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קהל נכבד,
אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים לפתוח אתכם את עונת הקונצרטים האחת עשרה שלנו - תזמורת 
ירושלים מזרח ומערב! העונה הזו, צבעונית ומבטיחה, נפתחת בקונצרט שמגלם בדרכים רבות את 
ה״אני מאמין״  האומנותי שלנו. ניגוני חב״ד, סוגה מוזיקלית יהודית דתית שמקורה במזרח אירופה, 
מעובדת בסגנון ערבי / תורכי / צפון אפריקאי / ים תיכוני, מבוצעת ע״י זמר מהאיכותיים בקולות 
המזרחיים בארץ, בליווי מקהלה ייחודית שרובה המכריע נשים - וכל זאת תחת כנפי התזמורת 
האהובה שלכם ושלנו. מפגש שיכול להתקיים רק כאן. ננצל את ההזדמנות הזו כדי לומר תודה 
מעומק הלב למר עופר אמסלם שלאחר עשר שנים בהן כיהן כמנכ״ל התזמורת )מיום הקמתה!(, 
החליט לצאת לדרך חדשה, ולברך בהתרגשות את המנכ״ל הנכנסת, הגברת איסי וינטר אבקסיס. 
בזמן הקצר שאנחנו ביחד זכינו להכיר אישה מדהימה, חדה וחמה, ואנחנו מלאים התרגשות לקראת 

הדרך שלפנינו

בהצלחה איסי, הצלחתך - הצלחתנו!

אנחנו מאחלים לכם קונצרט מהנה ועונה מלאה בהתרגשות. אל תשכחו - כל מה שאנחנו עושים - 
עבורכם, בגללכם ולמענכם.

תהנו!

תום כהן, 
מנהל מוזיקלי ומנצח ראשי

צילום: דניאל קמינסקי

קהל יקר, 
"לכל זמן ועת לכל חפץ, תחת השמים". לאחר עשור שנים בתזמורת אני מבקש להודיע על 

פרישתי מתפקיד מנכ"ל התזמורת ב - 30.11.19. מחליפתי הינה גב' איסי וינטר אבקסיס, וזה 
המקום לאחל לה הצלחה רבה בתפקיד. 

זהו רגע לא קל עבורי. היה זה, מסע חברתי תרבותי ואנושי שהייתה לי הזכות  להיות בין 
מוביליו עוד מימי התזמורת באשדוד, הדרך החדשה באשקלון ומשם לירושלים וכאן אני מגיע 

לסוג של קו סיום. אין לי ספק שלו הייתי צריך לחזור על זה שוב הייתי עושה זאת מכל הלב 
ובשיא הכוח.

בעשר שנים האחרונות עמלנו יחד קשות, עשינו דרך, שרובה ניסים גלויים ונסתרים והכל לשם 
קידומה של התזמורת מבחינה אנושית, חברתית ואומנותית.

שמה הטוב של התזמורת הולך לפניה למרחקים וכמעט שאין אולם והיכל תרבות שלא הגענו 
אליו ונחלנו שם הצלחה.

כמו בכל ארגון, הזמן והדינמיקה משתנים , תקופת ה- "START UP" הסתיימה , איתה גם 
המעבר וההתמקמות בירושלים. התייצבנו כלכלית והגענו לתקציב של למעלה 10 מיליון תוך 

כדי ביצוע של כ- 100 קונצרטים בשנה.
אני מאחל לכל חבריי בתזמורת, הצוות המקצועי וההנהלה הצלחה רבה והגעה לפסגות חדשות.    

סוף דבר,   אני מאחל לכם המשך הנאה מרובה מקונצרטי התזמורת ומפציר בכם להפיץ את 
הבשורה לכל שוחרי התרבות בישראל.

בברכה,

עופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת היוצא

צילום: יח"צ התזמורת



תום כהן – מנצח ראשי ומנהל מוזיקלי
ירושלים  תזמורת  של  המוזיקלי  ומנהלה  הראשי  מנצחה  הוא  שבע,  באר  יליד   ,36 כהן,  תום 
 MED -מזרח ומערב. מנצח ומנהל מוזיקלית גם על התזמורת האנדלוסית מונטריאול )קנדה( וה

Orchestra )בלגיה(. 
מנצח, נגן מנדולינה ומעבד עבור תזמורת "אל גוסטו" )״El Gusto״( מאלג'יר.

ניהל את פסטיבל מוסיקת העולם בגיברלטר בין השנים 2013-2011 ומשמש כמנהלו האמנותי של 
״ערבסק״ - פסטיבל עכו הבינלאומי למוזיקה ערבית מאז היווסדו.

כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית להעביר את המוזיקה של צפון- אפריקה וארצות ערב לנגנים בעלי 
השכלה קלאסית מערבית, ועל כן מוזמן באופן תדיר להקים תזמורות במבנה הייחודי של תזמורתו 

הישראלית ברחבי העולם - צרפת, קפריסין, אוזבקיסטן ועוד.
בשנת 2016 הוזמן להקים תזמורת במרוקו עבור ובמימון המלך מוחמד השישי.

כמו כן, נתן ביטוי לכשרונו זה בעבודה לצד שמות כמו: אנריקו מסיאס, שב חאלד, ראשיד טאהה, 
אישתאר אלבינה, יסמין לוי, ובניצוח על תזמורות וביניהן התזמורת הפילהרמונית הישראלית.                                     
בארץ, הפיק אלבומים, סינגלים והופעות חיות עבור אמנים גדולים בתעשיית המוזיקה וביניהם: ברי 
סחרוף, עמיר בניון, שרית חדד, דודו טסה, אהוד בנאי, דויד ברוזה, נינט טייב, כנסיית השכל, עידן 

עמדי, עומר אדם, שמעון בוסקילה, דקלה ועוד.
בתחום המוזיקה הצפון אפריקאית והאנדלוסית שיתף פעולה עם גדולי האמנים המבצעים מהארץ 
ומהעולם, ביניהם: ריימונד אבקסיס, רבי חיים לוק, אמיל זריהן, ליאור אלמליח, מוריס אלמדיוני, 

בנימין בוזגלו, נטע אלקיים, האחים קרוצ'י ועוד.
כהן הלחין את המוזיקה עבור סדרת הטלוויזיה "זגורי אימפריה“ שכתב וביים של מאור זגורי ועבור 

סרטי קולנוע וביניהם ״הערת שוליים״ בבימויו של יוסף סידר. 
נחשב לאחד מנגני המנדולינה הטובים בעולם ומנגן על כלי שנבנה במיוחד בשבילו על ידי בונה 

הכלים הישראלי, בועז אלקיים.

צילום: אבי רוקח



עמיר בניון
זמר-יוצר, מוזיקאי, פזמונאי ומלחין ישראלי, מהמעוטרים והמוערכים במוזיקה הישראלית מזה 

שנים.  עם קולו החד פעמי והגשתו מלאת-הרגש, הוא ממשיך לחדש, לכבוש לבבות וכמובן,
ליצור ללא הרף. 

