
שרים עם שלומי ויקיר
י רֵּ שְׁ י תִּ ַחגֵּ



ֵרִחים  ֵנים ָעָשר יְׁ נעמי שמר: מילים ולחןשְׁ

ל קֶּ י ָנַתן ַהדֶּ רֵּ שְׁ תִּ בְׁ

ָמד י ָשחּום נֶּחְׁ רִּ פְׁ

ה ָון ָיַרד יֹורֶּ שְׁ חֶּ בְׁ

י ָרַקד ַעל ַגגִּ וְׁ

ו   לֵּ סְׁ כִּ בְׁ
יעַ  יס הֹופִּ קִּ ַנרְׁ

ת ָבָרד בֵּ טֵּ בְׁ

ָבט   שְׁ ּובִּ
יָעה צִּ פְׁ ַחָמה הִּ

ָחד יֹום אֶּ .לְׁ

ַבֲאָדר  
יחֹוחַ  ָעָלה נִּ

ים סִּ דֵּ ן ַהַפרְׁ מִּ

יָסן   נִּ בְׁ
פּו  ֹכחַ הּונְׁ בְׁ

ים שִּ מֵּ רְׁ ֹכל ַהחֶּ

ָיר  אִּ ָצַמחַהֹכלבְׁ

יר כִּ בְׁ יָון הִּ סִּ בְׁ

נּו ָאב ָשַמחְׁ ַתמּוז וְׁ בְׁ

יר .ַאַחר ָקצִּ

י רֵּ שְׁ ָון, תִּ שְׁ ,  חֶּ
ו לֵּ סְׁ ת, כִּ בֵּ טֵּ

פּו  פּוָחלְׁ יָעףָחלְׁ בִּ

ָבט ,  ֲאָדר, גם שְׁ
יָסן ָיר, נִּ אִּ

יָון ָאב, סִּ .ַתמּוז וְׁ

ינּו לֵּ בֹוא ֱאלּול אֵּ ּובְׁ

יַח  ָתורֵּ ָעָלהסְׁ

נּו ירֵּ ת שִּ נּו אֶּ ַחלְׁ תְׁ הִּ וְׁ

ָחָלה ַהתְׁ …מֵּ



נחום נרדי: לחן, לוין קיפניס: מיליםשנה טובה 

C

ָכה ָשָנה ָבָאה, ָשָנה ָהלְׁ

יָמה י ַכַפי ָארִּ ֲאנִּ

ָך ,ַאָבא, ָשָנה טֹוָבה לְׁ

ָמא, ָשָנה טֹוָבה ָלְך אִּ

!ָשָנה טֹוָבה, ָשָנה טֹוָבה

דֹוד ָשָנה טֹוָבה  ִגּבֹורלְׁ

ת רֶּ מֶּ שְׁ ר ַעל ַהמִּ ֲאשֶּ

ָכל  ירנֹוֵטר ּולְׁ ָפר, ָבעִּ ַבכְׁ

ַכת  רְׁ ת" ֲחַזק"בִּ רֶּ סֶּ מְׁ .נִּ

!ָשָנה טֹוָבה, ָשָנה טֹוָבה

יץ, ָשָנה טֹוָבה ,ַטָיס ַאמִּ

רֹום ָשַמיִּם מְׁ ב בִּ ,רֹוכֵּ

ֹרב ָשלֹום יַמָלח, וְׁ רִּ בְׁ ,עִּ

כֹו ַבַמיִּם ה ַדרְׁ .עֹושֶּ

!ָשָנה טֹוָבה, ָשָנה טֹוָבה

ָכל  ָעֵמלָשָנה טֹוָבה לְׁ

ַגם בַּבִניר טוְׁ לֶּ ,ַּמֶּ

תּוָקה ָשָנה טֹוָבה ּומְׁ

ד ָדה ָויֶּלֶּ ָכל ַילְׁ !לְׁ

!ָשָנה טֹוָבה, ָשָנה טֹוָבה



נעמי שמר: מילים ולחןבראש השנה 

Am

ראש ַהָשָנה ראש ַהָשָנה, בְׁ בְׁ

ָנה י ַבגִּ לִּ צְׁ ָחה שֹוַשָנה אֶּ ָפרְׁ

ָבָנה יָרה לְׁ ראש ַהָשָנה סִּ בְׁ

אֹום תְׁ ָנה ָלה ַבחֹוף פִּ .ָעגְׁ

ראש ַהָשָנה ראש ַהָשָנה, בְׁ בְׁ

יָלה נֹוָשָנה פְׁ תְׁ נּו ָעָנה בִּ בֵּ לִּ

