "סולן" ומקהלת "רינת ישראל". 
הופיע כמנצח אורח עם התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית, תזמורת "סימפונט" רעננה והתזמורת 
הסימפונית של אשדוד. בחו"ל ניצח על התזמורות 
של סידני ומלבורן, התזמורת הסימפונית של ניו 
יורק, תזמורת UCLA, מיאמי ועוד. עיבד ותזמר 
יצירות לשלל הרכבים והפיק עשרות  מאות 
דיסקים והופעות בארץ ובעולם. עם פטירת אביו, 
ד"ר מרדכי סובול ז"ל, מונה למנהל המוזיקלי 
והמנצח של האנסמבל הישראלי לחזנות "יובל".

יצחק מאיר הלפגוט
ארה"ב

נולד בבני ברק למשפחה 
גור.  חסידי  עם  הנמנית 
דודו הוא החזן חיים אדלר. 

במוסדות  והתחנך  גדל 
ר  ח א ל  . ר ו ג ת  ו ד י ס ח
שהתפרסם ע"י ד"ר מרדכי 
סובול ובעקבות עבודתו 
בבתי כנסת בארצות הברית, עבר להתגורר 
בשכונת בורו פארק בניו יורק. הלפגוט השתלם 
בחזנות אצל החזנים: נפתלי הרשטיק, יצחק 
אשל, שמואל ברוך טאובה וד"ר מרדכי סובול. 
להלפגוט קול טנור ספינטו, בעל עוצמת קול 
מיוחדת ומנעד רחב מאוד, ומבצע בכישרון רב 
יצירות שהתפרסמו על ידי גדולי החזנים: יוסל'ה 

רוזנבלט, משה ודוד קוסביצקי ועוד. הלפגוט 
מוזמן תדיר לקונצרטים ושבתות חזנות בארץ 
ובעולם. הוא הופיע בבתי הכנסת המפוארים 
ביותר ובאולמות הקונצרטים החשובים ביותר 
בהם: "לינקולן סנטר", "המטרופוליטן אופרה", 

"מדיסון סקוור גארדן" וכן גם בבית הלבן. 

הלפגוט מביא את בשורת החזנות לעולם כבר 
יותר מ-2 עשורים, ואין כמעט מקום בגלובוס 
הלפגוט  שימש  בעבר  בו.  הדהד  לא  שקולו 
כחזן ראשי של הקהילה היהודית בפרנקפורט 

– גרמניה, במשך 7 שנים. 

כיום משמש כחזן ראשי בבית הכנסת הגדול 
"פארק איסט" במנהטן - ניו יורק. הלפגוט הוציא 5 
אלבומי חזנות משובחים עם המקהלה והתזמורת 
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אברמסון שי 
ישראל 

ונחשף  בירושלים,  נולד 
לראשונה לעולם החזנות 
עוד  היהודית  והשירה 
בהיותו נער במקהלת בית 
הכנסת הגדול בירושלים, 
תחת שרביטו של המנצח 
אלי יפה. במעלה הדרך, 
למד והעמיק בהשכלתו 
המוסיקאלית אצל מיטב המורים בארץ, ובהם: 
אלי יפה, החזנים משה שטרן, נפתלי הרשטיק 

והד"ר מרדכי סובול ז"ל.

במהלך שנת 2008, מונה לתפקיד החזן הראשי 
וקודם  גבי אשכנזי,  לצה"ל, ע"י הרמטכ"ל 
השתחרר   2017 בשנת  אלוף.  סגן  לדרגת 
מצבא קבע, ומאז משמש בתפקיד כאזרח 
עובד צה"ל, לצד פעילותו המוזיקלית הענפה 

במישור האזרחי.

אברמסון, המשמש כחזן הייצוגי של מדינת 
ישראל, מופיע באירועים הממלכתיים, מלווה 
את אישי המדינה בטקסים ואירועים ומייצג 
בין היתר כחזן וזמר את צה"ל, משרד הבטחון, 

משרדי הממשלה, כנסת ישראל, גופים רשמיים 
ומוסדות המדינה.

