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.הכי נוח

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל; משכנתא בזום  -ייעוץ בבניית תיק
המשכנתא בשיחת זום .מתן השירות בכפוף לתנאי הבנק.

על הקונצרט
רבי נחמן מברסלב כך אומר,
אסור להתייאש ,רק לשמוח יש
אם הגיע זמן קשה ,רק לשמוח יש ,אסור
להתייאש ,רק לשמוח יש
חכמינו אמרו כי משה רבנו התפלל תקט“ו
תפילות ) (515כמניין המילה ”ואתחנן“ .כל
התפילות הללו ,הן כדי שיזכה להיכנס לארץ
ישראל ,מה שמלמד על חשיבותה הגדולה של
התפילה .חכמינו אמרו שמספר זה ,הוא גם כמניין
”ּת ִפ ָּלה“  -ללמדך שתפילות משה רבנו
המילה ְ
הביאו למיצוי כח התפילה .המספר הזה הוא גם
”ּׁש ָירה“  -לומר לנו שכל תפילותיו
כמניין המילה ִ
של משה היו בשמחה ולא חלילה בעצבות.
כמו שאומרת הגמרא על התפילה )ברכות לא(
עֹומ ִד ין ְל ִה ְת ַּפ ֵּל ל ,א ִמ ּתֹו
”ּת נּו ַר ָּב נָ ןֵ ,א ין ְ
ָ
ַע ְצבּות ,וְ א ִמּתֹו ַע ְצלּות ,וְ א ִמּתֹו ְׂשחֹוק,
וְא ִמּתֹו ִׂש ָיחה ,וְא ִמּתֹו ַקּלּות רֹאׁש ,וְא ִמּתֹו
ְּד ָב ִרים ְּב ֵט ִליםֶ ,א ָּלא ִמּתֹו ִׂש ְמ ָחה ֶׁשל ִמ ְצוָ ה.
יחה ,וְ א
וְ ֵכן א יִ ָּפ ֵטר ָא ָדם ֵמ ֲח ֵברֹו ,א ִמּתֹו ִׂש ָ
ִמּתֹו ְׂשחֹוק ,וְ א ִמּתֹו ַקּלּות רֹאׁש ,וְ א ִמּתֹו
ְּד ָב ִרים ְּב ֵט ִליםֶ ,א ָּלא ִמּתֹו ְּד ַבר ֲה ָל ָכהֶׁ ,ש ֵּכן ָמ ִצינּו
ַּבּנְ ִב ִיאים ָה ִראׁשֹונִ יםֶׁ ,ש ִּסּיְמּו ִּד ְב ֵר ֶיהם ְּב ִד ְב ֵרי ְׁש ָבח
חּומים".
וְ ַתנְ ִ

לקונצרט הערב קראנו” :רק לשמוח יש“ .אמנם
החזנות מזוהה בעיקר בתחינה ,בכוונה וביצירות
המגיעות מעומק הנשמה ,אך הפעם בחרנו
להביא לפניכם ,קונצרט שכל כולו בסימן השמחה
היהודית .השמחה בתפילה ,בחתונה ,בשבת
ובחג  -יצירות המכילות בהן את השורש ש.מ.ח.
”שמעה ותשמח ציון“” ,ישמחו במלכותך“,
לראשונה בהרכב סימפוני ,נאזין הערב לגרסתו
של אופיר סובול ליצירתו של החזן משה שטרן -
”שמחתי באומרים לי“” .נגילה ונשמחה“  -מתוך
”והאר עינינו“” ,ותאזרני שמחה“  -מתוך ”מזמור
שיר חנכת הבית“” .ושמחתים בבית תפילתי“
 מתוך ”הלבן חטאינו“” .נגילה ונשמחה בו“ –מתוך ”לא אמות“” .על ראש שמחתי“ מתוך ”אם
אשכחך“ .את חלקו הראשון של הקונצרט נסיים
במחרוזת משירי חסידות מודז‘יץ הידועה בלחניה
השמחים ,בהם” :שמחה לארצך“ ו“ישמח משה“.
את החתונה היהודית ייצגו היצירות 7” :ברכות“ -
שפרסם החזן מרדכי הרשמן ו“שטר התנאים“
 יצירתו הנפלאה של יוסי גרין ,שנכתבה במיוחדלזמר החסידי אברהם פריד .את הערב נפתח
בביצוע בכורה ל ”שהחיינו“ שהלחין ד“ר מרדכי
סובול ונקנח ביצירתו ”כי בשמחה תצאון“.
האזנה ערבה ושמחה
חגי אפרתי
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נוח
הכי
כרטיס אשראי

וירטואלי
לשימוש מיידי

מזמינים כרטיס אשראי באפליקציית לאומי
ויכולים להשתמש בו מיד דרך הנייד ,בלי לחכות.

.הכי נוח

אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית והליכי הוצאה לפועל; מתן השירות בכפוף לתנאי הבנק.

על המנצח
סובול אופיר
מנהל מוסיקלי ומנצח
כישרונו המוזיקלי
של אופיר סובול התגלה
בהיותו ילד .כשהיה בן 5
השתתף 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".

