מודה אני
מודה אני
לפניך ולך
על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה
שעשית עמדי
ועם ביתי
ועם קרובי וידידי ועם בני עמי
ועם ארצי ,ועם כל העולם והאדם
אשר בראת.

מילים ולחן:
מאיר אריאל

ביצוע:
דיקלה

מודה אני
בלאט ,חרש חרש
אט אט ,טופפות
עתידות עתידות לקראתנו,
ואת מחייכת אלי מתוך השינה.
יהיה לנו טוב ,טוב מטוב ,טוב מאוד,
זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר
את צוחקת אלי
מתוך מתוך השינה.

מילים ולחן:
מאיר אריאל

ביצוע:
דיקלה

לך אלי תשוקתי
לך אלי תשוקתי ,בך חשקי ואהבתי
לך לבי וכליותי ,לך רוחי ונשמתי
לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי
לך עצמי לך דמי ועורי עם גוויתי

לך עיני ורעיוני וצורתי ותבניתי
לך רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותי
לך אהמה ולא אדמה עדי תאיר את אפלתי
לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי

מילים:
רבי אברהם
אבן עזרא
לחן :מאיר בנאי
ביצוע:
דיקלה

לך אלי תשוקתי
לך מלכות לך גאות ,לך תאות תהילתי
לך עזרה בעת צרה ,היה עזרי בצרתי
ומה אני ומה חיי ומה כחי ועוצמתי
כקש נדף מאוד נהדף ואיך תזכור משוגתי
ואור גנוז לפניך יהי סתרי וסוכתי
ותחת צל כנפיך תנה נא את מחיצתי.

מילים:
רבי אברהם
אבן עזרא
לחן :מאיר בנאי
ביצוע:
דיקלה

אהובי
אהוב נחמד
זיו אישונים
הגיעה עת הניצנים
אהובי קומה לך
לרעות בגנים
ללקוט שושנים
מור עם קינמונים
אהובי ,קידה וקנים

מילים:
רבי אהרון פרץ
מג'רבה
לחן:
יונתן בר גיורא
ביצוע:
מירי מסיקה

אהובי
השקף והבט ממעונים
כי גברו מים זדונים
אהובי אם לראש עברו עוונים
זכרה לבנים
על תולע אמונים
אהובי ,נדדו מקינים

מילים:
רבי אהרון פרץ
מג'רבה
לחן:
יונתן בר גיורא

אהובי
אהובי אדום
אהובי קנים
אהובי שומר אמונים
אהובי נגעה
חרב עד גרונים

רמה יד אויבים ומענים
זה כמה ימים ושנים
אהובי ,וכמעט שנות
עולם פונים
איה חזיונים
נמו נאמנים
אהובי שומר אמונים

מילים:
רבי אהרון פרץ
מג'רבה
לחן:
יונתן בר גיורא

אהובי

נלאיתי נשוא עול מונים
שבעתי רבת ביזיונים
אהובי נגעה חרב עד גרונים
מערב דודנים
מואבים עמונים
אהובי ,אדום ויוונים

מילים:
רבי אהרון פרץ
מג'רבה
לחן:
יונתן בר גיורא
ביצוע:
מירי מסיקה

אהובי
פרצו גדר ובניינים
אהובי אדום
הרסו ונטעו נעמנים
אהובי קנים
אהובי שומר אמונים אהובי ,עקרו ושתלו
קמשונים
אהובי נגעה
איך צור גאונים
חרב עד גרונים
בני אדונים
אהובי ,עבדים ואין קונים

מילים:
רבי אהרון פרץ
מג'רבה
לחן:
יונתן בר גיורא
ביצוע:
מירי מסיקה

אהובי

חזק ידי עם אביונים
להיות בציון שאננים
אהובי לשיר שרים אחר נוגנים
בעוגב ומינים
בשמחות ששונים
אהובי ,ולחוג בזמנים