שי מופיע עם מיטב הזמרים והמוזיקאים בדורנו, 
מלווה בתזמורות, מקהלות והרכבים מוזיקליים 
)בארץ ובעולם( ברפרטואר רחב ומגוון, הכולל 
מוסיקה קלאסית וחזנות, שירה עברית/ארץ 
ישראלית ואף מוסיקת פופ – רוק. כל זאת לצד 
הופעות בחתונות, אירועים פרטיים ובתפילות 

בבתי הכנסת בארץ ובתפוצות.

שי הפיק עד כה שלושה דיסקים הכוללים אוסף 
של הקלטות עם הרכבים מגוונים, וכן הפקה 
מיוחדת בליווי תזמורת סימפונית ליצירות חזנות 
ותפילות, לצד שירים ביידיש ושירים נפוליטנים. 

בשנים 2021-2020, השתתף בתכנית מנהיגות 
בתרבות מטעם מכון מנדל למנהיגות, וסיים 

כבוגר מחזור ד'.

שי בעל קול טנור לירי, מצליח בקולו המיוחד, 
אישיותו הכובשת והופעתו הייצוגית, לרגש ולחבר 
לעולם המוזיקה והמורשת היהודית, קהלים 

מגוונים בעולם כולו.

הסימפונית SFY בניצוחו של ד"ר מרדכי סובול וכן 

השתתף כחזן אורח באלבומים נוספים. במיוחד 

עבורו, חיבר ד"ר מרדכי סובול במשך השנים, 

כמה וכמה יצירות, ביניהם: "אבות", "העושה 

לנו ניסים", "אשר בדברו", "מי שברך לחיילי 
צה"ל" ועוד. הלפגוט החל את דרכו ב"יובל" 
בשנת 2001 , ומשנת 2004 ועד היום, משתתף 
בקביעות בקונצרטי ה"גאלה" המפוארים של 

"יובל", המתקיימים אחת לשנה. 
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מקהלת החזנים "יובל" 
 1988 נוסדה בשנת  "יובל"  מקהלת החזנים 
מרדכי סובול ז"ל, ששימש כמנצח  ע"י ד"ר 
וכמנהלה המוזיקלי עד פטירתו הפתאומית בין 
כסה לעשור בשנת תשע"ט. המקהלה מונה 38 
זמרים, שחלקם משמשים כחזנים ברחבי העולם. 
מקהלת "יובל" שותפה לחזונו של מרדכי סובול 
מזה 30 שנה, והשתתפה במאות קונצרטים 

בהיכל התרבות בתל אביב ובארצות הברית, 

בהם השתתפו גדולי החזנים ואשר זכו לתהילה 

בכל רחבי העולם. סדרות הקונצרטים ימשיכו 

להתקיים תחת שרביטו של אופיר סובול, שמונה 

ע"י הנהלת עמותת "יובל" כמנצח וכמנהלה 

המוזיקלי.

מקהלת זמרתי-ה
מקהלת "זמרתי-ה" נוסדה בשנת 2007 על ידי ד"ר 
אורי אהרן המשמש כמנצח וכמנהלה המוזיקלי 
וע"י יעקב רינגלר המשמש כמנהלה. המקהלה 
מורכבת מזמרים המשמשים כשליחי ציבור בבתי 
כנסת ואשר אוהבים את השירה והחזנות הדתית. 
מאז הקמתה, ביצעה המקהלה כ-200 הופעות 
שונות, הופעות בקונצרטים, בתפילות שבת, 
בבתי אבות, במחלקות סיעודיות ובבתי ספר. 
המקהלה הופיעה בטקס הדלקת המשואות, בהר 

הרצל, בקונצרטים חגיגיים בהיכל התרבות בת"א, 
בקהילות בחו"ל ובפסטיבלים יהודיים ברחבי 
העולם. פעילות המקהלה נעשית בהתנדבות 

מלאה של חבריה, מתוך אהבת החזנות.

