הלוואה כנגד נכסי נדל"ן

קרן אקספו הינה קרן מימון פיננסית העוסקת במתן
אשראי באופן מקצועי ,מהיר ואמין כנגד בטחונות נדל"ן.
קרן אקספו הינה קרן ותיקה עם מהירות תגובה.
השירות אישי ומקצועי ,ללא עמלות פירעון מוקדם,
פתרונות יצירתיים ,תהליך פשוט יעיל וקל!

לייעוץ מקצועי וללא התחייבות!

חייגו03-5236378 :
ניתן למצוא אותנו באינטרנט בכתובת www.expo-fund.co.il
קרן אקספו בע"מ ח.פ 514819291 .הינה בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מספר  54375לפי חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו.2016-
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
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על הקונצרט
הרשטיק והיא תבוצע הערב ע"י יצחק מאיר
הלפגוט.

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.

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.

פנחס (פיני) ספקטור ,הידוע בכינוי פיניע חזן,
היה חזן חצר חסידות בויאן ומלחין מפורסם
באוקראינה .יצירותיו הקנו לו מקום בולט
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
 ,1978והיא בוצעה לראשונה בתקליט מיצירותיו,
ע"י החזן בנימין אונגר.
בקונצרט "יובל" שנערך בשנת  ,1990הושמעה
יצירה זו לראשונה עם החזן חיים אליעזר

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.
החזן מאיר פינקלשטיין ,המשמש חזן
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"ברוך ה' לעולם" או ברכת "המלך בכבודו".

ביוסטון שבטקסס ,מרבה להרצות על תולדות
הליטורגיקה היהודית ,מלמד וחונך חזנים צעירים,
והלחין יותר מ  150יצירות .המפורסמת שבהן
היא "לדור ודור" שקנתה לה מקום של כבוד
בעולם החזנות ,וחזנים רבים משמיעים אותה
בתפילותיהם.

נשמע הערב את יצירתו הנפלאה של שלום
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

"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.

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".

ברכת "יראו עיננו" ,הנאמרת בחו"ל ,בתפילת
ערבית ,אחר ברכת השכיבנו ,מקפלת בתוכה
מקבץ של פסוקים .ברכה זו מכונה גם ברכת

האזנה נעימה
חגי אפרתי

מנוי ליובל ביוטיוב Subscribe

הרשמו למנוי חינם לדף של "יובל"
ביוטיוב בקלות ובמהירות ,ותהנו
מהיצירותהמובילותשלעולםהחזנות.
שלב ראשון  -הכנסו לאתר היוטיוב.
שלבשני-רשמובשורתהחיפוש״יובל
האנסמבל הישראלי לחזנות״
שלבשלישי-מצדשמאלבאדום-לחצו
על ״הרשמה למנוי״
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לא יודעים איפה להשקיע?

הפיקדונות של מזרחי-טפחות
שומרים על הכסף בטוח
פיקדון רימונים

פיקדון תפוז

פיקדון ליצ׳י

פיקדונות לטווח קצר ובינוני
המציעים נזילות גבוהה
בריבית אטרקטיבית

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

פיקדונות לטווח בינוני עם ריבית שעולה
לאורך התקופה ,ואפשרות למשיכת
הכסף בנקודות יציאה ידועות

לפרטים נוספים פנו למקצוענים בהשקעות *8860
כפוף לתנאי הבנק .האמור הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה לקבלת פיקדונות.

להתקדם ולהישאר בן אדם
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האומנים המשתתפים:
אופיר סובול
מנהל מוסיקלי ומנצח
כישרונו המוזיקלי של אופיר
סובול התגלה בהיותו ילד.
כשהיה בן  5השתתף
במקהלת "פרחי בני ברק",
שם שימש גם כסולן.
השתתף גם במקהלות
"פרחי הדר" ברחובות
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  ,UCLAמיאמי ועוד .עיבד ותזמר
מאות יצירות לשלל הרכבים והפיק עשרות
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
הנמנית עם חסידי גור.
דודו הוא החזן חיים אדלר.

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.

