


 מודה אני

 מודה אני 
 לפניך ולך 

 על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה 
 שעשית עמדי 

 ועם ביתי 
 ועם קרובי וידידי ועם בני עמי 

 ועם כל העולם והאדם , ועם ארצי
 . אשר בראת

 :מילים ולחן

 אריאלמאיר 

 :ביצוע

 דיקלה



 מודה אני

 חרש חרש , בלאט
 טופפות , אט אט

 , לקראתנו עתידותעתידות 
 . ואת מחייכת אלי מתוך השינה

 , טוב מאוד, טוב מטוב, יהיה לנו טוב
 זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר 

 את צוחקת אלי 
 .השינה מתוךמתוך 

 :ביצוע

 דיקלה

 :מילים ולחן

 אריאלמאיר 





 לך אלי תשוקתי  

 בך חשקי ואהבתי , לך אלי תשוקתי
 לך רוחי ונשמתי , וכליותילך לבי 

 

 לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי 
  גוויתילך עצמי לך דמי ועורי עם 

 

 עיני ורעיוני וצורתי ותבניתי לך 
 לך רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותי 

 

 לך אהמה ולא אדמה עדי תאיר את אפלתי 
 לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי 

 
  

 : מילים
 אברהם רבי 

 עזראאבן 

 מאיר בנאי: לחן

 :ביצוע

 דיקלה



 לך אלי תשוקתי  

 תהילתי  תאותלך , לך מלכות לך גאות
 היה עזרי בצרתי , לך עזרה בעת צרה

 
 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
 אברהם רבי 

 עזראאבן 

 מאיר בנאי: לחן

 :ביצוע

 דיקלה





 אהובי  

 אהוב נחמד 
 זיו אישונים 

 הגיעה עת הניצנים 
 אהובי קומה לך 

 לרעות בגנים 
 ללקוט שושנים 

  קינמוניםמור עם 
 קידה וקנים , אהובי

  

 : מילים
 אהרון פרץ רבי 

 רבה'מג
 

 :לחן

 יונתן בר גיורא  

 :ביצוע

 מירי מסיקה



 אהובי  

 השקף והבט ממעונים 
 כי גברו מים זדונים 

  עווניםאהובי אם לראש עברו 
 זכרה לבנים 

 על תולע אמונים 
 נדדו מקינים , אהובי

  