על החזנים
סיימון כהן  -ישראל
ארה"ב
סיימון כהן נולד
וגדל בלונדון בסביבה של
מוזיקה וחזנות .בהשפעת
סבו ,הרב והחזן אליעזר
ספקטור ותחת הדרכת
אביו ,סטנלי כהן .למד
במכון לחזנות בתל אביב,
תחת הדרכתם של החזן

נפתלי הרשטיק ,חיים פייפל והמלחין ריימונד
גולדשטיין .סיימון כהן עובר לפני התיבה
באירופה ,בארצות הברית ובארץ ומרבה
להופיע בקונצרטים בארץ וברחבי העולם.
סיימון מכהן כחזן בית הכנסת ”מיל היל“
בלונדון משנת  .2008הקים ,מפיק ומארח
סדרת חזנות עם התזמורת הסימפונית
ירושלים ”רשות השידור“.
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יעקב מוצן
ארצות הברית
החזן יעקב מוצן ניחן בקול
מתוק ורך המפרט את נימיו העדינים
של השומע ומרגש את מאזיניו .קולו
החם יחד עם הידע המוזיקלי הרחב
שלו נותנים לשומע חוויה רוחנית
ומוזיקלית כאחד .יותר מכל ,מזוהה
מוצן עם היצירה ’הרנינו גויים עמו‘,
אותה הלחין כשנה לאחר נפילתו של
אחיו אברהם חיים מוצן הי“ד בקרב
בלבנון במלחמת שלום הגליל .יצירה
זו הפכה למעיין המנון בבתי הכנסת
בתפילות בהם מוצן עובר לפני התיבה.
מוצן נולד בתל אביב ,בן למשפחת
חזנים ובעלי תפילה .את תורת החזנות
למד אצל אביו ,יוסף מוצן ,והשתלם

בחזנות אצל שלמה רביץ ויצחק אשל.
יעקב כיהן כחזן ראשי בבית הכנסת
הגדול ברמת גן משם עבר לבית
הכנסת "שומרים לבוקר" במונטריאול.
שימש כחזן בבית הכנסת "שער
השמים" בטורונטו ומשמש בבית
הכנסת "השול" במיאמי שבפלורידה.
מרבה להופיע בקונצרטים ברחבי
הארץ והעולם ונחשב למחדש בעולם
החזנות באשר הוא מאמץ לתפילתו
סגנונות שונים הנותנים לתפילותיו
נופך מיוחד ,וכל זאת מבלי לפגום
בנוסח התפילה המקורי אשר הוא
אחד ממשמריו הגדולים ובקי בהם
בכל פרט ופרט.

אברימי רוט
ישראל
אברימי רוט נולד בבני ברק,
ספג בילדותו את הנוסח ההונגרי-
חסידי של הרב גשטטנר זצ"ל בבית
הכנסת המרכזי ב"קרית אגודת
ישראל" בבני ברק .למד חזנות במשך
שנה ב"מכון תל אביב לחזנות" אצל
אלי יפה ונפתלי הרשטיק ,והמשיך את
לימודיו בבית הספר לחזנות ב"היכל
שלמה" בירושלים אצל המורים :אשר
היינוביץ ,אריה גולדברג ,משה שטרן,
בן ציון מילר ,משה שולהוף ,משה
האשל ,כן למד אצל יצחק אשל ,צבי
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טלמון ,דוד וינטראוב ואברהם פרי.
משרותיו הראשונות בחזנות היו בבית
הכנסת בשיכון ה' בבני ברק ,בבית
הכנסת "נוסח אשכנז" ברמת יצחק
שברמת גן ובבית כנסת "עין יעקב"
בגבעתיים .בשנות ה 90-כיהן בימים
הנוראים ,במשך  4שנים בבית הכנסת
המרכזי במונטווידאו שבאורוגואי,
משם עבר לכהן במשך  17שנים
בקהילת "רמת שלום" במקסיקו
סיטי .רוט מוזמן לשבתות חזנות
בקהילות בחו"ל וברחבי הארץ.

שמחה רוטנברג
ישראל
שמחה רוטנברג נולד
בישראל ,נכדו של החזן חיים
אדלר מגיל צעיר נמשך לחזנות,
בהיותו בן  14החל ללמוד אצל
סבו ,נוסח ויצירות חזנות .לאחר
נישואיו למד אצל אלי יפה והמשיך
את לימודיו אצל ד"ר מרדכי סובול

ז"ל ,שראה בו בן טיפוחיו ,עמו
הופיע בקונצרטים רבים בתל אביב,
ברמת גן ובפתח תקוה .רוטנברג
עבר לפני התיבה בימים הנוראים
בבית הכנסת בצפון תל אביב ,בבית
הכנסת הגדול בתל אביב וכיום
עובר לפני התיבה בניו יורק.

שטרן חיים
ישראל
חיים שטרן נולד בבית שמש בן
למשפחת החזנים אייזנבך ,סב-
סבו ר' יעקב אייזנבך ]פעסטר[ היה
בעל תפילה מפורסם בירושלים,
ממשפחתו ידועים החזנים
שלמה אייזנבך ושמואל ברזילי.
למד חזנות בבית הספר
לחזנות בפתח תקוה אצל
אלי יפה וישראל רנד.
פיתוח קול למד אצל אגנס מסיני
ודנה גלזר .שימש חזן בימים
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הנוראים בבית הכנסת "ישראל
הצעיר" בנתניה במשך שנתיים,
משם עבר לכהן כחזן בימים
הנוראים בבית הכנסת הגדול
בסידני ,אוסטרליה .כיום משמש
כחזן הראשי בבית הכנסת הגדול
במינכן .נחשף לראשונה ב"יובל"
בקונצרט "חזנות בג'ינס" בניצוחו
של אופיר סובול שהתקיים בשנת
 2019וזכה להצלחה רבה .להופיע
בשבות ברחבי הארץ ובעולם.