גדל והתחנך במוסדות
חסידות גור .לאחר
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

הלפגוט מביא את בשורת החזנות לעולם כבר
יותר מ 2-עשורים ,ואין כמעט מקום בגלובוס
שקולו לא הדהד בו .בעבר שימש הלפגוט
כחזן ראשי של הקהילה היהודית בפרנקפורט
– גרמניה ,במשך  7שנים.
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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הסימפונית  SFYבניצוחו של ד"ר מרדכי סובול וכן

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

השתתף כחזן אורח באלבומים נוספים .במיוחד
עבורו ,חיבר ד"ר מרדכי סובול במשך השנים,
כמה וכמה יצירות ,ביניהם" :אבות"" ,העושה

אברמסון שי
ישראל
נולד בירושלים ,ונחשף
לראשונה לעולם החזנות
והשירה היהודית עוד
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.

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.

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

בשנים  ,2021-2020השתתף בתכנית מנהיגות
בתרבות מטעם מכון מנדל למנהיגות ,וסיים
כבוגר מחזור ד'.

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,

שי בעל קול טנור לירי ,מצליח בקולו המיוחד,
אישיותו הכובשת והופעתו הייצוגית ,לרגש ולחבר
לעולם המוזיקה והמורשת היהודית ,קהלים
מגוונים בעולם כולו.
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על המקהלות

מקהלת החזנים "יובל"
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 החזנים "יובל" נוסדה בשנת 1988
ע"י ד"ר מרדכי סובול ז"ל ,ששימש כמנצח
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  30שנה ,והשתתפה במאות קונצרטים

מקהלת זמרתי-ה
מקהלת "זמרתי-ה" נוסדה בשנת  2007על 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

ד"ר אורי (אוריאל) אהרן
מנצח מקהלת "זמרת-יה"

הרצל ,בקונצרטים חגיגיים בהיכל התרבות בת"א,
בקהילות בחו"ל ובפסטיבלים יהודיים ברחבי
העולם .פעילות המקהלה נעשית בהתנדבות
מלאה של חבריה ,מתוך אהבת החזנות.
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היצירות המבוצעות הערב | Tonight's Program
 1הנני כאן

מילים :חיים חפר
לחן :דובי זלצר

ביצוע :יצחק מאיר
הלפגוט ,שי אברמסון
והמקהלות

 2אשא עיני

לחן :מרדכי ירדני

ביצוע :שי אברמסון

 3בצאת ישראל

לחן :פנחס ספקטור ומרדכי
סובול

 4לדור ודור

לחן :מאיר פינקלשטיין

ביצוע :יצחק מאיר הלפגוט
והמקהלות
ביצוע :שי אברמסון
והמקהלות

 5אחינו כל בית ישראל

לחן :יוסל'ה רוזנבלט

ביצוע :יצחק מאיר הלפגוט

 6אב הרחמים

לחן :אברהם (אייב) אלשטיין

 7רצה ה׳

לחן :יוסי גרין

ביצוע :שי אברמסון
והמקהלות
ביצוע :יצחק מאיר
הלפגוט ,שי אברמסון
והמקהלות

הפסקה intermission

 1בללייקה
בשלום (עלובי
2
החיים)

מילים :יורם טהרלב
לחן :קובי אשרת
מילים :אהוד מנור
לחן :קלוד מישל שנברג

 3יראו עינינו

לחן :שלום סקונדה

ביצוע :יצחק מאיר הלפגוט

 4המבדיל

לחן :יוסל'ה רוזנבלט

 5מי שברך לחיילי
צה״ל

ביצוע :יצחק מאיר הלפגוט
ושי אברמסון

מילים :הרב שלמה גורן
לחן :דובי זלצר

ביצוע :שי אברמסון
והמקהלות

 6מודים אנחנו לך

לחן :קמינסקי/ג'וליוס/סובול

 7טוב להודות

לחן :האדמו"ר חיים שאול
ממודז'יץ
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ביצוע :יצחק מאיר הלפגוט
והמקהלות
ביצוע :שי אברמסון

ביצוע :יצחק מאיר הלפגוט
והמקהלות
ביצוע :יצחק מאיר
הלפגוט ,שי אברמסון
והמקהלות
* שינויים אפשריים