על המקהלות

ד"ר אורי )אוריאל( אהרן 
מנצח מקהלת "זמרת-יה"
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Tonight's Program     |     היצירות המבוצעות הערב

מילים: חיים חפרהנני כאן1
לחן: דובי זלצר

ביצוע: יצחק מאיר 
הלפגוט, שי אברמסון 

והמקהלות

ביצוע: שי אברמסוןלחן: מרדכי ירדניאשא עיני2

לחן: פנחס ספקטור ומרדכי בצאת ישראל3
סובול

ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט 
והמקהלות

לחן: מאיר פינקלשטייןלדור ודור4
ביצוע: שי אברמסון 

והמקהלות

ביצוע: יצחק מאיר הלפגוטלחן: יוסל'ה רוזנבלטאחינו כל בית ישראל5

לחן: אברהם )אייב( אלשטייןאב הרחמים6
ביצוע: שי אברמסון 

והמקהלות

לחן: יוסי גריןרצה ה׳7
ביצוע: יצחק מאיר 

הלפגוט, שי אברמסון 
והמקהלות

intermission הפסקה

מילים: יורם טהרלב בללייקה1
לחן: קובי אשרת

ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט 
והמקהלות

בשלום )עלובי 2
החיים(

מילים: אהוד מנור 
לחן: קלוד מישל שנברג

ביצוע: שי אברמסון

ביצוע: יצחק מאיר הלפגוטלחן: שלום סקונדהיראו עינינו3

לחן: יוסל'ה רוזנבלטהמבדיל4
ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט 

ושי אברמסון

מי שברך לחיילי 5
צה״ל

מילים: הרב שלמה גורן 

לחן: דובי זלצר
ביצוע: שי אברמסון 

והמקהלות

לחן: קמינסקי/ג'וליוס/סובולמודים אנחנו לך6
ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט 

והמקהלות

לחן: האדמו"ר חיים שאול טוב להודות7
ממודז'יץ

ביצוע: יצחק מאיר 
הלפגוט, שי אברמסון 

והמקהלות 

* שינויים אפשריים 11



“יובל” האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה יהודית 
מיסודו של ד”ר מרדכי סובול ז”ל

עיבודיםמקהלת “זמרת-יה”מקהלת החזנים “יובל”הנהלת “יובל”
ד”ר מרדכי סובול ז”לבן שלום שלמהאופיר אברהםשמעון הייבלום -יו"ר

אופיר סובולברייטמן יצחקאפרתי חגיאריה ברנוביץ

ברנשטיין מיכהבהט קובינח גרינוולד

תזמוריםגטרר יוסיבורג דבחיים זליכוב
ד”ר מרדכי סובול ז”לגלבר חיים יהודהבלוך יוסףיהודה יוד

אופיר סובולגליק יצחקבן עזרא דודמיכה ינון

ד”ר חנן וינטרניץ ז”לגרוסמן אברהםברבר יעקבמאיר נגה

לאסלו רוטגרוסמן דניאלבש יעקב

דולינסקי בנימיןג’ורג’ ישראלרואה חשבון

שיף הזנפרץ ושות׳ רו״ח 
RSMהרץ משהגבלינגר אילן

שיווק מופעויינדליג סמיגוטמן אביגדור
ציפי ברגמןכהן אברהםגולדשטיין דודיקירי ״יובל״

זהבה מילשטייןכהן דודוגיטלר נתןשלמה גרופמן

מירי קלנרכץ בניגלעדי יששכרפרופ׳ יעקב פרנקל

לוי נתנאלגלעדי משהיוסי פלג-ביליג

עיצוב והפקהלוקרט פיירגרינפלד שמואללוי רחמני ז״ל
פרסום “בריש גלי”סבור יהודההורניק ישי

מנהל מוזיקלי ומנצח 
מקהלת  ״יובל״

פלגר איציקכנה עזריה

מסכים ומולטימדיהקאופמן נעםלובצקי אושי
איציק דניאל-מדיה פרוקלטר מרדכימושקוביץ משהאופיר סובול

קליין גבריאלנוף אהרון

מנהל מוזיקלי ומנצח 
מקהלת  ״זמרת-יה״

צילום בוידאורינגל קוביסבאן רמי
אריאל וייסשולי שמעוןפולק יעקב

שוסהיים יחיאלפומרנץ משהדר׳ אורי אהרון

הגברהשטיינר ברוךפופובר בצלאלפסנתרנים:
סימול בע"משטיינר יצחקקוזידלו יהודהריטה פלדמן

