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ְבָשָעה ֶשַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא זֹוֵכׁר ֶאת ָבָניו ֶשְשרּוִיים 

ׁי ְדָמעֹות...  ְבַצַער ֵבׁין אּוּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִריד ְשּתֵ

ְוקֹולֹו ִנְשָמע ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו

)ברכות נט(

שתי דמעות 2

י ְרצֹוֶנָך ְך נַֹׁעם ִיְרָאְתָך ְלַעם ְמַבְקֵשׁ ְמשֹׁ

ְפַתח ָלֶהם נַֹׁעם ְוָרצֹון ִלְפּתֹוַח ַשֲעֵרׁי ְרצֹוֶנָך 

)מתוך י-ה אכסוף לר׳ אהרן מקרלין(

לחן ¨ אלי קלייןמשך1

עיבוד והקפה מוסיקלית ¨ אלי קליין & איצי ברי

גיטרות ¨ אבי סינגולדה

חצוצרה ¨ רפי דוידוב

טרומבון ¨ שחר ליבנה

מקהלות ¨ אלי קליין, איצי ברי יוסי ויינברגר

מיקס ומאסטרינג ¨ אלי קליין & איצי ברי

טרומבון ¨ מורן בר-און

 G.L.U.A Strings Ensamble ¨ כלי קשת 

כלי נשיפה מעץ ¨ נחמן צוקר

עיבוד מקהלות ¨ יהודה גלילי

מקהלות ¨ ידידים

מיקס ומאסטרינג ¨ יניב בלאס

לחן ¨ מוטי אילוביץ׳

עיבוד והפקה מוסיקלית ¨ יהודה גלילי

תופים ¨ ברק אהרון

בס ¨ אריה וולניץ

גיטרות ¨ אבי סינגולדה

חצוצרות ¨ רפי דוידוב , נתן בירמן

3
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לחן ¨ אלי קליין

עיבוד והפקה מוסיקלית ¨ אלי קליין ואיצי ברי

מיקס ומאסטרינג ומקהלות ¨ אלי קליין ואיצי ברי

 בסוף יבוא הרגע 

 וכבר כולנו סופרים ת'ימים 

 מתי יזרח כבר היום 

נראה כולנו פתאום את האור

 ואז יבואו כולם מכל מקום בעולם 

 ידעו שיש אלוקים ומקצוות התבל 

נשמע את שמע ישראל

 בכל מקום צועקים 

 ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ 

 אולי זה רק עוד רגע תפילה קטנה 

 ואני מאמין בקצה העין דמעה 

אולי רק היא חסרה להשלים

ויקבץ3

5

4 אם תשיב

 "אם תשיב משבת רגליך 

 עשות חפצך ביום קדשי 

וקראת לשבת ענג לקדוש ה'

 מכבד וכבדתו מעשות דרכיך 

ממצוא חפציך ודבר דבר

 אז תתענג על ה' 

 והרכבתיך על במותי ארץ 

 והאכלתיך נחלת יעקב אביך 

כי פי ה' דבר"

)ישעיהו נ"ח, י"ד(

לחן ¨ יוסי גרין

עיבוד והפקה מוסיקלית ¨ יהודה גלילי

תופים ¨ ברק אהרון

בס ¨ אריה וולניץ

גיטרות ¨ אבי סינגולדה

חצוצרות ¨ רפי דוידוב , נתן בירמן

טרומבון ¨ מורן בר-און

G.L.U.A Strings Ensamble ¨ כלי קשת 

כלי נשיפה מעץ ¨ נחמן צוקר

עיבוד מקהלות ¨ יהודה גלילי

קולות ¨ יוסי גרין

מיקס ומאסטרינג ¨ יניב בלאס

אורח ¨ יוסי גרין

4
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5כף זכות

7

לחן ¨ אלי קליין

עיבוד והפקה מוסיקלית ¨ אלי קליין & איצי ברי

סקסופון ¨ דור אסרף

מיקס ומאסטרינג ומקהלות ¨ אלי קליין & איצי ברי

צילום ¨ לירון אפוטה

 כל אדם ירגיל עצמו 

 במדה זו 

 לדון את חבירו לכף זכות 

 בכל מה שאפשר 

 "לעולם הוי דן  את

כל האדם לכף זכות״

)השל"ה הק'(
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עד מתי6

 ְרָפֵאִׁני ְיהָוה--

 ִכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי 

 ְוַנְפִשי, ִנְבֲהָלה ְמאֹׁד; 

ה ְיהָוה,   ְוַאּתָ

ַעד-ָמָתי.