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

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

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.
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היצירות המבוצעות הערב  Tonight's Program
 1שהחיינו

לחן :מרדכי סובול

ביצוע :כל החזנים והמקהלות

 2ישמחו במלכותך

לחן :ארי קליין | רצ'יטטיב:
יעקב מוצן

ביצוע :יעקב מוצן והמקהלות

 3לא אמות

לחן :אפרים רוזומני

ביצוע :אברימי רוט והמקהלות

 4הלבן חטאינו

לחן :יעקב רפפורט

ביצוע :חיים שטרן

 5ישמחו במלכותך

לחן :שמואל מלבסקי  /סול זים

6
7
8
9

אם אשכחך
מזמור שיר
חנוכת הבית
שבע ברכות
מחרוזת שמחה -
מודז'יץ

לחן :דניאל בנסמיאן

ביצוע :שמחה רוטנברג
והמקהלות
ביצוע :אברימי רוט
והמקהלות

ביצוע :חיים שטרן
לחן :אוסקר ג'וליוס  /משה שטרן
והמקהלות

לחן :אליהו שנפלינסקי

ביצוע :סיימון כהן

אופיר סובול

ביצוע :כל החזנים
והמקהלות

הפסקה INTERMISSION

 1שמעה ותשמח ציון

לחן :מרדכי סובול

ביצוע :סיימון כהן
והמקהלות

 2אם אשכחך

לחן :הרב שלמה קרליבך

ביצוע :יעקב מוצן

 3שמחתי באומרים לי

לחן :משה שטרן /
אופיר סובול

ביצוע :חיים שטרן
והמקהלות

 4והאר עינינו

לחן :שלום כץ

ביצוע :יעקב מוצן

 5שטר התנאים

לחן :יוסי גרין

ביצוע :אברימי רוט
והמקהלות

 6והאר עינינו

לחן :מרדכי סובול

ביצוע :שמחה רוטנברג

 7כי בשמחה

לחן :מרדכי סובול

ביצוע :כל החזנים
והמקהלות
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* 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  -מנהל המקהלה

ברייטמן יצחק

אופיר סובול

נח גרינוולד

בהט קובי

גטרר יוסי

משה )מונה( רוזנבלום

חיים זליכוב

בורג דב

גלבר חיים יהודה

תזמורים

יהודה יוד

בלוך יוסף

גליק יצחק

ד“ר מרדכי סובול ז“ל

מיכה ינון

בן עזרא דוד

גרוסמן אברהם

אופיר סובול

מאיר נגה

ברבר יעקב

גרוסמן דניאל

ד“ר חנן וינטרניץ ז“ל

בש יעקב

דולינסקי בנימין

לאסלו רוט

רואה חשבון

ג‘ורג‘ ישראל

הרץ משה

שיף הזנפרץ ושות רוח
RSM

גבלינגר אילן

ויינדליג סמי

גוטמן אביגדור

כהן אברהם

שיווק מופע

גולדשטיין דוד

כהן דודו

ציפי ברגמן

יקירי ”יובל”
שלמה גרופמן

גיטלר נתן

כץ בני

זהבה מילשטיין

פרופ יעקב פרנקל

גלעדי יששכר

לוי נתנאל

מירי קלנר

יוסי פלג-ביליג

גלעדי משה

לוקרט פייר

לוי רחמני זל

גרינפלד שמואל

סבור יהודה

עיצוב והפקה

הורניק ישי

פלגר איציק

פרסום ”בריש גלי“

מנהל מוזיקלי ומנצח
מקהלת ”יובל”

כנה עזריה

קאופמן נעם

לובלסקי אשר

קלטר מרדכי

מסכים ומולטימדיה

אופיר סובול

מושקוביץ משה

קליין גבריאל

איציק דניאל-מדיה פרו

נוף אהרון

רינגל קובי  -מנהל המקהלה

מנהל מוזיקלי ומנצח
מקהלת ”זמרת-יה”

סבאן רמי

שולי שמעון

צילום בוידאו

ערמון עמיחי

שוסהיים יחיאל

אריאל וייס

דר אורי אהרון

פולק יעקב

שטיינר ברוך

פסנתרנים:

פומרנץ משה

שטיינר יצחק

הגברה

ריטה פלדמן

פופובר בצלאל

שפיצר נפתלי

סימול בע"מ

דניאל שפי

קוזידלו יהודה

מעוז מיכי

סמי קריספל

קינד הרצל
קראוס אלי

שיווק דיגיטלי

שוק ישראל

עידוס דיגיטל

שפיר משה
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| מילים ליצירות |
חלק ראשון

 .1שהחיינו
לחן :מרדכי סובול  ביצוע :כל החזנים והמקהלות
ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו ַלּזְ ַמן ַהּזֶ ה.

 .2ישמחו במלכותך
לחן :ארי קליין  רצ‘יטטיב :יעקב מוצן  ביצוע :יעקב מוצן והמקהלות
ּטּוב ַּוב ְּׁש ִב ִיעי
קור ֵאי עֹנֶ גַ .עם ְמ ַק ְּד ֵׁשי ְׁש ִב ִיעי ּכ ָּלם יִ ְׂש ְּבעּו וְ יִ ְת ַעּנְ גּו ִמ ֶ
ׁשומ ֵרי ַׁש ָּבת וְ ְ
כּות ְ
יִ ְׂש ְמחּו ְּב ַמ ְל ְ
אׁשית.
את זֵ ֶכר ְל ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵר ִ
ית ּבֹו וְ ִק ַּד ְׁשּתֹו ֶח ְמ ַּדת יָ ִמים אֹותֹו ָק ָר ָ
ָר ִצ ָ

 .3לא אמות
לחן :אפרים רזומני  ביצוע :אברימי רוט והמקהלות
אֹודה
א ָאמּות ִּכי ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵש ¢י יָ ּה .יַ ּסֹר יִ ְּס ַר ִּני ָּיּה וְ ַל ָּמוֶ ת א נְ ָתנָ נִ יִּ .פ ְתחּו ִלי ַש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק ָאבֹא ָבם ֶ
יׁשּועהֶ .א ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה ְלרֹאׁש
יתנִ י וַ ְּת ִהי ִלי ִל ָ
אֹוד ִּכי ֲענִ ָ
יָ ּה .זֶ ה ַה ַּש ַער לה' ַצ ִּד ִיקים יָ בֹאּו בֹוְ .
ִּפ ָּנהֵ .מ ֵאת ה' ָהיְ ָתה ֹּזאת ִהיא נִ ְפ ָלאת ְּב ֵעינֵ ינּו .זֶ ה ַהּיֹום ָע ָש ¢ה ה' נָ גִ ָילה וְ נִ ְש ְ¢מ ָחה בֹו.