ב- 1999 הוציא את אלבומו הראשון, "רק את", אשר זכה להצלחה גדולה, עם מכירות של יותר 
מ-40,000 עותקים. 

ו"יש  הפעם"  "אולי  "געגוע",  לחיים",  "מורה  עצובה",  "כשאת  את",  "רק  היו  המוכרים  שיריו  בין 
את  למנות  ניתן  ביניהם  ומגוונים.  מצליחים  אלבומים  שורת  לייצר  מכן המשיך  לאחר  חלום".  לי 
הכל  איתי  ניצחת   ,)2002( שלכת   ,)1999( הרוח  אותה  מקום  אותו   ,)1999( את  רק  האלבומים: 
)2004(, הכל עד לכאן  )2006(, אלוף בשחור )הרהורים(  )2007(, עומד בשער  )2008(, לדעת 
הכל , )2010(, המקלט  )2011(, עץ על מים  )2012(, קהלת  )2013(, שירי ארץ אהבה  )2013(, 
סופה )2015(, ארץ | שיר )2015(, מילה ברוח )2017( . כמו כן הוציא ב-2009 את אלבום האוסף : 

שעה של אור. 
ויוצרים  זמרים  של  אדיר  למגוון  בניון  כתב  השנים,  ולאורך  פוסקות  בלתי  להקלטות  בנוסף 

ישראליים, ביניהם: גידי גוב, שיר לוי, גלי עטרי, ישי לוי, יהורם גאון ועוד.

מאיו שבירו 
המוזיקלי  מסעה  את  והמשיכה  קלאסית  מערבית  מוזיקה  מרקע  שהגיעה  צ'לו  נגנית  היא  מאיו 

למוזיקה המזרחית המסורתית. 
למדה בארץ בתיכון שליד האקדמיה למוזיקה ולמחול אצל המורה טניה סמרוב, ולאחר מכן למדה 

במרכז למוזיקה מן המזרח.
שבירו העמיקה בלמידת המסורות המוזיקליות של המזרח, ושהתה זמן אצל מאסטרים

ביוון ואזרבייג'אן. 
מאיו שיתפה פעולה עם אמנים רבים בארץ - בפסטיבלים, הופעות והקלטות.

כיום היא משתתפת בהרכבים מגוונים בארץ ובחו"ל. 

צילום: משה נחומביץ'

צילום: נדב אריאל



מקהלת קהילות שרות
מקהלה רב-דורית שהוקמה ע"י ארגון 'קהילות שרות פיוט וניגון' המוביל בהוצאת הפיוט מבית הכנסת 

והפיכתו לרלוונטי לקהלים מגוונים: צעירות וצעירים, אשכנזים ומזרחים, דתיים וחילונים, מכל רחבי הארץ.
במקהלה 20 חברים וחברות, מקהילות שרות שונות ברחבי הארץ. הוקמה ב- 2009,

כגוף ייצוגי מקצועי המבצע תכניות ייחודיות המשלבות פיוטים וניגונים ממסורות פיוט שונות,
מאנדלוסיה ועד בבל, מחסידות ועד קוצ'ין, פיוטים שעמדו במבחן האולטימטיבי, מבחן הזמן ע"פ דורות רבים ועד ימינו ממש. 

במהלך השנים השתתפה המקהלה במגוון סדרות קונצרטים ופסטיבלים.
ייחוד המקהלה בביצוע רפרטואר מגוון מ-12 מסורות פיוט שונות, מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה, תימן, פרס, כורדיסטן, אתיופיה, 

הודו, טורקיה, חסידות, ספרד-ירושלים ועיראק.
על המקהלה ניצחו בעבר הפייטנים רוני איש-רן, מימון מני כהן וארז עבדן,

והיום מובילה אותה המוסיקאית הירושלמית יהלה לחמיש.

חברי מקהלת קהילות שרות המשתתפים בקונצרט: 
יהלה לחמיש – )מנהלת מוזיקלית ומנצחת(

עקיבא סגל, אסתר כהן, חנה ראסקין, מיכל תמרי, פיני זרביב, יוכי בועז, יעל הורביץ, 
מאיר ברמן, מנוחה דהן, נדב כהן, שני שוורץ, תמר מרציאנו

צילום: יוסי ויינר הדור הבא  חיפה



  )Antonis Apergis( לחן: אדוניס אפרגיס - "Little Old Man" - Modal4 1. מחרוזת

”Cabbages" - לחן: עממי מהים השחור - צ׳לו: מאיו שבירו

2. ”אבינו מלכנו“ - מילים: לא ידוע, לחן: רבי שניאור זלמן מלאדי 

3. ”אנעים זמירות“ - מילים: רבי יהודה החסיד, לחן: לא ידוע

4. ”אלי אתה ואודך“ - מילים: תהלים קי“ח, לחן: רבי שניאור זלמן מלאדי 

5. ”אל מסתתר“ - מילים: ישעיהו מ“ה, לחן: עממי חסידי

6. "והריקותי“ - מילים ולחן: רבי שניאור זלמן מלאדי

7. ”קול דודי דופק“ - מילים: שיר השירים )פרק ה' פסוק ב(, לחן: רבי שניאור זלמן מלאדי

The Forest and the Sea" .8“ - לחן: מאיו שבירו, עיבוד: ניב חרנ“ם - צ׳לו: מאיו שבירו

9. ”ענווים" - מילים: ילקוט שמעוני ישעיה )פרק ס‘(, לחן: יוסי גרין

10. ”רחמנא“ - מילים: לא ידוע, לחן: עממי חסידי

11. "בך ה׳ חסיתי“ - מילים: תהילים )ב, ל״א(, לחן: רבי בן ציון הלברשטם

12. ”שלום עליכם“ - מילים:לא ידוע, לחן: ישראל גולדפרב

13. ”צמאה לך נפשי“ - מילים: מתוך תהילים )ס“ג, ב(, לחן: רבי שניאור זלמן מלאדי

תכנית הקונצרט



 Modal4 - מחרוזת

"Little Old Man”
 )Antonis Apergis( לחן: אדוניס אפרגיס

"Cabbages"
לחן: עממי מהים השחור 

צ׳לו : מאיו שבירו

אדוניס אפרגיס )Antonis Apergis(  - מוזיקאי מלחין ומעבד.  נולד בניקיה שביוון בשנת 1963  . החל לנגן בגיטרה עוד לפני שלמד בבית הספר. 
בגיל 8  למד גיטרה קלאסית עם אלקוס בוראס בקונסרבטוריון הלאומי. 

בגיל20  החל לנגן בעוד וקונטרבס ובגיל 29  בקאנונאקי )זיתר - הגירסה היוונית לקאנון ( ובנאיי )חליל(. 
אפרגיס הוא מבצע,  מלחין ומעבד ידוע. 