א ַהָשָנה הֵּ שֹוָנה תְׁ ָיָפה וְׁ שְׁ

יָלה ָלּה ַהיֹום חִּ ר ַמתְׁ ֲאשֶּ

ראש ַהָשָנה ראש ַהָשָנה, בְׁ בְׁ

יעַ  קִּ רְׁ ָחה ֲעָנָנה בִּ ָתוָפרְׁ ַהסְׁ

ָשָמה נֵּר נְׁ ראש ַהָשָנה כְׁ בְׁ

ה ָחָצב .ָעָלה ַבָשדֶּ

ראש ַהָשָנה ...בְׁ

ראש ַהָשָנה ראש ַהָשָנה, בְׁ בְׁ

יר כִּ יש לא הִּ אִּ יָנה שֶּ גִּ ָחה ַמנְׁ ָפרְׁ

ר ָהָמה מֶּ ָמָמה ַהזֶּ תֹוְך יְׁ וְׁ

יר ָכל ַחלֹונֹות ָהעִּ .מִּ

ראש ַהָשָנה ...בְׁ

יר...  שִּ יָלה ָלּה בְׁ חִּ ר ַמתְׁ .ֲאשֶּ



נעמי שמר



ָתיו  ץ ַלסְׁ ין ַהַקיִּ -בֵּ

י רֵּ שְׁ ש תִּ חֹודֶּ

נֹאַהב ם ָכל שֶּ עִּ

י רֵּ שְׁ ש תִּ חֹודֶּ .בְׁ

ַבש דְׁ ַתפּוַח בִּ

ל גֶּ ַתפּוַח ַעל דֶּ וְׁ

ים ַחגִּ ד ָחָדש לְׁ גֶּ .ּובֶּ

י י ָידּוַע ֲהרֵּ כִּ

י רֵּ שְׁ ש תִּ חֹודֶּ שֶּ
י יגִּ ֹאד ֲחגִּ ש מְׁ .זֶּהּו חֹודֶּ

דתיה בן דור: מילים ולחןשיר לחודש תשרי 

ָתיו  ץ ַלסְׁ ין ַהַקיִּ -בֵּ

י רֵּ שְׁ ש תִּ חֹודֶּ

נֹאַהב ם ָכל שֶּ עִּ

י רֵּ שְׁ ש תִּ חֹודֶּ .בְׁ

י רֵּ שְׁ ל תִּ ,ָחָצב שֶּ

י רֵּ שְׁ ל תִּ ָשָרב שֶּ

ָכְך ת ַהסְׁ יב אֶּ טִּ ַמרְׁ ה שֶּ יֹורֶּ .וְׁ

י י ָידּוַע ֲהרֵּ כִּ

י רֵּ שְׁ ש תִּ חֹודֶּ שֶּ
ַפְך ֹאד ֲהַפכְׁ ש מְׁ .זֶּהּו חֹודֶּ



ָתיו  סְׁ ץ לִּ ין ַהַקיִּ -בֵּ

י רֵּ שְׁ ש תִּ חֹודֶּ

נֹאַהב ם ָכל שֶּ עִּ

י רֵּ שְׁ ש תִּ חֹודֶּ .בְׁ

י רֵּ שְׁ ל תִּ ָרכֹות שֶּ ,בְׁ

י רֵּ שְׁ ל תִּ יחֹות שֶּ לִּ סְׁ

ה ַבָקָשה ַלַחש עֹולֶּ .ּובְׁ

י י ָידּוַע ֲהרֵּ כִּ

י רֵּ שְׁ ש תִּ חֹודֶּ בְׁ שֶּ

י ָשָנה ֲחָדָשה יָלה לִּ חִּ .ַמתְׁ

דתיה בן דור: מילים ולחןשיר לחודש תשרי 



שיר תשרי
דני עמיהוד: לחן, רחל שפירא: מילים

ים   ַתנִּ שְׁ ם מִּ ַהָשַמיִּ

ים ָלאִּ ינֵּי ַהַחקְׁ עֵּ .  לְׁ

ים   נִּ כֹונְׁ תְׁ ים מִּ נִּ כֵּ ַהשְׁ

ים ים ַהנֹוָראִּ ָימִּ .לְׁ

יָך   ב ָעלֶּ הּו חֹושֵּ ישֶּ מִּ

יָך ת ַמֲעשֶּ ם אֶּ רֹושֵּ .  וְׁ

ָרה   הֵּ מְׁ ָתה בִּ בֹוא ַהַביְׁ

יָרה   רִּ ם ָהרּוַח ַהקְׁ עִּ

ָרה   הֵּ מְׁ ָתה בִּ בֹוא ַהַביְׁ

