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יום ראשון  13.6.21ג' בתמוז תשפ"א ,היכל התרבות ,ת״א

על הקונצרט

נדל"ן
הלוואה
נכסי נדל"ן
כנגד נכסי
הלוואה כנגד

יוסי גרין מגדולי המלחינים החסידיים
בדורנו ,הלחין שירים רבים שנולדו
בשילוב של ליבו החם וכשרונו
המוסיקלי המיוחד ,כמו" :קול ברמה",
"אדרבה"" ,תניא"" ,עוד ישבו"" ,רצה"
ועוד ...אמנים רבים זכו להקליט את
לחניו של גרין ,בהם אברהם פריד,
מרדכי בן דוד ורדיגר ,יעקב שוואקי,
אוהד מושקוביץ ,יצחק מאיר הלפגוט,
דודו פישר ועוד...

'חסידישקייט'
חסידות וחזנות עליהם גדלנו
לכולנו ישנם זיכרונות ילדות רבים,
הזיכרונות הללו מתובלים ושזורים
בשירים וניגונים עליהם גדלנו.
ניגונים אשר מזכירים לנו את בית אבא,
את שולחן השבת ובית הכנסת.
לקונצרט הערב קראנו "חסידישקייט"
– שהוא כל כולו חגיגה מיוחדת של
נוסטלגיה יהודית במיטבה.

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

ללא התחייבות!
מקצועי ווללא
לייעוץ מקצועי
התחייבות!
לייעוץ
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ניתן למצוא אותנו באינטרנט בכתובת  www.expo-fund.co.il

www.expo-fund.co.il
בכתובת
אותנו
ניתן
מורחב למתן אשראי מספר  54375לפי חוק הפיקוח על
באינטרנט רישיון
 514819291הינה בעלת
למצואח.פ.
אקספו בע"מ
קרן

ניגוניו של חיים בנט ,המשמש כ"מלחין
החצר" של חסידות סערט-ויזניץ,
מושרים בטישים ובתפילות .ניגוניו
שובי הלב כמו" :מכניסי רחמים"" ,נר
לרגלי"" ,הנה אנוכי" ועוד רבים ונפלאים,
השתרשו בפי כל ותפסו מקום של
כבוד במוזיקה החסידית .בשנת תשע"ב
( )2012זכה בפרס אקו"ם להישג מיוחד
בתחום הזמר החסידי .בהחלטת
השופטים נכתב" :חיים בנט הוא
מחשובי יוצרי הזמר החסידי האותנטי.
לחניו מהווים את פסקול בתי המדרש
והיכלות החסידים בארץ ובתפוצות
כבר למעלה מ 40-שנה .לחניו שהחלו
בחיפה בחצרו של האדמו"ר מסערט-
ויז'ניץ פרצו גבולות ומושרים בפי כל
בעת שמחה ומועד".

רק בחצר מודז'יץ לבדה  ,הולחנו
כ 4,000-לחנים ע"י אדמו"רי החסידות
לאורך הדורות .אין מי שלא זכורים לו
אותם ניגונים חסידיים  ,אותם היטיב
לבצע חזן החצר ר' בן ציון שנקר אשר
פתח את עולם החסידות וחצרות
האדמו"רים בפני אלפי המאזינים,
מאזינים ששתו בצמא את צלילי
הניגונים וה"מארשים" של חצר מודז'יץ.
שנקר ,עטף בקולו העדין והרך את ניגוני
מודז'יץ ובשירתו מלאת ההבעה והרגש
חדר לנימי נפשם של השומעים" .אשת
חיל"" ,ולירושלים עירך " ו"מזמור לדוד",
הם רק חלק מאותם ניגונים שחדרו
לכל בית ובית ברחבי העולם.

שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו.2016-

לפועל .מספר  54375לפי חוק
הוצאהאשראי
והליכילמתן
פיגוריםמורחב
בריביתרישיון
חיובבעלת
לגרורהינה
514819291
רעוןמ ח.פ.
בפיבע"
אקספו
ההלוואה עלול
קרןעמידה
אי
העמדת ההלוואה נתונה
הלוואה-,וכי
מטעמנו
התחייבות
הסכמה( ,מצג או
לראות בפרסום
*אין
.2016
להעמידהתשע"ו
מוסדרים),
פיננסיים
שירותים
שירותיםזהפיננסיים
הפיקוח על
לפועל.ידי הצדדים
ייחתם על
תאושר,
שההלוואה
וככל
אשרב אם
בכתב
הסכם
הבלעדי ורק על
לשיקול
הוצאה
הליכי
פיגורים ו
ריבית
חיוב
לגרור
ההלוואה פיעלול
דעתנוירעון
עמידה בפ
אי
הרלוונטיים.
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הרב שלמה קרליבך החל להפיץ את
תורת החסידות בסגנון חדש ,ששאב
את אופיו מה"גל החדש" ששטף את
ארצות הברית בשנות ה 50-וה.60-
בליווי הגיטרה שלו נדד ברחבי המדינה
וחסידים רבים שהתלהבו מסגנונו
החלו להתקבץ סביבו .קרליבך ולחניו
הקליטים כל כך ,צעדו מידי שנה בראש
"פסטיבלי הזמר החסידי ,אין מקום
בעולם אליו לא הגיעו לחניו ,לחנים
כמו "עוד ישמע"" ,אדיר הוא"" ,ובאו
האובדים"" ,ישראל בטח בה'" ועוד...
מרגישים לכולנו כאילו היו כאן מאז
ומעולם.

ילדיו ,החליט לצאת ולהופיע יחד עם
משפחתו ברחבי ארה"ב ,כאשר בניו
(אברהם ומורטון) ובנותיו (גולדל'ה,
גיטל'ה ,רות ומנוחה) מלווים אותו

מזרחי-טפחות
עם הפנים לפנסיה

כמקהלה .לחבורת זמר זו קרא "The
 ."Singers of Israelלמשפחת מלבסקי
להיטים רבים" ,הבן יקיר לי אפרים"
שבוצע ע"י גולדל'ה ,הפך ללהיט עולמי,
את החשיפה הגדולה כאן בארץ,
קיבלה היצירה לאחר ביצועה הבלתי
נשכח של להקת הנח"ל.

משה (מונה) רוזנבלום מחשובי
היוצרים במוסיקה החסידית ,אחראי
לעשרות לחנים ומאות עיבודים שעיצבו
את פס הקול של כולנו .להיטים כמו
"משיח"" ,תמיד בשמחה"" ,לא ישא גוי",
"רבונו של עולם" ועוד...

גם בין פרקי החזנות ישנן יצירות
המושמעות שוב ושוב וקהל השומעים
ממשיך להתענג עליהם כבר למעלה
מ 100-שנים .יצירות כמו" :אלוקי
נשמה" של יוסל'ה רוזנבלט" ,מודים"
ו"אלו דברים" שהתפרסמו ע"י מרדכי

בשנת  1989הקליט הזמר דודו
פישר בתקליטו "מאמעניו" את שירו
של רוזנבלום "רחם נא" .שיר בקצב
ה"סווינג" שהפך ללהיט בציבור חובבי
המוזיקה החסידית.

הרשמן "בעבור דוד" שהולחנה ע"י

חדש מהמומחים של טפחות

משכנתה פנסיונית

שניים ,החזנים יוסף רומשינסקי ולייב

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.

לייב גלנץ ,יצירה הנחשבת ל"עונג

רוצים לשמוע עוד? המומחים של טפחות לשירותכם | *8860

ולדמן ,וכמובן "שמע ישראל" של החזן

שמואל מלבסקי תלמידו של החזן
יוסל'ה רוזנבלט התאפיין בקול רחב,
חם ומלא רגש ,מלבסקי ניחן בכישרון
הלחנה ואימפרוביזציה חודרי לב.
המותג של משפחת מלבסקי החל
סביב שולחן השבת ,אך משגדלו

איך תראה הפנסיה שלכם?

שבת" של ממש בתפילת מוסף בבתי
הכנסת ברחבי העולם.
האזנה ערבה!
נכתב ע"י :חגי אפרתי ואופיר סובול
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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.