כבר בגיל 17  עיבד והלחין מוזיקה לתיאטרון בובות ובגיל 24  עיבד להרכבים גדולים. הוא עבד כמוזיקאי וכמעבד עם כמה מהזמרים והמוזיקאים 
החשובים של יוון. 

. "Tierra Negra" ועם קבוצת הסלסה  Ashkabad שיתף פעולה עם מוזיקאים ערבים,  עם הקבוצה הטורקמנית
 Odeio(  אפרגיס הקליט שבעה אלבומים עם יצירותיו ושני אלבומי סולו כנגן עוד.  כמו כן לימד גיטרה חשמלית בבית הספר אודיו קנטריקו

Kentriko(, ומוזיקה עממית בבית הספר הגבוה למוזיקה בפאליני ובאוניברסיטת ארטה.  כיום מופיע עם להקתו ביוון ומחוצה לה.

ניגונים חסידיים - סוגה מוזיקלית השייכת למוזיקה היהודית. המונח כולל ניגונים ושירים שהושרו בתנועת החסידות, בה יוחס למוזיקה תפקיד חשוב 
בעבודת השם. וכן שירים בסגנון זה שהולחנו כיום, שירים וניגונים אלו מלווים את התפילות ומושרים גם בטישים )עריכת שולחן בחצר האדמו"ר(, 

התוועדויות, חתונות, סעודות מצווה ומועדים נוספים. מקורות המוזיקה החסידית מיוחסים למקורות קדומים כמו שירת הלוויים בבית המקדש והם 
הושפעו גם מהמוזיקה האירופית.

ניגוני חב“ד - יצירות מוזיקליות המשתייכות לחסידות חב"ד. ישנם כ־500 ניגונים הנחשבים כ'ניגוני חב"ד'. חלק מהניגונים, אלו שהולחנו על ידי אחד 
מאדמו"רי חב"ד או שהיו חביבים עליהם במיוחד, מכונים "ניגון מכוון" וזוכים לחשיבות גדולה יותר. מרבית הניגונים הולחנו על ידי חסידים, וניתן 

למצוא אף כאלו שנלקחו ממקורות זרים. הניגונים מיועדים לשירה בעיקר בעת ההתוועדויות )בציבור( ובעת התפילה באריכות )המכונה 'בעבודה', 
על ידי המתפלל ובטון חרישי(.

לנגינה משמעות רבה בתנועת החסידות עוד מימי היווסדה על ידי הבעש"ט. חשיבות הניגון נובעת מהיותו כלי ביטוי לנפש עצמה, ובלשונו של רבי 
שניאור זלמן מלאדי "הלשון היא קולמוס הלב והניגון הוא קולמוס הנפש".  הניגון בחסידות נועד לבטא רגשות שונים, ביניהם שמחה,

געגועים ודבקות.



אבינו מלכנו 
מילים: לא ידוע  

לחן: רבי שניאור זלמן מלאדי 

נּו" היא תפילה יהודית הכוללת כארבעים בקשות ותחינות, אשר כולם פותחות בפנייה אל האל במילים "אבינו מלכנו". התפילה נאמרת  ״ָאִבינּו ַמְלֵכּ
בעשרת ימי תשובה ותעניות. מקור התפילה "אבינו מלכנו" כבר בסדר רב עמרם גאון, הסידור הקדום ביותר שהגיע אלינו. 

מקורות אחרים מספרים שמקור התפילה הוא בתלמוד בתפילה בשנת בצורת. 
בתלמוד מסופר שהחכמים גזרו תענית ציבור )צום של כלל הקהילה כאשר יש גזירה מסוימת או צרה( ורבי אליעזר התפלל והתפלל, ולא ירדו 
גשמים. החליפו רבי עקיבא ואמר: "אבינו מלכנו חטאנו לפניך. אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה", ומיד החל הגשם לרדת. בספר הכלבו )ספר 
הלכה מתקופת הראשונים( נאמר: "וכשראו הדור שנענה באותה תפילה, הוסיפו עליו דברי בקשות ותחנונים, וקבעום לעשרת ימי תשובה". יש 

המייחסים את תיקון התפילה עצמה לרבי עקיבא. עם השנים נוספו לתפילת אבינו מלכנו בקשות נוספות שיצרו הבדלי נוסחאות בין העדות השונות.
תפילת "אבינו מלכנו" נאמרת בעשרת ימי תשובה, מיומו הראשון של ראש השנה ועד יום הכיפורים, ויש אף הנוהגים לאמרה בשבת.   

תוכן התפילה ומילותיה: התפילה מורכבת משורות המתחילות במילים "אבינו מלכנו", למשל:
נּו ַוֲעֵננּו; נּו ָחֵנּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
נּו ַוֲעֵננּו נּו ָחֵנּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ים. נּו ַמֲעִשׂ י ֵאין ָבּ ִכּ
נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ה ִעָמּ ֲעֵשׂ
נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ה ִעָמּ ֲעֵשׂ

יֵענּו ְוהוִשׁ

מילות הניגון המבוצע: 
״אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה".

קטעים בודדים נוספים מן התפילה זכו במהלך השנים לניגונים בהם:
ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְלָפֶניָך". לחן של שלמה קאליש מחסידות בעל"ז ָעה ַהֹזּאת ְשׁ ֵהא ַהָשּׁ •"ְתּ

יֵענּו". לחן של חיים בנט  נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִשׁ ה ִעָמּ ים ֲעֵשׂ נּו ַמֲעִשׂ י ֵאין ָבּ נּו ַוֲעֵננּו ִכּ נּו ָחֵנּ •"ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵתנּו", לחן של שלמה קאליש  ַמִים ִלְתִפָלּ ֲעֵרי ָשׁ ַתח ַשׁ נּו ְפּ •"ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ה", לחן של מקס ינובסקי- ידוע בביצועם של ברברה סטרייסנד , דוד ד'אור ואחרים א ָאָתּ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלּ •"ָאִבינּו ַמְלֵכּ



אנעים זמירות
מילים: רבי יהודה החסיד

לחן: חסידי עממי

'אנעים זמירות' הנקרא גם "שיר הכבוד" - הוא שיר שנוהגים ברוב קהילות האשכנזים לומר בשבת ויום טוב בתפילת מוסף אחר עלינו, ופותחים 
את ארון הקודש כששרים אותו. החזן והקהל שרים אותו לסירוגין פסוק אחר פסוק, כלומר, החזן קורא שורה והקהל קורא אחריו את השורה הבאה 

בפיוט, כשירת מענה. 
השיר נקרא "כבוד", מפני שבעבר היו נוהגים לומר לפניו ארבעה פסוקים 'שאו שערים ראשיכם'... 'ויבא מלך הכבוד' )תהלים כ"ד, ט'( , וכן מפני שהוא 

עוסק בכבוד הבורא.
הפיוט מבטא את מגבלות ביטויו של המבקש לשבח את ה', ומתאר את ניסיונות ההתייחסות המילוליים שבריבוי פניהם אינם מצליחים לבטא את האל 

האחד. בחלקו השני מתואר הקשר האינטימי בין האל ובין עמו, בין האל ובין משה נביאו, וישנה תפילה החוזרת אל המשאלה שפיוט זה עצמו יעלה 
אל האל ויירצה לפניו כקטורת שהיתה מוקטרת בבית המקדש.