שפיצר נפתליקינד הרצלדניאל שפי

שפיר אוהדקראוס אלי

שוק ישראל

שפיר משה
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|    מילים ליצירות    | 

1. הנני כאן
מילים: חיים חפר | לחן: דובי זלצר | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, שי אברמסון והמקהלות

ֲאִני הֹוֵלְך ֵאַלִיְך ָּכל ָיַמי,

ֲאִני הֹוֵלְך ֵאַלִיְך ְמֻסְנָּור,

ָהֲאָבִנים ּפֹוְצעֹות ֶאת ַּכּפֹוַתי,

ֲאָבל ֲאִני ֵאיִני ַמְרִּגיׁש ָּדָבר.

ָה, ֲאִני חֹוֵזר ֵמֶאֶרץ ֹלֹא ְזרּועָּ

ֵרְך. מֹוִׁשיט ָיִדי ִלְלֹטף ֶאת ְׂשעָּ

ה, ִהְנִני ָּכאן, ַאְך ְּכמֹו יֹוָּנה ְּפצּועָּ

ֵרְך. ֲאִני נֹוֵפל ָּתִמיד מּול ְׂשעַּ

ֲאִני חֹוֵזר ְּבֶאֶלף ִּגְלּגּוִלים,

ֲאִני ָנִזיר ֶּבן ֶמֶלְך ְוַקְבַּצן,

ִלים, ּוַבֵּלילֹות ִלְבּכֹות ַעל ׁשּוּעֲ

ֲאִני חֹוֵלם ְוֵער ָּבְך ּבֹו ַּבְּזַמן.

ֲאִני רֹוֶאה אֹוָּתְך ָּהְרחֹוָּקה,

ְּכמֹו ְנִסיָכה ְׁשבּוָיה ַּבִּמְגָּדִלים,

ֵּבין סֹוָּרִגים יֹוֶׁשֶבת ּוְמַחָּכה,

ֱאֹלִהים, ָהֱאֹלִהים ְּגדֹוִלים .

ִּפְזמֹון:

ִהְנִני ָּכאן ְּכמֹו ִצּפֹוִרים ָחגֹות.

ִהְנִני ָּכאן ַמִּביט ִמן ַהַּגּגֹות.

ִהְנִני ָּכאן ְּכמֹו ֶאֶבן ַּבָּגֵדר,

ְּכמֹו ֶסַלע ְּכמֹו ְּבֵאר,

ֲאִני ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּתִמיד חֹוֵזר.
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עֹוד ִּתָּׁשַמע ִׁשיַרת ַהְלִוִּיים,

ְועֹוד ָיׁשּוב ְוִיְתַנֵּגן ֶמְייתר,

ִׁשיֵרי ָּדִוד ָיִאירּו ָלְך ָּפִנים,

ּוִמְגָּדִלים ָירּומּו ַעד ַצַּואר.

עֹוְמדֹות ַרְגַלי ְּבַפֲאֵתי ָהִעיר,

ה זֹוֶלֶגת ָלּה ַאְך ֹלא ַלָּׁשְוא, ִּדְמעָּ

ִאם ֶאְׁשָּכֲחָך ִנְׁשַּבְעִּתי ִעיר ָּדִוד,

ִעיִרי ֶׁשִּלי ִעם ֶּכֶתר ֶׁשל ַּזָּהב.

2. אשא עיני אל ההרים
לחן: מרדכי ירדני | ביצוע: שי אברמסון

ֶרץ . ַאל- ִיֵּתן ַלּמֹוט  ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל-ֶהָּהִרים, ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי . ֶעְזִרי ֵמִעם ה' ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ַּואָּ

 ַרְגֶלָך ַאל-ָינּום ׁשְֹמֶרָך . ִהֵּנה ֹלא-ָינּום ְוֹלא ִיַּׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָּרֵאל. ה' ׁשְֹמֶרָך ה' ִצְּלָך ַעל-ַיד ְיִמיֶנָך.

