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 המקהלה הקאמרית של טבעון

ְמ  ְזְ מ ְ ְיםיל ְ הְ יםְת  ְר 

 יעל וגנר אביטל: מנצחת
 אפרת וולפסון: סולנית

 עירית שומן: ליד הפסנתר
 :בתכנית       

 וזפה אוטביו פיטוני 'ג  -   Cantate Domino    ירּו יר ָחָדששִׁ  ט"מזמור קמ  ,ַליהָוה שִׁ

  היינריך שיץ  -   Cantate Domino    יר ָחָדש ירּו ַליהָוה שִׁ  ט"מזמור קמ  ,שִׁ

    ו"מזמור קמ,  ָיּהַהְללּו   -סלומונה רוסי 

    נ"מזמור ק , ָיּהַהְללּו   -לואי לבנדובסקי 

 4פרק , מתוך הווספרה   -  מוצרט . א.ו  :   Laudate Pueri ם ְיהָוה  ג"קימזמור   ,ַהְללּו ֶאת שֵׁ
 5פרק  ,תוך הווספרהמ   -   מוצרט. א.ו:    Laudate Dominum  ז"קימזמור ,  ַהְללּו ֶאת ְיהָוה 

  ריינברגר יוזף גבריאל  -  Tribulationes   יבּו ְרחִׁ י הִׁ י  ;ָצרֹות ְלָבבִׁ נִׁ יאֵׁ ְמצּוקֹוַתי הֹוצִׁ  ה"כמזמור ,  מִׁ
  מנדלסוןפליקס   -   Wie Der Hirsch Schreit   י-ְכַאָיל ַתֲעֹרג ַעל יקֵׁ ם-ֲאפִׁ  ב"מזמור מ  ,ָמיִׁ

 6פרק , הרקוויאם מתוך   -ון ראטר  'ג  :The Lord Is My Shepherd ,י ֹלא ֶאְחָסר  ג"מזמור כ ,ְיהָוה ֹרעִׁ

   י ֹלא ֶאְחָסר:  2פרק , סטר'יצ'מתוך מזמורי צ  -לאונרד ברנשטיין  ג"מזמור כ   ,ְיהָוה ֹרעִׁ

 יר ָחָדש   -פ   "אהרון חרל ירּו ַליהָוה שִׁ  ו"מזמור צ   ,שִׁ
    ד  -שמעון כהן ְזמֹור  ְלָדוִׁ  ט"מזמור כ  ,מִׁ

  מנדלסון פליקס -  Hör Mein bitten   י ָנתִׁ ְתחִׁ ְתַעַלם מִׁ י ְוַאל תִׁ ָלתִׁ ים ְתפִׁ יָנה ֱאֹלהִׁ  ה"נמזמור ,   ַהֲאזִׁ

     
 

  ספר תהילים
 

ִהִלים הוא ספר מספרי  שם הספר תהילים הוא צורת . כתוביםהספר כלול בחלק ה יהודיה ך"תנב, המקראספר תְּ
והגייה זו , והספר נקרא תילים הנשמטה האות  ל"לשון חזב. שמשמעותה דבר שבח, רבים של המילה תהילה

 . נשמרה בקרב חלק מעדות ישראל עד ימינו
חקר אולם מספר מזמורים מתוארכים ב, ולאישים נוספים וד המלךדמיוחס הספר בעיקרו ל מסורת היהודיתב

תרגום ב, פרקים בספר תהילים 051בקאנון היהודי מצויים . ימי בית שניול חורבן בית ראשוןלתקופת  המקרא
כמו גם , מגילות קומראןא נמצאה גם בעותק ב"גרסה של מזמור קנ. 050-מופיע מזמור נוסף הנמנה כ השבעים

 .פשיטתאה שנשתמרו ב"ד וקנ"גרסאות של מזמורים קנ
 

נקרא  תרגום השבעיםב. שקראו לספר תהילותהיו , אבן עזראובמיוחד ה ן"רמבכגון ה, ממפרשי ימי הביניים

בית כינוי זה תואם את הנוהג בימי . המשמשת לתרגום המילה מזמור כאשר היא מופיעה בספר, Ψαλμοίהספר 

. Psalms, ומכאן כינויו באנגלית, Psalmiהוא מכונה  לטיניבתרגום ה .לים בשם מזמורותישני לכנות את פרקי תה

