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מציינים ב' ו-ה' עשורים בהובלת עולם החזנות
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 במתן  פיננסית העוסקת מימון קרן הינה קרן אקספו
 . ן"נדל  בטחונות  כנגד ואמין מהיר , מקצועי באופן  אשראי

 תגובה.   מהירות  עם ותיקה קרן קרן אקספו הינה 
, מוקדם  פירעון עמלות ללא, ומקצועי אישי השירות

 ! וקל יעיל  פשוט תהליך, יצירתיים פתרונות
 

 התחייבות!      ללאו        מקצועי    לייעוץ  

 5236378-03חייגו:  
www.expo-fund.co.ilניתן למצוא אותנו באינטרנט בכתובת 

  על   הפיקוח  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

 רעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יאי עמידה בפ
להעמיד הלוואה, וכי העמדת ההלוואה נתונה  מטעמנוהסכמה, מצג או התחייבות  בפרסום זהאין לראות *

הבלעדי ורק על פי הסכם בכתב אשר אם וככל שההלוואה תאושר, ייחתם על ידי הצדדים  דעתנולשיקול 
 הרלוונטיים. 

״יצחק ויעקב״

שיתוף הפעולה בין שני החזנים יצחק מאיר 

הלפגוט ויעקב מוצן נמשך כ 2 עשורים.

ביניהם  הראשון  המשמעותי  המפגש 

התקיים בשבת חזנות במלון שרתון בתל 

הלפגוט  של  בהופעתו  המשיך  אביב, 

בקונצרט משותף שהתקיים בבית הכנסת 

קבוע.  כחזן  מוצן  יעקב  כיהן  בו  בטורונטו, 

ותפילות  קונצרטים  בעשרות  הופיעו  מאז 

משותפות ביבשה ובים - בארץ ובעולם.

השוני  בגלל  ביניהם,  המיוחד  השילוב 

משלים  ההדדי,  הפרגון  ומאידך  בקולות 

אחד את השני ומביא את הופעתם לפסגה 

יעקב, אותו  אומנותית. הניסיון העצום של 

רכש במשך ה' עשורים עם הביטחון שהוא 

מקנה לעומד לצידו, ומצד שני הקול המיוחד 

והטכניקה  הווירטואוזים  הביצועים  עם 

יוצאת הדופן של הלפגוט שנרכשו במשך 

"יובל"  קהל  לכם  מבטיחים  עשורים,  ב' 

היקר, חווית חזנות נדירה ומיוחדת.

על הקונצרט

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

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 



4

תפריט גורמה עשיר (אפשרות לכשרות מהודרת)
בית כנסת | חדר אוכל פרטי | בריכה | חדר כושר | מרכז בריאות וספא

מלון פלאזה נוף הגליל המחודש
מזמין אתכם לחופשה הבאה שלכם באווירה גלילית

054-57-50-632 | 04-60-28-200
רח׳ חרמון 2, נוף הגליללפרטים והזמנות: 

המלון מתמחה בשבתות חתן | בר/בת מצווה | בריתות | ארועים משפחתיים

יצחק מאיר 
הלפגוט

יצחק  החזן 

הלפגוט,  מאיר 

לו  חוגגים  שאנו 

ב׳ עשורים  הערב 

נדיר  בקול  ניחן  החזנות,  עולם  בהובלת 

אינו  שכמעט  דומה  שלו,  המיוחד  ובמנעד 

הוא  מקולו,  הבוקעת  בתחינה  מוגבל... 

מבקיע שערי שמים וחודר ללב מאזיניו.

של  בלחנו  מלכנו”  “ממקומך  היצירה 

זילברטס, אותה יבצע הערב, הייתה היצירה 

החזנות   עולם  אל  הלפגוט  פרץ  שעימה 

“נשמת כל חי”  לפני ב’ עשורים בקונצרט 

שקיימנו, והותיר את באי היכל התרבות בתל 

אביב פעורי פה.

הלפגוט נולד בבני ברק למשפחה הנמנית 

עם חסידי גור. דודו הוא החזן חיים אדלר 

חסידות  במוסדות  והתחנך  גדל  יבל"א. 