יֹוָּמם ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא-ַיֶּכָּכה, ְוָּיֵרַח ַבַּלְיָּלה. ה' ִיְׁשָּמְרָך ִמָּכל-ָרע:  ִיְׁשֹמר ֶאת-ַנְפֶׁשָך. ה' ִיְׁשֹמר-

ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעָּתה ְוַעד- עֹוָּלם.

3. בצאת ישראל
לחן: פנחס ספקטור ומרדכי סובול | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות

ְּבֵצאת ִיְׂשָּרֵאל ִמִּמְצַּרִים ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז : ַּהְיָּתה ְיהּוָּדה ְלָּקְדׁשֹו ִיְׂשָּרֵאל ַמְמְׁשלֹוָּתיו : 

חֹור : ֶהָּהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ָצָאן : ַמה ְּלָך ַהָּים  ה ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלאָּ ַהָּים ָּראֳּ

חֹור : ֶהָּהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ָצָאן : ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי  ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלאָּ

ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב: ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים:
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4. לדור ודור
לחן: מאיר פינקלשטיין | ביצוע: שי אברמסון והמקהלות

ְלדֹור ָודֹור ָנִגיד ַּגְדֵל ָך ּוְלֶנַצח ְנָּצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש , ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהינּו ִמִּפינּו ֹלא ָּימּוׁש 

ְלעֹוָּלם ָוֶעד . ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ְוָּקדֹוׁש ָאָּתה . ָּברּוְך ַאָּתה ה', ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש.

5. אחינו כל בית ישראל
לחן: יוסף רוזנבלט | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלוֿת

ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָּרֵאל ַהְּנתּוִנים ַּבַּצָּרה ּוַבִּׁשְבָּיה ָהעֹוְמִדים ֵּבין ַּבָּים ּוֵבין ַּבַּיַּבָּׁשה ַהָּמקֹום 

ה ּוֵמֲאֶפָּלה ְלאֹוָּרה ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה ַּהָּׁשָּתא ָּבַעָּגָּל א  ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם ְויֹוִציֵאם ִמַּצָּרה ִלְרַּוחָּ

ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן.

6. אב הרחמים 
לחן: אברהם )אייב( אלשטיין | ביצוע: שי אברמסון והמקהלות

ַאב ָהַרֲחִמים הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים ְוִיְזּכֹר ְּבִרית ֵאיָּתִנים. ְוַיִּציל ַנְפׁשֹוֵתינּו ִמן ַהָּׁשעֹות ַּהָּרעֹות.

ְוִיְגַער ְּבֵיֶצר ַּהַּרע ִמן ַהְּנׂשּוִאים. ְוָּיחׂן אָּׂתנּו ִלְפֵליַטת עָּׂלִמים. 

ִויַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו ְּבִמָּדה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.

7. רצה ה׳
לחן: יוסי גרין | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, שי אברמסון והמקהלות

ְרֵצה ה' ֱאֹלֵהינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָּרֵאל ּוִבְתִפָּלָּתם, ַוַּהֵּׁשב ֶאת ָּהֲעֹבָּדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָּרֵאל, 

ּוְתִפַּלָּתם ְּבַאֲהָּבה ְּתַקֵּבל ְּבָּרצֹון, ּוְתִהי ְלָּרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָּרֵאל ַעֶּמָך. ְוֶתֱחֵזִיָּנּה ֵעיֵנינּו 

ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים.
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1. בללייקה
מילים: יורם טהרלב | לחן: קובי אשרת | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות 

ְּבֵלב ַהַּלְיָּלה ָּׁשַמְעִּתי קֹול, ֶזה קֹול ָאִחי ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל, ְּתִפָּלה ִאֶּלֶמת, ֹלא ְמֻנֶחֶמת, ֶאל 

ֶאֶרץ ִיְׂשָּרֵאל.