נראה כי משמעות שם הספר בעברית היא דברי  .ברית הישנההוא כלול בספרות החוכמה שב נוצריתה ספרותב
 .ובלועזית משמעותה שיר מולחן, שבח
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 טבעון של הקאמרית המקהלה
 

 המקהלה רפרטואר .והסביבה טבעון אנשי ,זמרים -55 כ ומונה 1974 בשנת נוסדה טבעון של הקאמרית המקהלה
 בת מוזיקה לרבות ,והרומנטית ,הקלאסית ,הבארוק ,הרנסנס מתקופות אורטוריות ויצירות קפלה-א יצירות כולל

 .ל"בחו גם ישראל את ומייצגת הארץ וברחבי בקהילה מופיעה המקהלה . עמים ושירי ישראלית מוזיקה ,זמננו
 בזימריות , -1993 ב הישראלית לויזיהבט , -1991 ו 1988 בשנים בעכו ווקאליזה בפסטיבל הופיעה המקהלה
 (0895)בספרד  המקהלה הופיעה ,בנוסף .היום ועד -1993 מ גוש-אבו ובפסטיבל 2004- 1993 בשנים בירושלים

 שבדרום נוישטיפט ובפסטיבל  ,(0888, 9118, 0880,0881)" קנטאט אירופה"ב (0898) ובגרמניה בצרפת
 ."מאטר סטאבט" אק'של דבוז יצירתו עם האיטלקי לרדיו הוקלטה שם ( 9119)  טירול
 לסדרת לפולין המקהלה הוזמנה 2007 בשנת .בצפת יהודית למוסיקה בפסטיבל המקהלה הופיעה 2005 בשנת

 בעזרת העבר מכאובי על גישור בסימן ,ומגרמניה מקהלות מפולין עם ,אושוויץ בקרבת ,מיוחד ולמפגש קונצרטים
 .המוסיקה
 9101בינואר  .היום ועד -2005 מ ,בחיפה "החגים של החג" בפסטיבל בקביעות מופיעה המקהלה

קונצרט הסיום בוצע . השתתפה המקהלה בסדרת קונצרטים בגרמניה ובשוויץ לציון יום השואה הבינלאומי
 .נבה'בארמון האומות המאוחדות בז

 ,הקאמרית הישראלית התזמורת ,הישראלית הפילהרמונית התזמורת עם פעולה המקהלה שיתפה בהופעותיה
 השתתפה עמה ,הסימפונית חיפה התזמורת ועם הירושלמית הפסטיבלים תזמורת ,הירושלמית תזמורת הבארוק

 -2011 וב -2010 ב .שריף של נועם בניצוחו ורדי וזפה'ג מאת "טראוויאטה לה" האופרה של היוקרתית בהפקה
  .סלומון דורון של שבע בניצוחו באר הישראלית הסינפונייטה של הקונצרטים עונת בפתיחת המקהלה השתתפה
 .טבעון למקהלת מוסיקה כתבו דינור וערן כרמל דב ,שוחט גיל המלחינים

 

 מנצחת - אביטל-וגנר יעל
 

 ובית הספר וזימרה קומפוזיציה במגמות בירושלים למוסיקה האקדמיה בוגרת .בירושלים נולדה .וזמרת מנצחת
 לרבות ,רבות בארץ מקהלות על ניצחה .רילינג הלמוט 'פרופ אצל ניצוח למדה שם ,בפרנקפורט למוסיקה הגבוה

 על וניצחה לימדה .אוריה ועוד מקהלת ,אשר ומטה יבנה חבל ,אשכול האזוריות המקהלות ,שבע-באר מקהלת
 .חיפה ואוניברסיטתאורנים  מכללת ,"רימון" הספר בית ,לשירת המקהלה הספר בבית מקהלות

 את כל הקליטה ואיתם העולם ברחבי הופיעה איתם ,משטוטגרט "קנטוריי גכינגר" במקהלת חברה הייתה
 .הקאמרית הישראלית והתזמורת השידור רשות תזמורת עם כסולנית הופיעה .באך .ס .י של הווקאליות יצירותיו
 .בפרט האופרה ואל בכלל השירה אל ילדים לקרב בתוכניות המיועדות הופיעה
 .במשגב והטבע המוסיקה ימי פסטיבל של המוסיקלית כמנהלת שימשה