)תהילים פרק ו'(

לחן עיבוד והפקה מוסיקלית ¨ יואלי דיקמן

בס ¨ אלון הלל

תופים ¨ אבי אבידני

פירקשיין ¨ גדי סרי

גיטרות חשמליות וקלאסי ¨ אבי סינגולדה

 חלילים וכלי עץ ¨ נח רוזנצוויג, גיא נחמיאס

כינורות וכלי מייתר ¨ הסימפוניה הישראלית

פסנתרים וסינטיסייזרים ¨ יואלי דיקמן

קרנות יער ¨ גל גוטמן, עופר עציון

טימפוני וגונג ¨ איבגני קראסיק

מקהלות וקולות רקע ¨ יואלי דיקמן

מיקס ומאסטרינג ¨ יואלי דיקמן

לחן ¨ פנחס ביכלר

עיבוד ¨ אלי קליין & איצי ברי

גיטרות ¨ אבי סינגולדה

חצוצרות ¨ רפי דוידוב

טרומבון ¨ שחר ליבנה

מקהלות ¨ מלכות, חסידמלעך

מיקס ומאסטרינג ¨ יניב בלאס

שכוייח7

טאטע איך וויל דיר זאגען 

שכוייח מודה אני לפניך ה' 

אלוקי על כל החסד אשר 

עשית עמדי ברידערלעך

לאמיר זאגן שכוייח אידעלעך 

לאמיר זאגען שכוייח

אורח ¨ פנחס ביכלר  |  ילד ¨ שיקי קאליש

89

מילים ¨ מקורות – מתוך פיוט ריבון כל העולמים
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 כי אני ה' אלוקיך מחזיק ימינך 

 האמר לך אל תירא אני עזרתיך 

כי תעבור במים אתך אני

 ובנהרות לא ישטפוך 

 כי תלך במו אש לא תכוה 

ולהבה לא תבער בך

)ישעיהו מ"א(

כי תעבור במים8

1011

לחן ¨ אלי קליין

עיבוד והפקה מוסיקלית ¨ אלי קליין ואיצי ברי

גיטרות ¨ שמעון יחיא

מיקס ומאסטרינג ומקהלות ¨ אלי קליין ואיצי ברי

צילום ¨ נתי אלבר
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9

ֶזה ַהּיֹום ָעָשה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו.

)תהלים קיח כד(

ָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלַזַמן ַהֶזה ֶשֶהֱחָינּו ְוִקּיְ

המגיד10

 המגיד מראשית אחרית, 

 הוא יתן שם טוב ושארית 

לאלה דברי התנאים והברית

והכל שריר וקיים

)מתוך שטר התנאים, ר' ישראל נג'ארה(

לחן ¨ יצחק אקר

עיבוד והפקה מוסיקלית ¨ יהודה גלילי

תופים ¨ אבי אבידני

בס ¨ אריה וולניץ

פסנתר, סינטי ותכנותים ¨ יהודה גלילי

גיטרות ¨ אבי סינגולדה

חצוצרות ¨ רפי דוידוב , נתן בירמן

טרומבון ¨ שחר ליבנה

G.L.U.A Strings Ensamble ¨ כלי קשת

כלי נשיפה מעץ ¨ ניצן עין הבר

עיבוד מקהלות ¨ מוישי רוט

מקהלות ¨ יעקב רוטבלט, מוטי רוטלר, סיני ברמץ

מיקס ומאסטרינג ¨ חיים גוטסמן

שהחיינו

12

לחן ¨ אלי קליין

עיבוד והפקה מוסיקלית ¨ יהודה גלילי

תופים ¨ ברק אהרון

בס ¨ אריה וולניץ

גיטרות ¨ אבי סינגולדה

חצוצרה ¨ רפי דוידוב, נתן בירמן

טרומבון ¨ מורן בר און

מקהלות ¨ ידידים

מיקס ומאסטרינג ¨ יניב בלאס
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טאטע איך וויל דיר זאגען שכוייח!  ¨  לפני וככלות הכל, אעלה שלמי תודה לריבון העולמים  על כל הטוב אשר גמלני 

ומאוצר חינם שחנני בחסד וברחמים, ועל שזיכני בזכות הגדולה להיות חלק בשמחתכם. יהי רצון שלא יכלו רחמיו 

ויהיה מצליח בזו דרכי גם הלאה להאיר, לרגש, לרומם ולשמח ע"י מתנת שמים שניתנה לי - השירה.

