


.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.

משכנתא
בזום

הכי נוח

עם שירות משכנתא בזום
המאפשר ייעוץ משכנתא בלי לצאת מהבית
הגשת בקשה למשכנתא: באתר | בטלפון 3200*

בלאומי עושים הכל
כדי שיהיה לכם הכי נוח



על הקונצרט
 , ר מ ו א ך  כ ב  ל ס ר ב מ ן  מ ח נ י  ב ר
ש י ח  ו מ ש ל ק  ר  , ש א י י ת ה ל ר  ו ס א

אם הגיע זמן קשה, רק לשמוח יש, אסור 
להתייאש, רק לשמוח יש

רבנו התפלל תקט“ו  כי משה  חכמינו אמרו 
”ואתחנן“. כל  (515) כמניין המילה  תפילות 
התפילות הללו, הן כדי שיזכה להיכנס לארץ 
ישראל, מה שמלמד על חשיבותה הגדולה של 
התפילה. חכמינו אמרו שמספר זה, הוא גם כמניין 
המילה ”ְּתִפָּלה“ - ללמדך שתפילות משה רבנו 
הביאו למיצוי כח התפילה. המספר הזה הוא גם 
כמניין המילה ”ִּׁשיָרה“ - לומר לנו שכל תפילותיו 
של משה היו בשמחה ולא חלילה בעצבות. 
כמו שאומרת הגמרא על התפילה (ברכות לא) 
ִמּתֹוְך  ֹלא  ְלִהְתַּפֵּלל,  עֹוְמִדין  ֵאין  ַרָּבָנן,  ”ָּתנּו 
ַעְצבּות, ְוֹלא ִמּתֹוְך ַעְצלּות, ְוֹלא ִמּתֹוְך ְׂשחֹוק, 
ְוֹלא ִמּתֹוְך ִׂשיָחה, ְוֹלא ִמּתֹוְך ַקּלּות רֹאׁש, ְוֹלא ִמּתֹוְך 
ְּדָבִרים ְּבֵטִלים, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה. 
ְוֵכן ֹלא ִיָּפֵטר ָאָדם ֵמֲחֵברֹו, ֹלא ִמּתֹוְך ִׂשיָחה, ְוֹלא 
ִמּתֹוְך ְׂשחֹוק, ְוֹלא ִמּתֹוְך ַקּלּות ֹראׁש, ְוֹלא ִמּתֹוְך 
ְּדָבִרים ְּבֵטִלים, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ְּדַבר ֲהָלָכה, ֶׁשֵּכן ָמִצינּו 
ַּבְּנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים, ֶׁשִּסְּימּו ִּדְבֵריֶהם ְּבִדְבֵרי ְׁשָבח 

ְוַתְנחּוִמים".

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. 

ותשמח ציון“, ”ישמחו במלכותך“,  ”שמעה 
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 במיוחד 
לזמר 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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.הכי נוח
אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית והליכי הוצאה לפועל; מתן השירות בכפוף לתנאי הבנק.

כרטיס אשראי 
וירטואלי 

לשימוש מיידי

הכי נוח

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



על המנצח

על החזנים

סובול אופיר
מנהל מוסיקלי ומנצח

כישרונו המוזיקלי   
של אופיר סובול התגלה 
בהיותו ילד. כשהיה בן 5
השתתף במקהלת "פרחי 
בני ברק", שם שימש גם 
ם  ג ף  ת ת ש ה  . ן ל ו ס כ
הדר"  "פרחי  במקהלות 
פתח  ו"פרחי  ברחובות 
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 מאות יצירות לשלל הרכבים 
והפיק עשרות דיסקים והופעות בארץ ובעולם. 
עם פטירת אביו, ד"ר מרדכי סובול ז"ל, מונה 
האנסמבל  של  והמנצח  המוזיקלי  למנהל 

הישראלי לחזנות "יובל".