רבי יהודה החסיד הוא שחיבר את 'שיר הכבוד', כפי שנמצא בכתב יד אחד עתיק שרשום עליו "שיר הכבוד שייסד רבינו יהודה החסיד מריגנשבורג 
ז"ל". וכן כתב בעל היוחסין הנ"ל: ר' יהודה החסיד הלך בעקבות אביו, ר' שמואל החסיד, שחיבר את "שיר הייחוד" )פיוט העוסק בעיקרי האמונה 

היהודית שנאמר ביום כיפור(. אולם יש המייחסים גם את הפיוט הזה לאביו. מכל מקום נראה כי מחברו הוא מתקופת חסידי אשכנז במאה ה-12 יש 
קהילות שבהן נמנעים החסידים לשיר את הפיוט "אנעים זמירות" בכל יום או בשבת ויום טוב מאותו הטעם שנמנעים לומר את "שיר הייחוד" )ישנם 

פוסקים שהתנגדו לכך ומייחדים אותם רק ליום כיפור(.

רבי יהודה בן שמואל, הידוע בכינוי "רבי יהודה החסיד" היה אחד האישים הבולטים בעולמה הרוחני של יהדות אשכנז בימי הביניים. המסורת 
העממית והמחקר המדעי, הרואים בו את האישיות המרכזית בתנועת "חסידי אשכנז", עוסקים רבות במשנתו החברתית, המוסרית והדתית בדמותו 
ואישיותו. הוא חי במאה ה-12 ומת בחודש אדר תתקע"ז )1217(. הוא ואחיו ר' אברהם נולדו בשפיירא באשכנז, מקום מגורי אבותיו. הוא צאצא לבני 

המשפחה האריסטוקרטית קלונימוס, שהיגרו מאיטליה לגרמניה. הוא עצמו היגר משפיירא לריגנשבורג, שם ייסד בית כנסת וישיבה גדולה והרביץ 
תורה ברבים. חיבר את "ספר חסידים", העוסק בענייני מוסר ומידות טובות בין אדם לחברו ובין אדם למקום. מייחסים לו ספרים נוספים ופיוטים. 

את ניגון חב"ד, "אנעים זמירות", הקדיש עמיר בניון בהופעתו לרבי מליובאוויטש, וכך  כותב עמיר: "מילות השיר הן חלק ממילות תפילה עתיקה 
שחיבר הרבי יהודה החסיד, עליו השלום. מקור הלחן איננו ידוע לי, אבל מה שכן ידוע לי זה שהוא אחד הניגונים שהרבי מליובאוויטש עליו השלום 

אהב לנגן, שזה כבר הופך אותו להיות אהוב עליי". 

אנעים זמירות / מיוחס לר' יהודה החסיד

י ֵאֶליָך ַנְפִׁשי ַתֲערֹוג: חזן - ַאְנִעים ְזִמירֹות ְוִׁשיִרים ֶאֱארֹוג. ּכִ
ל ָרז סֹוֶדָך: ֵצל ָיֶדָך. ָלַדַעת ּכָ קהל - ַנְפִׁשי ָחְמָדה ּבְ

י ֶאל ּדֹוֶדיָך: ְכבֹוֶדָך. הֹוֶמה ִלּבִ ִרי ּבִ י ַדּבְ חזן - ִמּדֵ
ִׁשיֵרי ְיִדידֹות: ד ּבְ דֹות. ְוִׁשְמָך ֲאַכּבֵ ָך ִנְכּבָ ר ּבְ ן ֲאַדּבֵ קהל - ַעל ּכֵ
יָך: ָך ְולֹא ְיַדְעּתִ ָך ֲאַכּנְ ָרה ְכבֹוְדָך ְולֹא ְרִאיִתיָך. ֲאַדּמְ חזן - ֲאַסּפְ

בֹוד הֹוֶדָך: יָת ֲהַדר ּכְ ּמִ סֹוד ֲעָבֶדיָך. ּדִ ַיד ְנִביֶאיָך ּבְ קהל - ּבְ
ֶתָך: ֻעּלָ ּנּו ְלתֹוֶקף ּפְ ְתָך ּוְגבּוָרֶתָך. ּכִ ֻדּלָ חזן - ּגְ

ְׁשוּוָך ְלִפי ַמֲעֶׂשיָך: ִפי ֶיְׁשָך. ַוּיַ ּמּו אֹוְתָך ְולֹא ּכְ קהל - ּדִ
ְמיֹונֹות: ָכל ּדִ ָך ֶאָחד ּבְ רֹוב ֶחְזיֹונֹות. ִהּנְ חזן - ִהְמִׁשילּוָך ּבְ

ֵׂשיָבה ְוַׁשֲחרּות: ֱחזּו ְבָך ִזְקָנה ּוַבֲחרּות. ּוְׂשַער ֹראְׁשָך ּבְ קהל - ַוּיֶ
ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיָדיו לֹו ָרב: יֹום ְקָרב. ּכְ ין ּוַבֲחרּות ּבְ יֹום ּדִ חזן - ִזְקָנה ּבְ

ֹראׁשֹו. הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: קהל - ָחַבׁש ּכֹוַבע ְיׁשּוָעה ּבְ
חזן - ַטְלֵלי אֹורֹות ֹראׁשֹו ִנְמָלא. ְקֻוּצֹוָתיו ְרִסיֵסי ָלְיָלה:

י ַלֲעֶטֶרת ְצִבי: י. ְוהּוא ִיְהֶיה ּלִ י ָחֵפץ ּבִ י ּכִ ֵאר ּבִ קהל - ִיְתּפָ
בֹוד ֵׁשם ָקְדׁשֹו: מּות ֹראׁשֹו. ְוַחק ַעל ֵמַצח ּכְ ז ּדְ ֶתם ָטהֹור ּפָ חזן - ּכֶ



ָרה ֲעָטָרה: תֹו לֹו ִעּטְ קהל - ְלֵחן ּוְלָכבֹוד ְצִבי ִתְפָאָרה. ֻאּמָ
ים ְׁשחֹורֹות: ּלִ ְלּתַ ִביֵמי ְבֻחרֹות. ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ חזן - ַמְחְלפֹות ֹראׁשֹו ּכְ

א ַעל ֹראׁש ִׂשְמָחתֹו: ֶדק ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו. ַיֲעֶלה ּנָ קהל - ְנֵוה ַהּצֶ
ִהי ָנא ְבָידֹו ֲעֶטֶרת. ּוְצִניף ְמלּוָכה ְצִבי ִתְפֶאֶרת: תֹו ּתְ חזן - ְסֻגּלָ