גור. לאחר שהתפרסם בכל רחבי העולם 

מרדכי  הד"ר  בדורנו  החזנות  מחיה  ע"י 

בבתי  שקיבל  משרה  ובעקבות  סובול 

להתגורר  עבר  הברית,  בארצות  כנסת 

הלפגוט  בניו-יורק.  פארק  בורו  בשכונת 

נפתלי  החזנים  אצל  בחזנות  השתלם 

ברוך  שמואל  אשל,  יצחק  הרשטיק, 

קול  וד"ר מרדכי סובול, להלפגוט  טאובה 

מיוחדת  קול  עוצמת  בעל  ספינטו,  טנור 

ומנעד רחב מאוד, והוא מבצע בכישרון רב 

החזנים  גדולי  ידי  על  שהתפרסמו  יצירות 

ועוד.  קוסביצקי  משה  רוזנבלט,   יוסל'ה 

רבים  כנסת  בבתי  כחזן  התפלל  הלפגוט 

כחזן  שימש  בעבר  ובעולם.  בישראל 

הראשי של הקהילה היהודית בפרנקפורט 

גרמניה במשך 7 שנים. הוא מרבה להופיע 

בקונצרטים של חזנות ושירה בארץ ובעולם. 

בבית  סולו  קונצרט  ערך   2006 בדצמבר 

התזמורת  עם  "המטרופוליטן"  האופרה 

ומקהלה  ניו-יורק,  של  הפילהרמונית 

בניצוחו של ד"ר מרדכי סובול. בינואר 2007 

הוא שר ב"מדיסון סקוור גארדן" לפני קהל 

שמנה 30 אלף איש בסיום הש"ס. בדצמבר 

"אוורי  לינקולן באולם  2007 הופיע במרכז 

נגני התזמורת הפילהרמונית  פישר", בליווי 

לחזן משה  הוקרה  בקונצרט  ניו-יורק,  של 

בבית  הופיע   2010 בדצמבר  קוסביצקי. 

הוציא  חנוכה.  נרות  הדלקת  בטקס  הלבן 

5 אלבומי חזנות עם המקהלה והתזמורת 

מרדכי  ד"ר  של  בניצוחו   SFY הסימפונית 

באלבומים  אורח  כחזן  וכן השתתף  סובול 

נוספים. הלפגוט משמש כחזן בבית הכנסת 

הגדול "פארק איסט" במנהטן, ניו-יורק.
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רוצים לשמוע עוד? המומחים של טפחות לשירותכם | 8860*

איך תראה הפנסיה שלכם?

 חדש מהמומחים של טפחות
משכנתה פנסיונית

 גם בתקופת הפנסיה תוכלו ליהנות מהחיים, לעזור לילדים,
 לממן לעצמכם הוצאה חד פעמית או לסגור התחייבויות קודמות. יצאתם לפנסיה?

מהיום, הבית שלכם מאפשר לכם תוספת לפנסיה ועדיין נשאר בבעלותכם.

 האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מזרחי-טפחות
עם הפנים לפנסיה

יעקב 
מוצן

 
ב  ק ע י ן  ז ח ה
ו  נ א ש ן  צ ו מ
ו  ל ם  י ג ג ו ח
הערב ה׳ עשורים 
עולם  בהובלת 
בקול מתוק ורך המפרט  ניחן  החזנות. 
את נימיו העדינים של השומע ומרגש את 
מאזיניו. קולו החם יחד עם הידע המוסיקלי 
רוחנית  חוויה  לשומע  נותנים  שלו  הרחב 

ומוסיקלית כאחד.

יותר מכל, מזוהה מוצן עם היצירה “הרנינו 
לאחר  כשנה  הלחין  אותה  עמו”,  גויים 
הי”ד  אברהם חיים מוצן  אחיו  נפילתו של 
הגליל.  שלום  במלחמת  בלבנון  בקרב 
יצירה זו הפכה למעין המנון בבתי הכנסת 
בתפילות בהם יעקב עובר לפני התיבה. גם 
הערב לא נפסח עליה ונשמע אותה בליווי 

סימפוני ומקהלתי מיוחד ומרגש. 
מוצן נולד בתל אביב, בן למשפחת חזנים 
למד  החזנות  תורת  את  תפילה.  ובעלי 
בחזנות  והשתלם  מוצן,  יוסף  אביו,  אצל 
אצל שלמה רביץ ויצחק אשל. יעקב כיהן 
כחזן ראשי בבית הכנסת הגדול ברמת גן, 
משם עבר לבית הכנסת "שומרים לבוקר" 
הכנסת  בבית  כחזן  שימש  במונטריאול. 
בבית  ומשמש  בטורונטו  השמים"  "שער 
הכנסת "השול" במיאמי שבפלורידה. מרבה 
והעולם  להופיע בקונצרטים ברחבי הארץ 
ונחשב למחדש בעולם החזנות באשר הוא 
הנותנים  שונים  סגנונות  לתפילתו  מאמץ 
מבלי  זאת  וכל  מיוחד,  נופך  לתפילותיו 
לפגום בנוסח התפילה המקורי אשר הוא 
בכל  בהם  ובקי  הגדולים  ממשמריו  אחד 

פרט ופרט.