על החזנים
שלמה גליק

אברימי רוט
צבי וייס

צבי וייס נולד בניו
יורק ,אביו כיהן כחזן
בניו יורק ובדרום
אפריקה .כשהיה בן
 5עלה עם משפחתו
ארצה .צבי ספג
את אהבתו לחזנות
מהחזן שלום לנטוש ,שהיה בן בית
בביתם במשך  15שנים .השתלם
בחזנות אצל ד"ר מרדכי סובול,
נפתלי הרשטיק ומשה שטרן .משרתו
הראשונה כחזן הייתה בבית הכנסת
"אהבת תורה" בניו ג'רסי .כשחזר
ארצה ,כיהן בימים הנוראים כחזן בבית
הכנסת "קוממיות" בתל אביב ומשנת
 2015משמש כחזן בבית הכנסת
הגדול בירושלים.

הרב שלמה גליק
בירושלים,
נולד
עוד מילדותו נחשף
לעולם
לראשונה
החזנות והיה לסולן
במקהלת החזנים
הירושלמית בניצוחו של מר בנימין
גליקמן .את הרגש והאהבה לחזנות
ירש מסבו ,הרב משה גליק ז"ל שהיה
בעל תפילה בשכונת שערי חסד
בירושלים.
החל את דרכו החזנית במכון חיפה
לחזנות בניהולו של מאיר פרידמן,
ובהדרכתו של דוד אולמן .למד אצל
אלי יפה ,במכון תל אביב לחזנות
בניהולו של נפתלי הרשטיק ,ואצל ד"ר
מרדכי סובול ,שהדריכו ולימדו להוציא
חזנות מלוטשת תחת ידיו.

צבי נחשב לאחד החזנים המובילים
כיום ומרבה להופיע בשבתות חזנות
ברחבי הארץ.

שלמה זכה במקום ראשון בפסטיבל
החזנות של ישראל  -עם היצירה
"והאר עיננו" שהולחנה עבורו על
ידי ד"ר מרדכי סובול .גליק מרבה
להופיע ,בארץ ובחו"ל ,בשבתות
חזנות ובקונצרטים באמתחתו דיסק
חזנות בשם "מקולות" עם עיבודים
של מנחם בריסטובסקי ,ריימונד
גולדשטיין ומנצח מקהלת "נעימה"
בלונדון ,מרק טמרליס.
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חיים שטרן

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

חיים שטרן נולד בבית
שמש ,בן למשפחת
החזנים אייזנבך ,סב-
סבו ר' יעקב אייזנבך
[פעסטר] היה בעל
מפורסם
תפילה
בירושלים ,ממשפחתו ידועים החזנים
שלמה אייזנבך ושמואל ברזילי.

למד חזנות 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 ומשה האשל,
כמו כן השתלם בחזנות אצל יצחק אשל,
צבי טלמון ,דוד וינטראוב ואברהם פרי.

למד בבית הספר לחזנות בפתח תקוה
אצל אלי יפה וישראל רנד .פיתוח קול
למד אצל אגנס מסיני ודנה גלזר.
שימש חזן בימים 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.

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 לקהילת "רמת שלום" במקסיקו
סיטי בה מכהן מזה  17שנים .רוט
מוזמן לשבתות חזנות בקהילות בחו"ל
וברחבי הארץ.

נחשף לראשונה ב"יובל" בקונצרט
"חזנות בג'ינס" בניצוחו של אופיר סובול
שהתקיים בחודש אדר  2019וזכה
להצלחה רבה.
הערב זו היא הופעת הבכורה שלו
בסדרת הקונצרטים של "יובל".
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לתמר גנסין ,אמנון גנסין ,אורית קיפניס ונאוה גנסין וב"ב
"יובל" האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה יהודית

האומנים המשתתפים:

מיסודו של ד"ר מרדכי סובול ז"ל
מרכין ראש בצער וביגון במות עליכם אביכם

חיים גנסין

ז"ל

חבר מקהלת "שירת ישראל" ותלמידו של החזן שמואל ריבלין ז"ל ,חבר מקהלת "בן ברוך"
וחבר נאמן במקהלת החזנים "יובל" מאז היוסדה.
ובמות האם

רות גנסין

ז"ל

שעמדה לצידו ,עודדה ותמכה במפעל של "יובל" לאורך כל הדרך
"בנחמת ציון תנוחמו"
אופיר סובול – מנהל מוזיקלי ומנצח
חברי הנהלת "יובל"
מקהלת החזנים "יובל"

מנהל מוסיקלי ומנצח :אופיר סובול
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 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 על התזמורות של סידני
ומלבורן ,התזמורת הסימפונית של ניו יורק ,תזמורת  UCLAמיאמי ועוד.