ָדם: ּבְ ָדם. ֵמֲאֶׁשר ָיְקרּו ְבֵעיָניו ּכִ קהל - ֲעמּוִסים ְנָׂשָאם ֲעֶטֶרת ִעּנְ
ָקְרִאי ֵאָליו: ֵארֹו ָעַלי ּוְפֵאִרי ָעָליו. ְוָקרֹוב ֵאַלי ּבְ חזן - ּפְ

בֹואֹו ֵמֱאדֹום: ָדְרכֹו ּבְ קהל - ַצח ְוָאדֹום ִלְלבּוׁשֹו ָאדֹום. ּפּוָרה ּבְ
מּוַנת ה' ְלֶנֶגד ֵעיָניו: ין ֶהְרָאה ֶלָעָניו. ּתְ ִפּלִ חזן - ֶקֶׁשר ּתְ

ֵאר: ם ְלִהְתּפָ ִהּלֹות ּבָ ַעּמֹו ֲעָנִוים ְיָפֵאר. יֹוֵׁשב ּתְ קהל - רֹוֶצה ּבְ
רֹוׁש: ָבְרָך ֱאֶמת קֹוֵרא ֵמֹראׁש. ּדֹור ָודֹור ַעם ּדֹוֶרְׁשיָך ּדְ חזן - ֹראׁש ּדְ

ִתי ִתְקַרב ֵאֶליָך: קהל - ִׁשית ֲהמֹון ִׁשיַרי ָנא ָעֶליָך. ְוִרּנָ
ּכֹון ְקטֹוֶרת: ִתי ּתִ ִהי ָנא ְלֹראְׁשָך ֲעֶטֶרת. ּוְתִפּלָ ִתי ּתְ ִהּלָ חזן - ּתְ

ֶניָך: יר יּוַׁשר ַעל ָקְרּבָ ִ ּשׁ ֵעיֶניָך. ּכַ יַקר ִׁשיַרת ָרׁש ּבְ קהל - ּתִ
יר: ּבִ יק ּכַ יר. ְמחֹוֵלל ּומֹוִליד ַצּדִ ְרָכִתי ַתֲעֶלה ְלֹראׁש ַמְׁשּבִ חזן - ּבִ
ְבָׂשִמים ֹראׁש: קהל - ּוְבִבְרָכִתי ְתַנֲעַנע ִלי ֹראׁש. ְואֹוָתּה ַקח ְלָך ּכִ

י ַנְפִׁשי ַתֲערֹוג ֵאֶליָך:  חזן - ֶיֱעַרב ָנא ִׂשיִחי ָעֶליָך. ּכִ

אלי אתה ואודך 
מילים: תהלים קי"ח

לחן: רבי שניאור זלמן מלאדי
" הוא שיר הודיה, שבח והלל ומהווה סיום לשירת ההלל בראש חודש. הפיוט מורכב משני חלקים: בחלק הראשון באה לידי  ה ְואוֵדךָּ הפסוק "ֵאִלי ַאּתָ
ביטוי תחושת ההודיה של האדם היחיד, ובחלק השני מופיעה פנייה אל הציבור להודות לאל מתוך הכרת הטוב והחסד הסובבים אותנו. הפסוק מן 

ההלל נותן הזדמנות ליצירת רגשי תודה והכרת הטוב בלשון רבים.
בבתי אדמו"רי חב"ד נוהגים לנגן ניגון זה בסוף ליל הסדר בחג הפסח בעת החזרת היין מכוסו של אליהו לבקבוק. 

המילים לניגון זה לקוחות מתוך ההלל תהלים קי"ח, פסוקים כח-כט. הלחן לקוח מתוך מסורת חסידות חב"ד מלחין הניגון הוא: רבי שניאור זלמן בן 
ברוך, רבי שניאור זלמן מלאדי, הלא הוא האדמו"ר הזקן.

כמו ניגונים חסידיים רבים גם לניגון שלפנינו, הלקוח ממסורת חסידי חב"ד, יש מבנה ברור מאוד. לניגון יש ארבעה חלקים במבנה א-ב-ג-ב. בכל 
חלק יש מוטיב מוזיקלי החוזר על הפסוק "אלי אתה ואודך אלוהי ארוממך" בכיוון עולה, וכך מתגלה לפנינו רובד נוסף מחדש.

ניתן להרגיש בבירור את הקשר ההדוק בין המילים לבין המנגינה. על פי חלק מהוגי הדעות בעולם החסידות המבנה הזה מקביל למבנה של שם ה' 
)י – ה – ו – ה(. זוהי פרשנות המוסיפה עומק ותחושת סוד לביצוע של הניגון. מנהג מקובל הוא להרכיב את שני החלקים האחרונים של הניגון גם על 

הפסוקים העוקבים בהלל "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".
הניגון בוצע על ידי שי צברי, עדי ארנון, הדס פל ירדן, יאיר הראל, אורי קרויזר ומקהלת הילדים- "שירה". 

אלי אתה ואודך / מתוך ההלל תהלים קי"ח
: ה ְואֹוֶדךָּ ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ ֵאִלי ַאּתָ
: , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ ה ְואֹוֶדךָּ ֵאִלי ַאּתָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב ּכִ הֹודּו ַלה' ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב ּכִ הֹודּו ַלה' ּכִ



אל מסתתר
מילים: ישעיהו, מ"ה

לחן: עממי חסידי

מילות הניגון: "אכן אתה א-ל מסתתר" )ישעיהו, מ"ה(

ר הוא גם שמו של פיוט אשר חובר על ידי הרב אברהם מימין )תלמידו של רבי משה קורדובירו( אשר השתייך לחוג מקובלי צפת במאה  ֵתּ ֵאל ִמְסַתּ
ה-16

הפיוט פותח את קובץ שירת הבקשות החלבי - ירושלמי וכן מופיע בחלק מספרי הזמירות של תנועת החסידות; חסידים נוהגים לשיר אותו בסעודה 
השלישית.

הפיוט עוסק בנושאים מתורת הסוד והקבלה; ובמיוחד בעץ הספירות )מכונה גם עץ החיים, ְסִפיָרה היא מושג יסודי בעולמה של הקבלה המתאר 
רובד בהופעת האלוהות בעולם הגשמי(  כאשר כל בית מעשרת הבתים הראשונים עוסק באחת הספירות, מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר, והבית 

האחרון עוסק באחדות הספירות.
שמו של מחבר הפיוט חתום באקרוסטיכון, באלפבית הפותח של בתי הפיוט. 

הפיוט אל מסתתר מבוסס על עשר הספירות, מאחת עד 10, את רמת התגלותו של האל בעולם, ואיכותה. עשרת הבתים הראשונים של השיר 
מתייחסים כל אחד, לאחת הספירות, מ'כתר' הראשונה, ועד ל'מלכות' האחרונה שבספירות.