האזנה ערבה

כתבו: חגי אפרתי ואופיר סובול
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מקהלת זמרתי-ה׳

על המקהלות

כמנצח  המשמש  אהרן  אורי  ד"ר  ידי  על   2007 בשנת  נוסדה  "זמרתי-ה"  מקהלת 
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.

מנהל מוסיקלי ומנצח: אופיר סובול

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 בניצוח 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 
  UCLA על התזמורות של סידני ומלבורן, התזמורת הסימפונית של ניו יורק, תזמורת
מיאמי ועוד. עיבד ותזמר מאות יצירות לשלל הרכבים והפיק עשרות דיסקים והופעות 
בארץ ובעולם. לאחרונה, עם פטירת אביו, ד"ר מרדכי סובול ז"ל, מונה למנהל המוזיקלי 

והמנצח של האנסמבל הישראלי לחזנות "יובל".

האומנים המשתתפים:

מקהלת החזנים ״יובל״

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 
"יובל" שותפה  מונה 38 זמרים, שחלקם משמשים כחזנים ברחבי העולם. מקהלת 
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 ממשיכות להתקיים תחת שרביטו של אופיר סובול, שמונה 

ע"י הנהלת עמותת "יובל" כמנצח וכמנהלה המוזיקלי.



עולם המשחקים של עולם המשחקים של 

מותג ההרכבה
החדשני והיצירתי

שמעניק לכם הרבה מעבר 
לשעות של הנאה!

תכנון, חשיבה 
מהירה והרכבה 

נכונה, יעזרו לכם 
לעמוד במשימה! 

עם חשיבה מתאימה
והיגיון, תוכלו לפתור
את החידות ולגלות
מי החתול האשם!

משחק ריכוז
עם ִּבְלּבּולים 

מצחיקים.

בואו נראה עד כמה
אתם מכירים את
הסובבים אתכם...
חובה בכל בית!

משחק אסטרטגיה רב 
תהפוכות. מזיזים את הקירות, 

מפלסים את הדרך אל 
האוצרות וחוסמים את היריב.

מגלגלים את הקוביות, 
מעתיקים את הציור, 

וצוברים קלפים עד לניצחון!

חדש!

חדש!
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Intermissionהפסקה

1. הרנינו גויים עמו

לחן: יעקב מוצן  |  ביצוע: יעקב מוצן והמקהלות 

_____________________________________________________________

2. שהשלום שלו

לחן: יעקב תלמוד  |  ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות

_____________________________________________________________

3. מעל פסגת

מילים: אביגדור המאירי  |  לחן: משה רפפורט  |  ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, יעקב מוצן

_____________________________________________________________ 

4. לא תדע מלחמה

מילים: תלמה אליגון  |  לחן: פ. קונטינואלו  |  ביצוע: יעקב מוצן

_____________________________________________________________

5. ה' מלך

לחן: משה קוסביצקי  |  ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט 

_____________________________________________________________

6. עושה שלום

לחן: ד"ר מרדכי סובול  |  ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט ויעקב מוצן והמקהלות

* שינויים אפשריים

Tonight's Programהיצירות המבוצעות הערב

1. ירושלים עיר החזון
מילים: בנימין מגנצא  |  לחן: ד"ר מרדכי סובול | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, יעקב מוצן והמקהלות

_____________________________________________________________

2. אתה חוננתנו
לחן: יצחק אשל  |  ביצוע: יעקב מוצן והמקהלות 

_____________________________________________________________

3. ממקומך
לחן: זאוול זילברטס / ד"ר מרדכי סובול  |  ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות

_____________________________________________________________

4. מאמאלע
מילים: מ. פריש / א. אלסטון  |  לחן: א. גודהרט  |  ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט ויעקב מוצן

_____________________________________________________________

5. אחינו
לחן: יוסל׳ה רוזנבלט  |  ביצוע: יעקב מוצן

_____________________________________________________________

6. מי שברך לחיילי צה"ל
לחן: ד"ר מרדכי סובול  |  ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות

_____________________________________________________________

7. מחרוזת לא תבושי
לחן: מודז'יץ/יעקב תלמוד  |  ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, יעקב מוצן והמקהלות
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"יובל" האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה יהודית
מיסודו של ד"ר מרדכי סובול ז"ל

עיבודים״מקהלת זמרתי-ה׳״מקהלת החזנים ״יובל״הנהלת ״יובל״

ד״ר מרדכי סובול ז״לביליג שלוםאופיר אברהםהייבלום שמעון - יו״ר

אופיר סובולבן שלום שלמהאפרתי חגיברנוביץ אריה

ברייטמן אוריאשר גלעדגרינוולד נח

תזמוריםברייטמן יצחקבהט קוביזליכוב חיים

ד״ר מרדכי סובול ז״לגטרר יוסיבורג דביוד יהודה

אופיר סובולגלבר חיים יהודהבלוך יוסףינון מיכה

ד"ר חנן וינטרניץ ז״לגרוסמן דניאלבן עזרא דודנגה מאיר

ישראל לאםדולינסקי בניבראון יוני

לאסלו רוטהלפרין ישראלברבר ד"ר יעקביקירי ״יובל״

ויינדליג סמיבש יעקבשלמה גרופמן

שיווק מופעכהן דודוג'ורג' ישראלפרופ' יעקב פרנקל

ציפי ברגמןכ"ץ בניגבלינגר ד"ר אילןיוסי פלג-ביליג

זהבה מילשטייןלוי נתנאלגוטמן אביגדורלוי רחמני ז"ל

מירי קלנרלורקט פיירגולדשטיין דוד

קלטר מרדכיגיטלר נתן

עיצוב והפקהקליין גבריאלגלעדי יששכר

פרסום ״בריש-גלי״רינגל יעקבגלעדי משה

שטייניץ יואלגרינפלד שמואל

מסכים ומולטימדיהשטיינר ברוךכנה עזריה

איציק דניאל - מדיה פרושטיינר יצחקלומניצקי יוסי

שפיצר נפתלימושקוביץ משה

צילום בוידאונוף אהרון

אריאל וייסערמון עמיחי

פולק יעקב

הגברהפומרנץ משה

אדיר אפל-ספיקוןפופובר בצלאל

קוזידלו יהודה

קורן יואל

קראוס אלי

שפיר משה

מנהל מוסיקלי ומנצח
מקהלת החזנים ״יובל״

אופיר סובול

מנהל מוסיקלי ומנצח
״מקהלת זמרתי-ה׳״

ד"ר אורי אהרן 

פסנתרנים: 
ריטה  פלדמן
דניאל שפי

משכנתה פנסיונית
לעבור לדיור מוגן ולשמור על הבית

רוצים לעבור לדיור מוגן אבל חוששים לוותר על הבית? מהיום זה אפשרי.
 עם משכנתה פנסיונית תוכלו לקבל סכום חד פעמי, תוספת חודשית להכנסה 
או שילוב בין השניים על חשבון הבית שלכם, ועדיין להשאיר אותו בבעלותכם.

רוצים לשמוע עוד? המומחים של טפחות לשירותכם | 8860*

 האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

150 mm x 230 mm

מזרחי-טפחות
עם הפנים לפנסיה
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מילים ליצירות

1. ירושלים עיר החזון  
מילים: בנימין מגנצא | לחן: ד״ר מרדכי סובול | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, יעקב מוצן והמקהלות

ָעִלי חֹומֹות ְירּוָׁשַלִים ֵאיָכה ָאַדְמָּת ֵּבין ָהַעְרַּבִים   

ׁשֹוְמִרים ַהַּמְלָאִכים ִקְרָיה ְלֶמֶלְך ַרב.    

ֶזה ְּכָבר ְׁשנֹות ָּגלּות ַאְלַּפִים ִעיר ְיבּוס ִוירּוָׁשַלִים    

ֵהם ָעֶליָך סֹוְכִכים. ֶׁשֻחְּבָרה ְּכִעיר ַיְחָּדו.     