סיימון כהן - ישראל
ארה"ב

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

נפתלי הרשטיק, חיים פייפל והמלחין ריימונד 
התיבה  לפני  עובר  כהן  סיימון  גולדשטיין. 
ומרבה  ובארץ  הברית  בארצות  באירופה, 
להופיע בקונצרטים בארץ וברחבי העולם. 
היל“  ”מיל  הכנסת  בית  כחזן  מכהן  סיימון 
2008. הקים, מפיק ומארח  בלונדון משנת 
הסימפונית  התזמורת  עם  חזנות  סדרת 

ירושלים ”רשות השידור“.
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יעקב מוצן
ארצות הברית 

אברימי רוט
ישראל 

אברימי רוט נולד בבני ברק,   
ספג בילדותו את הנוסח ההונגרי-
חסידי של הרב גשטטנר זצ"ל בבית 
אגודת  ב"קרית  המרכזי  הכנסת 
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 

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 4 שנים בבית הכנסת 
המרכזי במונטווידאו שבאורוגואי, 
שנים   17 במשך  לכהן  עבר  משם 
במקסיקו  שלום"  "רמת  בקהילת 
חזנות  לשבתות  מוזמן  רוט  סיטי. 

בקהילות בחו"ל וברחבי הארץ.

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

בכל פרט ופרט.
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שטרן  חיים
ישראל 

שמחה רוטנברג
ישראל 

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

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

עובר לפני התיבה בניו יורק.

בן  נולד בבית שמש  חיים שטרן 
למשפחת החזנים אייזנבך, סב-
סבו ר' יעקב אייזנבך [פעסטר] היה 
בעל תפילה מפורסם בירושלים, 
ם  י נ ז ח ה ם  י ע ו ד י ו  ת ח פ ש מ מ
שלמה אייזנבך ושמואל ברזילי. 
ר  פ ס ה ת  י ב ב ת  ו נ ז ח ד  מ ל
ל  צ א ה  ו ק ת ח  ת פ ב ת  ו נ ז ח ל
 . ד נ ר ל  א ר ש י ו ה  פ י י  ל א
פיתוח קול למד אצל אגנס מסיני 
בימים  חזן  שימש  גלזר.  ודנה 

"ישראל  הכנסת  בבית  הנוראים 
הצעיר" בנתניה במשך שנתיים, 
בימים  כחזן  לכהן  עבר  משם 
הגדול  הכנסת  בבית  הנוראים  
בסידני, אוסטרליה. כיום משמש 
כחזן הראשי בבית הכנסת הגדול 
במינכן. נחשף לראשונה ב"יובל" 
בקונצרט "חזנות בג'ינס" בניצוחו 
של אופיר סובול שהתקיים בשנת 
2019 וזכה להצלחה רבה.  להופיע 

בשבות ברחבי הארץ ובעולם.
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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 

סובול, שמונה  להתקיים תחת שרביטו של אופיר

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    
ביצוע: כל החזנים והמקהלותלחן: מרדכי סובולשהחיינו1

לחן: ארי קליין | רצ'יטטיב: ישמחו במלכותך2
יעקב מוצן

ביצוע: יעקב מוצן והמקהלות

ביצוע: אברימי רוט והמקהלות לחן: אפרים רוזומני לא אמות3

ביצוע: חיים שטרןלחן:  יעקב רפפורטהלבן חטאינו4

לחן: שמואל מלבסקי / סול זיםישמחו במלכותך5
ביצוע: שמחה רוטנברג 

והמקהלות

לחן: דניאל בנסמיאןאם אשכחך6
ביצוע: אברימי רוט 

והמקהלות

מזמור שיר 7
לחן: אוסקר ג'וליוס / משה שטרןחנוכת הבית

ביצוע: חיים שטרן 
והמקהלות

ביצוע: סיימון כהןלחן: אליהו שנפלינסקישבע ברכות8

מחרוזת שמחה - 9
אופיר סובולמודז'יץ

ביצוע: כל החזנים 
והמקהלות

INTERMISSION הפסקה

לחן: מרדכי סובולשמעה ותשמח ציון1
ביצוע: סיימון כהן 

והמקהלות

ביצוע: יעקב מוצןלחן: הרב שלמה קרליבךאם אשכחך2

לחן: משה שטרן / שמחתי באומרים לי3
אופיר סובול

ביצוע: חיים שטרן 
והמקהלות

ביצוע: יעקב מוצןלחן: שלום כץוהאר עינינו4

לחן: יוסי גריןשטר התנאים5
ביצוע: אברימי רוט 

והמקהלות

ביצוע: שמחה רוטנברגלחן: מרדכי סובולוהאר עינינו6

לחן:  מרדכי סובולכי בשמחה7
ביצוע: כל החזנים 

והמקהלות

* שינויים אפשריים 9



”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 חגי - מנהל המקהלהאריה ברנוביץ