יָרה רִּ ם ָהרּוַח ַהקְׁ .עִּ

ילֹות   שִּ ינֹות ַמבְׁ ָדרִּ ַמנְׁ

מֹוֲעָדן ס בְׁ דֵּ ַפרְׁ .  בְׁ

ַתֲעלֹות   שְׁ ַהמֹורֹות מִּ

ָדם יֹשן ֻמקְׁ כֹות לִּ הֹולְׁ .וְׁ

י   לִּ יאֵּ לִּ י ַנחְׁ יתִּ ָבר ָראִּ כְׁ

י   ה לִּ מֶּ דְׁ אּוַלי זֶּה ַרק נִּ וְׁ

מֹול   תְׁ ַבר אֶּ שְׁ ין נִּ סִּ עֹוד ַחמְׁ

שַגם   ַהָגדֹול  ַהֹחפֶּ

מֹול   תְׁ ַבר אֶּ שְׁ ין נִּ סִּ עֹוד ַחמְׁ

שַגם  . ַהָגדֹולַהֹחפֶּ



שיר תשרי
דני עמיהוד: לחן, רחל שפירא: מילים

ה ּוָמה  רֶּ קְׁ ?  ַיֲחֹלףָמה יִּ

ים ים ַהַכָתבִּ ,  שֹוֲאלִּ

יש ַהחֹוף   בִּ ְך כְׁ ֹארֶּ לְׁ שֶּ כְׁ

ים בִּ ַיצְׁ תְׁ יםמִּ .  ַהֲחָצבִּ

ב  רֶּ תֹונֵּי ָהעֶּ עִּ ָמה בְׁ

ת רֶּ ת ַהכֹותֶּ רֶּ ַבשֶּ ?  מְׁ

ָרה   הֵּ מְׁ ָתה בִּ בֹוא ַהַביְׁ

יָרה   רִּ ם ָהרּוַח ַהקְׁ עִּ

ָרה   הֵּ מְׁ ָתה בִּ בֹוא ַהַביְׁ

יָרה רִּ ם ָהרּוַח ַהקְׁ .עִּ



אדון הסליחות
עממי: לחן, מן התפילה: מילים

יחֹותאֲ  לִּ דֹון ַהסְׁ

ָבבֹותב ן לְׁ ֹוחֵּ

ה ֲעמּוקֹותג ֹולֶּ

ָדקֹותד ר צְׁ ֹובֵּ

ינּו  ם ָעלֵּ ָפנֶּיָך ַרחֵּ ָחָטאנּו לְׁ

ָלאֹות  הָ  פְׁ נִּ דּור בְׁ

נֶָּחמֹות וָ  יק בְׁ תִּ

ית ָאבֹות ז רִּ ר בְׁ ֹוכֵּ

ָליֹותח ר כְׁ ֹוקֵּ

Dm



יֹותט רִּ יב ַלבְׁ טִּ ֹוב ּומֵּ

ָתרֹותי סְׁ ַע ָכל נִּ ֹודֵּ

ש ֲעֹונֹותכ ֹובֵּ

ָדקֹותל ש צְׁ ֹובֵּ

ינּו ם ָעלֵּ ָפנֶּיָך ַרחֵּ ָחָטאנּו לְׁ

יֹותמָ  א ַזכִּ לֵּ

לֹותנ הִּ ֹוָרא תְׁ

ַח ֲעֹונֹותס ֹולֵּ

ת ָצרֹותע עֵּ ֹונֶּה בְׁ



שּועֹות פ ל יְׁ ֹועֵּ

ידֹות  צ ה ֲעתִּ ֹופֶּ

א ַהדֹורֹות ק ֹורֵּ

ב ֲעָרבֹותר ֹוכֵּ

לֹותש פִּ ַע תְׁ ֹומֵּ

עֹותתְׁ  ים דֵּ מִּ

ינּו ם ָעלֵּ ָפנֶּיָך ַרחֵּ ָחָטאנּו לְׁ



שלומית בונה סוכת שלום

שמרנעמי: מילים ולחן

ית בֹוָנה ֻסָכה לֹומִּ שְׁ

יֻרָקה ת וִּ רֶּ מּואֶּ

יא ֲעסּוָקה ַהיֹום ן הִּ ַעל כֵּ

ָתם ֻסָכה ין זֹו סְׁ אֵּ וְׁ

יֻרָקה  ת וִּ רֶּ -מּואֶּ
ית בֹוָנה ֻסַכת ָשלֹום לֹומִּ שְׁ

ים ַכח ָלשִּ שְׁ יא לֹא תִּ הִּ

ים לּוָלב ַוֲהַדסִּ

ָבה ָיֹרק ל ֲערֵּ ָעָנף שֶּ