ָּרה ַּהְיָּתה ּבֹו ְוֹלא ֵאׁש, ַרק ַּבָּלַלְייָּקה, ִּבְדֵמי ַהַּלְיָּלה, ָּלה קֹולֹו, ֹלא ְסעַּ ִמּתֹוְך ָהֵאֶלם עַּ

ָּדם לֹוֵחׁש: ְוקֹול אָּ

ַּבָּלַלְיָּקה ַּבָּלַלְייָּקה

הֹו ִׁשיִרי ִלי "ִאם ֶאְׁשָּכֲחָך ְירּוָׁשַלִים"

ַּבָּלַלְייָּקה ַּבָּלַלְייָּקה

עֹוד ִיָּׁשַמע ִׁשיִרי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָּרֵאל.

ְּבֵלב ַהַּלְיָּלה ָּלַחְׁשִּתי לֹו: "ֶאת ְּתִפָּלְתָך ָּׁשַמְעתי ִמן ַהְּבִכי, ֲאִני ׁשֹוֵמַע, ֲאִני יֹוֵדַע ָאִחי ַאָּתה, 

ָאִחי".

ַּבָּלַלְייָּקה ַּבָּלַלְייָּקה...

ְּבֵלב ַהַּלְיָּלה עֹודֹו נֹוֵגן ֲאָבל ִעם ֹּבֶקר ֵיָאֵלם קֹולֹו, ָאז ֶאָּקֶחּנּו, ְוֶאָּׂשֶאּנּו ֶאל ָּהעֹוָּלם ֻּכּלֹו:

ַּבָּלַלְייָּקה ַּבָּלַלְייָּקה

2. בשלום )עלובי החיים(
מילים: אהוד מנור | לחן: קלוד מישל שנברג | ביצוע: שי אברמסון 

ֱאֹלָהי ְׁשַמע קֹוִלי ּגֹוָרלֹו ְּבָּיֶדיָך, ֵאַלי הּוא ָצִעיר, ָׁשמּור ַּדְרּכֹו ַעד ָיׁשּוב ֶאל ֵּביתֹו

ְּבָּׁשלֹום, ְּבָּׁשלֹום, ְּבָּׁשלֹום.

לּו ֱאֹלִהים ַּהָּיה נֹוֵתן ָאז הּוא ַהֵּבן ֶׁשֵאין ִלי, ֵאין עֹוד ַקִיץ ָקם מּול ֵעיַני

ָאְבדּו ֵאי ָׁשם ָּכל ְׁשנֹוָתי ְוסֹוף ְיֵמי ְקָּרב ֵאַלי.

ֵּתן לֹו ְזַמן, הּוא ָצִעיר הּוא ַרק ֶיֶלד ָּקָּטן, ֱאֹלַהי ֱאֹלַהי ַּבְּמרֹוִמים ֵּתן לֹו ָיד, ֵּתן ַחִּיים ַקח אֹוִתי, 

ָׁשַלח אֹותֹו ֶאל ֵּביתֹו ְּבָּׁשלֹום, ְּבָּׁשלֹום, ְּבָּׁשלֹום.
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3. יראו עינינו
לחן: שלום סקונדה | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט 

ְתָך: ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאמֹר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאֹלָּקִיְך. ה' ֶמֶלְך,  ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָּתֵגל ַנְפֵׁשנּו ִּביׁשּועַּ

ה' ָמַלְך, ה' ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ְּבָּכבֹוד . ִּכי ֵאין ָלנּו 

ֶמֶלְך ֶאָּלא ָאָּתה . ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַהֶּמֶלְך ִּבְכבֹודֹו

ָּתִמיד ִיְמֹלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָּלם ָוֶעד ְוַעל ָּכל ַמֲעָּׂשיו.

4. המבדיל
לחן: יוסל׳ה רוזנבלט | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט ושי אברמסון

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלֹחל ַחטֹׂאֵתינּו הּוא ִיְמֹחל ַזְרֵענּו ְוַכְסֵּפנּו ַיְרֶּבה ַּכחֹול ְוַכּכֹוָכִבים ַּבַּלְיָּלה.

יֹום ַּפָּנה ְּכֵצל ֹּתֶמר ֶאְקָּרא ָלֵאל ָעַלי ּגֹוֵמר ָאַמר ׁשֹוֵמר ָאָּתה ֹּבֶקר ְוַגם ַּלְיָּלה. ִצְדָּקְתָך ְּכַהר 

ָּתבֹור ַעל ְּפָּׁשָעי ָעבֹור ַּתֲעֹבר ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר ְוַאְׁשמּוָּרָה ַּבַּלְיָּלה.