ַאְּת ַׁשַער ַהָּׁשַמִים ְׂשִאי ְסִביב ֵעיַנִיְך    

עֹז ָלנּו ִעיר ָּדִוד ֲעֵלי חֹומֹות ָוֵחל    

ַחּקִֹתיְך ַעל ַּכַּפִים ּוְרִאי ָהמֹון ָּבֶניָך    

ְּדמּוְתָך ֶנְגִּדי ָּתִמיד. ְּבׁשּוָבם ֶאל ֲאִריֵאל    

ְירּוָׁשַלִים ִעיר ֶהָחזֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ֶהָחזֹון    

ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהְּגבּוָרה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהְּגבּוָרה    

ִּבירּוָׁשַלִים ַהר ִצּיֹון ִּבירּוָׁשַלִים ַהר ִצּיֹון    

ִיָּבֶנה ֵּבית ַהְּבִחיָרה. ִיָּבֶנה ֵּבית ַהְּבִחיָרה.    

2. אתה חוננתנו
לחן: יצחק אשל | ביצוע: יעקב מוצן והמקהלות 

ַאָתּה חֹוַנְנָתּנּו ְלַמָדּע ּתֹוָרֶתָך, ַוְתַּלְמֵּדנּו ַלֲעׂשֹות ֻחֵקּי ְרצֹוֶנך, ַוַתְּבֵדל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵבּין קֶֹדש 

ְלחֹול ֵבּין אֹור ְלחֶֹשְׁך ֵבּין יְשָׂרֵאל ָלַעִמּים ֵבּין יֹום ַהְשִּׁביִעי ְלֵשֶׁשׁת ְיֵמי ַהַמֲּעֶשׂה. ָאִבינו 

ָּכּל ֵחְטא ּוְמֻנִקּים ִמָכּל  ַמְלֵכּנּו ָהֵחל ָעֵלינּו ַהָיִּמים ַהָבִּאים ִלְקָראֵתינּו ְלָשׁלֹום ֲחׂשּוִכים מִָ

ֲעוֹן ּוְמֻדָבִּקים ְבִּיְרָאֶתך.

3. ממקומך
לחן: זאבל זילברטס/ד”ר מרדכי סובול | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות

ִמְּמקֹוְמָך ַמְלֵּכנּו ּתֹוִפיַע, ְוִתְמלֹוְך ָעֵלינו, ִּכי ְמַחִּכים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָמַתי ִּתְמלְך ְּבִצּיֹון, ְּבָקרֹוב 

ְּבָיֵמינּו, ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּתְׁשּכֹון. ִּתְתַּגֵּדל ְוִתְתַקֵּדׁש ְּבתֹוְך ְירּוָׁשַלִים ִעיְרָך, ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנַצח 

ְנָצִחים. ְוֵעיֵנינּו ִּתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶתָך, ַּכָּדָבר ָהָאמּור ְּבִׁשיֵרי ֻעֶּזָך, ַעל ְיֵדי ָּדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקָך.
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5. אחינו כל בית ישראל
לחן: יוסל’ה רוזנבלט | ביצוע: יעקב מוצן 

ַאֵחינּו ָכּל ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ַהְנּתּוִנים ַבָּצָּרה ּוַבִשְּׁבָיה ָהעֹוְמִדים ֵבּין ַבָּיּם ּוֵבין ַבַּיָּבָּשׁה ַהָמּקֹום ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם 

ְויֹוִציֵאם ִמָצָּרה ִלְרָוָחה ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה ּוִמִשְּׁעּבּוד ִלְגֻאָלּה ָהָשָׁתא ַבֲּעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן.

6. מי שברך לחיילי צה"ל
לחן: ד"ר מרדכי סובול | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות

ִמי ֶשֵׁבַּרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחָיֵּלי ְצָבא ַהֲהַגָנּה ְלִיְשָׂרֵאל. ָהעֹוְמִדים ַעל 

ִמְשַׁמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱאֹלֵהינּו, ִמְגּבּול ַהְלָּבנֹון ְוַעד ִמְדַבּר ִמְצַרִים, ּוִמן ַהָיּם ַהָגּדֹול ַעד ְלבֹוא ָהֲעָרָבה 

ַבַּיָּבָּשׁה ָבֲּאִויר ּוַבָיּם. ִיֵתּן ְיָי ֶאת אֹוְיֵבינּו ַהָקִּמים ָעֵלינּו ִנָגִּפים ִלְפֵניֶהם! ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ִיְשׁמֹר ְוַיִצּיל 

 ֶאת ַחָיֵלינּו ִמכׇּל ָצָרה ְוצּוָקה, ּוִמכׇּל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ְוִיְשַׁלח ְבָּרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָּכל ַמֲעֵשׂה ְיֵדיֶהם.

