


1. אדון עולם  מחבר לא ידוע 
לחן: ספרדים - בולגריה

ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך      ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא

ְלֵעת ַנְעָׂשה ְבֶחְפצֹו ֹּכל   ֲאַזי ֶמֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא

ֱאֹלַהי הּוא

ְוַאְחֵרי ִּכְכלֹות ַהֹּכל          ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא

ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה      ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה

ֱאֹלַהי הּוא

ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני      ְלַהְמִׁשילֹו ּוְלַהְחִּביָרה

ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית   ְולֹו ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה

ֱאֹלַהי הּוא

]...[

ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי      ְוצּור ֶחְבִלי ְּביֹום ָצָרה

ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנּוִסי      ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא

ֱאֹלַהי הּוא

עיבוד:  על פי שם טוב לוי
עדי ארנון – שירה,  ניצן פרי – גיטרה אקוסטית, אסף זמיר – UDU וכלי הקשה, 

אליהו דגמי- בגלמה, גרגיי ברצה – קלרינט חשמלי

קר
בו



2. שימו לב על הנשמה  ר' שמעיה קוסון
צפון אפריקה מאה 16  לחן: אלג'יריה

פתיחה - ִׂשימּו ֵלב ַעל ַהְּנָׁשָמה   

אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֵקר      ְּבָרן-ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר

ִׂשימּו ֵלב ַעל ַהְּנָׁשָמה      ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה

ְואֹוָרּה ְּכאֹור ַהַחָּמה      ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ֹּבֶקר

ִמִּכֵּסא ָכבֹוד ֻחָּצָבה      ָלגּור ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה

ְלַהִציָלּה ִמֶּלָהָבה      ּוְלָהִאיָרּה ִלְפנֹות ֹּבֶקר

]...[

ֹנַעם ד' ַלֲחזֹות      ִנְזֶּכה ּוַבָּׁשָנה ַהֹּזאת

ִּבְׂשָמחֹות ַּתַחת ְרָגזֹות     ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ֹּבֶקר

נטע אלקיים - שירה, אליהו דגמי – ג'ומבוש, עוד, ניצן פרי - גיטרה אקוסטית,  
גרגיי ברצה – נאי

3. אודה לאלי  מחבר לא ידוע
לחן: תימן - כללי

אהווי...

אֹוֶדה ְלֵאִלי      ּכֹוְנִני צּור ּפֹוֲעִלי  אהווי

הּוא ִיְׁשְמָעה קֹוִלי            ְוָיִפיק ַמְמְלִלי      

אהווי...

ִּבְׁשמֹו ֲאַקֶּוה      ֶאְכְרָעה ֶאְׁשַּתֲחֶוה  אהווה

ַאְסִּדיר ְׁשָבח ָנֶאה      ְיִחיָדה ַמְּלִלי

ַּגִּלי ְלַמְצּפּוֵנְך      ְלָראֵׁשי ַמֲחֵנְך

ַוְעִׂשי ְרצֹון קֹוֵנְך      ְוִלְׁשמֹו ַהְּלִלי  אהווי

אהווה...

]...[

ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה      ַלֲעָדָתְך ִּתְׁשְלָחה  אהווה

ַנְקִריב ְלָך ִמְנָחה      ְּבתֹוף ּוְבֶצְלְצִלי 

ַּגִּלי ְלַמְצּפּוֵנְך...

אֹוֶדה ְלֵאִלי...

שי צברי - שירה, אסף זמיר – כלי הקשה, אליהו דגמי – ג'ומבוש, עוד, אייל סלע – נאי 

קר
בו

קר
בו



4. רפא צירי  ר' רפאל ענתבי 
ארם צובא – מצרים מאה 19-20  לחן: מסורת ספרד ירושלים

ְרָפא ִציִרי ֵאל ֶנֱאָמן         ִּכי ַאָּתה רֹוֵפא ֻאָּמן  

ַאְּת ֹראִׁשי ׁשּור ַחְלִׁשי      ְוֵתן ֹּכַח ְלַנְפִׁשי  

 