מנוי ליובל ביוטיוב Subscribe

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".

מקהלת החזנים ״יובל״

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״

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

חווית המיקרו ליבינג
הגיעה לתל אביב

דירות בנות  49-82מ״ר בסטנדרט ייחודי הכולל נגרות מקצה לקצה

מקהלת זמרת י-ה

מקהלת "זמרת י-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 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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לפרטים חייגו*8110 :

בס״ד

לחזנות ומוסיקה יהודית
מיסודו של ד״ר מרדכי סובול ז״ל

מנהל מוסיקלי ומנצח :אופיר סובול
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עונת המנויים תשפ״ב • 2021-2022
שריינו את התאריכים:
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הקונצרטים מתקיימים בהיכל התרבות תל-אביב עם מיטב חזני העולם
* שינויים אפשריים
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| 03-579-9550 ,03-570-7479
לפרטים והזמנות ״יובל״:

www.yuval.org.il

היצירות המבוצעות הערב

Tonight's Program

Intermission

הפסקה

 .1פתיחה

 .1עוד ישבו

לחן :ר' שלמה קרליבך | תזמורת "סימפונט" רעננה

לחן :יוסי גרין | ביצוע :חיים שטרן והמקהלות

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 .2ולירושלים עירך

 .2שמע ישראל

לחן :ר' בן-ציון שנקר | ביצוע :אברימי רוט והמקהלות

לחן :לייב גלנץ | ביצוע :צבי וייס

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 .3מודים

 .3רחם נא

לחן :אליהו שניפליסקי ,יעקב רפפורט | ביצוע :חיים שטרן

לחן :משה (מונה) רוזנבלום | ביצוע :אברימי רוט והמקהלות

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 .4אלי אתה ואודך

 .4הבן יקיר לי

לחן :ר' שניאור זלמן מלאדי | ביצוע :צבי וייס והמקהלות

לחן :שמואל מלבסקי | ביצוע :חיים שטרן והמקהלות

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 .5אלוקי נשמה

 .5בעבור דוד

לחן :יוסל'ה רוזנבלט | ביצוע :אברימי רוט

לחן :רומשינסקי/ולדמן | ביצוע :שלמה גליק והמקהלות

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 .6אדרבה

 .6תניא

לחן :יוסי גרין | ביצוע :שלמה גליק והמקהלות

לחן :יוסי גרין | ביצוע :צבי וייס והמקהלות

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 .7מחרוזת סערט ויז'ניץ

 .7הטוב כי לא כלו

לחן :ר' חיים בנט | ביצוע :כל החזנים והמקהלות

לחן :ר' בן-ציון שנקר | ביצוע :כל החזנים והמקהלות
*שינויים אפשריים
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“יובל״ האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה יהודית
מיסודו של ד״ר מרדכי סובול ז״ל

לַ ְּמנַּצֵ ַח
ִׁשיר ִמזְ מֹור

הנהלת “יובל״

מקהלת החזנים “יובל”

מקהלת “זמרת-יה”

עיבודים

שמעון הייבלום -יו”ר
אריה ברנוביץ
נח גרינוולד
חיים זליכוב
יהודה יוד
מיכה ינון
מאיר נגה

אופיר אברהם
אפרתי חגי
בהט קובי
בורג דב
בלוך יוסף
בן עזרא דוד
ברבר ד"ר יעקב
בש יעקב
גבלינגר ד"ר אילן
גוטמן אביגדור
גולדשטיין דוד
ג'ורג' ישראל
גיטלר נתן
גלעדי יששכר
גרינפלד שמואל
לומניצקי ד"ר יוסי
מושקוביץ משה
נוף אהרון
ערמון עמיחי
פולק יעקב
פומרנץ משה
פופובר בצלאל
קוזידלו יהודה
קורן יואל
קראוס אלי
שפיר משה