 האזוריות משגב המקהלות ושל טבעון של הקאמרית של המקהלה המוסיקלית והמנהלת המנצחת הינה כיום
 .ובעולם בארץ ובקונצרטים בפסטיבלים להשתתף מרבה עמן, גלבוע -והעמקים הגליל

 
 סופרן -אפרת וולפסון 

 

באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים במגמה לאומנות הביצוע ' תלמידת שנה ג, זמרת הסופרן אפרת וולפסון
בוגרת הקונסרבטוריון בכרמיאל עם המורה  .ר עידו אריאל"אגנס מסיני והקורפטיטור ד' בכתתם של המורה גב

, ריטון אסף לויטיןהשתתפה בכיתות אמן בהדרכת זמר הב. רימה פריימק ומגמת המוסיקה במזרע' גב
 .רויטר -נט פבארו'פיליפ מול והזמרת ז' הקורפטיטור פרופ

" אלת האהבה"הופיעה כ, מאת הנרי פרסל בהפקת האקדמיה" דידו ואניאס"באופרה " דידו"כ הופיעהאפרת 
וכן לוקחת חלק בפעילות המקהלה , מאת מונטורדי בהפקת האקדמיה" הכתרתה של פופיאה"באופרה 

 .הן כחברת המקהלה והן כסולנית, רבסטנלי ספר' האקדמיה בניצוחו של פרופ הקאמרית שליד
 .9101זוכת המקום הראשון בתחרות שירת סולו עם תזמורת האקדמיה בירושלים לשנת 

 .אפרת תשתתף בקיץ הקרוב בסדנת האופרה שתתקיים ביפו
  

 עירית שומן
 

סיימה .  יונתן זק' במגמת הנגינה על פסנתר אצל פרופ, בוגרת האקדמיה למוסיקה בתל אביב. נולדה בישראל
לצד הוראת נגינת  .רחל כוכבי' אצל הגב, בהצטיינות התמחות בניצוח מקהלות במכללת לוינסקי בתל אביב

, בהם מקהלות ילדים ומבוגרים, הפסנתר מילאה תפקידי פסנתרנית מלווה בחזרות ובקונצרטים של גופים שונים
  .משמשת כמלווה קבועה של המקהלה הקאמרית של טבעון 0881החל משנת . ל"בהופעותיהן בארץ ובחו

התפקיד העיקרי של הליווי נפל : "של רוסיני נכתב עליה" מיסה החגיגית הקטנה"בביקורת בעיתונות על ביצוע ה
 ".רטואוזיות שלה ואת רגישותה המוסיקליתשהוכיחה את הוי, בחלקה של הפסנתרנית עירית שומן
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 (ט"תהילים קמ)   Cantate   -  וזפה אוטביו פיטוני 'ג
 

לּו  א ִהָלתֹו   ; ִשיר ָחָדש, ִשירּו ַליהוָה: יָּה-ַהלְּ ַהל ֲחִסיִדים, תְּ  .ִבקְּ
עָֹשיו  ב ָרֵאל בְּ ַמח יִשְּ נֵי   ; יִשְּ ָכם, ִצּיֹון-בְּ ַמלְּ  .יִָגילּו בְּ

 

Cantate Domino canticum novum  
Laus eius in ecclesia sanctorum  
Laetetur Israel in eo qui fecit eum  
Et filiae Sion exultent in rege suo 

 (ט"תהילים קמ)   Cantate   -  היינריך שיץ 
 

לּו  א ִהָלתֹו   ; ִשיר ָחָדש, ִשירּו ַליהוָה: יָּה-ַהלְּ ַהל , תְּ  .ֲחִסיִדיםִבקְּ
עָֹשיו  ב ָרֵאל בְּ ַמח יִשְּ נֵי   ; יִשְּ ָכם, ִצּיֹון-בְּ ַמלְּ  .יִָגילּו בְּ
ָמחֹול  ג מֹו בְּ לּו שְּ תֹף וְִּכּנֹור   ; יְַּהלְּ רּו, בְּ  .לֹו-יְַּזמְּ

 