משה (מונה) רוזנבלוםגטרר יוסיבהט קובינח גרינוולד

תזמוריםגלבר חיים יהודהבורג דבחיים זליכוב
ד“ר מרדכי סובול ז“לגליק יצחקבלוך יוסףיהודה יוד

אופיר סובולגרוסמן אברהםבן עזרא דודמיכה ינון

ד“ר חנן וינטרניץ ז“לגרוסמן דניאלברבר יעקבמאיר נגה

לאסלו רוטדולינסקי בנימיןבש יעקב

הרץ משהג‘ורג‘ ישראלרואה חשבון

שיף הזנפרץ ושות� רו�ח 
RSMויינדליג סמיגבלינגר אילן

שיווק מופעכהן אברהםגוטמן אביגדור
ציפי ברגמןכהן דודוגולדשטיין דודיקירי ”יובל”

זהבה מילשטייןכץ בניגיטלר נתןשלמה גרופמן

מירי קלנרלוי נתנאלגלעדי יששכרפרופ� יעקב פרנקל

לוקרט פיירגלעדי משהיוסי פלג-ביליג

עיצוב והפקהסבור יהודהגרינפלד שמואללוי רחמני ז�ל
פרסום ”בריש גלי“פלגר איציקהורניק ישי

מנהל מוזיקלי ומנצח 
מקהלת  ”יובל”

קאופמן נעםכנה עזריה

מסכים ומולטימדיהקלטר מרדכילובלסקי אשר
איציק דניאל-מדיה פרוקליין גבריאלמושקוביץ משהאופיר סובול

רינגל קובי -  מנהל המקהלהנוף אהרון

מנהל מוזיקלי ומנצח 
מקהלת  ”זמרת-יה”

צילום בוידאושולי שמעוןסבאן רמי
אריאל וייסשוסהיים יחיאלערמון עמיחי

שטיינר ברוךפולק יעקבדר� אורי אהרון

הגברהשטיינר יצחקפומרנץ משהפסנתרנים:
סימול בע"משפיצר נפתליפופובר בצלאלריטה פלדמן

סמי קריספלמעוז מיכיקוזידלו יהודהדניאל שפי

קינד הרצל

שיווק דיגיטליקראוס אלי
עידוס דיגיטלשוק ישראל

שפיר משה
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|    מילים ליצירות    | 

1. שהחיינו 
לחן: מרדכי סובול � ביצוע: כל החזנים והמקהלות

ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

2. ישמחו במלכותך 
לחן: ארי קליין � רצ‘יטטיב: יעקב מוצן � ביצוע: יעקב מוצן והמקהלות

ָּלם ִיְׂשְּבעּו ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶבָך ּוַבְּׁשִביִעי  ִיְׂשְמחּו ְּבַמְלכּוְתָך ׁשוְמֵרי ַׁשָּבת ְוקוְרֵאי ֹעֶנג. ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי ּכ�

ָרִציָת ּבֹו ְוִקַּדְׁשּתֹו ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת ֵזֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית.

3. לא אמות
לחן: אפרים רזומני � ביצוע: אברימי רוט והמקהלות

ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה  ְתחּו ִלי ַש� ֶות ֹלא ְנָתָנִני. פִּ ּה ְוַלמָּ י יָּ ַרנִּ ר ִיסְּ ר ַמֲעֵש¢י ָיּה. ַיֹסּ י ֶאְחֶיה ַוֲאַספֵּ ֹלא ָאמּות כִּ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש  י ֲעִניָתִני ַותְּ יִקים ָיֹבאּו בֹו. אֹוְדָך כִּ ַער לה' ַצדִּ � ָיּה. ֶזה ַהשַּ

ֵעיֵנינּו. ֶזה ַהּיֹום ָעָש¢ה ה' ָנִגיָלה ְוִנְש¢ְמָחה בֹו. את ִהיא ִנְפָלאת בְּ ה. ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ֹזּ נָּ פִּ