 : מילים
 אהרון פרץ רבי 

 רבה'מג
 

 :לחן

 יונתן בר גיורא  



 אהובי  

 אהובי אדום 
 אהובי קנים 
 אמונים אהובי שומר 
 אהובי נגעה 

  גרוניםחרב עד 
  

 : מילים
 אהרון פרץ רבי 

 רבה'מג
 

 :לחן

 יונתן בר גיורא  

 רמה יד אויבים ומענים 
 זה כמה ימים ושנים 

 שנותוכמעט , אהובי
 עולם פונים  

  חזיוניםאיה 
 נמו נאמנים 

 אהובי שומר אמונים 
  



 אהובי  

 נלאיתי נשוא עול מונים 
  ביזיוניםשבעתי רבת 

  גרוניםאהובי נגעה חרב עד 
 מערב דודנים 

 מואבים עמונים 
 אדום ויוונים , אהובי

 : מילים
 אהרון פרץ רבי 

 רבה'מג
 

 :לחן

 יונתן בר גיורא  

 :ביצוע

 מירי מסיקה



 אהובי  

 אהובי אדום 
 אהובי קנים 
 אמונים אהובי שומר 
 אהובי נגעה 

  גרוניםחרב עד 

 : מילים
 אהרון פרץ רבי 

 רבה'מג
 

 :לחן

 יונתן בר גיורא  

 פרצו גדר ובניינים 
  נעמניםהרסו ונטעו 

 עקרו ושתלו , אהובי
 קמשונים 

 איך צור גאונים 
 בני אדונים 

 עבדים ואין קונים , אהובי
 :ביצוע

 מירי מסיקה



 אהובי  

 חזק ידי עם אביונים 
 להיות בציון שאננים 

  נוגניםאהובי לשיר שרים אחר 
 בעוגב ומינים 

 בשמחות ששונים 
 ולחוג בזמנים, אהובי

 : מילים
 אהרון פרץ רבי 

 רבה'מג
 

 :לחן

 יונתן בר גיורא  

 :ביצוע

 מירי מסיקה





 כתר יתנו לך  

ָך ה נּו לְּ ר ִיּתְּ תֶּ  ֱאלֵֹהינוּ ' ּכֶּ
ָלה ָאִכים ֲהמֹוֵני ַמעְּ  ַמלְּ

ָרֵאל  ָך ִיש ְּ בּוֵציִעם ַעּמְּ ה קְּ  ַמּטָ
ׁשוּ  ּלֵ ׁשַ ָך יְּ ה לְּ ָ ׁשּ דֻּ ם קְּ ּלָ  ַיַחד ּכֻּ
ִביָאךְּ  ָבר ָהָאמּור ַעל ַיד נְּ ּדָ  ּכַ

ָאַמר ל זֶּה וְּ ָקָרא זֶּה אֶּ  וְּ
  

 מתוך

 תפילת מוסף

 :ביצוע

 יסמין לוי





 בן אדמה  

ן ֲאָדָמה  ּכֹרּבֶּ ּתֹו  ִיזְּ מֹוַלדְּ  ּבְּ
ּתֹו  יֹוַלדְּ ֵעת ֵקץ ָיׁשּוב לְּ י לְּ  ּכִ

 
ַלח" ַהצְּ ן ָחֵמׁש !" קּום וְּ בֶּ רוּ לְּ  ִאמְּ

 מעלותיו עולים עלות שמש 
ַאל  ב וְּ ּכַ ֵדי ֵאם ִיׁשְּ ין ׁשְּ   ָיֵמשׁ ּבֵ

 למרכבתו  יקחאב  צוארי
  

 : מילים

 הלוייהודה רבי 

 

 : לחן

 מרוקאיעממי 

 :ביצוע

 בלזיצמןמאיה 



 בן אדמה  

ִאיצּוןַמה  ר ּתְּ ֶּ ש  ן עֶּ בֶּ  ? מּוָסר לְּ
ֵסר  ִיּוָ ל וְּ ּדַ ַעט ָקט ִיגְּ  עֹוד מְּ
 דברו לו חן חן ויתבשר 

 ומשפחתו  יולדיושעשועיו 
 

ִרים  ש ְּ ן עֶּ בֶּ ִעיִמים ָיִמים לְּ  ַמה ּנְּ
ר ּדֹוֵלג ֲעֵלי ָהִרים  עֹפֶּ  ַקל ּכְּ

מּוָסר ז לְּ קֹול מֹוִרים , ּבָ  לֹוֵעג לְּ
 יעלת חן חבלו ומלכודתו 

  

 : מילים

 הלוייהודה רבי 

 

 : לחן

 מרוקאיעממי 

 :ביצוע

 בלזיצמןמאיה 



 בן אדמה  

ת  ַיד ֵאׁשֶּ ים ָנַפל ּבְּ לׁשִ ן ׁשְּ  ּבֶּ
יט  ִהּבִ ת –ָקם וְּ ׁשֶּ תֹוךְּ רֶּ  ! ִהּנֹו בְּ

 סביב בני קשת  ילחצוהו
 משאלות לב בניו ולב אשתו 

 
ִעים  ּבָ ַארְּ יג לְּ ִ ָנע ַמש ּ ִנכְּ  ָנע וְּ

קֹו  לְּ חֶּ ש  ּבְּ ָ ִאם ָנִעים  –ש   ִאם ַרע וְּ
ּכֹו  ַדרְּ  ֵרִעים  ַויֲַּעזֹבָרץ לְּ

 על עמלו יעמוד במשמרתו 
  

 : מילים

 הלוייהודה רבי 

 

 : לחן

 מרוקאיעממי 

 :ביצוע

 בלזיצמןמאיה 



 בן אדמה  

ים  ִ ן ֲחִמׁשּ ּכֹרּבֶּ ל  ִיזְּ בֶּ ֵמי הֶּ  יְּ
 יאבל כי קרבו ימי אבל 

ֵבל  ָקר ּתֵ ל יְּ ת ּכָ ֵעיָניו אֶּ ז ּבְּ  ּבָ
  עיתוכי יפחד פן קרבה 

 
ֲאלוּ  ים: ׁשַ ִ ׁשּ ן ׁשִ בֶּ ה ָהָיה לְּ  ? מֶּ

ים  ָרׁשִ ׁשָ ים וְּ ּדִ  ֵאין במעשיו ּבַ
ים  ָלׁשִ נֶּחְּ ים וְּ ּלִ ִריָדיו ּדַ י ש ְּ  ּכִ