Cantate Domino canticum novum  
Laus eius in ecclesia sanctorum  
Laetetur Israel in eo qui fecit eum  
Et filiae Sion exultent in rege suo 
Laudent nomen eius in tympano et choro 
In psalterio psallant ei 

 (ו"תהילים קמ)   ַהְללּויָּה   -סלומונה רוסי   
 

לּו  א ִשי: יָּה-ַהלְּ ִלי נַפְּ  .יְּהוָה-ֶאת   , ַהלְּ
ַחּיָי  ב ָלה יְּהוָה בְּ ָרה ֵלאֹלַהי    ; ֲאַהלְּ עֹוִדיֲאַזמְּ  .בְּ
חּו ִבנְִּדיִבים-ַאל  ג טְּ ֶבן   -ִתבְּ שּוָעה, ָאָדם-בְּ  .ֶשֵאין לֹו תְּ
ָמתֹו, רּוחֹו ֵתֵצא  ד ַאדְּ ב לְּ תֹנָֹתיו, ַבּיֹום ַההּוא  ; יָשֻׁ דּו ֶעשְּ  .ָאבְּ
ֵרי  ה ֶעזְּרֹו--ַאשְּ רֹו  : ֶשֵאל יֲַעקֹב בְּ  .יְּהוָה ֱאֹלָהיו-ַעל, ִשבְּ
 

 ; ָבם-ֲאֶשר-ָכל-ַהּיָם וְֶּאת-ֶאת -  וָָאֶרץָשַמיִם , עֶֹשה  ו
עֹוָלם   ַהשֵֹמר ֱאֶמת   .לְּ

ָפט  ז ֵעִבים, נֵֹתן ֶלֶחם -ָלֲעשּוִקים, עֶֹשה ִמשְּ  ;ָלרְּ
 .ַמִתיר ֲאסּוִרים, יְּהוָה 

 ; זֵֹקף כְּפּוִפים, יְּהוָה -פֵֹקַח ִעוְִּרים, יְּהוָה  ח
 .אֵֹהב ַצִדיִקים, יְּהוָה

ָמנָה יְּעֹוֵדד -ֵגִרים-שֵֹמר ֶאת ,יְּהוָה  ט   ; יָתֹום וְַּאלְּ
ָשִעים יְַּעּוֵת   .וְֶּדֶרְך רְּ
ֹלְך יְּהוָה  י עֹוָלם, יִמְּ דֹר וָדֹר, ֱאֹלַהיְִך ִצּיֹון --לְּ לּו: לְּ  .יָּה-ַהלְּ

 (נ"תהילים ק)ַהְללּויָּה    -לואי לבנדובסקי   
 

לּו  א לּו: יָּה-ַהלְּ שֹו-ַהלְּ ָקדְּ לּוהּו   ; ֵאל בְּ ּזֹו, ַהלְּ ִקיַע עֻׁ  .ִברְּ
לּוהּו ִבגְּבּורָֹתיו  ב לּוהּו   ; ַהלְּ לֹו, ַהלְּ  .כְּרֹב גֻׁדְּ
לּוהּו  ג ֵתַקע שֹוָפר, ַהלְּ לּוהּו   ; בְּ נֵֶבל וְִּכּנֹור, ַהלְּ  .בְּ
 

לּוהּו  ד תֹף ּוָמחֹול, ַהלְּ לּוהּו   ; בְּ ָגב, ַהלְּ ִמּנִים וְּעֻׁ  .בְּ
לּוהּו   ה ֵליַהלְּ צְּ ִצלְּ לּוהּו   ; ָשַמע-בְּ רּוָעה, ַהלְּ ֵלי תְּ צְּ ִצלְּ  .בְּ
ַהֵלל יָּה, כֹל ַהּנְָּשָמה  ו לּו    : תְּ  .יָּה-ַהלְּ
 