ביליג שלום
בן שלום שלמה
ברייטמן אורי
ברייטמן יצחק
גטרר יוסי
גלבר חיים יהודה
גרוסמן דניאל
דולינסקי בני
הלפרין ישראל
הרץ משה
ויינדליג סמי
חן אהרון
כהן דודו
כ”ץ בני
לוי נתנאל
לורקט פייר
פלגר יצחק
קלטר מרדכי
קליין גבריאל
רינגל יעקב
שוסהיים יחיאל
שטייניץ יואל
שטיינר ברוך
שטיינר יצחק
שפיצר נפתלי

ד"ר מרדכי סובול ז"ל
אופיר סובול

יקירי “יובל״

שלמה גרופמן
פרופ’ יעקב פרנקל
יוסי פלג-ביליג
לוי רחמני ז”ל
מנהל מוזיקלי ומנצח
מקהלת “יובל״

אופיר סובול
מנהל מוזיקלי ומנצח
מקהלת “זמרת-יה״

ד”ר אורי אהרן
פסנתרנים:
ריטה פלדמן
דניאל שפי

תזמורים

ד"ר מרדכי סובול ז"ל
אופיר סובול
ד"ר חנן וינטרניץ
ישראל לאם
לסלו רוט
שיווק מופע

ציפי ברגמן
זהבה מילשטיין
מירי קלנר
עיצוב והפקה

פרסום "בריש גלי"
מסכים ומולטימדיה

איציק דניאל-מדיה פרו
צילום בוידאו

אריאל וייס
הגברה

״סימול בע״מ״
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מילים ליצירות
 .2ולירושלים עירך
לחן :ר’ בן-ציון שנקר | ביצוע :אברימי רוט והמקהלות

ּובנֵ ה
ירּוׁשלַ יִ ם ִע ְירָך ְּב ַר ֲח ִמים ָּתׁשּובְ ,ו ִת ְׁשּכֹן ְּבתֹוכָ ּה ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּתְ ,
ָ
ְולִ
אֹותּה ְּב ָקרֹוב ְּביָ ֵמינּו ִּבנְ יַ ן עֹולָ םְ ,וכִ ֵּסא ָּד ִוד ַע ְב ְּדָך ְמ ֵה ָרה לְ תֹוכָ ּה ָּתכִ ין.
ָ

 .3מודים
לחן :אליהו שניפליסקי ,יעקב רפפורט | ביצוע :חיים שטרן

בֹותינּו לְ עֹולָ ם ָו ֶעד,
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו ֵו ֵ
מֹודים ֲאנַ ְחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא ה' ֱא ֵ
ִ
נֹודה ּלְ ָך ּונְ ַס ֵּפר
ּומגֵ ן יִ ְׁש ֵענּו ַא ָּתה הּוא לְ דֹר ָודֹרֶ .
צּורנּו צּור ַחּיֵ ינּוָ ,
ֵ
מֹותינּו ַה ְּפקּודֹות לָ ְךְ ,ו ַעל
סּורים ְּביָ ֶדיָךְ ,ו ַעל נִ ְׁש ֵ
ְּת ִהּלָ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ינּו ַה ְּמ ִ
ל־עתֶ ,ע ֶרב ָוב ֶֹקר
טֹובֹותיָך ֶׁש ְּבכָ ֵ
ֶ
אֹותיָך ְו
נִ ֶּסיָך ֶׁש ְּבכָ ל־יֹום ִע ָּמנּוְ ,ו ַעל נִ ְפלְ ֶ
ְו ָצ ֳה ָריִ םַ .הּטֹוב ּכִ י ֹלא כָ לּו ַר ֲח ֶמיָךְ ,ו ַה ְּמ ַר ֵחם ּכִ י ֹלא ַתּמּו ֲח ָס ֶדיָךּ ,כִ י
ֵמעֹולָ ם ִק ִּוינּו לָ ְך.