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

מקהלת החזנים “יובל”

מקהלת “זמרת-יה”

עיבודים

שמעון הייבלום -יו"ר

אופיר אברהם

בן שלום שלמה

ד”ר מרדכי סובול ז”ל

אריה ברנוביץ

אפרתי חגי

ברייטמן יצחק

אופיר סובול

נח גרינוולד

בהט קובי

ברנשטיין מיכה

חיים זליכוב

בורג דב

גטרר יוסי

תזמורים

יהודה יוד

בלוך יוסף

גלבר חיים יהודה

ד”ר מרדכי סובול ז”ל

מיכה ינון

בן עזרא דוד

גליק יצחק

אופיר סובול

מאיר נגה

ברבר יעקב

גרוסמן אברהם

ד”ר חנן וינטרניץ ז”ל

בש יעקב

גרוסמן דניאל

לאסלו רוט

רואה חשבון

ג’ורג’ ישראל

דולינסקי בנימין

שיף הזנפרץ ושות׳ רו״ח
RSM

גבלינגר אילן

הרץ משה

גוטמן אביגדור

ויינדליג סמי

שיווק מופע

גולדשטיין דוד

כהן אברהם

ציפי ברגמן

שלמה גרופמן

גיטלר נתן

כהן דודו

זהבה מילשטיין

פרופ׳ יעקב פרנקל

גלעדי יששכר

כץ בני

מירי קלנר

יוסי פלג-ביליג

גלעדי משה

לוי נתנאל

לוי רחמני ז״ל

גרינפלד שמואל

לוקרט פייר

עיצוב והפקה

הורניק ישי

סבור יהודה

פרסום “בריש גלי”

מנהל מוזיקלי ומנצח
מקהלת ״יובל״

כנה עזריה

פלגר איציק

לובצקי אושי

קאופמן נעם

מסכים ומולטימדיה

אופיר סובול

מושקוביץ משה

קלטר מרדכי

איציק דניאל-מדיה פרו

נוף אהרון

קליין גבריאל

מנהל מוזיקלי ומנצח
מקהלת ״זמרת-יה״

סבאן רמי

רינגל קובי

צילום בוידאו

פולק יעקב

שולי שמעון

אריאל וייס

דר׳ אורי אהרון

פומרנץ משה

שוסהיים יחיאל

פסנתרנים:

פופובר בצלאל

שטיינר ברוך

הגברה

ריטה פלדמן

קוזידלו יהודה

שטיינר יצחק

סימול בע"מ

דניאל שפי

קינד הרצל

שפיצר נפתלי

קראוס אלי

שפיר אוהד

יקירי ״יובל״

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

הֹולְך ֵא ַליִ ְך ָּכל יָ ַמי,
ֲאנִ י ֵ
הֹולְך ֵא ַליִ ְך ְמ ֻסנְ ּוָ ר,
ֲאנִ י ֵ
ּפֹותי,
ּפֹוצעֹות ֶאת ַּכ ַ
ָה ֲא ָבנִ ים ְ
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵאינִ י ַמ ְרּגִ יׁש ָּד ָבר.
רּוע ָה,
א זְ ָּ
ֲאנִ י חֹוזֵ ר ֵמ ֶא ֶרץ ֹל ֹ
מֹוׁשיט יָ ִדי ִל ְלטֹף ֶאת ְׂש ָּע ֵרְך.
ִ
צּועה,
ִהנְ נִ י ָּכאןַ ,אְך ְּכמֹו יֹוּנָ ה ְּפ ָּ
נֹופל ָּת ִמיד מּול ְׂש ַּע ֵרְך.
ֲאנִ י ֵ
ּגּולים,
ֲאנִ י חֹוזֵ ר ְּב ֶא ֶלף ּגִ ְל ִ
ֲאנִ י נָ זִ יר ֶּבן ֶמ ֶלְך וְ ַק ְב ַּצן,
ׁשּוע ִלים,
ַּוב ֵּלילֹות ִל ְבּכֹות ַעל ֲּ
חֹולם וְ ֵער ָּבְך ּבֹו ַּבּזְ ַמן.
ֲאנִ י ֵ
חֹוּקה,
אֹוּתְך ָּה ְר ָ
רֹואה ָ
ֲאנִ י ֶ
ְּכמֹו נְ ִס ָיכה ְׁשבּויָ ה ַּב ִּמגְ ָּד ִלים,
ּומ ַח ָּכה,
יֹוׁש ֶבת ְ
סֹוּרגִ ים ֶ
ֵּבין ָ
דֹולים .
ֹלהים ּגְ ִ
ֹלהיםָ ,ה ֱא ִ
ֱא ִ
ִּפזְ מֹון:
ּפֹורים ָחגֹות.
ִהנְ נִ י ָּכאן ְּכמֹו ִצ ִ
ִהנְ נִ י ָּכאן ַמ ִּביט ִמן ַהּגַ ּגֹות.
ִהנְ נִ י ָּכאן ְּכמֹו ֶא ֶבן ַּבּגָ ֵדר,
ְּכמֹו ֶס ַלע ְּכמֹו ְּב ֵאר,
ֲאנִ י ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָּת ִמיד חֹוזֵ ר.
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עֹוד ִּת ָּׁש ַמע ִׁש ַירת ַה ְלוִ ּיִ ים,
וְ עֹוד יָ ׁשּוב וְ יִ ְתנַ ּגֵ ן ֶמיְ יתר,
ִׁש ֵירי ָּדוִ ד יָ ִאירּו ָלְך ָּפנִ ים,
ּומגְ ָּד ִלים יָ רּומּו ַעד ַצּוַ אר.
ִ
עֹומדֹות ַרגְ ַלי ְּב ַפ ֲא ֵתי ָה ִעיר,
ְ
זֹולגֶ ת ָלּה ַאְך ֹלא ַל ָּׁשוְ א,
ִּד ְמ ָּעה ֶ
ִאם ֶא ְׁש ָּכ ֲחָך נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ִעיר ָּדוִ ד,
ִע ִירי ֶׁש ִּלי ִעם ֶּכ ֶתר ֶׁשל ּזַ ָּהב.

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

ל-ה ָּה ִריםֵ ,מ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי ֶ .עזְ ִרי ֵמ ִעם ה' ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם ּוַ ָּא ֶרץ ַ .אל -יִ ֵּתן ַלּמֹוט
ֶא ָּׂשא ֵעינַ י ֶא ֶ
ׁשֹומר יִ ְׂש ָּר ֵאל .ה' ׁש ְֹמ ֶרָך ה' ִצ ְּלָך ַעל-יַ ד יְ ִמינֶ ָך.
ַרגְ ֶלָך ַאל-יָ נּום ׁש ְֹמ ֶרָך ִ .הּנֵ ה ֹלא-יָ נּום וְ ֹלא יִ ַּׁשן ֵ
ל-רע :יִ ְׁשמֹר ֶאת-נַ ְפ ֶׁשָך .ה' יִ ְׁשמֹר-
יֹוּמם ַה ֶּׁש ֶמׁש ֹלא-יַ ֶּכ ָּכה ,וְ ּיָ ֵר ַח ַב ַּליְ ָּלה .ה' יִ ְׁש ָּמ ְרָך ִמ ָּכ ָ
ָ
עֹוּלם.
ּובֹואָךֵ ,מ ַע ָּתה וְ ַעדָ -
אתָך ֶ
ֵצ ְ