 אתו במלחמתו  יקומוןלא 
  

 : מילים

 הלוייהודה רבי 

 

 : לחן

 מרוקאיעממי 

 :ביצוע

 בלזיצמןמאיה 



 בן אדמה  

ִעים  בְּ עּו ֱאֵלי ׁשִ נֹוָתיו ָנגְּ  ִאם ׁשְּ
ָמִעים  ִנׁשְּ ִאים וְּ ָבריו ִנרְּ  ֵאין ּדְּ
יֶּה ֲעֵלי ֵרִעים  א ִיהְּ ָ ַמש ּ  ַרק לְּ
 מעמס על נפשו ומשענתו 

 
ֹמִנים טַֹרח ֲעֵלי ָבָניו  ן ׁשְּ  ּבֶּ
לֹא ֵעיָניו  ָבבֹו אתֹו וְּ  ֵאין לְּ
ֵכָניו  ַלַעג ִלׁשְּ  בּוז ליודעיו וְּ
 רוש בכוסו גם לענה פתו 

  

 : מילים

 הלוייהודה רבי 

 

 : לחן

 מרוקאיעממי 

 :ביצוע

 בלזיצמןמאיה 



 בן אדמה  

ב  ׁשָ ִהי נֶּחְּ ת יְּ ּמֵ  ַאֲחֵרי זֶּה ּכַ
 אשרי איש אשר נחשב לגר תושב 

ב  ׁשָ לֹא ַמחְּ יֹון וְּ ִלּבֹו ַרעְּ  ֵאין ּבְּ
 רק לאחרית נפשו ומשכרתו

  

 : מילים

 הלוייהודה רבי 

 

 : לחן

 מרוקאיעממי 

 :ביצוע

 בלזיצמןמאיה 





 צמאה לך נפשי  

 כמה לך בשרי , צמאה לך נפשי
 בלי מים , ועייף ציהבארץ 

  חזיתיךכן בקודש 
 לראות עוזך וכבודך

  

 : מילים

 מתוך תהילים

 

 : לחן

 שניאור זלמן רבי 

 מלאדי

 :ביצוע

 בלזיצמןמאיה 





 ממקומך  

נּו ּתֹוִפיַע  ּכֵ ָך ַמלְּ קֹומְּ  ִמּמְּ
לֹוךְּ  ִתמְּ נוּ ָלךְּ וְּ ים ֲאַנחְּ ַחּכִ י מְּ  ָעֵלינּו ּכִ

לךְּ ָמַתי  מְּ ָיֵמינוּ ּתִ ָקרֹוב ּבְּ ִציֹּון ּבְּ   ּבְּ
עֹוָלם  ּכֹוןלְּ ׁשְּ ד ּתִ  ָועֶּ

ָך  ַלִים ִעירְּ רּוׁשָ תֹוךְּ יְּ ׁש ּבְּ ַקּדֵ ִתתְּ ל וְּ ּדֵ ּגַ תְּ  ּתִ
דֹור  ָצִחיםלְּ ֵנַצח נְּ  ָודֹור ּולְּ

ָבר ָהָאמּור  ּדָ ָך ּכַ כּותֶּ יָנה ַמלְּ אֶּ רְּ ֵעיֵנינוּ ּתִ  וְּ
יֵרי  ׁשִ ךָ ּבְּ קֶּ יַח ִצדְּ ׁשִ ִוד מְּ ֵדי ּדָ זֶָּּך ַעל יְּ  עֻּ

 מתוך

 תפילת מוסף

 :ביצוע

 קליינמןהדס 





 יערת דבש  

ׁשֹוֵנךְּ  ַבׁש ַעל לְּ  ַיֲעַרת ּדְּ
ָבָנה  ָבָנה ַכּלְּ  לְּ

יֹוֵנךְּ  גְּ יֵרי הֶּ בּו ִלי ׁשִ  ָערְּ
ָנָנה  יר ּורְּ ִחי ִלי ׁשִ צְּ  ּפִ

 
ךְּ  ַמּנֵ ה ָאִמיר ָלךְּ זְּ  ַעּתָ
ָנה  דְּ לֹוֵתךְּ עֶּ  ַאֲחֵרי בְּ

יל  ּדִ ה ַאגְּ ּנָ ֹוֵנךְּ ׁשֹוׁשַ ש    ש ְּ
ה  ה ַרֲעַנּנָ ּנָ  ׁשֹוׁשַ

  