ְּפַתח ַׁשַער ָהַרֲחִמים       ָרם ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים  

ַעל ַעְבָּדְך ִׂשים ַחְסָּדְך      ֵאין ְמַרֵחם ִּבְלָעָדְך  

 

ֵאל ַחי ְרֵצה ְּתִפָּלִתי         ְוחּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי  

ִּבְמֵהָרה ְּדרֹור ְקָרא          ְלַעם ֶּבן ַהְּגִביָרה  

הרב דוד מנחם - שירה, אייל סלע - בנסורי )חליל הודי(,  אסף זמיר - UDU ריק, 
כלי הקשה, אליהו דגמי - ג'ומבוש, ניצן פרי - גיטרה אקוסטית 

5. כנפי יונה  ר' יצחק אבי חצירא 
מרוקו מאה 19-20  לחן:  מסורת מרוקו

הנננ הנננ הנננ ננננ

כנפי יונה כנפי יונה ואור שכינה אלי

חי גואלי חי גואלי ותרי לי לי לי לי לן גן

 

הי ני ני ני  ....

ברבות הטובה ברבות הטובה תגדל אהבה אלי

חי גואלי חי גואלי ...

הו נו נו נו...

יתגדל שמל יתגדל שמך בעולמך אלי

חי גואלי חי גואלי ...

ה נ נ נ ...

קץ גאולה קץ גאולה לעם סגולה אלי 

חי גואלי חי גואלי ....

כנפי יונה ...

מיימון כהן - שירה, אליהו דגמי – עוד, גרגיי ברצה – נאי 

ניצן פרי – גיטרה אקוסטית, אסף זמיר – UDU, דרבוקה, כלי הקשה 

קר
בו

ם
 יו

ם
יו



6. אלף בית  ר' יוסף חיים )ה'בן איש חי'( 
בבל מאה 19  לחן: מסורת בבל )עירק(

א ּב ג ד ה ו 
א ּב ג ד ה ו
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א ּב ג ד ה ו
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ו ה ה ו ד ג ג ד
ּב א א ּב         
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א ּב ג ד ה ו
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א ּב ג ד ה ו ז ח
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ש ר צ ק 
ר ש ש ר 

פ צ צ פ  פ צ צ פ  
ס ע ע ס  ס ע ע ס

מ נ נ מ  מ נ נ מ 
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ו ה ה ו  

ד ג ג ד ּב א א ּב 
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א ּב ג ד ה ו
א ּב ג ד ה ו

ניצן חן רזאל - עיבוד, שירה וכינור, מקהלה - בנות בית ספר שכטרמן בכפר יעבץ
ארז לב-ארי – גיטרה חשמלית, שמעון וקנין - דרבוקה וטמבורין, 

הרב דוד מנחם - דף וחליל נאי.  מתוך הדיסק 'מוצא מקום'. באדיבות ניצן חן רזאל

7. צור משלו  מחבר לא ידוע   
לחן: מסורת אשכנז-גרמניה

צּור ִמֶּׁשּלֹו ָאַכְלנּו             ָּבְרכּו ֱאמּוַני

ָׂשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו      ִּכְדַבר ֲאֹדָני

ַהָּזן ֶאת עֹוָלמֹו      רֹוֵענּו ָאִבינּו

ָאַכְלנּו ֶאת ַלְחמֹו         ְוֵיינֹו ָׁשִתינּו

ַעל ֵּכן נֹוֶדה ִלְׁשמֹו      ּוְנַהְּללֹו ְּבִפינּו

ָאַמְרנּו ְוָעִנינּו      ֵאין ָקדֹוׁש ַּכֲאֹדָני

ְּבִׁשיר ְוקֹול ּתֹוָדה      ְנָבֵרְך ֵלאֹלֵהינּו

ַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה      ֶׁשִהְנִחיל ַלֲאבֹוֵתינּו