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

לֹוּתיו :
הּוּדה ְל ָּק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָּר ֵאל ַמ ְמ ְׁש ָ
ֹלעז ַּ :היְ ָּתה יְ ָ
ְּב ֵצאת יִ ְׂש ָּר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַּריִ ם ֵּבית יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם ֵ
ַהּיָ ם ָּר ֳּאה וַ ּיָ נֹס ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב ְל ָּאחֹור ֶ :ה ָּה ִרים ָר ְקדּו ְכ ֵא ִילים ּגְ ָבעֹות ִּכ ְבנֵ י ָצ ָאן ַ :מה ְּלָך ַהּיָ ם
חּולי
ִּכי ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן ִּתּסֹב ְל ָּאחֹור ֶ :ה ָּה ִרים ִּת ְר ְקדּו ְכ ֵא ִילים ּגְ ָבעֹות ִּכ ְבנֵ י ָצ ָאן ִ :מ ִּל ְפנֵ י ָאדֹון ִ
לֹוּה יַ ֲעקֹבַ :הה ְֹפ ִכי ַהּצּור ֲאגַ ם ָמיִ ם ַח ָּל ִמיׁש ְל ַמ ְעיְ נֹו ָמיִ ם:
ָא ֶרץ ִמ ִּל ְפנֵ י ֱא ַ
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 .4לדור ודור
לחן :מאיר פינקלשטיין | ביצוע :שי אברמסון והמקהלות

ֹלהינּו ִמ ִּפינּו ֹלא ּיָ מּוׁש
ְלדֹור וָ דֹור נָ גִ יד ּגַ ְד ֵל ָך ְּולנֶ ַצח נְ ָּצ ִחים ְקדֻ ָּׁש ְתָך נַ ְק ִּדיׁש  ,וְ ִׁש ְב ֲחָך ֱא ֵ
עֹוּלם וָ ֶעד ִּ .כי ֵאל ֶמ ֶלְך ּגָ דֹול וְ ָּקדֹוׁש ָא ָּתה ָּ .ברּוְך ַא ָּתה ה'ָ ,ה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש.
ְל ָ

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

עֹומ ִדים ֵּבין ַּבּיָ ם ֵּובין ַּבּיַ ַּב ָּׁשה ַה ָּמקֹום
ַא ֵחינּו ָּכל ֵּבית יִ ְׂש ָּר ֵאל ַהּנְ תּונִ ים ַּב ַּצ ָּרה ַּוב ִּׁש ְבּיָ ה ָה ְ
ּומ ִּׁש ְעּבּוד ִלגְ אֻ ָּלה ַּה ָּׁש ָּתא ָּב ַעּגָ ָּל א
אֹוּרה ִ
ּומ ֲא ֶפ ָּלה ְל ָ
יֹוצ ֵיאם ִמ ַּצ ָּרה ִל ְרּוַ ָּחה ֵ
יְ ַר ֵחם ֲע ֵל ֶיהם וְ ִ
ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.

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

ׁשֹותינּו ִמן ַה ָּׁשעֹות ַּה ָּרעֹות.
מּוסים וְ יִזְ ּכֹר ְּב ִרית ֵא ָיּתנִ ים .וְ ִיַּציל נַ ְפ ֵ
ַאב ָה ַר ֲח ִמים הּוא ַיְר ֵחם ַעם ֲע ִ
יטת ע ָּׂל ִמים.
ׂשּואים .וְ ּיָ ח ׂן א ָּׂתנּו ִל ְפ ֵל ַ
וְ יִ גְ ַער ְּביֵ ֶצר ַּה ַּרע ִמן ַהּנְ ִ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים.
טֹובה יְ ָ
לֹותינּו ְּב ִמ ָּדה ָ
ימ ֵּלא ִמ ְׁש ֲא ֵ
וִ ַ

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

יתָך וְ ִא ֵּׁשי יִ ְׂש ָּר ֵאל,
ֹלהינּו ְּב ַע ְּמָך יִ ְׂש ָּר ֵאל ִּוב ְת ִפ ָּל ָּתם ,וַ ַּה ֵּׁשב ֶאת ָּה ֲעב ָֹּדה ִל ְד ִביר ֵּב ֶ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בֹודת יִ ְׂש ָּר ֵאל ַע ֶּמָך .וְ ֶת ֱחזֵ יִ ּנָ ּה ֵעינֵ ינּו
ּות ִהי ְל ָּרצֹון ָּת ִמיד ֲע ַ
ּות ִפ ַּל ָּתם ְּב ַא ֲה ָּבה ְּת ַק ֵּבל ְּב ָּרצֹוןְ ,
ְ
ׁשּובָך ְל ִצּיֹון ְּב ַר ֲח ִמים.
ְּב ְ
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 .1בללייקה
מילים :יורם טהרלב | לחן :קובי אשרת | ביצוע :יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות

ְּב ֵלב ַה ַּליְ ָּלה ָּׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ,זֶ ה קֹול ָא ִחי ַעל נַ ֲהרֹות ָּב ֶבלְּ ,ת ִפ ָּלה ִא ֶּל ֶמתֹ ,לא ְמנ ֶֻח ֶמתֶ ,אל
ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָּר ֵאל.
ִמּתֹוְך ָה ֵא ֶלם ַּע ָּלה קֹולֹוֹ ,לא ְס ַּע ָּרה ַּהיְ ָּתה ּבֹו וְ ֹלא ֵאׁשַ ,רק ַּב ָּל ַליְ ָיּקהִּ ,ב ְד ֵמי ַה ַּליְ ָּלה,
לֹוחׁש:
וְ קֹול ָּא ָּדם ֵ
ַּב ָּל ַליְ ָּקה ַּב ָּל ַליְ ָיּקה
רּוׁש ַליִ ם"
"אם ֶא ְׁש ָּכ ֲחָך יְ ָ
הֹו ִׁש ִירי ִלי ִ
ַּב ָּל ַליְ ָיּקה ַּב ָּל ַליְ ָיּקה
עֹוד יִ ָּׁש ַמע ִׁש ִירי ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָּר ֵאל.
יֹוד ַע ָא ִחי ַא ָּתה,
ׁשֹומ ַעֲ ,אנִ י ֵ
"את ְּת ִפ ָּל ְתָך ָּׁש ַמ ְעתי ִמן ַה ְּב ִכיֲ ,אנִ י ֵ
ְּב ֵלב ַה ַּליְ ָּלה ָּל ַח ְׁש ִּתי לֹוֶ :
ָא ִחי".
ַּב ָּל ַליְ ָיּקה ַּב ָּל ַליְ ָיּקה...
עֹוּלם ּכֻ ּלֹו:
ְּב ֵלב ַה ַּליְ ָּלה עֹודֹו נֹוגֵ ן ֲא ָבל ִעם ּב ֶֹקר יֵ ָא ֵלם קֹולֹוָ ,אז ֶא ָּק ֶחּנּו ,וְ ֶא ָּׂש ֶאּנּו ֶאל ָּה ָ
ַּב ָּל ַליְ ָיּקה ַּב ָּל ַליְ ָיּקה

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

ּגֹורלֹו ְּבּיָ ֶדיָךֵ ,א ַלי הּוא ָצ ִעירָׁ ,שמּור ַּד ְרּכֹו ַעד יָ ׁשּוב ֶאל ֵּביתֹו
קֹולי ָ
ֹלהי ְׁש ַמע ִ
ֱא ָ
ְּב ָּׁשלֹוםְּ ,ב ָּׁשלֹוםְּ ,ב ָּׁשלֹום.
נֹותן ָאז הּוא ַה ֵּבן ֶׁש ֵאין ִליֵ ,אין עֹוד ַקיִ ץ ָקם מּול ֵעינַ י
ֹלהים ַּהּיָ ה ֵ
לּו ֱא ִ
נֹותי וְ סֹוף יְ ֵמי ְק ָּרב ֵא ַלי.
ָא ְבדּו ֵאי ָׁשם ָּכל ְׁש ָ
אֹותי,
רֹומים ֵּתן לֹו יָ דֵּ ,תן ַחּיִ ים ַקח ִ
ֹלהי ַּב ְּמ ִ
ֹלהי ֱא ַ
ֵּתן לֹו זְ ַמן ,הּוא ָצ ִעיר הּוא ַרק יֶ ֶלד ָּק ָּטןֱ ,א ַ
ָׁש ַלח אֹותֹו ֶאל ֵּביתֹו ְּב ָּׁשלֹוםְּ ,ב ָּׁשלֹוםְּ ,ב ָּׁשלֹום.
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 .3יראו עינינו
לחן :שלום סקונדה | ביצוע :יצחק מאיר הלפגוט