הפיוט בנוי מאחד עשר בתים בעלי 4 שורות, כאשר שלוש השורות הראשונות מסתיימות בחריזה המבוססת על חזרה של תנועה זהה בסופי המילים, 
ואילו השורה האחרונה מסתיימת בשם ה', ללמד שכל הספירות מהוות את דרכי ה' בעולם.

אל מסתתר / ר' אברהם מימין

ַׁשְפִריר ֶחְביֹון ר ּבְ ּתֵ ֵאל ִמְסּתַ
ל ַרְעיֹון ְעָלם ִמּכָ ֶכל ַהּנֶ ַהּשֵׂ

ֶכֶתר ֶעְליֹון ר ּבְ ת ָהִעּלֹות ֻמְכּתָ ִעּלַ
נּו ְלָך ְיָי ֶתר ִיּתְ ּכֶ

דּוָמה ֵראִׁשית ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ
תּוָמה ְרׁשּוָמה ָחְכָמְתָך ַהּסְ
ֵצא ְוִהיא ֶנְעָלָמה ּמָ ֵמַאִין ּתִ

ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי

ָהר ַנֲחֵלי ֱאמּוָנה ְרחֹובֹות ַהּנָ
בּוָנה ים ִיְדֵלם ִאיׁש ּתְ ַמִים ֲעֻמּקִ
ים ַׁשֲעֵרי ִביָנה ִ ּתֹוְצאֹוֶתיָה ֲחִמּשׁ

ֱאמּוִנים נֹוֵצר ְיָי

ָך דֹול ֵעיֵני ָכל ֶנְגּדֶ ָהֵאל ַהּגָ
ָך ַמִים ַחְסּדֶ ָ דֹול ֵמַעל ּשׁ ַרב ֶחֶסד ּגָ
ָך ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְזֹכר ָדָבר ְלַעְבּדֶ

ִהּלֹות ְיָי יר ּתְ ַחְסֵדי ְיָי ַאְזּכִ

ֹכַח ּוְגבּוָרה ר ּבְ ָמרֹום ֶנְאּדָ
מּוָרה מֹוִציא אֹוָרה ֵמֵאין ּתְ

ֵטנּו ָהִאיָרה ַחד ִיְצָחק ִמְׁשּפָ ּפַ
ּבֹור ְלעֹוָלם ְיָי ה ּגִ ַאּתָ



מֹוָך עֹוֶׂשה ְגדֹולֹות ִמי ֵאל ּכָ
ֲאִביר ַיֲעֹקב נֹוָרא ְתִהּלֹות

ִפּלֹות ְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹמַע ּתְ ּתִ
י ׁשֵֹמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ְיָי ּכִ

ָיּה ְזכּות ָאבֹות ָיֵגן ָעֵלינּו
רֹוֵתינּו ְגָאֵלנּו ֵנַצח ִיְׁשָרֵאל ִמּצָ

ֵלנּו ְוַהֲעֵלנּו לּות ּדְ ּוִמּבֹור ּגָ
ית ְיָי ַח ַעל ְמֶלאֶכת ּבֵ ְלַנּצֵ

ֹמאל ְיִניַקת ַהְנִביִאים ִמין ּוִמּשְׂ ִמּיָ
ֶהם ִנְמָצִאים ֶנַצח ָוהֹוד ּבָ
ֵׁשם ִנְקָרִאים ָיִכין ּוֹבַעז ּבְ

ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיָי ְוָכל ּבָ

ִׁשְבָעה ֶנְעָלם יק ּבְ ִויסֹוד ַצּדִ
ִרית ִהיא ְלעֹוָלם אֹות ּבְ

יק ְיסֹוד עֹוָלם ָרכֹות ַצּדִ ַמְעַין ַהּבְ
ה ְיָי יק ַאּתָ ַצּדִ

ִוד ּוְׁשלֹֹמה ָנא ָהֵקם ַמְלכּות ּדָ
ָרה לֹו ִאּמֹו ֲעָטָרה ֶׁשִעּטְ ּבַ

ְנִעימֹו ה ְקרּוָאה ּבִ ּלָ ֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ּכַ ּכְ
ַיד ְיָי ְפֶאֶרת ּבְ ֲעֶטֶרת ּתִ

ֶאָחד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ָחָזק ְמַיֵחד ּכְ
ַמְפִריד ַאּלּוף לֹא ִיְרֶאה ְמאֹורֹות

ְזָרָתם ַיַחד ְמִאירֹות יר ּגִ ַסּפִ
ִתי ְלָפֶניָך ְיָי ְקַרב ִרּנָ ּתִ

והריקותי 
מילים ולחן: רבי זלמן שניאור מלאדי

הניגון והריקותי לכם ברכה מושר בהתלהבות והתעוררות והוא של אחד מהאחים החסידים חריטנוב מהעיר ניקולייב,
עירו של הרבי מלובביץ׳ )מנדל שניאורסון(.

ניגון זה היה הרבי מתחיל לשיר פעמים רבות לאחר טקס חלוקת המשקה )בו הרב היה מוזג טיפת יין מכוסו לתוך כוסות כל אחד מהחסידים 
כברכה(. באחת משיחותיו אמר הרבי כי יתכן וניגון זה מקורו מרבי שניאור זלמן מלאדי, הלא הוא האדמו"ר הזקן.

מילות הניגון מבוססות על הגמרא בתענית, דף ט' א': "א"ר יהושע בן לוי... ת"ש ואומר ה' עמך גיבור החיל הבאת מעשר דכתיב )מלאכי ג( הביאו את 
כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די 

מאי עד בלי די אמר רמי בר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די".



והריקותי 

והריקותי לכם ברכה עד בלי די
עד בלי די עד בלי די

עד בלי די די די די די
והריקותי לכם ברכה עד בלי די

עד בלי די עד בלי די
עד בלי די די די די די

עד שיבלו שפתותיכם מלומר די די די
עד שיבלו שפתותיכם מלומר די די די

קול דודי דופק 
מילים: שיר השירים, פרק ה' פסוק ב'

לחן: רבי זלמן שניאור מלאדי 

הניגון קול דודי דופק הוא אחד מעשרת הניגונים של האדמו"ר הזקן )ר' שניאור זלמן מלאדי(.
אדמו"ר הריי"צ )רבי יוסף יצחק שניאורסון( היה מצווה לנגן ניגון זה בזמני התוועדות )התכנסות של חסידים( אנ"ש )אנשי שלומנו(. באחת 
ההזדמנויות אמר על הניגון: "הוא מנקה את הנשמה ומוריד ממנה את הסירכא )= לכלוך( כאשר בתנועה האחרונה כבר ניתן להבחין בזה".