 : מילים

 ארה'נגישראל ' ר

 

 :לחן

 אביב בכר

 :ביצוע

 קליינמןהדס 



 יערת דבש  

ִדינֹות  ּמְּ ַבַעּתְּ נֹוד ּבַ ָ  ש 
ִחים  לֹון אֹורְּ ר מְּ ּבָ דְּ  ּוַבּמִ
ֲאַנּנֹות  נּוחֹות ׁשַ  חּוץ ִלמְּ

ַטִחים  נֹות ִמבְּ ּכְּ  ּוִמׁשְּ
 

נֹות  ין ַהּבָ ָיִתי ּבֵ  ַאּתְּ ַרעְּ
ין ַהחֹוִחים  ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ  ּכְּ

ִאיבּוךְּ  וּוךְּ  ִהכְּ   ַלֲענֹות ִהרְּ
ה  ר ּוִפּנָ ל ֵעבֶּ  ִמּכָ

  

 : מילים

 ארה'נגישראל ' ר

 

 :לחן

 אביב בכר

 :ביצוע

 קליינמןהדס 



 יערת דבש  

יל  ּדִ ה ַאגְּ ּנָ ֹוֵנךְּ ׁשֹוׁשַ ש    ש ְּ
ה  ה ַרֲעַנּנָ ּנָ  ׁשֹוׁשַ

ֵבךְּ  זְּ עֶּ  עֹוד ָלנֶַּצח לֹא אֶּ
ה ה ַרֲעַנּנָ ּנָ  ׁשֹוׁשַ

  

 : מילים

 ארה'נגישראל ' ר

 

 :לחן

 אביב בכר

 :ביצוע

 קליינמןהדס 





 לכה דודי  

ה ּלָ ַראת ּכַ ָכה דֹוִדי ִלקְּ ת  לְּ ּבָ ֵני ׁשַ ָלהּפְּ ַקּבְּ  נְּ
 

ָחד ִדּבּור אֶּ ָזכֹור ּבְּ מֹור וְּ ִמיָענוּ ֵאל  ׁשָ יָֻּחדִהׁשְּ  ַהּמְּ
ָחד' ה מֹו אֶּ ָחד ּוׁשְּ ת  אֶּ רֶּ אֶּ ִתפְּ ם ּולְּ ׁשֵ הלְּ ִהּלָ ִלתְּ  וְּ
 

כּו  ת לְּ ּבָ ַראת ׁשַ ָכהִלקְּ ֵנלְּ ָרָכה וְּ קֹור ַהּבְּ י ִהיא מְּ  ּכִ
סּוָכה ם נְּ דֶּ ָבה  ֵמרֹאׁש ִמּקֶּ ַמֲחׁשָ ה ּבְּ ֶּ הסֹוף ַמֲעש  ִחּלָ  ּתְּ

 

לּוָכה ךְּ ִעיר מְּ לֶּ ׁש מֶּ ּדָ ִאי ִמּתֹוךְּ  ִמקְּ  ַהֲהֵפָכהקּוִמי צְּ
ָכא ק ַהּבָ ֵעמֶּ ת ּבְּ בֶּ הּוא  ַרב ָלךְּ ׁשֶּ ֹמלוְּ ָלה ַיחְּ מְּ  ָעַלִיךְּ חֶּ

  

 מאיר אריאל

 :ביצוע

 אנסמבל פעימה



 לכה דודי  

ַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי י ִהתְּ ךְּ ַעּמִ ּתֵ ַארְּ פְּ ֵדי ּתִ גְּ י ּבִ ׁשִ  ִלבְּ
ית  י ּבֵ ן ִיׁשַ ִמיַעל ַיד ּבֶּ חְּ י  ַהּלַ ׁשִ ל ַנפְּ ָבה אֶּ ָאָלהּ ָקרְּ  ּגְּ

 

ִרי  עֹורְּ ִריִהתְּ עֹורְּ י ָבא אֹוֵרךְּ קּוִמי אֹוִרי ִהתְּ  ּכִ
ִרי עּוִריעּוִרי  ּבֵ יר ּדַ בֹוד ה ׁשִ ָלהָעַלִיךְּ ' ּכְּ  ִנגְּ

 