 .4הלבן חטאינו
לחן :יעקב רפפורט  ביצוע :חיים שטרן
ֹאמר ה' ִאם יִ ְהיּו ֲח ָט ֵא ֶיכם ַּכ ָּׁשנִ ים ַּכ ֶּׁש ֶלג יַ ְל ִּבינּו
ַה ְל ֵּבן ֲח ָט ֵאינּו ַּכ ֶּׁש ֶלג ְּוכ ֶצ ֶמר ַּכ ָּמה ֶׁש ָּכתּובְ :לכּו נָ א וְ נִ ּוָ ְכ ָחה י ַ
הֹורים
הֹורים וְ ָט ֳה ֵרנּו ְּכמֹו ֶׁש ָּכתּוב :וְ זָ ַר ְק ִּתי ֲע ֵל ֶיכם ַמיִ ם ְט ִ
ּתֹולע ַּכ ֶּצ ֶמר יִ ְהיּו :זְ רֹק ָע ֵלינּו ַמיִ ם ְט ִ
ִאם יַ ְא ִּדימּו ַכ ָ
ּלּול ֶיכם ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםְּ :ת ִב ֶיאּנּו ֶאל ַהר ָק ְד ְׁש וְ ַׂש ְּמ ֶחּנּו ְּב ֵבית ִּת ְפ ָל ְת
ּומ ָּכל ּגִ ֵ
אֹות ֶיכם ִ
ּוט ַה ְר ֶּתם ִמּכֹל ט ְמ ֵ
ְ
עֹות ֶיהם וְ זִ ְב ֵח ֶיהם ְל ָרצֹון ַעל ִמזְ ְּב ִחי
ֵ
יאֹותים ֶאל ַהר ָק ְד ִׁשי וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתים ְּב ֵבית ְּת ִפ ָּל ִתי
ְּכ ָמה ֶׁש ָּכתּוב :וַ ֲה ִב ִ
יתי ֵּבית ְּת ִפ ָּלה יִ ָּק ֵרא ְל ָכל ָה ַע ִּמים:
ִּכי ֵב ִ

 .5ישמחו במלכותך
 לחן :שמואל מלבסקי  /סול זים  ביצוע :שמחה רוטנברג והמקהלות
ּטּוב ַּוב ְּׁש ִב ִיעי
קור ֵאי עֹנֶ ג ַעם ְמ ַק ְּד ֵׁשי ְׁש ִב ִיעי ּכ ָּלם יִ ְׂש ְּבעּו וְ יִ ְת ַעּנְ גּו ִמ ֶ
ׁשומ ֵרי ַׁש ָּבת וְ ְ
כּות ְ
יִ ְׂש ְמחּו ְּב ַמ ְל ְ
אׁשית.
את זֵ ֶכר ְל ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵר ִ
ית ּבֹו וְ ִק ַּד ְׁשּתֹו ֶח ְמ ַּדת יָ ִמים אֹותֹו ָק ָר ָ
ָר ִצ ָ
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 .6אם אשכחך
לחן :דניאל בנסמיאן  ביצוע :אברימי רוט והמקהלות
רּוׁש ִַלם ַעל
רּוׁש ִָלם ִּת ְׁש ַּכח יְ ִמינִ י ִּת ְד ַּבק ְלׁשֹונִ י ְל ִח ִּכי ִאם א ֶאזְ ְּכ ֵר ִכי ִאם א ַא ֲע ֶלה ֶאת יְ ָ
ִאם ֶא ְׁש ָּכ ֵח יְ ָ
רֹאׁש ִׂש ְמ ָח ִתי.

 .7מזמור שיר חנוכת הבית
לחן :אוסקר ג‘וליוס  /משה שטרן  ביצוע :חיים שטרן והמקהלות
א¨ׂש ַּמ ְח ָּת אֹיְ ַבי ִלי§ זַ ְּמרּו ַלה' ֲח ִס ָידיו וְ הֹודּו ְלזֵ ֶכר
ִ
יתנִ י וְ
רֹומ ְמ ה' ִּכי ִד ִּל ָ
יר¨חנ ַּכת ַה ַּביִ ת ְל ָדוִ ד§ ֲא ִ
ִמזְ מֹור ִׁש ֲ
יֹוד ָע ָפר ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּת§ ְׁש ַמע¨ה' וְ ָחּנֵ נִ י ה' ֱהיֵ ה¨עֹזֵ ר ִלי§ ָה ַפ ְכ ָּת
ל¨ׁש ַחת ֲה ְ
ה¨ּב ַצע ְּב ָד ִמי ְּב ִר ְד ִּתי ֶא ָ
ָק ְדׁשֹו§ ַמ ֶ
אֹוד ָּך§
עֹולם ֶ
הי ְל ָ
ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחֹול ִלי ִּפ ַּת ְח ָּת ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה§ ְל ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ְר ָכבֹוד וְ א יִ ּדֹם ה' ֱא ַ