האדמו"ר האמצעי )ר' דובער שניאורי( אמר על הניגון: "האבא )אדמו"ר הזקן( יכול היה לחפור בקרבו של חסיד ולקרוע משם את הלא טוב 
באמצעות חסידות או ניגון, אבל ניגון זה גם תובע מהחסיד. מילות הניגון הם מענה הרבי לחסיד על שום מה הצורך הדחוף בעבודה עצמית".

מילות הניגון :
ִתי ְתִחי-ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָמּ קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק, ִפּ

                                                – שיר השירים, פרק ה' פסוק ב'

"The Forest and the Sea" - קטע אינסטרומנטלי
לחן וסולו צ'לו: מאיו שבירו

עיבוד: ניב חרנ"ם

היצירה "The Forest and the Sea", מעין דו - שיח בין היער לים נכתבה במיוחד עבור תזמורת ירושלים מזרח ומערב. היצירה מושפעת 
מהמסורות המוזיקליות אשר בהן התעמקה המלחינה ונגנית הצ'לו , מאיו שבירו - המוזיקה התורכית והמוזיקה האזרית - והיא מבוצעת לראשונה 

בקונצרט זה על ידי התזמורת.



ענווים 
מילים: ילקוט שמעוני ישעיה פרק ס'

לחן: יוסי גרין

הביטוי "ענווים" מתאר את עם ישראל בשעה בהם ראויים לגאולה. הרי הגאולה תבוא לא מתוך כך שנהיה נביאים אלא מתוך התקדשות והיטהרות 
היורדות לתוך החיים, מתוך צניעות בחיינו ותמימות באמונה ובמעשים. הביטוי "אם אינכם מאמינים" במדרש אינו מתייחס לאמונה בה´ אלא באמונה 

בגאולה עצמה. עם ישראל עבר ייסורים חזקים בגלות וכבר קשה לו להאמין אחרי שנים של ציפייה שלא התממשה שאכן הנה הגאולה כאן. על כן 
פונה המשיח לעם ומזמין אותם להביט באורם, באורו באור ה´.

 
מילות הניגון:

בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג של בית המקדש, והוא משמיע לישראל ואומר:
ענווים ענווים, הגיע זמן גאולתכם!

ואם אין אתם מאמינים
ראו באורי שזורח

רחמנא 
מילים: לא ידוע

לחן: עממי חסידי

רחמנא- בפיוט ארמי זה הנאמר במסגרת הסליחות, רבו השינויים והתוספות. הפיוט המקורי מבוסס למעשה על הנוהג העולה מהמשנה המתארת 
ה, הּוא  ַהר ַהּמֹוִרּיָ את התפילות שנאמרו בתעניות ציבור. וכך נאמר במשנה תענית ב, ד : "ַעל )הברכה( ָהִראׁשֹוָנה הוא אֹוֵמר, ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ
ה הּוא אֹוֵמר, ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום  ִנּיָ ְ ה... ַעל ַהּשׁ קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע ּבְ

ה.... ברשימה הנזכרת במשנה מופיעות גם עניות ה' ליהושע בגלגל, לשמואל במצפה, לאליהו בהר הכרמל, ליונה ממעי הדגה, ולדוד ושלמה בנו  ַהּזֶ
בירושלים.

כאשר הפכה לשון הדיבור ארמית, חדל הפיוט העברי להיות לכל שדרות העם. על כן תורגם הפיוט לארמית. עם השנים, כאשר הפסיק העם לדבר 
ארמית, לא היה למעשה צורך בתרגום זה, ואולם בכל זאת מכוחה של המסורת המשיכו לאמרו. האשכנזים קיצרוהו ובמנהגיהם נותרו רק השורות 

הראשונות והאחרונות של התרגום הארמי, ולפניו נאמר הפיוט העברי, ואילו אצל הספרדים, שאינם מזכירים עוד את התרגום לעברית, נשתמר נוסח 
ארמי ארוך – וזהו הנוסח המופיע בדף הפיוט כאן. הן הספרדים הן האשכנזים אינם שרים את הפיוט אלא אומרים אותו. 

חסידי חב"ד הלחינו את סופו של הפיוט בלחן קצבי, הקונה לעצמו מהלכים היום גם בבתי כנסת אשכנזיים שאינם משויכים לחסידות זו. לחן זה 
מושר גם מחוץ להקשרי הסליחות.

כדרכם של פיוטים קדומים שיועדו להשתתפות הקהל, מאופיין הפיוט בחזרתיות רבה. התבנית הבסיסית העברית "מי שענה ל... הוא יעננו" 
)אצל האשכנזים(, ומקבילתה הארמית )אצל עדות המזרח( 'דעני ל... ענינן", הושמו כנראה בפי הקהל בפיוט המקורי. אף סופו של הפיוט מאופיין 

בחזרתיות. כאן הפניה אל האל הרחמן - 'רחמנא' - פותחת כל שורה.

א, ֲעֵניָנא.  י ֲעֵניָנא. ַרֲחָמָנא, ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלָבּ מילים:  ַרֲחָמָנא, ְדָעֵני ַלֲעִנֵיּ
פירוש:  הרחמן, העונה לעניים, עננו. הרחמן, העונה לשבורי הלב, עננו. )מתוך: פיוטי סליחות(

ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ַלֲעִנֵיי ֲעֵניָנא
א ֲעֵניָנן ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלּבָ
יֵכי רּוָחא ֲעֵניָנן ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ְלַמּכִ

ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנן
ַרֲחָמָנא חּוס

רֹוק ַרֲחָמָנא ּפְ
ַרֲחָמָנא ְׁשִזיב

ַרֲחָמָנא ְרַחם ֲעָלן
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב א ּבַ ַהְׁשּתָ



בך ה' חסיתי 
מילים: תהלים )ל"א, ב(

לחן: רבי בן ציון הלברשטאם

הניגון בך ה' חסיתי הינו עליז ונלהב, מושר בהתלהבות ושמחה עצומה ובעל שלוש בבות )קטעים\בתים(. הולחן על ידי רבי בן-ציון הלברשטאם בעל 
ה"קדושת ציון", האדמו"ר השני מבאבוב.

לכבוד יום הולדתו השבעים של הרבי, התאים החזן ר' משה טלישבסקי מנגינה זו למילים מפרק התהלים החדש של הרבי - פרק ל"א: "בך ה' חסיתי 
אל אבושה לעולם".

ה ְלעֹוָלם" )תהלים לא, ב( ָך ה' ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוָשׁ מילים: "ְבּ

שלום עליכם
מילים: לא ידוע

לחן: ישראל גולדפרב

לֹום ֲעֵליֶכם" הוא פיוט שנאמר או מושר בליל שבת לפני הקידוש וסעודת ליל שבת. בפיוט פונים למלאכים שבאו אל הבית, מברכים אותם  "ָשׁ
ומבקשים את ברכתם.