ילֹא  ֹבׁשִ לֹא  ּתֵ ִמיוְּ לְּ ּכָ ֱהִמיַמה   ּתִ ּתֹוֲחִחי ּוַמה ּתֶּ ׁשְּ  ּתִ
י ךְּ יֱֶּחסּו ֲעִניֵּי ַעּמִ הּ  ּבָ ּלָ ָתה ִעיר ַעל ּתִ נְּ ִנבְּ  וְּ
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 לכה דודי  

ה  ּסָ ׁשִ ָהיּו ִלמְּ ל  ׁשָֹסִיךְּ וְּ ָרֲחקּו ּכָ ָעִיךְּ וְּ ַבלְּ  מְּ
יש  ָעַלִיךְּ  ֹוש  ָחָתן ַעל  ֱאלָֹהִיךְּ ָיש ִ ש  מְּ הּכִ ּלָ  ּכַ

 

רִֹצי ֹמאל ִתפְּ ת ה ָיִמין ּוש ְּ אֶּ ֲעִריִצי' וְּ  ּתַ
ִצי רְּ ן ּפַ ָחה  ַעל ַיד ִאיׁש ּבֶּ מְּ ִנש ְּ ָנִגיָלהוְּ  וְּ

 

ת  רֶּ לֹום ֲעטֶּ ׁשָ ֲעָלּה ּבִֹאי ּבְּ  ּבַ
ם  ָצֳהָלהּגַ ה ּובְּ ִרּנָ ָחה ּבְּ מְּ ש ִ  ּבְּ

ה ּבֹוִאי ּתֹוךְּ ֱאמּוֵני ַעם  ּלָ גֻּ הסְּ ה ּבֹוִאי ַכּלָ  ַכּלָ
ת  ּבָ ה ׁשַ ָתאּבֹוִאי ַכּלָ ּכְּ  ַמלְּ

 מאיר אריאל
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 עת דודים כלה  

י ַגּנִ ה ּבֹוִאי לְּ ּלָ    ֵעת ּדֹוִדים ּכַ
ן ֵהֵנץ ִרּמֹוִני  פֶּ ָחה ַהּגֶּ רְּ  ּפָ

ם  ׁשֶּ ָתוָחַלף ַהּגֶּ   ָעַבר ַהּסְּ
ַבר   ק ּגָ ָיִתי ַהֵחׁשֶּ  קּוִמי ַרעְּ

ר ּבָ דְּ ּמִ ה ָנִלין ּבַ דֶּ ָ    ֵנֵצא ַהש ּ
ַמד   ן ּדֹוַדי ָלךְּ ַמחְּ ּתֵ ם אֶּ  ֵעיִניׁשָ
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 עת דודים כלה  

ג  לֶּ ֶּ ׁשּ ּתְּ ּכַ ָנַעמְּ ךְּ ָיִפית וְּ ּנֵ    ׁשִ
ׁשֹוֵנךְּ   ַחת לְּ ָחָלב ּתַ ַבׁש וְּ  ּדְּ

ֵבי ֹצאֵנךְּ  ִעקְּ ִעי בְּ ִאי ָנא ּורְּ   צְּ
ִאיִני   ֵאךְּ ַהרְּ ִמיִעיִני ַמרְּ  קֹוֵלךְּ ַהׁשְּ

ים ּנִ ּגַ עֹות ּבַ ָרה ִלרְּ י ָעפְּ ּתִ   ָיַרדְּ
אֹות    ֵיךְּ ִלרְּ ָיפְּ   ֵעיַנִיךְּ יֹוִניםּבְּ
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 עת דודים כלה  

ים ָאִריִתי ּנִ קֹוט ׁשֹוׁשַ    מֹוִרי ִללְּ
י ֵייִני  ּתִ ָחן ָמַסכְּ לְּ י ׁשֻּ ּתִ  ָעַרכְּ

ַכּבֹות לּו לְּ ים לֹא יּוכְּ   ַמִים ַרּבִ
ּבֹות   ָלה לֹא ִתׁשְּ ת ָהַאֲהָבה ַליְּ  אֶּ

דֹוֵדךְּ ִמיֹּום  אִתי ִריבֹותנְּ    ָנש ָ
ִמיִני   ח יְּ ּכַ ׁשְּ ֵחךְּ ּתִ ּכָ ׁשְּ  עֹוד ִאם אֶּ

 חיים בן סהל ' ר

 10ירושלים מאה 

 :ביצוע

 אנסמבל פעימה