 .8שבע ברכות
לחן :אליהו שנפלינסקי  ביצוע :סיימון כהן
ִמי ַא ִּדיר ַעל ַהּכֹלִ ,מי ָּברּו ַעל ַהּכֹלִ ,מי ּגָ דֹול ַעל ַהּכֹלִ ,מי ָּדגּול ַעל ַהּכֹל.
הּוא יְ ָב ֵר ֶאת ֶה ָח ָתן וְ ֶאת ַה ַּכ ָּלה.
חֹוחיםַ ,א ֲה ַבת ַּכ ָּלה ְמׂשֹוׂש ּדֹודים .הּוא יְ ָב ֵר ֶאת ֶה ָח ָתן וְ ֶאת ַה ַּכ ָּלה.
ׁשֹוׁשן ִ
ִמי ָּבן ִׂש ַח ַ
עֹולםֲ ,א ֶשר יָ ַצר ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ַצ ְלמוְּ ,ב ֶצ ֶלם ְּדמּות ַּת ְבנִ יתֹו וְ ִה ְת ִקין לֹו ִמ ֶּמּנּו
קינּו ֶמ ֶל ָה ָ
ָּברּו ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
יֹוצר ָה ָא ָדם.
ִּבנְ יַ ן ֲע ֵדי ַעדָּ ,ברּו ַא ָּתה ה' ֵ
תֹוכּה ְּב ִש ְ¢מ ָחהָּ ,ברּו ַא ָּתה ה' ְמ ַש ֵּ¢מ ַח ִצּיֹון ְּב ָבנֶ ָיה.
ׂשֹוׂש ָּת ִש ¢יׂש וְ ָתגֵ ל ָה ֲע ָק ָרהְּ ,ב ִקּבּוץ ָּבנֶ ָיה ְל ָ
עֹולםֲ ,א ֶשר ָּב ָרא ָש ׂ¢שֹון וְ ִש ְ¢מ ָחהָ ,ח ָתן וְ ַכ ָּלהִּ ,ג ָילהִ ,ר ָּנהִּ ,ד ָיצה ,וְ ֶח ְדוָ הַ ,א ֲה ָבה
קינּו ֶמ ֶל ָה ָ
ָּברּו ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
רּוש ָליִ ם ,קֹול ָש ׂ¢שֹון וְ קֹול ִש ְ¢מ ָחה,
הּודה ְּובחּוצֹות יְ ָ
קינּו יִ ָּש ַמע ְּב ָע ֵרי יְ ָ
וְ ַא ֲחוָ ה ָשלֹום וְ ֵרעּותְ .מ ֵה ָרה ה' ֱא ֵ
קֹול ָח ָתן וְ קֹול ַּכ ָּלה ,קֹול ִמ ְצ ֲהלֹות ֲח ָתנִ ים ֵמ ח ָּפ ָתם ּונְ ָע ִרים ִמ ִּמ ְש ֵּתה נְ גִ ינָ ָתםָּ ,ברּו ַא ָּתה ה' ְמ ַש ֵּ¢מ ַח
ָח ָתן ִעם ַה ַּכ ָּלה.

 .9מחרוזת שמחה-מודז‘יץ
אופיר סובול  ביצוע :כל החזנים והמקהלות
ּדֹודי
ּומה ֶּת ֱה ִמיָּ .ב יֶ ֱחסּו ֲענִ ּיֵ י ַע ִּמי וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִּת ָּלּהְ .ל ָכה ִ
ּתֹוח ִחי ָ
בֹוׁשי וְ א ִּת ָּכ ְל ִמי ָמה ִּת ְׁש ֲ
א ֵּת ִ
ִל ְק ַראת ַּכ ָּלה ְּפנֵ י ַׁש ָּבת נְ ַק ְּב ָלּה.
ּדֹודי ִל ְק ַראת
ֹאסיִ  וְ ָר ֲחקּו ָּכל ְמ ַב ְּל ָעיִ  ,יָ ִׁשיׁש ָע ַליִ  ֱא ָל ַקיִ  ִּכ ְמׂשֹוׂש ֲח ַתן ַעל ַּכ ָּלהְ .ל ָכה ִ
וְ ָהיּו ִל ְמ ִׁש ָּסה ׁש ַ
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ַּכ ָּלה ְּפנֵ י ַׁש ָּבת נְ ַק ְּב ָלּה.
עֹולם ַח ְסּדֹו.
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו .י ְ
ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו .י ַ
הֹּדּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו.
ֹאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי ה' ִּכי ְל ָ
י ְ
יחִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו.
יחת ֶק ֶרן ְל ָדוִ ד ַע ְב ֶּד וַ ֲע ִר ַיכת נֵ ר ְל ֵבן יִ ַּׁשי ְמ ִׁש ֶ
ִׂש ְמ ָחה ְל ַא ְר ְצ וְ ָׂשׂשֹון ְל ִע ֶיר ֳך ְּוצ ִמ ַ
את לֹוְּ .כ ִליל ִּת ְפ ֶא ֶרת ְּברֹאׁשֹו נָ ַת ָּת לֹו ְּב ָע ְמדֹו ְל ָפנֶ י ַעל ַהר
יִ ְׂש ַמח מ ֶֹׁשה ְּב ַמ ְּתנַ ת ֶח ְלקֹו ִּכי ֶע ֶבד נֶ ֱא ָמן ָק ָר ָ
תֹור ֶת.
הֹוריד ְּביָ דֹו וְ ָכתּוב ָּב ֶהם ְׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת וְ ֵכן ָּכתּוב ְּב ָ
ּוׁשנֵ י לּוחֹות ֲא ָבנִ ים ִ
ִסינַ יְ .
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
טֹובים ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאלֶ .
יְ ֵהא ְׁש ָל ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ִ
ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל.
חלק שני

 .1שמעה ותשמח ציון
לחן :מרדכי סובול  ביצוע :סיימון כהן והמקהלות
הּודה ְל ַמ ַען ִמ ְׁש ָּפ ֶטי ה'ִּ .כי ַא ָּתה ה' ֶע ְליֹון ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץְ :מאֹד
ָׁש ְמ ָעה וַ ִּת ְׂש ַמח ִצּיֹון ,וַ ָּתגֵ ְלנָ הְּ ,בנֹות יְ ָ
יתַ ,על ָּכל ֱאהים .א ֲֹה ֵבי ה'ִׂ ,שנְ אּו ָרעׁ :ש ֵֹמר ,נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיוִ :מּיַ ד ְר ָׁש ִעים ,יַ ִּצ ֵילם .אֹור ,זָ ר ַע ַל ַּצ ִּדיק:
נַ ֲע ֵל ָ
ְּוליִ ְׁש ֵרי ֵלב ִׂש ְמ ָחהִׂ .ש ְמחּו ַצ ִּד ִיקים ,בה' :וְ הֹודּוְ ,לזֵ ֶכר ָק ְדׁשֹו.