ַיְדֵבּר ׂשֹוְנֵאינּו ַתְּחֵתּיֶהם, ִויַעְטֵּרם ְבֶּכֶתר ְיׁשּוָעה ּוַבֲעֶטֶרת ִנָצּחֹון. ִויֻקַיּם ָבֶּהם ַהָכּתּוב ִכּי ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם 

ַההֵֹלְך ִעָמֶּכם, ְלִהָלֵּחם ָלֶכם ִעם אְֹיֵביֶכם ְלהֹוִשׁיַע ֶאְתֶכם. ְונֹאַמר: ָאֵמן.

7. מחרוזת לא תבושי 
לחן: מודז'יץ/יעקב תלמוד | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, יעקב מוצן והמקהלות

 לא ֵתבוִׁשי ְולא ִתָּכְלִמי, ַמה ִּתְׁשּתוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי, ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי, ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל תָּלּה.

 ְלָכה דוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.  

 ְוָהיּו ִלְמִׁשָּסה ׁשאָסִיְך, ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְּלָעִיְך, ָיִּׁשיּׁש ָעַלִיְך ֱאלָהִיְך, ִּכְמּׁשוּׁש ָחָתן ַעל ַּכָּלה. 

 ְלָכה דוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.  

 ָיִמין ּוְּׁשמאל ִּתְפרוִצי, ְוֶאת ה' ַּתֲעִריִצי, ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי, ְוִנְּׁשְמָחה ְוָנִגיָלה.

ְלָכה דוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה.  

4. מאמעלע
מילים: מ. פריש/א. אלסטון | לחן: א. גודהרט | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט ויעקב מוצן

אוט זע איך די צינסט די ליכט פאר שבת

די שכינה רוט און לייכט אויף דיין געזיכט

הייליג ייעדעס ווארט געטליך ווערט דאס אורט

בענטשענדיק די ליכט.

מאמעלע מאמעלע

מיט ליבשאפט וועל איך רופען דיך

מאמעלע

אויגען מיר, שוואך דיין האנט

א גולדען הארץ הופט דו

וואס ייעדעס קינד פערשטהט

איך געדענג וי די פלעהגסט מיך בערויגען

א קינד פון דריי יאהר בלויז

איך דארף דיך זעהר

וי די פלעהגסט מיך זעצען

דאמולסט אויף דיין שויס

מיט א קיש אובגעוישט ייעדעס טרעהר

וייס דיין קאפ, וי שניי וואס פאלט

גאט ווי עם טוט באנק

וואס די וערסט גרוי און אלט

מאמעלע, מאמעלע

זיי געבנשט פון גאט מאמעלע

אותך רואה נרות שבת מדלקת

פניך מאירות בזיו השכינה

קדושה היא כל מלה

ובית אלוה זע, בברכך הנר

מאמעלע מאמעלע )אמא אמא(

באהבה אשא את שמך

מאמעלע 

עייפה עינך, כבדה ידך

לב זהב לך יש

שכל אחד מבין

תמיד אזכור כיצד אותי הרגעת אימי

צעיר ורך אני,

זקוק רק לך.

איך חושבת אותי אז

על ברכך ברוך

ובנשיקה לי מחית כל דמעה

הלבין ראשך כמו שלג צח

שיבה הפכת בזקנתך, 

הו מה חבל

מאמעלע, מאמעלע 

היי ברוכה מאל מאמעלע
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4. לא תדע מלחמה
מילים: תלמה אליגון לחן: פ. קונטינואלו | ביצוע: יעקב מוצן 

לו רק יכולנו בשקט לחיות  ארץ חמדת אבותי   

ארץ חלב את ודבש  ארץ שהיא שמש וים   

לו רק יכולנו אותך לעבוד  ארץ שלי עד מתי   

לו רק יבוא יום חדש בשדותייך צער ודם   

ארץ בנייך הולכים  לא תדע, לא תדע   

שוב לא יראו שמש וים  מלחמה שוב ארצי לא תדע  

אלף אלפי תותחים       

לך לא יוכלו, לך לא יוכלו      

לו רק יכולנו בשקט לחיות...