 (ג"תהילים קי)    Laudate Pueri:  4פרק , מתוך הווספרה   -  מוצרט  .א.ו
 

לּו  א לּו: יָּה-ַהלְּ ֵדי יְּהוָה, ַהלְּ לּו   ; ַעבְּ  .ֵשם יְּהוָה-ֶאת, ַהלְּ
בָֹרְך  ב  .עֹוָלם-וְַּעד, ֵמַעָתה    --יְִּהי ֵשם יְּהוָה מְּ
בֹואֹו-ֶשֶמש ַעד-ִמִמזְַּרח  ג ָלל    --מְּ הֻׁ  .ֵשם יְּהוָה, מְּ
 .ַעל ַהָשַמיִם כְּבֹודֹו   ; גֹויִם יְּהוָה-ָכל-ָרם ַעל  ד
 .ַהַמגְִּביִהי ָלָשֶבת    --ַכיהוָה ֱאֹלֵהינּו, ִמי  ה
פִ   ו אֹותַהַמשְּ  .ַבָשַמיִם ּוָבָאֶרץ    --יִלי ִלרְּ
ִקיִמי ֵמָעָפר ָדל  ז פֹת   ; מְּ יֹון, ֵמַאשְּ  .יִָרים ֶאבְּ
הֹוִשיִבי ִעם  ח  .נְִּדיֵבי ַעמֹו, ִעם   ; נְִּדיִבים-לְּ
ֵמָחה-ֵאם    --ֲעֶקֶרת ַהַביִת, מֹוִשיִבי  ט לּו: ַהָבנִים שְּ  .יָּה-ַהלְּ

laudate pueri Dominum laudate nomen Domini  
sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in 
saeculum, solis ortu usque ad occasum laudabile nomen 

Domini , excelsus super omnes gentes Dominus super caelos 

gloria eius , quis sicut Dominus Deus noster qui in altis 
habitat 
et humilia respicit in caelo et in terra , suscitans a terra 
inopem et de stercore erigens pauperem,ut conlocet eum 

cum principibus cum principibus populi sui ,qui habitare 
facit sterilem in domo matrem filiorum laetantem 

 

 
 (ז"תהילים קי)   Laudate Dominum   :5פרק  ,תוך הווספרהמ   -  מוצרט  .א.ו
 

לּו ֶאת  א חּוהּו   ; גֹויִם-ָכל, יְּהוָה-ַהלְּ -ָכל, ַשבְּ
ִמים  .ָהאֻׁ

דֹו, ִכי ָגַבר ָעֵלינּו  ב יְּהוָה -וֱֶאֶמת    --ַחסְּ
עֹוָלם לּו: לְּ  .יָּה-ַהלְּ

laudate Dominum omnes gentes laudate eum omnes populi ,  
quoniam confirmata est super nos misericordia eius et veritas 
veritas , Domini manet in saeculum  
Gloria Patri, et Fillio, et Spiritui Sancto 
Si cuterat in principo, Et nunc, Et semper et in saecula  
Saecula lorum, Amen amen 

 (ה"תהילים כ)   Tribulationes  -   ריינברגריוזף גבריאל 
 

ִחיבּו  יז ָבִבי ִהרְּ צּוקֹוַתי   ; ָצרֹות לְּ  .הֹוִציֵאנִי, ִממְּ

 

 (ב"תהילים מ) Wie Der Hirsch Schreit   -   מנדלסוןפליקס 

 

ִשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים    --ָמיִם-ֲאִפיֵקי-ַתֲערֹג ַעל, כְַּאּיָל  ב  .ֵכן נַפְּ
ָאה  ג ִשי ָצמְּ ֵאל ָחי    --ֵלאֹלִהים, נַפְּ נֵי ֱאֹלִהים, וְֵּאָרֶאה   ; ָמַתי ָאבֹוא: לְּ  פְּ

Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser… 

http://www.drbo.org/x/d?b=lvb&bk=21&ch=112&l=2#x
http://www.drbo.org/x/d?b=lvb&bk=21&ch=112&l=2#x
http://www.drbo.org/x/d?b=lvb&bk=21&ch=112&l=4#x
http://www.drbo.org/x/d?b=lvb&bk=21&ch=112&l=5#x
http://www.drbo.org/x/d?b=lvb&bk=21&ch=112&l=9#x