4. הלבן חטאינו
לחן: יעקב רפפורט � ביצוע: חיים שטרן

ַהְלֵּבן ֲחָטֵאינּו ַּכֶּׁשֶלג ּוְכֶצֶמר ַּכָּמה ֶׁשָּכתּוב: ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ה' ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו 

ִאם ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו: ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוָטֳהֵרנּו ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים 

ְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְּתִביֶאּנּו ֶאל ַהר ָקְדְׁשָך ְוַׂשְּמֶחּנּו ְּבֵבית ִּתְפָלְתָך  ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ט�

ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב: ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי 

ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים:

5. ישמחו במלכותך
 � לחן: שמואל מלבסקי / סול זים � ביצוע: שמחה רוטנברג והמקהלות

ָּלם ִיְׂשְּבעּו ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶבָך ּוַבְּׁשִביִעי  ִיְׂשְמחּו ְּבַמְלכּוְתָך ׁשוְמֵרי ַׁשָּבת ְוקוְרֵאי ֹעֶנג ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי ּכ�

ָרִציָת ּבֹו ְוִקַּדְׁשּתֹו ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת ֵזֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית.

חלק ראשון
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6. אם אשכחך
לחן: דניאל בנסמיאן � ביצוע: אברימי רוט והמקהלות

ם ַעל  ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשלִַ ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשלִָ

ֹראׁש ִׂשְמָחִתי.

7. מזמור שיר חנוכת הבית
לחן: אוסקר ג‘וליוס / משה שטרן � ביצוע: חיים שטרן והמקהלות

ַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד§ ֲארֹוִמְמָך ה' ִּכי ִדִּליָתִני ְוֹלא¨ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִלי§ ַזְּמרּו ַלה' ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר  ִמְזמֹור ִׁשיר¨ֲחנ�

ָקְדׁשֹו§ ַמה¨ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל¨ָׁשַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך§ ְׁשַמע¨ה' ְוָחֵּנִני ה' ֱהֵיה¨ֹעֵזר ִלי§ ָהַפְכָּת 

ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה§ ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְוֹלא ִיֹּדם ה' ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך§

8. שבע ברכות
לחן: אליהו שנפלינסקי � ביצוע: סיימון כהן

ִמי ַאִּדיר ַעל ַהֹּכל, ִמי ָּברּוְך ַעל ַהֹּכל, ִמי ָּגדֹול ַעל ַהֹּכל, ִמי ָּדגּול ַעל ַהּכֹל. 

הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ֶהָחָתן ְוֶאת ַהַּכָּלה. 

ִמי ָּבן ִׂשַח ׁשֹוַׁשן חֹוִחים, ַאֲהַבת ַּכָּלה ְמׂשֹוׂש ּדֹודים. הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ֶהָחָתן ְוֶאת ַהַּכָּלה.

ּנּו  ְבִניתֹו ְוִהְתִקין לֹו ִממֶּ מּות תַּ ֶצֶלם דְּ ַצְלמו, בְּ ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם בְּ ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶש� רּוְך ַאתָּ בָּ

ה ה' יֹוֵצר ָהָאָדם.  רּוְך ַאתָּ ְנַין ֲעֵדי ַעד, בָּ בִּ

ָבֶניָה.  ַח ִצּיֹון בְּ ה ה' ְמַש¢מֵּ רּוְך ַאתָּ ִש¢ְמָחה, בָּ ֶניָה ְלתֹוָכּה בְּ ִקּבּוץ בָּ ִש¢יׂש ְוָתֵגל ָהֲעָקָרה, בְּ ׂשֹוׂש תָּ

יָצה, ְוֶחְדָוה, ַאֲהָבה  ה, דִּ יָלה, ִרָנּ ה, ִגּ ָרא ָש¢ׂשֹון ְוִש¢ְמָחה, ָחָתן ְוַכָלּ ר בָּ ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶש� רּוְך ַאתָּ ָבּ

ָלִים, קֹול ָש¢ׂשֹון ְוקֹול ִש¢ְמָחה,  ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָש� ַמע בְּ � לֹום ְוֵרעּות. ְמֵהָרה ה' ֱאֹלֵקינּו ִישָּ ְוַאֲחָוה ָש�

ַח  ה ה' ְמַש¢מֵּ רּוְך ַאתָּ ה ְנִגיָנָתם, בָּ תֵּ ְש� ָתם ּוְנָעִרים ִממִּ פָּ ה, קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמח� לָּ קֹול ָחָתן ְוקֹול כַּ

ה. לָּ ָחָתן ִעם ַהכַּ

9. מחרוזת שמחה-מודז‘יץ
אופיר סובול � ביצוע: כל החזנים והמקהלות

ֹלא ֵּתבֹוִׁשי ְוֹלא ִּתָּכְלִמי ָמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוָמה ֶּתֱהִמי. ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה. ְלָכה ּדֹוִדי 

ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלּה.

ְוָהיּו ִלְמִׁשָּסה ֹׁשאַסִיְך ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְּלָעִיְך, ָיִׁשיׁש ָעַלִיְך ֱאָלַקִיְך ִּכְמׂשֹוׂש ֲחַתן ַעל ַּכָּלה. ְלָכה ּדֹוִדי ִלְקַראת 
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ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלּה.

ֹהּדּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ה' ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ִׂשְמָחה ְלַאְרְצָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֳך ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדָך ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֵבן ִיַּׁשי ְמִׁשיֶחָך. ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.

ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו ִּכי ֶעֶבד ֶנֱאָמן ָקָראָת לֹו. ְּכִליל ִּתְפֶאֶרת ְּבֹראׁשֹו ָנַתָּת לֹו ְּבָעְמדֹו ְלָפֶניָך ַעל ַהר 

ִסיַני. ּוְׁשֵני לּוחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ְּבָידֹו ְוָכתּוב ָּבֶהם ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך.

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

1. שמעה ותשמח ציון
לחן: מרדכי סובול � ביצוע: סיימון כהן והמקהלות

ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון, ַוָּתֵגְלָנה, ְּבנֹות ְיהּוָדה ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטיָך ה'. ִּכי ַאָּתה ה' ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: ְמֹאד 

ַע ַלַּצִּדיק:  ַנֲעֵליָת, ַעל ָּכל ֱאֹלהים. ֹאֲהֵבי ה', ִׂשְנאּו ָרע: ֹׁשֵמר, ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו: ִמַּיד ְרָׁשִעים, ַיִּציֵלם. אֹור, ָזר�

ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה. ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים, בה': ְוהֹודּו, ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו.

2. אם אשכחך
לחן: הרב שלמה קרליבך � ביצוע: יעקב מוצן

ם ַעל  ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשלִַ ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשלִָ

ֹראׁש ִׂשְמָחִתי.

3. שמחתי באומרים לי
לחן: משה שטרן / אופיר סובול � ביצוע: חיים שטרן והמקהלות

ּה  ªָָּרה¨ל בְּ ח� � ªיר, ֶש ªִע ה. כְּ ªנּוָי ִם ַהבְּ ªַל ּוָש� ªִם§ ְיר ªָל ּוָש� ªִיְך, ְיר ªָעַר ְש� ינּו. בִּ ªּו ַרְגֵל ªֹות, ָהי ªְמד ªְך§ ֹע ªית ה� ֵנֵל ªֵּי. ב ªים ִל ªְמִר ªֹא י, בְּ ְחתִּ ªָש¢ַמ

ו§ ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי¨ָיּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ה'§ ְיִהי¨ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך§  ªַָּיְחד

ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה¨ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך§ ְלַמַען ֵּבית¨ה' ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך§

4. והאר עינינו
לחן: שלום כץ � ביצוע: יעקב מוצן 

ֶמָך :ְלַמַען ֹלא ֵנבוׁש: ְוֹלא  ִמְצֹוֶתיָך. ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְש� נּו בְּ ק ִלבֵּ תוָרֶתָך. ְוַדבֵּ ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו בְּ

יׁשּוָעֶתָך:  ָטְחנּו. ָנִגיָלה ְוִנְש¢ְמָחה בִּ ּבור ְוַהּנֹוָרא בָּ דֹול ַהגִּ ָך ַהגָּ ם ָקְדְש� י ְבֵש� ל: ְלעוָלם ָוֶעד: כִּ ֵש� ֵלם ְוֹלא ִנכָּ ִנכָּ