 .4אלי אתה ואודך
לחן :ר׳ שניאור זלמן מלאדי | ביצוע :צבי וייס והמקהלות

רֹומ ֶמּךָ.
ֹלקי ֲא ְ
אֹודּךֱָ ,א ַ
ֵאלִ י ַא ָּתה ְו ֶ

 .5אלוקי נשמה
לחן :יוסל’ה רוזנבלט | ביצוע :אברימי רוט

FOR THE AIR WE LIVE IN
 DAIKINחברת מיזוג האוויר היפנית הגדולה והמובילה בעולם מציעה מגוון רחב של יחידות פנים,
מערכות מתקדמות לשליטה ולבקרה ופתרונות ייחודיים רבים נוספים .כל אלו הופכים את מערכות
ה VRV-פורצות הדרך של  DAIKINלאידיאליות עבור פתרונות מיזוג אוויר בבתים פרטיים ובמגדלי יוקרה.
פרויקט  Briga Towersאדריכל :אהוד רזיאל אדריכלות ועיצוב הפנטהאוז :תהילה שלף צלם :שי גיל

אתּה ַא ָּתה יְ ַצ ְר ָּתּה ַא ָּתה
הֹורה ִהיא ַא ָּתה ְּב ָר ָ
ֹלקי ,נְ ָׁש ָמה ֶׁשּנָ ַת ָּת ִּבי ְט ָ
ֱא ָ
נְ ַפ ְח ָּתּה ִּבי ְו ַא ָּתה ְמ ַׁש ְּמ ָרּה ְּב ִק ְר ִּבי ְו ַא ָּתה ָע ִתיד לִ ְּטלָ ּה ִמ ֶּמּנִ י ּולְ ַה ֲח ִז ָירּה
ֹלהי
מֹודה ֲאנִ י לְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ַ
ִּבי לֶ ָע ִתיד לָ בֹואּ .כָ ל ְז ַמן ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ְּב ִק ְר ִּבי ֶ
בֹותי ִרּבֹון ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֲאדֹון ּכָ ל ַהּנְ ָׁשמֹות.
אֹלהי ֲא ַ
ֵו ֵ
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 .6אדרבה
מילים :ר׳ אלימלך מליז’נסק | לחן :יוסי גרין | ביצוע :שלמה גליק והמקהלות

ַא ְּד ַר ָּבהֵּ ,תן ְּבלִ ֵּבנּו ֶׁשּנִ ְר ֶאה ּכָ ל ֶא ָחד ַמ ֲעלַ ת ֲח ֵב ֵרינּו ְוֹלא ֶח ְסרֹונָ םְ .ו ֶׁשּנְ ַד ֵּבר
ּכָ ל ֶא ָחד ֶאת ֲח ֵברֹו ְּב ֶד ֶרְך ַהּיָ ָׁשר ְו ָה ָרצּוי לְ ָפנֶ יָךְ ,ו ַאל יַ ֲעלֶ ה ְּבלִ ֵּבנּו ׁשּום
אֹותנּו ְּב ַא ֲה ָבה ֵאלֶ יָך ּכַ ֲא ֶׁשר ּגָ לּוי
ּות ַח ֵּזק ָ
ִׂשנְ ָאה ֵמ ֶא ָחד ַעל ֲח ֵברֹו ָחלִ ילָ הְ .
רּוח ֵאלֶ יָךָ .א ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון.
דּוע לְ ָפנֶ יָך ֶׁשּיְ ֵהא ַהּכֹל נַ ַחת ַ
ְויָ ַ

 .1עוד ישבו
לחן :יוסי גרין | ביצוע :חיים שטרן והמקהלות

רּוׁשלָ ם ְו ִאיׁש ִמ ְׁש ַענְ ּתֹו ְּביָ דֹו ֵמרֹב
עֹד יֵ ְׁשבּו ְז ֵקנִ ים ְּוז ֵקנֹות ִּב ְרחֹבֹות יְ ָ
יה.
יָ ִמיםְּ .ורחֹבֹות ָה ִעיר יִ ָּמלְ אּו יְ לָ ִדים ִוילָ דֹות ְמ ַׂש ֲח ִקים ִּב ְרחֹב ֶֹת ָ