ּוָמזֹון ְוֵצָדה        ִהְׂשִּביַע ְלַנְפֵׁשנּו

ַחְסּדֹו ָּגַבר ָעֵלינּו      ְוֱאֶמת ֲאֹדָני

]...[

ִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש      ִעיר ִצּיֹון ְּתַמֵּלא

ְוָׁשם ָנִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש      ּוִבְרָנָנה  ַנֲעֶלה

ָהַרֲחָמן ַהִּנְקָּדׁש      ִיְתָּבַרְך ְוִיְתַעֶּלה

ַעל ּכֹוס ַיִין ָמֵלא      ְּכִבְרַּכת ֲאֹדָני

עדי ארנון, אורי קרויזר, יאיר הראל – שירה, גרגיי ברצה - קלרינט חשמלי , 

אסף זמיר – UDU, כלי הקשה, אליהו דגמי – גיטרה, ניצן פרי – גיטרה אקוסטית

ם
 יו

ם
יו

ם
 יו

ם
יו



9. דרור יקרא  דונש בן לברט  
פאס-בגדד-ספרד מאה 10  לחן: עממי – ספרדי

ְּדרֹור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ַּבת    ְוִיְנָצְרֶכם ְּכמֹו ָבַבת

ְנִעים ִׁשְמֶכם ְוֹלא ֻיְׁשַּבת   ְׁשבּו נּוחּו ְּביֹום ַׁשָּבת

ְּדֹרׁש ָנִוי ְואּוָלִמי      ְואֹות ֶיַׁשע ֲעֵׂשה ִעִּמי

ְנַטע ׂשֹוֵרק ְּבתֹוְך ַּכְרִמי    ְׁשֵעה ַׁשְוַעת ְּבֵני ַעִּמי

]...[

ֱאֹלִהים ֵּתן ַּבִּמְדָּבר ַהר     ֲהַדס ִׁשָּטה ְּברֹוׁש ִּתְדָהר

ְוַלַּמְזִהיר ְוַלִּנְזָהר      ְׁשלֹוִמים ֵּתן ְּכֵמי ָנָהר

]...[

ְדֶעה ָחְכָמה ְלַנְפֶׁשָך       ְוִהיא ֶכֶתר ְלֹראֶׁשָך

ְנֹצר ִמְצַות ְקֹדֶׁשָך      ְשׁמֹור ַשָׁבּת ָקְדֶשָׁך

שמעון לב טהור - שירה, ירון פאר - בוזוקי,  ארז מונק  - דרבוקה, כלי הקשה, 
ניצן פרי – גיטרה בס וגיטרה קלאסית

ת 
א

קר
ל

ת
שב

ת 
א

קר
ל

ת
שב 8. לכה דודי  ר' שלמה הלוי אלקבץ      

צפת מאה 16 לחן ועיבוד: אבטה בריהון )ע"פ מוטיבים אתיופים מסורתיים(

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה          ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה

 

ָׁשמֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד        ִהְׁשִמיָענּו ֵאל ַהְּמֻיָחד  

ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד                 ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה

ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכה       ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה

ֵמֹראׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכה            סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה

]...[

ֹּבִאי ְּבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבֲעָלּה      ַּגם ְּבִׂשְמָחה ְּבִרָּנה ּוְבָצֳהָלה

ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה             ּבֹוִאי ַכָּלה ּבֹוִאי ַכָּלה

אבטה בריהון – שירה וסקסופון, אלון יופה – כלי הקשה, ניצן פרי – בס
אדוניה גואדה - מסינקו, ליאור גוונגול – קראר