ָחְלָפה עֹוַנת ִמְנָחִתי ִמי ִיֶּתן ִמּנּוָחִתי ָּיַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי ַאְׂשֶחה ְבָּכל ַּלְיָּלה ַנְחנּו ְבָּיְדָך ַּכֹחֶמר 

ְסַלח ָנא ַעל ַקל ָּוֹחֶמר יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָּלה ְלַּלְיָּלה

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלֹחל ַחֹּטאֵתינּו הּוא ִיְמֹחל ַזְרֵענּו ְוַכְסֵּפנּו ַיְרֶּבה ַּכחֹול ְוַכּכֹוָכִבים ַּבַּלְיָּלה.

5. מי שברך לחיילי צה״ל
 מילים: הרב שלמה גורן | לחן: דובי זלצר | ביצוע: שי אברמסון והמקהלות

ִמי ֶׁשֵּבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב , הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחָּיֵלי ְצַבא ַהֲהַגָּנה ְלִיְׂשָרֵאל, 

ָהעֹוְמִדים ַעל ִמְׁשַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱאֹלֵהינּו , ִמְּגבּול ַהְּלָבנֹון ְוַעד ִמְדָּבר ִמְצַרִים , ּוִמן ַהָּים 

ַהָּגדֹול ַעד ְלבֹוא ָהֲעָרָבה, ַּבַּיַּבָּׁשה ָּבֲאִויר ּוַבָּים . 

ִיֵּתן ה׳ ֶאת אֹוְיֵבינּו ַהָּקִמים ָעֵלינּו ִנָּגִפים ִלְפֵניֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשמֹר ְוַיִּציל ֶאת ַחָּיֵלנּו 

ִמָּכל ַּצָּרה ְוצּוָּקה , ּוִמָּכל ֶנַגע ּוָמֲחָּלה , ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם .

ַיְדֵּבר ׂשֹוְנֵאינּו ַּתְחֵּתיֶהם , ִויַעְּטֵרם ְּבֶכֶתר ְיׁשּוָעה ּוַבֲעֶטֶרת ִנָּצחֹון . ִויֻקַּים ָּבֶהם ַהָּכתּוב ״ִּכי 

ה׳ ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִעָּמֶכם , ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם אְֹיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ".

ְוֹנאַמר: "ָאֵמן״.
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6. מודים אנחנו לך 
 לחן: קמינסקי / ג׳וליוס / סובול | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות 

מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ֶׁשַאָּתה הּוא ה'

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

צּור ַחֵּיינּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדֹר

ָודֹר. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל

ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָּיֶדיָך, ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו

ַהְּפקּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסיָך ֶׁשְּבכׂל־יֹום

ִעָּמנּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך

ֶׁשְּבָכל־ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים.

ַהּטֹוב, ִּכי ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ַהְמַרֵחם, ִּכי

ֹלא ַּתּמּו ַחָּסֶדיָך, ִּכי ֵמעֹוָּלם ִקִּוינּו ָלְך

מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ֶׁשַאָּתה הּוא ה'

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ָכל

ַּבַּׂשר. יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית. ְּבָּרכֹות

ְוהֹוָּדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש, ַעל

ֶׁשֶהֱחִיָּתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו. ֵּכן ַּתֲחֵינּו

ֵּננּו. ְוֶתֱאֹסף ַּגִּלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ַוְתחַּ

ָקְדֶׁשָך, ִלְׁשֹמר ֻחֶּקיָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך

ְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ַעל ֶׁשֲאַנְחנּו ּוְלעַּ

מֹוִדים ָלְך. ָּברּוְך ֶאל ַההֹוָּדאֹות.

7. טוב להודות
לחן: האדמו״ר חיים שאול ממודז׳יץ | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, שי אברמסון והמקהלות

טֹוב ְלֹהדֹות ַלה' ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות.
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