 .2אם אשכחך
לחן :הרב שלמה קרליבך  ביצוע :יעקב מוצן
רּוׁש ִַלם ַעל
רּוׁש ִָלם ִּת ְׁש ַּכח יְ ִמינִ י ִּת ְד ַּבק ְלׁשֹונִ י ְל ִח ִּכי ִאם א ֶאזְ ְּכ ֵר ִכי ִאם א ַא ֲע ֶלה ֶאת יְ ָ
ִאם ֶא ְׁש ָּכ ֵח יְ ָ
רֹאׁש ִׂש ְמ ָח ִתי.

 .3שמחתי באומרים לי
לחן :משה שטרן  /אופיר סובול  ביצוע :חיים שטרן והמקהלות
ה¨לּה
נּויªהְּ .כ ִªעירªֶ ,ש ח ְּב ָר ָּª
ּוש ַªל ִם ַה ְּב ָ
ּוש ָªל ִם§ ªיְר ָ
ָש ַ¢ªמ ְח ִּתיְּ ,ב ªאֹ ְמ ִªרים ִªליªֵּ .בית ה נֵ ֵªל§ ªעֹ ְמ ªדֹותָ ,היּªו ַרגְ ֵªלינּוִּ .ב ְש ָע ַªריִª ,יְר ָ
נֹותיִ §
י¨ׁשלֹום ְּב ֵח ֵיל ַׁש ְלוָ ה ְּב ַא ְר ְמ ָ
יַ ְח ָּªדו§ ֶׁש ָּׁשם ָעלּו ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי¨יָ ּה ֵעדּות ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְלהֹדֹות ְל ֵׁשם ה'§ יְ ִה ָ
הינּו ֲא ַב ְק ָׁשה טֹוב ָל§
ְל ַמ ַען ַא ַחי וְ ֵר ָעי ֲא ַד ְּב ָרה¨ּנָ א ָׁשלֹום ָּב§ ְל ַמ ַען ֵּבית¨ה' ֱא ֵ

 .4והאר עינינו
לחן :שלום כץ  ביצוע :יעקב מוצן
תור ֶת .וְ ַד ֵּבק ִל ֵּבנּו ְּב ִמ ְצו ֶֹתי .וְ יַ ֵחד ְל ָב ֵבנּו ְל ַא ֲה ָבה ְּוליִ ְר ָאה ֶאת ְש ֶמ ְ:ל ַמ ַען א נֵ בוׁש :וְ א
וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינּו ְּב ָ
יׁשּוע ֶת:
ּנֹורא ָּב ָט ְחנּו .נָ גִ ָילה וְ נִ ְש ְ¢מ ָחה ִּב ָ
עולם וָ ֶעדִּ :כי ְב ֵשם ָק ְד ְש ַה ָּגדֹול ַה ִּגּבור וְ ַה ָ
נִ ָּכ ֵלם וְ א נִ ָּכ ֵשלְ :ל ָ
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להינּו וַ ֲח ָס ֶדי ָה ַר ִּבים ַאל יַ ַעזְ בּונּו נֶ ַצח ֶס ָלה וָ ֵעדַ .מ ֵהר וְ ָה ֵבא ָע ֵלינּו ְּב ָר ָכה וְ ָׁשלֹום ְמ ֵה ָרה
וְ ַר ֲח ֶמי ה ֱא ֵ
קֹומ ִמּיּות ְל ַא ְר ֵצנּו.
תֹול ֶיכּנּו ְמ ֵה ָרה ְ
ארנּו ,וְ ִ
ּוׂשבֹר עֹל ַהּגֹויִ ים ֵמ ַעל ַצּוָ ֵ
ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ָּכל ָה ָא ֶרץְ ,

 .5שטר התנאים
מילים :שטר אירוסין ונישואין של ר‘ ישראל נג‘ארה  לחן :יוסי גרין  ביצוע :אברימי רוט והמקהלות
ּוׁש ֵא ִריתְ ,ל ֵא ֶּלה ִּד ְב ֵרי
אׁשית ַא ֲח ִרית הּוא יִ ֵּתן ֵׁשם טֹוב ְ
ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְּ ,ול ַמּזָ ל טֹובַ ,ה ַּמּגִ יד ֵמ ֵר ִ
ַה ְּתנָ ִאים וְ ַה ְּב ִרית.
ּבֹורא ָּכל ָח ָכם ַק ְדמֹון.
ּומי ָחד ֵ
ֶׁשּנִ ְד ְּברּו וְ ִה ְתנּו ֵּבין ְׁשנֵ י ַה ְּצ ָד ִדים ַל ֵּׁשם ְּול ִת ְפ ֶא ֶרת ְּד ַהיְ נּו ִמ ַּצד ָה ֶא ָחד יָ ִחיד ְ
ימה .וְ ַאל יַ ְב ִריחּו וְ ַאל יַ ֲע ִלימּו א זֶ ה ִמּזּו וְ א זּו ִמּזֶ ה,
רּואה ִּבנְ ִע ָ
ּומ ַּצד ֵׁשנִ י ֲהא ִהיא ְּכנֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאל ַּכ ָּלה ְק ָ
ִ
אׁשית וְ ַעד ַא ֲח ִרית.
ֵמ ֵר ִ
ַרק ָּת ִמיד ְּפנֵ ֶיהם ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ְּב ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה וְ ֵרעּות ְּדא ִמ ְת ָּפ ְר ִׁשין ָּדא ִמן ָּדא ְל ָע ְל ִמין.
ּתֹורה
ֶה ָח ָתן ַהּנָ "ל ִה ְת ַחּיֵ ב ֶאת ַע ְצמֹו ְל ַה ְכנִ יס ָּכל ֲא ֶׁשר ֶה ֱא ִציל ָּוב ָרא וְ יָ ַצר וְ ָע ָׂשה ַהּכֹל ְל ַמ ֲענָ ּה ְּול ַמ ַען ַה ָ
ּתֹורה
דֹוׁשה וְ כּו'ַ ,ה ַּכ ָּלה ַהּנָ "ל ִה ְת ַחּיְ ָבה ֶאת ַע ְצ ָמּה ְל ַה ְכנִ יס ָּכל ֲא ֶׁשר ָלּה ִל ְמסֹר ְל ָב ָבּה וְ נַ ְפ ָׁשּה ַעל ַה ָ
ַה ְּק ָ
בֹודה ִּב ְד ִב ָיקה וְ ָח ְׁש ָקה ִּב ְד ִחילּו ְּור ִחימּו וְ כּו'.
וְ ַעל ָה ֲע ָ
אֹופּנֵ י ַהּק ֶֹדׁש.
ּוׂש ָר ִפים וְ ַחּיֹות וְ ַ
ָע ֵרב ַק ְּב ָלן ִמ ַּצד ֶה ָח ָתןָּ ,כל ְצ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם ְ
ָע ֵרב ַק ְּב ָלן ִמ ַּצד ַה ַּכ ָּלהַ ,צ ִּד ֵיקי ַהּדֹור וְ ִתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן .וְ ַהּכֹל ָׁש ִריר וְ ַקּיָ ם.
ֹאמרּו ַמּזָ ל טֹוב.
עֹומ ִדים ְּב ֶעזְ ָרה ּפֹה ְּב ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעטּ ,כ ָּלם יַ ֲענּו וְ י ְ
וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ָה ָעם ָה ְ