ֹלּקיִ ְך .ה' ֶמ ֶלְך,
יׁשּוע ְתָךֶּ :ב ֱא ֶמת ֶּב ֱאמֹר ְל ִצּיֹון ָמ ַלְך ֱא ָ
יִ ְראּו ֵעינֵ ינּו וְ יִ ְׂש ַמח ִל ֵּבנּו וְ ָּתגֵ ל נַ ְפ ֵׁשנּו ִּב ַּ
עֹול ֵמי ַעד ִּת ְמֹלְך ְּב ָּכבֹוד ִּ .כי ֵאין ָלנּו
עֹולם וָ ֶעדִּ .כי ַה ַּמ ְלכּות ֶׁש ְּלָך ִהיא ְּול ְ
ה' ָמ ַלְך ,ה' יִ ְמֹלְך ְל ָ
ֶמ ֶלְך ֶא ָּלא ָא ָּתה ָּ .ברּוְך ַא ָּתה ה' ַה ֶּמ ֶלְך ִּב ְכבֹודֹו
עֹוּלם וָ ֶעד וְ ַעל ָּכל ַמ ֲע ָּׂשיו.
ָּת ִמיד יִ ְמֹלְך ָע ֵלינּו ְל ָ

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

ּכֹוכ ִבים ַּב ַּליְ ָּלה.
ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלחֹל ַחטׂא ֵֹתינּו הּוא יִ ְמחֹל זַ ְר ֵענּו וְ ַכ ְס ֵּפנּו יַ ְר ֶּבה ַּכחֹול וְ ַכ ָ
ׁשֹומר ָא ָּתה ּב ֶֹקר וְ גַ ם ַּליְ ָּלהִ .צ ְד ָּק ְתָך ְּכ ַהר
ּגֹומר ָא ַמר ֵ
יֹום ַּפּנָ ה ְּכ ֵצל ּת ֶֹמר ֶא ְק ָּרא ָל ֵאל ָע ַלי ֵ
מּוּר ָה ַּב ַּליְ ָּלה.
ָּתבֹור ַעל ְּפ ָּׁש ָעי ָעבֹור ַּת ֲעבֹר ְּכיֹום ֶא ְתמֹול ִּכי יַ ֲעבֹר וְ ַא ְׁש ָ
ּנּוח ִתי ּיָ גַ ְע ִּתי ְּב ַאנְ ָח ִתי ַא ְׂש ֶחה ְב ָּכל ַּליְ ָּלה נַ ְחנּו ְבּיָ ְדָך ַּכח ֶֹמר
ָח ְל ָפה עֹונַ ת ִמנְ ָח ִתי ִמי יִ ֶּתן ִמ ָ
ְס ַלח נָ א ַעל ַקל ּוָ ח ֶֹמר יֹום ְליֹום יַ ִּב ַיע א ֶֹמר וְ ַליְ ָּלה ְל ַּליְ ָּלה
ּכֹוכ ִבים ַּב ַּליְ ָּלה.
ֹאתינּו הּוא יִ ְמחֹל זַ ְר ֵענּו וְ ַכ ְס ֵּפנּו יַ ְר ֶּבה ַּכחֹול וְ ַכ ָ
ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלחֹל ַחּט ֵ