 .2שמע ישראל
לחן :לייב גלנץ | ביצוע :צבי וייס

 .7מחרוזת סערט ויז'ניץ
לחן :ר’ חיים בנט | ביצוע :כל החזנים והמקהלות

יעי ְת ִפּלָ ה
יסי ַר ֲח ִמים ַהכְ נִ יסּו ַר ֲח ֵמינּו לִ ְפנֵ י ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים ַמ ְׁש ִמ ֵ
ַמכְ נִ ֵ
יעי ְצ ָע ָקה ַה ְׁש ִמיעּו ַצ ֲע ָק ֵתנּו
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה ַמ ְׁש ִמ ֵ
ַה ְׁש ִמיעּו ְת ִפּלָ ֵתנּו לִ ְפנֵ י ֵ
עֹותינּו לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ִמ ְת ַר ֶּצה
יסי ִּד ְמ ָעה ַהכְ נִ יסּו ִד ְמ ֵ
ׁשֹומ ַע ְצ ָע ָקה ַמכְ נִ ֵ
לִ ְפנֵ י ֵ
ּוב ָּק ָׁשה לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ֵאל ָרם ְונִ ָּׂשא.
ִּב ְד ָמעֹות ִה ְׁש ַּת ְּדלּו ְו ַה ְרּבּו ְּת ִחּנָ ה ַ

ֹלקינּו ה' ֶא ָחד.
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
יענּו
ׁיענּוְ .והּוא יַ ְש ִׁמ ֵ
מוש ֵ
ֹלקינּו .הּוא ָא ִבינּו .הּוא ַמלְ כֵ ּנּו .הּוא ִ
הּוא ֱא ֵ
אלהים.
ְב ַּר ֲח ָמיו ֵשׁנִ ית לְ ֵעינֵ י כָ ּל ָחי .לִ ְהיות לָ כֶ ם לֵ ִ

 .3רחם נא
לחן :משה (מונה) רוזנבלום | ביצוע :אברימי רוט והמקהלות

לּוֹלתיִ ְך לֶ ְכ ֵּתְך ַא ֲח ַרי ַּב ִּמ ְד ָּבר
ָ
עּוריִ ְך ַא ֲה ַבת ְּכ
ּכֹה ָא ַמר ה' ָז ַכ ְר ִּתי לָ ְך ֶח ֶסד נְ ַ
רּועה.
ְּב ֶא ֶרץ ֹלא ְז ָ

רּוׁשלַ יִ ם ִע ֶירָךְ .ו ַעל ִצּיֹון
ֹלקינּוַ ,על יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָךְ ,ו ַעל יְ ָ
ַר ֵחם נָ א ה' ֱא ֵ
יחָך ְו ַעל ַה ַּביִ ת ַהּגָ דֹול ְו ַה ָּקדֹוׁש
בֹודָך ְו ַעל ַמלְ כּות ֵּבית ָּד ִוד ְמ ִׁש ֶ
ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֵ
ֶׁשּנִ ְק ָרא ִׁש ְמָך ָעלָ יו.

רּוׁשלַ יִ ם ,קֹול ָׂשׂשֹון
ּובחּוצֹות יְ ָ
הּודה ְ
ֹלקינּו יִ ְׁש ַמעְּ ,ב ָע ֵרי יְ ָ
ְמ ֵה ָרה ה' ֱא ֵ
ְוקֹול ִׂש ְמ ָחה .קֹול ָח ָתן ְוקֹול ּכַ ּלָ ה .קֹול ִמ ְצ ֲהלֹות ֲח ָתנִ ים ֵמ ֻח ָּפ ָתם ּונְ ָע ִרים
ִמ ִּמ ְׁש ֵּתה נְ גִ ינָ ָתם.

 .4הבן יקיר לי

יב ִתי ,נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ָו ֲא ַקיֵּ ָמה ,לִ ְשׁמוֹרִ ,מ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶקָך.
נֵ ר־לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָךְ ,ואוֹר ,לִ נְ ִת ָ

רֹוממָ֑ה ,יְ ִמין ה'
יׁשּועה ְב ָּא ֳהלֵ י ַצ ִד ִּיקים יְ ִמין ה' ע ָֹשׂה ָחיִ ל .יְ מִ֣ין ה' ֵ
ָ
קֹול ִרנָ ּה ִו
ע ָֹשׂה ָחיִ ל.