מילים:
רבי אהרון פרץ
מג'רבה
לחן:
יונתן בר גיורא
ביצוע:
מירי מסיקה

כתר יתנו לך
ּ ֶּכ ֶּתר י ְִּּתנ ּו ְּל ָך ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו
ֲמונֵי ַמ ְּעלָ ה
ַמ ְּל ָא ִכים ה ֹ
ִש ָראֵ ל ְּקב ּוצֵ י ַמ ָּטה
ִעם ַע ְּּמ ָך י ְּ
ְּש ּ ֵל ׁש ּו
יַחַ ד ּ ֻּכ ָּלם ְּק ֻּד ּ ׁ ָשה ְּל ָך י ׁ ַ
יא ְּך
ַּכ ָ ּדבָ ר הָ ָאמ ּור ַעל יַד נְּ ִב ָ
וְּ ָק ָרא זֶּה אֶּ ל זֶּה וְּ ָא ַמר

מתוך
תפילת מוסף

ביצוע:
יסמין לוי

בן אדמה
מולַ ְּד ּת ֹו
ּ ֶּבן אֲ ָד ָמה יִזְּ ּכֹר ְּ ּב ֹ
ִּכי ְּל ֵעת ֵקץ י ָׁש ּוב ְּל ֹיולַ ְּד ּת ֹו
"ק ּום וְּ הַ ְּצלַ ח!" ִא ְּמר ּו ְּלבֶּ ן חָ ֵמ ׁש
מעלותיו עולים עלות שמש
ִש ַּכב וְּ ַאל י ֵָמ ׁש
ּ ֵבין ְּׁש ֵדי אֵ ם י ְּׁ
צוארי אב יקח למרכבתו

מילים:
רבי יהודה הלוי
לחן:
עממי מרוקאי
ביצוע:
מאיה בלזיצמן

בן אדמה
שר?
ַמה ְּּת ִאיצ ּון מ ּו ָסר ְּלבֶּ ן ֶּע ֶּ
עוד ְּמ ַעט ָקט יִגְּ ַ ּדל וְּ ִי ָ ּוסֵ ר
ֹ
דברו לו חן חן ויתבשר
שעשועיו יולדיו ומשפחתו
ימים י ִָמים ְּלבֶּ ן ֶּע ְּש ִרים
ַמה ְּ ּנ ִע ִ
ַקל ְּּכעֹפֶּ ר ּד ֹולֵ ג עֲ לֵ י הָ ִרים
מו ִרים
קול ֹ
לו ֵעג ְּל ֹ
ָּבז ְּלמ ּו ָסרֹ ,
יעלת חן חבלו ומלכודתו

מילים:
רבי יהודה הלוי
לחן:
עממי מרוקאי
ביצוע:
מאיה בלזיצמן

בן אדמה
שת
לשים נָפַ ל ְּ ּביַד אֵ ׁ ֶּ
ּ ֶּבן ְּׁש ִׁ
שת!
תו ְּך ֶּר ׁ ֶּ
ָקם וְּ ִה ִ ּביט – ִהנ ֹּו ְּב ֹ
ילחצוהו סביב בני קשת
משאלות לב בניו ולב אשתו
נָע וְּ נִ ְּכנָע ַמ ּ ִשיג ְּל ַא ְּר ָּב ִעים
קו – ִאם ַרע וְּ ִאם נ ִָעים
ָשש ְּ ּבחֶּ ְּל ֹ
ָרץ ְּל ַד ְּר ּכ ֹו וַ יַּעֲ זֹב ֵר ִעים
על עמלו יעמוד במשמרתו

מילים:
רבי יהודה הלוי
לחן:
עממי מרוקאי
ביצוע:
מאיה בלזיצמן

בן אדמה
ּ ֶּבן ח ֲִמ ּ ִׁשים יִזְּ ּכֹר י ְֵּמי הֶּ בֶּ ל
יאבל כי קרבו ימי אבל
ָּבז ְּ ּב ֵעינָיו אֶּ ת ָּכל י ְָּקר ּ ֵתבֵ ל
כי יפחד פן קרבה עיתו
ׁ ַשאֲ ל ּוֶּ :מה הָ יָה ְּלבֶּ ן ִׁש ּ ִׁשים?
אֵ ין במעשיו ַּב ִ ּדים וְּ ׁ ָש ָר ִׁשים
ידיו ַ ּד ִּלים וְּ נ ְֶּּחלָ ִׁשים
ִּכי ְּש ִר ָ
לא יקומון אתו במלחמתו