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

בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב  ,הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ַחּיָ ֵלי ְצ ַבא ַה ֲהגַ ּנָ ה ְליִ ְׂש ָר ֵאל,
ִמי ֶׁש ֵּב ַרְך ֲא ֵ
ּומן ַהּיָ ם
ֹלהינּו ִ ,מּגְ בּול ַה ְּל ָבנֹון וְ ַעד ִמ ְד ָּבר ִמ ְצ ַריִ ם ִ ,
עֹומ ִדים ַעל ִמ ְׁש ַמר ַא ְר ֵצנּו וְ ָע ֵרי ֱא ֵ
ָה ְ
ַהּגָ דֹול ַעד ְלבֹוא ָה ֲע ָר ָבהַּ ,בּיַ ַּב ָּׁשה ָּב ֲאוִ יר ַּובּיָ ם .
יִ ֵּתן ה׳ ֶאת אֹויְ ֵבינּו ַה ָּק ִמים ָע ֵלינּו נִ ּגָ ִפים ִל ְפנֵ ֶיהם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יִ ְׁשמֹר וְ יַ ִּציל ֶאת ַחּיָ ֵלנּו
ּומ ֲח ָּלה  ,וְ יִ ְׁש ַלח ְּב ָר ָכה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְּב ָכל ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵד ֶיהם .
ּומ ָּכל נֶ גַ ע ָ
צּוּקה ִ ,
ִמ ָּכל ַּצ ָּרה וְ ָ
״ּכי
ׁשּועה ַּוב ֲע ֶט ֶרת נִ ָּצחֹון  .וִ יקֻ ּיַ ם ָּב ֶהם ַה ָּכתּוב ִ
יַ ְד ֵּבר ׂשֹונְ ֵאינּו ַּת ְח ֵּת ֶיהם  ,וִ ַיע ְּט ֵרם ְּב ֶכ ֶתר יְ ָ
הֹוׁש ַיע ֶא ְת ֶכם ".
ֹלה ֶיכם ַהה ֵֹלְך ִע ָּמ ֶכם ְ ,ל ִה ָּל ֵחם ָל ֶכם ִעם אֹיְ ֵב ֶיכם ְל ִ
ה׳ ֱא ֵ
"א ֵמן״.
ֹאמרָ :
וְ נ ַ
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 .6מודים אנחנו לך
לחן :קמינסקי  /ג׳וליוס  /סובול | ביצוע :יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות

מֹודים ֲאנַ ְחנּו ָלְךֶׁ ,ש ַא ָּתה הּוא ה'
ִ

מֹודים ֲאנַ ְחנּו ָלְךֶׁ ,ש ַא ָּתה הּוא ה'
ִ

עֹולם וָ ֶעד.
בֹותינּו ְל ָ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ

ֹלהי ָכל
בֹותינּוֱ ,א ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ

צּור ַחּיֵ ינּוָ ,מגֵ ן יִ ְׁש ֵענּו ַא ָּתה הּוא ְלדֹר

אׁשיתְּ .ב ָּרכֹות
יֹוצר ְּב ֵר ִ
יֹוצ ֵרנּו ֵ
ַּב ַּׂשרְ .

נֹודה ְלָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִה ָּל ֶתָך ַעל
וָ דֹרֶ .

הֹוּדאֹות ְל ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁשַ ,על
וְ ָ

מֹותינּו
סּורים ְּבּיָ ֶדיָך ,וְ ַעל נִ ְׁש ֵ
ַחּיֵ ינּו ַה ְּמ ִ

ֶׁש ֶה ֱחיִ ָּתנּו וְ ִקּיַ ְמ ָּתנּוֵּ .כן ַּת ֲחיֵ נּו

ַה ְּפקּודֹות ָלְך ,וְ ַעל נִ ֶסיָך ֶׁש ְּבכ ׂל־יֹום

ּיֹותינּו ְל ַח ְצרֹות
וַ ְת ַּחּנֵ נּו .וְ ֶת ֱאסֹף ּגַ ִּל ֵ

טֹובֹותיָך
ֶ
אֹותיָך וְ
ִע ָּמנּו ,וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ

ָק ְד ֶׁשָךִ ,ל ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך וְ ַל ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך

ל־עתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ַריִ ם.
ֶׁש ְּב ָכ ֵ

ְּול ַּע ְב ְּדָך ְּב ֵל ָבב ָׁש ֵלםַ ,על ֶׁש ֲאנַ ְחנּו

ַהּטֹובִּ ,כי ֹלא ָכלּו ַר ֲח ֶמיָךַ ,ה ְמ ַר ֵחםִּ ,כי

הֹוּדאֹות.
מֹודים ָלְךָּ .ברּוְך ֶאל ַה ָ
ִ

עֹוּלם ִקּוִ ינּו ָלְך
ֹלא ַּתּמּו ַח ָּס ֶדיָךִּ ,כי ֵמ ָ

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

טֹוב ְלהֹדֹות ַלה' ְּולזַ ֵּמר ְל ִׁש ְמָך ֶע ְליֹון ְל ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּב ֵּלילֹות.
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