 4מתוך  4עמוד                   
 

 (ג"תהילים כ)  6פרק , הרקוויאם מתוך  The Lord Is My Shepherd -ון ראטר  'ג
 

ָדוִדא  ָסר, יְּהוָה רִֹעי   : ִמזְּמֹור לְּ  .ֹלא ֶאחְּ
ִביֵצנִי, ִבנְּאֹות ֶדֶשא  ב נֻׁחֹות יְּנֲַהֵלנִי-ַעל   ; יַרְּ  .ֵמי מְּ
ִשי יְּשֹוֵבב  ג גְֵּלי   ; נַפְּ ַמעְּ מֹו, ֶצֶדק-יַנְֵּחנִי בְּ ַמַען שְּ  .לְּ
גֵ -ַגם ִכי  ד ָמוֶתֵאֵלְך בְּ -ִכי - ִאיָרא ָרע-ֹלא, יא ַצלְּ

ַענְֶּתָך; ַאָתה ִעָמִדי ָך ּוִמשְּ טְּ נִי ֵהָמה   , ִשבְּ  .יְּנֲַחמֻׁ
ָפנַיתַ   ה ָחן, ֲערְֹך לְּ לְּ ָרי -  שֻׁ ִדַשנְָּת ַבֶשֶמן ; נֶֶגד צֹרְּ

וָיָה   , רֹאִשי  .כֹוִסי רְּ
פּונִי ,ַאְך  ו דְּ ִתי ; יְֵּמי ַחּיָי-ָכל  -טֹוב וֶָחֶסד יִרְּ וְַּשבְּ

ֵבית אֶֹרְך יִָמים   , יְּהוָה-בְּ  .לְּ

The Lord is my shepherd; therefore can I lack nothing 
He shall feed me in a green pasture 
And lead me forth besides the water of comfort. 
He shall convert my soul  
and bring me forth in the paths of righteousness, 
For his Name’s sake. Yea, though I walk thro’ the valley of the 
shadow of death I will fear no evil; 
For thou art with me; Thy rod and thy staff comfort me. 
Thou shalt prepare a table for me against them that trouble me; 
Thou hast anointed my head with oil and my cup shall be full. 
But thy loving kindness and mercy shall follow me all the days of 
my life, And I will dwell in the house of the Lord forever. 

 

 ('ב+ ג "תהילים כ)  22+  2 פרק , סטר'יצ'מתוך מזמורי צ  -לאונרד ברנשטיין  
 

ָסר, יְּהוָה רִֹעי.... א   .ֹלא ֶאחְּ
ָמוֶת-ַגם ִכי  ד ֵגיא ַצלְּ ַענְֶּתָך; ִעָמִדי ַאָתה-ִכי    --ִאיָרא ָרע-ֹלא, ֵאֵלְך בְּ ָך ּוִמשְּ טְּ נִי   , ִשבְּ  .ֵהָמה יְּנֲַחמֻׁ

---------- 

ִמים   ; ָרגְּשּו גֹויִם, ָלָמה  א אֻׁ גּו, ּולְּ  .ִריק-יֶהְּ
יַצְּבּו  ב ֵכי, יִתְּ דּו    --ֶאֶרץ-ַמלְּ ִשיחֹו-וְַּעל   , יְּהוָה-ַעל: יַָחד-וְּרֹוזְּנִים נֹוסְּ  .מְּ
ָקה  ג רֹותֵ -ֶאת, נְּנַתְּ ִליָכה ִמֶמּנּו ֲעבֵֹתימֹו   ; ימֹומֹוסְּ  .וְּנַשְּ
ָחק  ד ַעג, ֲאדֹנָי   : יֹוֵשב ַבָשַמיִם יִשְּ  .ָלמֹו-יִלְּ

----------- 
פּונִי...   ו דְּ ֵבית; יְֵּמי ַחּיָי-ָכל    --טֹוב וֶָחֶסד יִרְּ ִתי בְּ אֶֹרְך יִָמים   , יְּהוָה-וְַּשבְּ  לְּ

 

ירּו   -פ   "אהרון חרל יר ָחָדש שִׁ  (ו"תהילים צ)ַליהוָה שִׁ
 

 .ָהָאֶרץ-ָכל, ִשירּו ַליהוָה   ; ִשיר ָחָדש, ִשירּו ַליהוָה  א
מֹו, ִשירּו ַליהוָה  ב כּו שְּ רּו ִמּיֹום   ; ָברְּ יֹום-ַבשְּ  .יְּשּוָעתֹו, לְּ
רּו ַבגֹויִם כְּבֹודֹו  ג ָכל   ; ַספְּ אֹוָתיו, ָהַעִמים-בְּ לְּ  .נִפְּ
 