חלק שני
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ים ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח ֶסָלה ָוֵעד. ַמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ְמֵהָרה  ְוַרֲחֶמיָך ה� ֱאלֵהינּו ַוֲחָסֶדיָך ָהַרבִּ

ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָּכל ָהָאֶרץ, ּוְׂשבֹר ֹעל ַהּגֹוִיים ֵמַעל ַצָּואֵרנּו, ְותֹוִליֶכּנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו.

5. שטר התנאים
מילים: שטר אירוסין ונישואין של ר‘ ישראל נג‘ארה � לחן: יוסי גרין � ביצוע: אברימי רוט והמקהלות

ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ּוְלַמָּזל טֹוב, ַהַּמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית הּוא ִיֵּתן ֵׁשם טֹוב ּוְׁשֵאִרית, ְלֵאֶּלה ִּדְבֵרי 

ַהְּתָנִאים ְוַהְּבִרית.

ֶׁשִּנְדְּברּו ְוִהְתנּו ֵּבין ְׁשֵני ַהְּצָדִדים ַלֵּׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְּדַהְינּו ִמַּצד ָהֶאָחד ָיִחיד ּוְמי�ָחד ּבֹוֵרא ָּכל ָחָכם ַקְדמֹון.

ּוִמַּצד ֵׁשִני ֲהֹלא ִהיא ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַּכָּלה ְקרּוָאה ִּבְנִעיָמה. ְוַאל ַיְבִריחּו ְוַאל ַיֲעִלימּו ֹלא ֶזה ִמּזּו ְוֹלא זּו ִמֶּזה, 

ֵמֵראִׁשית ְוַעד ַאֲחִרית.

ַרק ָּתִמיד ְּפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ְּבַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוֵרעּות ְּדֹלא ִמְתָּפְרִׁשין ָּדא ִמן ָּדא ְלָעְלִמין.

ֶהָחָתן ַהָּנ"ל ִהְתַחֵּיב ֶאת ַעְצמֹו ְלַהְכִניס ָּכל ֲאֶׁשר ֶהֱאִציל ּוָבָרא ְוָיַצר ְוָעָׂשה ַהֹּכל ְלַמֲעָנּה ּוְלַמַען ַהּתֹוָרה 

ַהְּקדֹוָׁשה ְוכּו', ַהַּכָּלה ַהָּנ"ל ִהְתַחְּיָבה ֶאת ַעְצָמּה ְלַהְכִניס ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ִלְמֹסר ְלָבָבּה ְוַנְפָׁשּה ַעל ַהּתֹוָרה 

ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ִּבְדִביָקה ְוָחְׁשָקה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְוכּו'.

ָעֵרב ַקְּבָלן ִמַּצד ֶהָחָתן, ָּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ּוְׂשָרִפים ְוַחּיֹות ְואֹוַפֵּני ַהּקֶֹדׁש.

ָעֵרב ַקְּבָלן ִמַּצד ַהַּכָּלה, ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ְוִתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן. ְוַהֹּכל ָׁשִריר ְוַקָּים.

ָּלם ַיֲענּו ְוֹיאְמרּו ַמָּזל טֹוב. ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ְּבֶעְזָרה ֹּפה ְּבִמְקָּדׁש ְמַעט, ּכ�

6. והאר עינינו
לחן: מרדכי סובול � ביצוע: שמחה רוטנברג 

ֶמָך :ְלַמַען ֹלא ֵנבוׁש: ְוֹלא  ִמְצֹוֶתיָך. ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְש� נּו בְּ ק ִלבֵּ תוָרֶתָך. ְוַדבֵּ ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו בְּ

יׁשּוָעֶתָך:  ָטְחנּו. ָנִגיָלה ְוִנְש¢ְמָחה בִּ ּבור ְוַהּנֹוָרא בָּ דֹול ַהגִּ ָך ַהגָּ ם ָקְדְש� י ְבֵש� ל: ְלעוָלם ָוֶעד: כִּ ֵש� ֵלם ְוֹלא ִנכָּ ִנכָּ

ים ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח ֶסָלה ָוֵעד. ַמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ְמֵהָרה  ְוַרֲחֶמיָך ה� ֱאלֵהינּו ַוֲחָסֶדיָך ָהַרבִּ

ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָּכל ָהָאֶרץ, ּוְׂשבֹר עּוֵלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו, ְותֹוִליֶכּנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו.