מילים:
רבי יהודה הלוי
לחן:
עממי מרוקאי
ביצוע:
מאיה בלזיצמן

בן אדמה
ִאם ְּׁש ֹנו ָתיו נָגְּ ע ּו אֱ לֵ י ִׁש ְּב ִעים
אֵ ין ְּ ּדבָ ריו נִ ְּר ִאים וְּ נִ ְּׁש ָמ ִעים
ַרק ְּל ַמ ּ ָשא י ְִּהיֶּה עֲ לֵ י ֵר ִעים
מעמס על נפשו ומשענתו
ּ ֶּבן ְּׁשמֹנִ ים ט ַֹרח עֲ לֵ י בָ נָיו
אתו וְּ לֹא ֵעינָיו
ֹ
בו
אֵ ין ְּלבָ ֹ
ב ּוז ליודעיו וְּ לַ ַעג ִל ְּׁשכֵ נָיו
רוש בכוסו גם לענה פתו

מילים:
רבי יהודה הלוי
לחן:
עממי מרוקאי
ביצוע:
מאיה בלזיצמן

בן אדמה

ַאח ֲֵרי זֶּה ַּכ ּ ֵמת י ְִּהי נ ְֶּּח ׁ ָשב
אשרי איש אשר נחשב לגר תושב
אֵ ין ְּ ּב ִל ּב ֹו ַר ְּע ֹיון וְּ לֹא ַמ ְּח ׁ ָשב
רק לאחרית נפשו ומשכרתו

מילים:
רבי יהודה הלוי
לחן:
עממי מרוקאי
ביצוע:
מאיה בלזיצמן

צמאה לך נפשי
צמאה לך נפשי ,כמה לך בשרי
בארץ ציה ועייף ,בלי מים
כן בקודש חזיתיך
לראות עוזך וכבודך

מילים:
מתוך תהילים
לחן:
רבי שניאור זלמן
מלאדי
ביצוע:
מאיה בלזיצמן

ממקומך
ִמ ְּּמ ֹ
יע
קו ְּמ ָך ַמ ְּל ּ ֵכנ ּו ּת ֹו ִפ ַ
לו ְּך ָעלֵ ינ ּו ִּכי ְּמחַ ִּכים אֲ נ ְַּחנ ּו לָ ְּך
וְּ ִת ְּמ ֹ
ָמ ַתי ִּת ְּמ ְּ
רוב ְּ ּבי ֵָמינ ּו
לך ְּ ּב ִצי ּ ֹון ְּ ּב ָק ֹ
עולָ ם וָ ֶּעד ִּת ְּׁש ּכ ֹון
ְּל ֹ
תו ְּך יְּר ּו ׁ ָשלַ יִם ִע ְּיר ָך
ִּת ְּת ַּג ֵ ּדל וְּ ִת ְּת ַק ֵ ּד ׁש ְּ ּב ֹ
דור ּו ְּלנֵצַ ח נְּ צָ ִחים
דור וָ ֹ
ְּל ֹ
וְּ ֵעינֵינ ּו ִּת ְּראֶּ ינָה ַמ ְּלכ ּו ֶּת ָך ַּכ ָ ּדבָ ר הָ ָאמ ּור
ְּ ּב ִׁש ֵירי עֻּ ז ּ ֶָּך ַעל י ְֵּדי ָ ּדוִ ד ְּמ ִׁשיחַ ִצ ְּד ֶּק ָך

מתוך
תפילת מוסף
ביצוע:
הדס קליינמן

יערת דבש
יַעֲ ַרת ְּ ּדבַ ׁש ַעל ְּל ׁש ֹונ ְֵּך
ְּלבָ נָה כַ ְּּלבָ נָה
ָע ְּרב ּו ִלי ִׁש ֵירי הֶּ גְּ ֹיונ ְֵּך
ּ ִפ ְּצ ִחי ִלי ִׁשיר ּו ְּר ָננָה

ַע ּ ָתה ָא ִמיר לָ ְּך זְּ ַמ ּנ ְֵּך
ַאח ֲֵרי ְּב ֹ
לו ֵת ְּך ֶּע ְּדנָה
ׁש ֹו ׁ ַש ּנָה ַאגְּ ִ ּדיל ְּשש ֹונ ְֵּך
ׁש ֹו ׁ ַש ּנָה ַרעֲ ַנ ּנָה

מילים:
ר' ישראל נג'ארה
לחן:
אביב בכר

ביצוע:
הדס קליינמן

יערת דבש
ינות
ָשבַ ַע ְּּת ֹנוד ַּב ְּּמ ִד ֹ
או ְּר ִחים
לון ֹ
ּובַ ִּמ ְּד ָּבר ְּמ ֹ
חות ׁ ַשאֲ ַננ ֹּות
ח ּוץ ִל ְּמנ ּו ֹ
ּו ִמ ְּׁש ְּּכ ֹנות ִמ ְּב ַט ִחים