שמו של מחבר הפיוט אינו ידוע, ומקורו קבלי, כנראה מקהילות המקובלים בצפון אפריקה במאה ה-17, נפוץ בידי תנועת החסידות ומשם לכל 
קהילות ישראל. הפיוט מבוסס על הכתוב בסידורים עתיקים לומר בסיום התפילה איש לרעהו שלום עליכם שלוש פעמים ועל אגדת חז"ל בתלמוד 

הבבלי, מסכת שבת.

הביטוי ״מלך המלכים״ מופיע במקרא בספר יחזקאל כאויבו של נבוכדנצר, אשר יכריעו. ״מלך המלכים״ זה מיוחס בדרך כלל לכורש או לדריווש. 
הביטויים "שלום עליכם", וכן "הקדוש ברוך הוא" הם מן המשנה ואילו הביטוי "מלאכי שרת" ו"מלאכי שלום" הם ביטויים המופיעים לראשונה בספר 

הזוהר.
בסוף פיוט "ריבון העולמים" בספר הלקט הקבלי "חמדת ימים" אשר נדפס בשנת ה'תצ"א )סביבות 1731( לפני שהפיוט "שלום עליכם" הודפס 

בסידורים כלשונו, נכתב הפיוט כפי הנראה פרי עטו של הרב ישראל יעקב אלגזי עצמו:

לום. לום ּבוֲאֶכם ְלָשׁ ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ
ְלָחִני ֶהָערּוְך. רּוְך ְלֻשׁ לום ְוִאְמרּו ָבּ ְרכּוִני ְלָשׁ ָבּ
ה ְוַעד עוָלם ָאֵמן ֶסָלה. לֹום ֵמַעָתּ ְוֵצאְתֶכם ְלָשׁ

הפיוט זכה ללחנים רבים, בהם זה שהקליט בשנת 1918 ישראל גולדפרב, חזן בית הכנסת הקונסרבטיבי קהילת בית ישראל אנשי אמת שבברוקלין
ניו יורק לאחר שהיגר מאוקראינה לארצות הברית.

 .)“Kuando el Rey Nimrod"( "בקהילת מרוקו נהגו לשיר את הפיוט בלחן של השיר המוכר בלדינו "כאשר המלך נמרוד



שלום עליכם

שלום עליכם מלאכי השלום 
מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

בואכם לשלום, מלאכי השלום,
מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא

ברכוני לשלום מלאכי השלום
מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

צאתכם לשלום, מלאכי השלום,
מלאכי עליון,

ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

צמאה לך נפשי 
מילים: מתוך תהילים ס"ג, ב

לחן: רבי שניאור זלמן מלאדי

צמאה לך נפשי הוא ניגון חסידי המבטא כמיהה וגעגוע, משורת ניגוני חב"ד הידועים ביותר והידוע ביותר מניגוני הרבי מלובביץ'. הניגון מיוחס 
לפי מספר דעות לרבי שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הראשון והמייסד של חסידות חב"ד, הוא מוכר בגרסתו הנוכחית כפי שלימד רבי מנחם מנדל 

שניאורסון את חסידיו, ויש הטוענים כי הוא מלחין הניגון. במאה ה-21 יצא הניגון מגבולות החסידות והיווה שיר הכותרת של סדרת אלבומים 
מוזיקליים הקרויים צמאה, הופיע באלבום צמאה הראשון בביצוע אביתר בנאי, באלבום "אתה נמצא כאן" בביצוע ברי סחרוף ובאלבום "ניגון 

ומזמור" בביצוע גד אלבז. בוצע על ידי עשרות אמנים נוספים.

רבי שניאור זלמן בן ברוך, או בכינויו רבי שניאור זלמן מלאדי )נולד בין השנים 1749-1745 נפטר ב- 1812( מכונה גם האדמו"ר הזקן, בעל התניא, 
בעל שולחן ערוך הרב, וכן רש"ז. רבי שניאור זלמן בן ברוך הוא מייסד תנועת החסידות חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת זו, עמד בראשה משנת 

1772 ועד לפטירתו בשנת )1812(. חיבר מספר ספרים, מהם התפרסמו: "ספר התניא" ו"שולחן ערוך הרב". 
 

מילות השיר:
צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי

בארץ ציה ועייף,
בלי מים

כן בקודש חזיתיך

לראות עוזך וכבודך



כינור ראשון 
תומר עינת - קונצרטמייסטר

סופי פרדקין
יבגני בייבסקי

גריגורי נחמיזון 
ליה שרמן

טליה הרצליך

כינור שני 
לודמילה גולד

לאה גדייב
אנה פורמן

ילנה זבריאנסקי
דנה ברזן

אלונה נוביקוב

ויולה 
אדוארד קשווין
מושיקו גי'וואן

נינה לוטרמן

צ'לו 
אודי ובר

אורלי שפירא
לריסה לינצקי

אלכסנדרה מרקו

על הבמה
קונטרבס 

אלכסנדר פורמן

חצוצרה
עידית מינצר 

איתמר בן יקיר
אביאור רוקח

סקסופון
רן דוד

נועם דרומבוס

טרומבון 
מתן יונה

אריאל לייקין
לואיזה סלומון

נאי
יצחק ונטורה

עוד 
אליאס וכילה
מרינה טושיץ׳

קאנון 
אליהו אביכזר- נגן ראשי

כינור ערבי 
פאדל מאנע

גיטרה פלמנקו 
ג'ו טיילור

גיטרה חשמלית
רועי צעדי

גיטרה בס 
עדי גיגי

תופים 
ידין אדר

כלי הקשה 
דניאל בלגזל
גלעד אמסלם

צילום : אורית פניני



צוות אמנותי

תום כהן - מנצח ראשי מנהל מוזיקלי ומעבד
מתן יונה - מנצח הבית

ספרן - יונתן בר-און
סאונד - אלדד תמיר

תאורה - איתמר גבאי 
הגברה ותאורה - צליל העמק 

צילום וידאו ועריכה - אבי נשניבר
מיקס, הקלטות - עופר אשד

בעלי תפקיד

מנכ”ל - איסי וינטר אבקסיס
מנהלת שיווק ומכירות - לימור אמסלם

מנהלת מחלקת הפקה - אורי מלין
מנהל במה - אוריה בראון
ע. מנהל במה - גיא שושן 

מתאמת הפקה - יובל לאופר ישראלי
מנהלנית - אילנה תורג’מן 
מנהל כספים - עזי ירמיהו

מרחיבים דעת - שירה אוחיון 
רכזת שירות לקוחות ומנויים - יוכי בר

שרות לקוחות כרטיסים ומנויים - יפה אטיאס, ענת כהן
קשרי מפיצי כרטיסים - איציק אלון

דיילת קונצרטים - פרץ יפה

חברי וועד מנהל קרן אהבת קדומים - תזמורת ירושלים מזרח ומערב

יובל רכבי - יו״ר
יפה ישראלי
מיכל רכבי

יורם כהן
יעקב כהן