7. כי בשמחה
לחן: ד“ר מרדכי סובול � ביצוע: כל החזנים והמקהלות

¢ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף. ה ְוָכל ֲעֵצי ַהשָּ ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרנָּ לֹום ּתּוָבלּון ֶהָהִרים ְוַהגְּ י ְבִש¢ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָש� כִּ
14
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טיולים חובקי עולם קיץ 2022

מרוקו
כולל טנג'יר, העיר הכחולה והסהרה

12.6 עם עמי יפרח מלא
26.6 עם סיגלית ימין 
מקומות אחרונים 

14.8 עם סינדי קליין מובטח
4.9 עם ליטל בצלאל 

איסלנד מקיף
26.6 עם שאולי לוי 
מקומות אחרונים 

10.7 עם שמעון עטר מובטח
14.8 עם מירה גלבשטיין מלא
28.8 עם בלהה רשף מובטח

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

יפן
23.10 עם בילהה רשף 

טיול שלכת  6.11
עם שמעון עטר

וסקוטלנד אנגליה
3.7 עם מירה גלבשטיין
14.8 עם יעל שלום 

ואלסקה קנדה
בשילוב שייט באלסקה

14.8 עם דוד האן 

גלפגוס אקוודור
וקולומביה
8.8 עם גבי גורביץ 

גואטמלה 
ומקסיקו 

14.8 עם אבי פלדמן 

וקמבודיה ויאטנם
14.8 עם ליטל בצלאל

ונפאל הודו
30.10 עם יוקי בנימיני

27.11 עם מירה גלבשטיין

טנזניה
טיסה ישירה

20.6 עם אלחנן שמואלי 
מקומות אחרונים

8.8 עם יגאל רון מובטח

אפריקה דרום
כולל מפלי ויקטוריה

פארק קרוגר ושמורת צ'ובה
14.8 עם בלהה רשף

ופורטוגל ספרד
29.8 עם דוד האן

צרפת
בדגש פרובאנס

22.6 עם ישראל גולדמן
31.8 עם אריה שאוואט

מקיף יוון
26.6 עם בילהה רשף 

28.8 עם סיגלית פלדבוי שטיין 

קירגיזטן
טיול ג'יפים מרתק

12.6 עם תמיר משרקי 
מקומות אחרונים

3.7 עם יוסי בר יצחק מובטח
14.8 עם תמיר משרקי מובטח

4.9 עם יוסי בר יצחק
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Subscribeמנוי ליובל ביוטיוב 