5. ה' מלך
לחן: משה קוסביצקי | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט 

ה' ָמָלְך ֵגּאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' עֹז ִהְתַאָזּר ַאף ִתּּכֹון ֵתֵּבל ַבּל ִתּּמֹוט: ָנכֹון ִכְּסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָתּה: ָנְשׂאּו 

ְנָהרֹות ה' ָנְשׂאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְשׂאּו ְנָהרֹות ָדְּכָים: ִמקֹּלֹות ַמִים ַרִבּים ַאִדּיִרים ִמְשְׁבֵּרי ָים ַאִדּיר ַבָּמּרֹום 

ה': ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדׁש ה' ְלאֶֹרְך ָיִמים:

6. עושה שלום
לחן: מרדכי סובול | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, יעקב מוצן והמקהלות

עֹוֶשׂה ָשׁלֹום  ִבְּמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּל ִיְשָׂרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

        

1. הרנינו גויים עמו
לחן: יעקב מוצן | ביצוע: יעקב מוצן והמקהלות

ִיְזְּכֵרם ֱאֹלֵהינּו ְלטֹוָבה ִעם ְׁשָאר ַצִּדיֵקי עֹוָלם ְוִיְנקֹום ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּוְך ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת 

מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו ִּכי ַדם ֲעָבָדיו ִיּקֹום ְוָנָקם ָיִׁשיב ְלָצָריו ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו ְוַעל ְיֵדי 

ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם ֹלא ִנֵּקיִתי ַוה' ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון ּוְבִכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ֶנֱאַמר ָלָּמה יֹאְמרּו 

ַהּגֹוִים ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך ְואֹוֵמר ִּכי דֹוֵרׁש ָּדִמים אֹוָתם ָזָכר 

ֹלא ָׁשַכח ַצֲעַקת ֲעָנִוים ְואֹוֵמר ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא ְגִוּיֹות ָמַחץ רֹאׁש ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל 

ֵּכן ָיִרים רֹאׁש.

2. שהשלום שלו
לחן: יעקב תלמוד | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט והמקהלות

ֶׁשַהָּׁשלֹום ֶׁשּלו ָיִׁשים ָעֵלינּו ְּבָרָכה ְוַחִּיים ְוָׁשלום. ִמְּׁשמֹאל  ּוִמָּיִמין ַעל ִישָרֵאל ָׁשלום. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך 

ֶאת ַעּמו ַּבָּׁשלום. ְוִיְזּכּו ִלְראות ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים עוְסִקים ַּבּתוָרה ּוְבִמְצות ַעל ִישָרֵאל ָׁשלום.  יוֵעץ ֵאל 

ִּגּבור ֲאִבי ַעד ַשר ָׁשלום:

3. מעל פסגת
מילים: אביגדור המאירי | לחן: משה רפפורט | ביצוע: יצחק מאיר הלפגוט, יעקב מוצן

ֵמַעל ִפְּסַגּת ַהר ַהּצֹוִפים

ֶאְשַׁתֲּחֶוה ָלְך ַאַפִּים.

ֵמַעל ִפְּסַגּת ַהר ַהּצֹוִפים

ָשׁלֹום ָלְך, ְירּוָשַׁלִים. 

ֵמָאה ּדֹורֹות ָחַלְמִתּי ָעַלִיְך

ִלְזּכֹות, ִלְראֹות ְבּאֹור ָפַּנִיְך. 

ְירּוָשַׁלִים, ְירּוָשַׁלִים, 

ָהִאיִרי ָפַּנִיְך ִלְבֵנְך! 

ְירּוָשַׁלִים, ְירּוָשַׁלִים 

ֵמָחְרבֹוַתִיְך ֶאְבֵנְך! 

ֵמַעל ִפְּסַגּת ַהר ַהּצֹוִפים

ָשׁלֹום ָלְך, ְירּוָשַׁלִים

ַאְלֵפי ּגֹוִלים ִמְקּצֹות ָכּל ֵתֵּבל 

נֹוְשִׂאים ֵאַלִיְך ֵעיַנִים 

ְבַּאְלֵפי ְבָּרכֹות ֲהִיי ְבּרּוָכה

ִמְקַדּׁש ֶמֶלְך, ִעיר ְמלּוָכה

ְירּוָשַׁלִים, ְירּוָשַׁלִים

ֲאִני ֹלא ָאזּוז ִמפֹּה!

ְירּוָשַׁלִים, ְירּוָשַׁלִים

ָיבֹוא ַהָמִּשׁיַח, ָיבֹוא!
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