3 שותפים באדם  ¨  האלבום הזה מוקדש לאבי ואמי ז"ל שהם תמצית חיי שבכל צעד ושעל דמות דיוקנם עומדת לנגד 

עיניי, אשר מאז ומתמיד עמד בראש מעייניהם חינוך לתורה, יר"ש, ואהבת האדם בפשטות, בצניעות , ביושר , ואמת.

ומקטנות דירבנו והאיצו בי לשיר לשמח. יה"ר שיהיו מליצי יושר עלי ועל כל משפחתי בתפילה לביאת גואל ותחיית 

המתים במהרה בימינו, אמן!

המשפחה שאיתי ̈   תודה גדולה למשפחתי היקרה, ובראשה אשתי שתחי' העומדת לימיני, תומכת ומקדמת לכל אורך 

הדרך, ברגעים הגדולים והקטנים. שלי ושלכם - שלה הוא! תודה לילדיי האהובים )היועצים מס' 1 שלי , וצירוש....(, 

המהווים בשבילי מקור הכוח בכל אשר אפנה. יהי רצון שנזכה לגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות 

ושמחה, ונזכה לנחת יהודית אמיתית. ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. לכל משפחתי המורחבת תודה על 

הפירגון והעידוד כולם אהובים, אחרונים חביבים מתי ואבי תודה על העזרה והיעוץ אין עליכם!

תודה אישית  ¨  מאיר גפני חבר לדרך וידיד אמת כאח לי  |  יוסי ברגר לב גדול נמצא תמיד כשצריך  |  יהודה גלילי על 

מסירות והשקעה בכלל ולאלבום בפרט - שילוב של גאונות מוזיקלית היכלי נגינה פתוחים בפניו  |  לצוות המוזיקה 

העולה אלי קליין & איצי ברי תודה על ההבנה, ההקשבה וההתאמה עבורי  |  למנהלי הצמוד איציק קצנלבוגן, שטורח 

עבורי 28 שעות ביממה  |  ליוסי פרנקל  חבר ואח מתחילת הדרך האמין ודחף  |  מאיר בינדר חבר עם אנרגיות חיוביות

למנהל יחסי הציבור שלי קובי סלע וצוות משרדו, תודה על הכל ומעבר...

תודה לכל החברים לדרך  ¨  אנשי המוזיקה זמרים מקהלות  |  מנהלי להקות  |  נגנים מפיקים שהיו שותפים לתהליך 

בהבאת השמחה בארץ ובתפוצות לא אוכל למנותם כי רבים הם  |  אתם שרוכשים את הדיסק, שעוקבים, מפרגנים, 

אפילו מדרגים את המוזיקה שלי במצעדים, שרוקדים בחתונות ומפיצים את המוזיקה שלי לעולם. תודה גדולה, אתם 

הסיבה לכל ההשקעה והמאמץ, ואתם בהחלט שווים אותו!

הוקלט ב  ¨  Banet Studio Tenor Studio, Gal-kol, פאר, אלי קליין & איצי ברי, שמואל יפת

YD.studio ,טכנאי קול  ¨  אבי קורלנסקי, מיכאל צי, ישראל אורבך, חנוך מנלה

תודות

 מי שאוהב את בוראו 

 אהבה אמיתית 

 לא יניח עבודתו 

 לשום טעם שבעולם 

אלא ליבו

ישאהו וירצהו אליה

)מסילת ישרים פ' י"ט(

לחן ¨ אהרון רזאל

עיבוד והפקה מוסיקלית ¨ יהודה גלילי

תופים ¨ אבי אבידני

גיטרות ¨ אבי סינגולדה

קלידים ותכנותים ¨ יהודה גלילי

מקהלות ¨ יהודה גלילי, גיל ישראלוב, מוטי רוטלר

מיקס ומאסטרינג ¨ יניב בלאס

צילום ¨ יוסף שלסט

14

מי שאוהב 11

אורח ¨ אהרן רזאל
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עיצוב  ¨

ליצירת קשר:
קובי גרינבוים ¨ 052-5253935
  k.grinboim@gmail.com  
להזמנות אירועים ומופעים ¨ 052-7194272

  חפשו קובי גרינבויים ביוטיוב   