ַא ְּּת ַר ְּעי ִָתי ּ ֵבין הַ ָּב ֹנות
חו ִחים
ְּּכ ׁש ֹו ׁ ַש ּנָה ּ ֵבין הַ ֹ
ִה ְּכ ִאיב ּו ְּך ִה ְּרו ּו ְּך לַ עֲ ֹנות
ִמ ָּכל ֵעבֶּ ר ּו ִפ ּנָה

מילים:
ר' ישראל נג'ארה
לחן:
אביב בכר

ביצוע:
הדס קליינמן

יערת דבש
ׁש ֹו ׁ ַש ּנָה ַאגְּ ִ ּדיל ְּשש ֹונ ְֵּך
ׁש ֹו ׁ ַש ּנָה ַרעֲ ַנ ּנָה
עוד לָ נֶּצַ ח לֹא אֶּ ֶּעזְּ בֵ ְּך
ֹ
ׁש ֹו ׁ ַש ּנָה ַרעֲ ַנ ּנָה

מילים:
ר' ישראל נג'ארה
לחן:
אביב בכר

ביצוע:
הדס קליינמן

לכה דודי
דו ִדי ִל ְּק ַראת ַּכ ָּלה
ְּלכָ ה ֹ

ּ ְּפנֵי ׁ ַש ָּבת נְּ ַק ְּ ּבלָ ה

יענ ּו אֵ ל הַ ְּּמיֻּחָ ד
ִה ְּׁש ִמ ָ
ָכור ְּ ּב ִד ּב ּור אֶּ חָ ד
מור וְּ ז ֹ
ׁ ָש ֹ
שם ּו ְּל ִת ְּפאֶּ ֶּרת וְּ ִל ְּת ִה ָּלה
מו אֶּ חָ ד ְּל ׁ ֵ
ה' אֶּ חָ ד ּו ְּׁש ֹ
קור הַ ְּ ּב ָרכָ ה
ִל ְּק ַראת ׁ ַש ָּבת ְּלכ ּו וְּ נ ְֵּלכָ ה ִּכי ִהיא ְּמ ֹ
ֲשבָ ה ְּּת ִח ָּלה
שה ְּ ּב ַמח ׁ ָ
סוף ַמעֲ ֶּ
ֹאש ִמ ֶּּק ֶּדם נְּ ס ּוכָ ה ֹ
ֵמר ׁ
ק ּו ִמי ְּצ ִאי ִמ ּתוֹ ְּך הַ הֲפֵ כָ ה
ִמ ְּק ָ ּד ׁש ֶּמלֶּ ְּך ִעיר ְּמל ּוכָ ה
ַרב לָ ְּך ׁ ֶּשבֶּ ת ְּ ּב ֵע ֶּמק הַ ָּבכָ א וְּ ה ּוא י ְַּחמֹל ָעלַ י ְִּך חֶּ ְּמלָ ה

מאיר אריאל

ביצוע:
אנסמבל פעימה

לכה דודי
ִה ְּתנַעֲ ִרי ֵמ ָעפָ ר ק ּו ִמי ִל ְּב ִׁשי ִ ּבגְּ ֵדי ִּת ְּפ ַא ְּר ּ ֵת ְּך ַע ִּמי
ִשי ּ ֵבית הַ ַּל ְּח ִמי ָק ְּרבָ ה אֶּ ל נ ְַּפ ִׁשי ְּ ּג ָאלָ ּה
ַעל יַד ּ ֶּבן י ׁ ַ

עו ְּר ִרי ִּכי בָ א ֹ
או ִרי
או ֵר ְּך ק ּו ִמי ֹ
עו ְּר ִרי ִה ְּת ֹ
ִה ְּת ֹ
בוד ה' ָעלַ י ְִּך נִ גְּ לָ ה
ע ּו ִרי ע ּו ִרי ִׁשיר ַ ּד ּ ֵב ִרי ְּּכ ֹ
לֹא ּ ֵתב ִֹׁשי וְּ לֹא ִּת ָּכ ְּל ִמי ַמה ִּת ְּׁש ּת ֹוח ֲִחי ּו ַמה ּ ֶּתה ֱִמי
ָּב ְּך יֶּחֱס ּו עֲ נִ יֵּי ַע ִּמי וְּ נִ ְּבנְּ ָתה ִעיר ַעל ִּת ָּל ּה
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לכה דודי
וְּ הָ י ּו ִל ְּמ ִׁש ּ ָסה ׁש ָֹסי ְִּך
י ִָשיש ָעלַ י ְִּך אֱ לֹהָ י ְִּך