 .6והאר עינינו
לחן :מרדכי סובול  ביצוע :שמחה רוטנברג
תור ֶת .וְ ַד ֵּבק ִל ֵּבנּו ְּב ִמ ְצו ֶֹתי .וְ יַ ֵחד ְל ָב ֵבנּו ְל ַא ֲה ָבה ְּוליִ ְר ָאה ֶאת ְש ֶמ ְ:ל ַמ ַען א נֵ בוׁש :וְ א
וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינּו ְּב ָ
יׁשּוע ֶת:
ּנֹורא ָּב ָט ְחנּו .נָ גִ ָילה וְ נִ ְש ְ¢מ ָחה ִּב ָ
עולם וָ ֶעדִּ :כי ְב ֵשם ָק ְד ְש ַה ָּגדֹול ַה ִּגּבור וְ ַה ָ
נִ ָּכ ֵלם וְ א נִ ָּכ ֵשלְ :ל ָ
להינּו וַ ֲח ָס ֶדי ָה ַר ִּבים ַאל יַ ַעזְ בּונּו נֶ ַצח ֶס ָלה וָ ֵעדַ .מ ֵהר וְ ָה ֵבא ָע ֵלינּו ְּב ָר ָכה וְ ָׁשלֹום ְמ ֵה ָרה
וְ ַר ֲח ֶמי ה ֱא ֵ
קֹומ ִמּיּות ְל ַא ְר ֵצנּו.
תֹול ֶיכּנּו ְמ ֵה ָרה ְ
ארנּו ,וְ ִ
עּולנּו ֵמ ַעל ַצּוָ ֵ
ּוׂשבֹר ֵ
ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ָּכל ָה ָא ֶרץְ ,

 .7כי בשמחה
לחן :ד“ר מרדכי סובול  ביצוע :כל החזנים והמקהלות
ּתּובלּון ֶה ָה ִרים וְ ַה ְּג ָבעֹות יִ ְפ ְצחּו ִל ְפנֵ ֶיכם ִר ָּנה וְ ָכל ֲע ֵצי ַה ָּש ֶ¢דה יִ ְמ ֲחאּו ָכף.
ִּכי ְב ִש ְ¢מ ָחה ֵת ֵצאּו ְּוב ָשלֹום ָ
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כשתטייל תברך על ההבדל

טיולים חובקי עולם קיץ 2022

טיולי קיץ 2022

≤ ±ימים

מרוקו

כולל טנג'יר ,העיר הכחולה והסהרה
 12.6עם עמי יפרח מלא
 26.6עם סיגלית ימין
מקומות אחרונים
 14.8עם סינדי קליין מובטח
 4.9עם ליטל בצלאל

≤ ±ימים

יפן

≤ ±ימים

איסלנד מקיף

 26.6עם שאולי לוי
מקומות אחרונים
 10.7עם שמעון עטר מובטח
 14.8עם מירה גלבשטיין מלא
 28.8עם בלהה רשף מובטח

 23.10עם בילהה רשף
 6.11טיול שלכת
עם שמעון עטר

 29.8עם דוד האן

≤ ±ימים

אנגליה וסקוטלנד
 3.7עם מירה גלבשטיין
 14.8עם יעל שלום

 ±πימים

קנדה ואלסקה
בשילוב שייט באלסקה
 14.8עם דוד האן

≤ ±ימים

גיאורגיה וארמניה
 3.7עם אבי בן שושן
 14.8עם יוקי בנימיני
 4.9עם יוסי בדיחי

∂ ±ימים

ספרד ופורטוגל

הודו ונפאל

≤≤ ימים

אקוודור גלפגוס
וקולומביה
 8.8עם גבי גורביץ

קירגיזטן
טיול ג'יפים מרתק
 12.6עם תמיר משרקי
מקומות אחרונים
 3.7עם יוסי בר יצחק מובטח
 14.8עם תמיר משרקי מובטח
 4.9עם יוסי בר יצחק