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

חיםטיולי קיץ 2022 מ מו ה עם  ל  י לטי

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

8.8.22 עם אלחנן שמואל 

מרוקו
12.6.22 עם אוריה שאוואט 
26.6.22 עם עדינה גבאי 
14.8.22 עם סיגלית ימין 

4.9.22 עם יואב כהן 

פורטוגל
28.6.22 עם מאיר סגל 
6.7.22 עם רותי ג‘ובני 

10.8.22 עם יעל פרידמן 
31.8.22 עם סיגלית פלדבוי -שטיין 

מונטנגרו
7.7.22 עם יואל ג‘רפי 

19.8.22 עם ריטה זילבר 

תאילנד
7.7.22 עם אמציה דויטש 

11.822 עם יוסי בדיחי

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

יוון
15.6.22 עם בילהה רשף 

14.7.22 עם אריה שאוואט 
18.8.22 עם דבורה אפרתי 

גיאורגיה
23.6.22 עם מירה גלבשטיין 

14.7.22 עם סיגלית 
פלדבוי שטיין 

11.8.22 עם יואל ג‘רפי 

צפון איטליה 
7.7.22 עם אריאל וייס 

14.7.22 עם ורדה הלפרין 
11.8.22 עם אהרון שטיין 
18.8.22 עם רותי ג‘ובני 

השחור היער
4.7.22 עם אהרון שטיין 
8.8.22 עם אלברט דיין 

15.8.22 עם ירון בר ששת 

מרוקו 
9.6.22 עם יואב כהן 

23.6.22 עם אלעזר בן-שושן
1.9.22 עם רונן מזרחי

אירלנד
30.6.22 עם משה שרון 
14.7.22 עם יעל שלום 
11.8.22 עם משה שרון 

1.9.22 עם מירה גלבשטיין 

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

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

טיולי משפחות

השחור היער
18.7.22 עם סיגלית פלדבוי 

-שטיין
11.8.22 עם ירון בר שלום 
18.8.22 עם רפי שניידר 

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

הולנד בלגיה צרפת
12.7.22 עם שאול לוי 

9.8.22 עם אביב בן שושן 
16.8.22 עם אריאל וייס 

18 ימים

11 ימים

8 ימים

8 ימים

15 ימים

8 ימים

8 ימים

8 ימים

8 ימים

7 ימים

8 ימים

7 ימים

8 ימים

8 ימים

8 ימים

8 ימים
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≤π≤∞≤≤ נובמבר

קונצרט ±

יום שלישי הß כסלו תשפ¢ג

≤∞≤≤

קונצרט ±

יום שלישי הß כסלו תשפ¢ג

≤∞
מרץ ≤≥∞≥

קונצרט ≥
יום שני כ¢ז אדר תשפ¢ג

≤∞
≤∞≤≥

≤
יום שני כ¢ז אדר תשפ¢ג

≥±≤∞≤≥ מאי

≥ קונצרט

יום רביעי י¢ד סיון תשפ¢ג



ניהול המטבח וההשגחה בניצוחו של שלום ברוט
המומחה הבינלאומי לקרוזים כשרים

שייט נהרות מרהיב בדנובה
בספינת פאר כשרה 5 כוכבים

סוכנות השייט הגדולה בישראל

8.6.22 תאריך יציאה ראשון:
בהשתתפות

החזן יעקב מוצן ואבי רט

15.6.22 תאריך יציאה שני:
בהשתתפות

הזמר החסידי ישראל פרנס והרב ד"ר חיים שיין

בין התאריכים 20.6 - 12.6
יצטרף אלינו

הזמר והחזן אברימי רוט

בהשתתפות
החזן יעקב מוצן והזמר אבי מילר

נותרו חדרים אחרונים! נותרו חדרים אחרונים!

שייט נהרות מרהיב בדנובה
בספינת פאר כשרה 5 כוכבים

סוכנות השייט הגדולה בישראל

Nati@goldentours.co.il :לפרטים: 03-7400002 / ווטסאפ: 03-7625002 או במייל

בהשתתפות
החזן יעקב מוצן והזמר אבי מילר

שנרשמו להפלגות בתאריכים 8.6 ו-15.6

"פורצי דרך בתחום הקרוזים הכשרים"
גולדן טורס- זוכת הפרס הבינלאומי

נותרו חדרים בודדים בתאריכים אלו

תודה למאות הלקוחות 

בעקבות הביקוש הרב נפתחה הפלגה נוספת בתאריך 6.7.22
בהשגחת הרב נחמיה רוטנברג שליט"א

שייט נהרות מרהיב בדנובה
בספינת פאר כשרה 5 כוכבים

סוכנות השייט הגדולה בישראל

Nati@goldentours.co.il :לפרטים: 03-7400002 / ווטסאפ: 03-7625002 או במייל

בהשתתפות
החזן יעקב מוצן והזמר אבי מילר

שנרשמו להפלגות בתאריכים 8.6 ו-15.6

"פורצי דרך בתחום הקרוזים הכשרים"
גולדן טורס- זוכת הפרס הבינלאומי

נותרו חדרים בודדים בתאריכים אלו

תודה למאות הלקוחות 

בעקבות הביקוש הרב נפתחה הפלגה נוספת בתאריך 6.7.22
בהשגחת הרב נחמיה רוטנברג שליט"א
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יוצאים לבלות בבית
החלה המכירה במגדל 4

דירות 4 ו-5 חדרים
₪ 3,050,000 החל

מ-

*8680