וְּ ָרחֲק ּו ָּכל ְּמבַ ְּל ָעי ְִּך
ִּכ ְּמש ֹוש חָ ָתן ַעל ַּכ ָּלה

יצי
י ִָמין ּו ְּשמֹאל ִת ְּפר ִֹצי וְּ אֶּ ת ה' ּ ַתעֲ ִר ִ
יש ּ ֶּבן ּ ַפ ְּר ִצי וְּ נִ ְּש ְּמחָ ה וְּ נָגִ ילָ ה
ַעל יַד ִא ׁ

לום עֲ טֶּ ֶּרת ַּבעֲ לָ ּה
ּב ִֹאי ְּ ּב ׁ ָש ֹ
ּגַם ְּ ּב ִש ְּמחָ ה ְּ ּב ִר ּנָה ּו ְּבצָ הֳלָ ה
ּת ֹו ְּך אֱ מ ּונֵי ַעם ְּסג ָֻּּלה ּב ֹו ִאי כַ ָּלה ּב ֹו ִאי כַ ָּלה
ּב ֹו ִאי כַ ָּלה ׁ ַש ָּבת ַמ ְּל ְּּכ ָתא
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עת דודים כלה
ֵעת ּד ֹו ִדים ַּכ ָּלה ּב ֹו ִאי ְּלגַ ִ ּני
ּ ָפ ְּרחָ ה הַ ּגֶּפֶּ ן הֵ נֵץ ִר ּמ ֹונִ י
ֶּשם הַ ְּּס ָתו ָעבַ ר
חָ לַ ף הַ ּג ׁ ֶּ
ק ּו ִמי ַר ְּעי ִָתי הַ חֵ ׁ ֶּשק ּגָבַ ר
נֵצֵ א הַ ּ ָש ֶּדה נ ִָלין ַּב ִּמ ְּד ָּבר
ְּ
ׁ ָשם אֶּ ּ ֵתן ּד ֹו ַדי לָ ך ַמ ְּח ַמד ֵעינִ י
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עת דודים כלה
י ִָפית וְּ נ ַָע ְּמ ְּּת ַּכ ּ ׁ ֶּשלֶּ ג ִׁש ּנ ְֵּך
ְּ ּדבַ ׁש וְּ חָ לָ ב ּ ַתחַ ת ְּל ׁש ֹונ ְֵּך
ְּצ ִאי נָא ּו ְּר ִעי ְּב ִע ְּקבֵ י צֹאנֵךְּ
יעינִ י ַמ ְּראֵ ְּך הַ ְּר ִאינִ י
קולֵ ְּך הַ ְּׁש ִמ ִ
ֹ
עות ַּב ַ ּג ִ ּנים
י ַָר ְּד ִּתי ָע ְּפ ָרה ִל ְּר ֹ
ְּ
ְּ
אות ְּ ּבי ְָּפיֵך ֵעי ַניִך ֹיונִ ים
ִל ְּר ֹ
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עת דודים כלה
קוט ׁש ֹו ׁ ַש ִ ּנים
מו ִרי ִל ְּל ֹ
יתי ֹ
ָא ִר ִ
ש ְּלחָ ן ָמ ַס ְּכ ִּתי יֵינִ י
ָע ַר ְּכ ִּתי ׁ ֻּ
ַמיִם ַר ִ ּבים לֹא י ּו ְּכל ּו ְּלכַ ּב ֹות
אֶּ ת הָ ַאהֲבָ ה לַ יְּלָ ה לֹא ִת ְּׁש ּב ֹות
יבות
אתי ִר ֹ
ָש ִ
דו ֵד ְּך נ ָ
ִמי ּ ֹום נְּ ֹ
ְּ
עוד ִאם אֶּ ְּׁש ָּכחֵ ך ִּת ְּׁש ַּכח י ְִּמינִ י
ֹ
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