ְזמֹור  ְלָדוִׁד    -שמעון כהן     (ט"תהילים כ)מִׁ
 

ָדוִד, ִמזְּמֹור  א נֵי ֵאִלים, ָהבּו ַליהוָה   : לְּ  .ָכבֹוד וָעֹז, ָהבּו ַליהוָה; בְּ
מֹו, ָהבּו ַליהוָה  ב ַתֲחוּו ַליהוָה   ; כְּבֹוד שְּ ַרת, ִהשְּ ַהדְּ  .קֶֹדש-בְּ
ִעים-ֵאל: ַהָמיִם-ַעל   , קֹול יְּהוָה  ג ַמיִם -ַעל, יְּהוָה   ; ַהָכבֹוד ִהרְּ

 .ַרִבים
 .ֶבָהָדר, קֹול יְּהוָה   ; יְּהוָה ַבכֹחַ -קֹול  ד
ְַּשֵבר יְּהוָה   ; שֵֹבר ֲאָרִזים, קֹול יְּהוָה  ה ָבנֹון-ֶאת, וַי ֵזי ַהלְּ  .ַארְּ

ִקיֵדם כְּמֹו  ו יֹן   ; ֵעֶגל-וַּיַרְּ ָבנֹון וְִּשרְּ אֵ -כְּמֹו ֶבן, לְּ  .ִמיםרְּ
 .ַלֲהבֹות ֵאש   ; יְּהוָה חֵֹצב-קֹול  ז
ָבר, קֹול יְּהוָה  ח ַבר ָקֵדש, יִָחיל יְּהוָה   ; יִָחיל ִמדְּ  .ִמדְּ
ֵהיָכלֹו כֻׁלֹו: וַּיֱֶחשֹף יְָּערֹות - יְּחֹוֵלל ַאּיָלֹות, קֹול יְּהוָה  ט , ּובְּ

 .אֵֹמר ָכבֹוד
עֹוָלם, וָהוַּיֵֶשב יְּה   ; ַלַמבּול יָָשב, יְּהוָה  י  .ֶמֶלְך לְּ

ַעמֹו יִֵתן, עֹז--יְּהוָה  יא  .ַעמֹו ַבָשלֹום-יְָּבֵרְך ֶאת, יְּהוָה   ; לְּ
 

 (ה"תהילים נ) Hör Mein bitten  -מנדלסון  פליקס 
 
ִפָלִתי, ַהֲאִזינָה ֱאֹלִהים  ב ַעַלם-וְַּאל   ; תְּ ִחּנִָתי, ִתתְּ  .ִמתְּ
ִשיָבה ִלי וֲַענֵנִי  ג ִשיִחי וְָּאִהיָמה   ; ַהקְּ  .ָאִריד בְּ
נֵי--ִמּקֹול אֹויֵב  ד , יִָמיטּו ָעַלי ָאוֶן-ִכי   : ָעַקת ָרָשע, ִמפְּ

מּונִי טְּ ַאף יִשְּ  .ּובְּ
ִבי, ִלִבי  ה ִקרְּ לּו ָעָלי, וְֵּאימֹות ָמוֶת   ; יִָחיל בְּ  .נָפְּ
כֹנָה    :רַכּיֹונָהִלי ֵאבֶ -יִֶתן-ִמי--וָאַֹמר  ז   .ָאעּוָפה וְֶּאשְּ
 
 

Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir, 
auf deines Kindes Stimme habe Acht! 
Ich bin allein; wer wird mir Tröster und Helfer sein? 
Ich irre ohne Pfad in dunkler Nacht! 
 
Die Feinde, sie droh'n und heben ihr Haupt: 
"Wo ist nun der Retter, an den ihr geglaubt?" 
Sie lästern dich täglich, sie stellen uns nach 
und halten die Frommen in Knechtschaft und Schmach. 
 
Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem Dräu'n! 
Sie sind unzählige, ich bin allein. 
Mit meiner Kraft kann ich nicht widerstehn. 
Herr, kämpfe du für mich, Gott, hör mein Flehn! 
 
O könnt ich fliegen wie Tauben dahin, 
weit hinweg vor dem Feinde zu fliehn! 
In die Wüste eilt ich dann fort, 
fände Ruhe am schattigen Ort. 

 