לחן :שמואל מלבסקי | ביצוע :חיים שטרן והמקהלות

ְונֶ ֱא ַמר ֲה ֵבן יַ ִּקיר לִ י ֶא ְפ ַריִ ם ִאם יֶ לֶ ד ַׁש ֲע ֻׁש ִעים ּכִ י ִמ ֵּדי ַד ְּב ִרי ּבֹו ָזכֹר
ֶא ְזּכְ ֶרּנּו עֹודַ .על ּכֵ ן ָהמּו ֵמ ַעי לֹו ַר ֵחם ֲא ַר ֲח ֶמּנּו נְ ֻאם ה'.

ּנֹורא
ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ׁשֹלֵ ַח לָ כֶ ם ֵאת ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביא לִ ְפנֵ י ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָ דֹול ְו ַה ָ
בֹותם.
ְו ֵה ִׁשיב לֵ ב ָאבֹות ַעל ָּבנִ ים ְולֵ ב ָּבנִ ים ַעל ֲא ָ
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בס״ד

 .5בעבור דוד
לחן :רומשינסקי/ולדמן | ביצוע :שלמה גליק והמקהלות

לחזנות ומוסיקה יהודית
מיסודו של ד״ר מרדכי סובול ז״ל

מנהל מוסיקלי ומנצח :אופיר סובול

ּתור ִתי
יחָךּ .כִ י לֶ ַקח טוב נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ָ
ַּב ֲעבּור ָּד ִוד ַע ְב ֶּדָך ַאל ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶ
ַאל ַּת ֲעזבּו.
נעםְ ,וכָ ל
יה ַד ְרכֵ י ַ
יה ְמ ֻא ָּׁשרְּ .ד ָרכֶ ָ
תמכֶ ָ
ֵעץ ַחּיִ ים ִהיא לַ ַּמ ֲח ִז ִיקים ָּבּהְ ,ו ְ
יה ָׁשלֹום.
יבת ָ
נְ ִת ֶ
ׁשּובהַ ,ח ֵּדׁש יָ ֵמינּו ּכְ ֶק ֶדם:
יבנּו ה' ֵאלֶ יָך ְונָ ָ
ֲה ִׁש ֵ

 .6תניא
לחן :יוסי גרין | ביצוע :צבי וייס והמקהלות

טֹורת
יׁשעַּ :פ ַעם ַא ַחת נִ כְ נַ ְס ִּתי לְ ַה ְק ִטיר ְק ֶ
ַּתנְ יָ אָ :א ַמר ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶּבן ֱאלִ ָ
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא
יאל ָקּה ה' ְצ ָבאֹותֶׁ ,שהּוא ֵ
יתי ָאּכַ ְת ִר ֶ
לִ ְפנַ י ְולִ ְפנִ יםְ ,ו ָר ִא ִ
ָרם ְונִ ָּׂשאְ ,ו ָא ַמר לִ י יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּבנִ יָּ ,ב ְרכֵ נִ יָ .א ַמ ְר ִּתי לֹו :יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך,
ּדֹותיָךְ ,ו ִת ְתנַ ֵהג ִעם ָּבנֶ יָך
ֶׁשּיִ כְ ְּבׁשּו ַר ֲח ֶמיָך ֶאת ּכַ ַע ְסָךְ ,ויִ ּגֹוּלּו ַר ֲח ֶמיָך ַעל ִמ ֶ
ּׁשּורת ַה ִּדיןְ .ונִ ְענַ ע לִ י ְּברֹאׁשֹו.
ְּב ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמיםְ ,ו ִתּכָ נֵ ס לָ ֶהם לִ ְפנִ ים ִמ ַ

עונת המנויים תשפ״ב • 2021-2022
שריינו את התאריכים:

 .7הטוב כי לא כלו
לחן :ר’ בן-ציון שנקר | ביצוע :כל החזנים והמקהלות

ַהּטֹוב ּכִ י ֹלא כָ לּו ַר ֲח ֶמיָך ְו ַה ְּמ ַר ֵחם ּכִ י ֹלא ַּתּמּו ֲח ָס ֶדיָךּ ,כִ י ֵמעֹולָ ם ִק ִּוינּו לְ ָך.

הקונצרטים מתקיימים בהיכל התרבות תל-אביב עם מיטב חזני העולם
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