10. יום השבת אין כמוהו  מחבר לא ידוע
לחן: בבל )עירק( 

פתיחה: ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת )מתוך תהלים צב(

ֵּבְרכֹו ֱאֹלִהים ַוְיַקְּדֵׁשהּו יֹום ַהַּׁשָּבת ֵאין ָּכמֹוהּו            

ִמּיֹום ִראׁשֹון ַעד יֹום ִׁשִּׁשי       ִלְקַראת ַׁשָּבת ִנְכְסָפה ַנְפִׁשי

ִּכי ַבַּׁשָּבת ֵאֵצא ָחְפִׁשי  ְוִכי      יֹום ְמנּוָחה ֶאְקָרֵאהּו

ָנִגיל ְוִנְׂשַמח ִּכי טֹוב ְלהֹודֹות   ּוְנַזֵּמר ֶעְליֹון ַעל ָּכל אֹודֹות

ִּכי ַהַּׁשָּבת ָלנּו ֲחמּודֹות           ִאיׁש ַּבַער ֹלא ְיָדֵעהּו

]...[

ּוְמַאֲהֶביָה ָיִמים ַיֲאִריכּו           ְוַגם טֹוֲעֶמיָה ַחִּיים ָזכּו

ּוִבְנִתיב ֹיֶׁשר ֵהָּמה ֵיְלכּו           ֵעדֹוָתיו ְּבָכל ֵלב ִיְדְרֵׁשהּו

הרב דוד מנחם - שירה, אייל סלע – קלרינט ,  אסף זמיר - UDU, ריק, כלי הקשה, 
אליהו דגמי - ג'ומבוש, עוד

11. יום זה לישראל מחבר לא ידוע
לחן: מסורת אשכנז – ליטאים

פתיחה -  ַׁשָּבת ְמנּוָחה

יֹום ֶזה ְלִיְׂשָרֵאל         אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ַׁשָּבת ְמנּוָחה

ִצִּויָת ִּפּקּוִדים      ְּבַמֲעַמד ִסיַני

ַׁשָּבת ּומֹוֲעִדים      ִלְׁשֹמר ְּבָכל ָׁשַני

ַלֲערֹוְך ְלָפַני      ַמְׂשֵאת ַוֲארּוָחה

ַׁשָּבת ְמנּוָחה

]...[

ִקַּדְׁשָּת ֵּבַרְכָּת      אֹותֹו ִמָּכל ָיִמים

ְּבֵׁשֶׁשת ִּכִּליָת      ְמֶלאֶכת עֹוָלִמים

ּבֹו ָמְצאּו ֲעגּוִמים             ַהְׁשֵקט ּוִבְטָחה

ַׁשָּבת ְמנּוָחה

]...[

ְזכֹור ָקדֹוׁש ָלנּו      ִּבְזכּות ִיְקַרת ַהּיֹום

ְׁשמֹור ָנא אֹוָתנּו               ְּביֹום ֶזה ּוְבָכל יֹום

ַׂשַּמח ַנְפֵׁשנּו      ְּבאֹור ְוִׂשְמָחה

ַׁשָּבת ְמנּוָחה

עדי ארנון, יאיר הראל, אורי קרויזר – שירה,  ניצן פרי – גיטרה אקוסטית, 
אליהו דגמי – גיטרה קלאסית,  אסף זמיר – כלי הקשה, גרגיי ברצה – קלרינט חשמלי
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13. מן המיצר  מתוך ההלל תהלים קי"ח
לחן: חסידי

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה       ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה

עדי ארנון, יאיר הראל, אורי קרויזר – שירה , אייל סלע -  קלרינט, חליל צד,  
אליהו דגמי – גיטרה אקוסטית,  אסף זמיר – כלי הקשה, ניצן פרי - גיטרה בס

ם 
יו
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הו

ש
א
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ש
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ח 12. יהי שלום בחילנו  מחבר לא ידוע

לחן: מסורת מרוקו  

פתיחה - ִהֵנּה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנִּעים ֶשֶׁבת ַאִחים ַגּם ָיַחד )תהלים קלג, א'(

ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלנּו      ְוַׁשְלָוה ְּבִיְׂשָרֵאל

ְּבִסיָמן טֹוב ֵּבן ָּבא ָלנּו      ְּבָיָמיו ָיֹבא ַהּגֹוֵאל

ַהֶּיֶלד ְיִהי ַרֲעָנן      ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן

ּוַבּתֹוָרה ָאז ִיְתּבֹוָנן      ְיַאֵּלף ָּדת ְלָכל ׁשֹוֵאל

]...[

ְׁשמֹו ֵיֵצא ְּבָכל ֵעֶבר      ֲאֶׁשר ִיְגַּדל ְיִהי ֶגֶבר

ּוְלִיְרֵאי ֵאל ְיִהי ָחֵבר      ְיִהי ְבדֹורֹו ִכְׁשמּוֵאל

ֲעֵדי ִזְקָנה ְוַגם ֵׂשיָבה      ְיִהי ָדֵׁשן ְּבָכל טֹוָבה

ְוָׁשלֹום לֹו ְוֹרב ַאֲהָבה      ָאֵמן ֵּכן ֹיאַמר ָהֵאל

]...[

נטע אלקיים -  שירה,  אסף זמיר- קחון, ריק, כלי הקשה,   אליהו דגמי - ג'ומבוש,  
ניצן פרי - גיטרה אקוסטית, גיטרה בס,   גרגיי ברצה – סקסופון אלט



14. אודך כי עניתני / ניצני שלום 
לחן: עממי ספרדי-יהודי

אודך כי עניתני מתוך ההלל תהלים קי"ח

פתיחה - ִפְּתחּו ִלי ַשֲׁעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה

אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני       ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים       ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה

ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ֹּזאת        ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו

ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ה'       ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו

ניצני שלום יצחק אליהו נבון, טורקיה – ישראל מאה 19-20

ִיְצַמח ָׁשלֹום ַרב ֵמַאְרִצי
ְנֵוה ָׁשֵלם ִעיר ֶחְמָּדִתי.
ֹחק ּוִמְׁשָּפט ִיְבנּו ִפְרִצי

יֹודּו ָּכל ַעִּמים ֵחן ָּדִתי.

ַאל ִיָּׂשא ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ָידֹו
ְלטֹוב ּוְלַמָּדע ִיְתָחרּו

ֶיֱהגּו ֱאֶמת ְוַיִּגידּו
ִצְדַקת ַעִּמי ִחיׁש ַיִּכירּו.

הדס פל ירדן – שירה , יאיר הראל – שירה, גרגי ברצה- חליל, טרוגאטו , 
אסף זמיר – כלי הקשה , אליהו דגמי – עוד, בגלאמה, גיטרה , ניצן פרי – גיטרה אקוסטית

15. אלי אתה ואודך  מתוך ההלל תהלים קי"ח
לחן: מסורת חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי - האדמו"ר הזקן

ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך :

: ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמּךָ 

שי צברי, הדס פל ירדן, עדי ארנון, אורי קרויזר, יאיר הראל – שירה, אייל סלע - קלרינט , 
אליהו דגמי – גיטרה, ניצן פרי – גיטרה אקוסטית
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16. אל רם חסין יה  מחבר לא ידוע
לחן: אפגניסטן

משחק קצב המבוסס על המקצב של הפיוט 'ֵאל ָרם ֲחִסין ָיּה'

ירון פאר- עיבוד, שירה הרמוניום ורבאב אפגני, שמעון לב טהור - שירה, 
ארז מונק - טאבלה, ניצן פרי – גיטרה אקוסטית.

17. אל רם חסין יה  מחבר לא ידוע
לחן: אפגניסטן

ֵאל ָרם ֲחִסין ָיּה      ׁשֹוֵכן ֲעִלָיּה

ַמֵהָרה גֹוֵאל      ְלַעם ִׁשְבֵטי ָיּה

ֵאל ִנָּׂשא ָוָרם      ַּגֵּלה ֵקץ ֶנְעָלם

ִלְבֵני ַאְבָרָהם      ַעם ָּבַחר לֹו ָיּה

]...[

ַחֵּזק ְוַאֵּסף         ְלֵבית יֹוֵסף

ִיְרּבּו ְוִיְפרּו       ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָיה

]...[

ֵאל ָרם ֲחִסין ָיּה      ׁשֹוֵכן ֲעִלָיּה

ַמֵהָרה גֹוֵאל      ְלַעם ִׁשְבֵטי ָיּה

ירון פאר- עיבוד, שירה הרמוניום ורבאב אפגני, שמעון לב טהור - שירה, 
ארז מונק - טאבלה, ניצן פרי – גיטרה אקוסטית.
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19. בים בם 
מסורת חסידות מודז'יץ

עדי ארנון, אורי קרויזר, יאיר הראל – שירה, גרגיי ברצה - קוואל , אסף זמיר – כלי הקשה 
אליהו דגמי – גיטרה, ניצן פרי – גיטרה בס

לי
כל

18. שירת העשבים  נעמי שמר על פי ר' נחמן מברסלב
ישראל מאה 20-21  לחן: נעמי שמר

ַּדע ְלָך

ֶׁשָּכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה

ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמיּוָחד

ִמֶׁשּלֹו

ַּדע ְלָך

ֶׁשָּכל ֵעֶׂשב ְוֵעֶׂשב

ֵיׁש לֹו ִׁשיָרה ְמיּוֶחֶדת

ִמֶׁשּלֹו

ּוִמִׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים

ַנֲעֶׂשה ִנּגּון

ֶׁשל רֹוֶעה

ַּכָּמה ָיֶפה

ַּכָּמה ָיֶפה ְוָנֶאה

ְּכֶׁשׁשֹוְמִעים ַהִּׁשיָרה

ֶׁשָּלֶהם

טֹוב ְמֹאד

ְלִהְתַּפֵּלל ֵּביֵניֶהם

ּוְבִׂשְמָחה ַלֲעֹבד

ֶאת ה'

ּוִמִׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים

ִמְתַמֵּלא ַהֵּלב

ּוִמְשּׁתֹוֵקק

ּוְכֶשַׁהֵּלב

ִמן ַהִּׁשיָרה ִמְתַמֵּלא

ּוִמְׁשּתֹוֵקק

ֶאל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

אֹור ָּגדֹול

ֲאַזי ִנְמָׁשְך ְוהֹוֵלְך

ִמְּקדּוָׁשָתּה ֶׁשל ָהָאֶרץ

ָעָליו

ּוִמִׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים

ַנֲעֶׂשה ִנּגּון

ֶׁשל ַהֵּלב

שי צברי - שירה, אליהו דגמי - גיטרה אקוסטית, אייל סלע - בנסורי )חליל הודי(

לי
כל



מקהלה: עדי ארנון, יאיר הראל, אורי קרויזר, ניצן פרי

קולות ילדים: שילה הראל, מיכאל סגורסקי, מיכאל הראל

בפיוט 'אדון עולם' נוספו - מיקה פרי, מעיין פרי, שיה עפאים
 

עיבודים והפקה מוסיקלית: ניצן פרי ויאיר הראל  

למעט: אלף-בית - עיבוד והפקה מוזיקלית - ניצן חן רזאל

לכה דודי - עיבוד אבטה בריהון,  אל רם חסין יה - עיבוד ירון פאר
 

הוקלט באולפן של ניצן פרי, גבעת ישעיהו, הקלטה ומיקס - ניצן פרי
 

ניהול תוכן וייעוץ: אורי קרויזר - אתר הזמנה לפיוט
 

ייעוץ חינוכי: אסתר חטב – מפקחת ארצית, חינוך קדם יסודי מנהל החינוך הדתי

יהודית פינקיאל – מדריכה ארצית למוזיקה, האגף לחינוך קדם יסודי

פיתוח התכנית בואו לגני מטעם חמ"ד: רחל מלכא - גננת 'גן נופר' בטל מנשה

ניהול תכנית בואו לגני: סילבי ברנרד - יד יצחק בן צבי

עיצוב גרפי: חן פסס, עמותת סנונית

בעידוד קרן מתנאל, בשיתוף משרד החינוך, חינוך קדם יסודי בחמ"ד,

האגף לחינוך קדם יסודי ובניהול יד יצחק בן צבי

© כל הזכויות שמורות לאתר הזמנה לפיוט, עמותת סנונית