 πימים

צרפת

בדגש פרובאנס
 22.6עם ישראל גולדמן
 31.8עם אריה שאוואט

∏ ימים

 30.10עם יוקי בנימיני
 27.11עם מירה גלבשטיין

≤ ±ימים

 ±±ימים

יוון מקיף

 26.6עם בילהה רשף
 28.8עם סיגלית פלדבוי שטיין

∏ ימים

טנזניה

טיסה ישירה
 20.6עם אלחנן שמואלי
מקומות אחרונים
 8.8עם יגאל רון מובטח

≥ ±ימים

דרום אפריקה

כולל מפלי ויקטוריה
פארק קרוגר ושמורת צ'ובה
 14.8עם בלהה רשף

 ±πימים

גואטמלה
ומקסיקו

∂ ±ימים

ויאטנם וקמבודיה
 14.8עם ליטל בצלאל

 14.8עם אבי פלדמן

לפרטים מלאים וטיולים נוספים03-9224410 :
WWW.SHAIBARILAN.CO.IL | ISRAEL@SHAIBARILAN.COM

מנוי ליובל ביוטיוב Subscribe

הרשמה למנוי

הרשמו למנוי חינם לדף של "יובל" ביוטיוב בקלות ובמהירות,
ותהנו 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 ולאחר מכן על הפעמון

טיולי גשר  -הגשר שלך לעולם

טיולי קיץ 2022
 18ימים

 15ימים

ארה“ב מחוף לחוף
 27.6.22עם רפי גורן
 4.7.22עם גבי גורוביץ
 8.8.22עם אלחנן שמואל

תאילנד
 7.7.22עם אמציה דויטש
 11.822עם יוסי בדיחי

 11ימים

 8ימים

מרוקו
 12.6.22עם אוריה שאוואט
 26.6.22עם עדינה גבאי
 14.8.22עם סיגלית ימין
 4.9.22עם יואב כהן

איטליה
 14.7.22עם אביבה סוויסה
 11.8.22עם אמציה דויטש
 18.8.22עם נעם קופמן
 8ימים

 8ימים

פורטוגל
 28.6.22עם מאיר סגל
 6.7.22עם רותי ג‘ובני
 10.8.22עם יעל פרידמן
 31.8.22עם סיגלית פלדבוי -שטיין

יוון
 15.6.22עם בילהה רשף
 14.7.22עם אריה שאוואט
 18.8.22עם דבורה אפרתי

 8ימים

 8ימים

גיאורגיה
 23.6.22עם מירה גלבשטיין
 14.7.22עם סיגלית
פלדבוי שטיין
 11.8.22עם יואל ג‘רפי
 7ימים

צפון איטליה
 7.7.22עם אריאל וייס
 14.7.22עם ורדה הלפרין
 11.8.22עם אהרון שטיין
 18.8.22עם רותי ג‘ובני
 8ימים

היער השחור
 4.7.22עם אהרון שטיין
 8.8.22עם אלברט דיין
 15.8.22עם ירון בר ששת

לטייל עם המומחים

 8ימים

מרוקו
 9.6.22עם יואב כהן
 23.6.22עם אלעזר בן-שושן
 1.9.22עם רונן מזרחי
 8ימים

אירלנד
 30.6.22עם משה שרון
 14.7.22עם יעל שלום
 11.8.22עם משה שרון
 1.9.22עם מירה גלבשטיין
 8ימים

קרואטיה וסלובניה
 12.7.22עם ירון בר ששת
 9.8.22עם ירה הלפרין
 6.9.22עם יואל ג‘רפי

טיולי משפחות
 8ימים

מונטנגרו
 7.7.22עם יואל ג‘רפי
 19.8.22עם ריטה זילבר

היער השחור
 18.7.22עם סיגלית פלדבוי
שטיין 11.8.22עם ירון בר שלום
 18.8.22עם רפי שניידר

 7ימים

צפון איטליה
 14.7.22עם אסתר הלוי
 11.8.22עם אירית אלירז
 18.8.22עם עדינה גבאי

 8ימים

צרפת בלגיה הולנד
 12.7.22עם שאול לוי
 9.8.22עם אביב בן שושן
 16.8.22עם אריאל וייס

טיולי גשר | לפרטים מלאים וטיולים נוספים 03-5260900
www.geshertours.co.il ,alexandra@geshertours.co.il
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סוכנות השייט הגדולה בישראל
סוכנות השייט הגדולה בישראל

שייט נהרות מרהיב בדנובה
בדנובה
נהרות
שייט
מרהיב כוכבים
פאר כשרה 5
בספינת
בספינת פאר כשרה  5כוכבים

בתאריך 6.7.22
נוספת
וההשגחההפלגה
הרב נפתחה
הביקוש
שלום ברוט
בניצוחו של
המטבח
בעקבותניהול
לקרוזיםשליט"א
הבינלאומי רוטנברג
בהשגחת הרב נחמיה
כשרים
המומחה

בהשתתפות
בהשתתפות
החזן יעקב מוצן והזמר אבי מילר

החזן יעקב מוצן והזמר אבי מילר

תודה למאות הלקוחות

שנרשמו להפלגות בתאריכים  8.6ו15.6-
נותרו חדרים בודדים בתאריכים אלו
גולדן טורס -זוכת הפרס הבינלאומי

נותרו חדרים אחרונים!

"פורצי דרך בתחום הקרוזים הכשרים"

נותרו חדרים אחרונים!

-03-7625002או12.6
התאריכים 20.6
 /8.6.22בין
15.6.22
במייל :תאריך יציאה שני:
לפרטים :ראשון:
תאריך יציאה
Nati@goldentours.co.il
ווטסאפ:
03-7400002
בהשתתפות
החזן יעקב מוצן ואבי רט

יצטרף אלינו
הזמר והחזן אברימי רוט
19

בהשתתפות
הזמר החסידי ישראל פרנס והרב ד"ר חיים שיין

יוצאים לבלות בבית
החלה המכירה במגדל 4
דירות  4ו 5-חדרים
החל
מ-

₪ 3,050,000

*8680