תֹוְך ָעָליו מֹון בְׁ רִּ

רֹות  ָכל פֵּ ָתווְׁ ַהסְׁ
יַח  ם רֵּ יםעִּ ָתנִּ ָרחֹוקֻבסְׁ



ית תֹאַמר לֹומִּ שְׁ שֶּ ּוכְׁ

יטּו בִּ ַמר, הִּ גְׁ !זֶּה נִּ

אֹום תְׁ ָלא פִּ פְׁ ה ָדָבר נִּ רֶּ קְׁ :יִּ

ים נִּ כֵּ ָיבֹואּו ַהשְׁ

ים  -ֻכָלם ַבֲהמֹונִּ
ֻכָלם יֶּה ָמקֹוםּולְׁ הְׁ יִּ

ָכְך תֹוְך ַהסְׁ ָאז מִּ וְׁ

ַרח זְׁ יִּ יץ לֹו וְׁ ָיצִּ

ַיֲהלֹום יר כְׁ :כֹוָכב ָבהִּ

ים ָלאִּ לֹום ֻסַכת פְׁ שְׁ

ים  -ַמה טֹוב ּוַמה ָנעִּ
ָתה ֻסַכת ָשלֹום ית ָבנְׁ לֹומִּ !שְׁ



י  ָעֹמקָעֹמק  ש לִּ ַבקֵּ י עֹוד מְׁ ֲאנִּ

ָנה   אֵּ ל ַהתְׁ צֵּ ֻסַכת ָשלֹום וְׁ

ש עֹוד   ַעקֵּ תְׁ י מִּ נִּ ינֶּ ת אֵּ ֲאָבל ָכעֵּ

ם לֹא  ָשואִּ עֹוד ָשָנה-ַעכְׁ . אּוַלי בְׁ

ָנה   ָהָיה ַעד הֵּ יֶּה ָמה שֶּ הְׁ ַרק יִּ שֶּ

ם   נֵּיהֶּ ים פְׁ ַשנִּ ים ַהמְׁ ַמנִּ ין ַהזְׁ בֵּ

ת  ַדע ָלחּוש עֹוד אֶּ ַרק אֵּ רשֶּ ָהֹאשֶּ

ם יהֶּ ֲאלֵּ ים מֵּ ים ַהמּוָבנִּ ָברִּ .ַבדְׁ

יאיר קלינגר , יורם טהרלבסוכת שלום 

טהרלביורם 



ָנה   ָהָיה ַעד הֵּ יֶּה ָמה שֶּ הְׁ ַרק יִּ שֶּ

ַעט  מְׁ ה ַאְך זֶּה כִּ בֵּ ַהֹכלזֶּה לֹא ַהרְׁ

ַע  גֵּ ַגעְׁ תְׁ הִּ אּוַכל עֹוד לְׁ ַרק שֶּ

מֹול תְׁ ל ָהאֶּ לֹא אֶּ ל ַהָמָחר וְׁ .  אֶּ

ָנה ָהָיה ַעד הֵּ יֶּה ָמה שֶּ הְׁ ַרק יִּ .שֶּ

יאיר קלינגר , יורם טהרלבסוכת שלום 
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קלינגריאיר 



יאיר קלינגר , יורם טהרלבסוכת שלום 

ָנה   ָהָיה ַעד הֵּ יֶּה ָמה שֶּ הְׁ ַרק יִּ שֶּ

ר ָשאֵּ יִּ י ָפַתח ַלֲחֹלם  שֶּ לִּ

ָנה   ָהַאֲהָבה ַחָמה עֹודֶּ שֶּ כְׁ

יָניו ַהֹתם עֵּ בְׁ ד ָקט שֶּ יֶּלֶּ . כְׁ

י  ָעֹמקָעֹמק  ש לִּ ַבקֵּ י עֹוד מְׁ ֲאנִּ

ָלּהֻסַכת ָשלֹום ָלנּוַח  צִּ בְׁ

י   יֵּש לִּ ַעט שֶּ י ַהמְׁ ין כִּ ַאְך ַמֲאמִּ

ָלה פִּ ָכל תְׁ ר מִּ ה יֹותֵּ בֵּ .ַגם הּוא ַהרְׁ



ָנה   ָהָיה ַעד הֵּ יֶּה ָמה שֶּ הְׁ ַרק יִּ שֶּ

ַעט  מְׁ ה ַאְך זֶּה כִּ בֵּ ַהֹכלזֶּה לֹא ַהרְׁ

ַע  גֵּ ַגעְׁ תְׁ הִּ אּוַכל עֹוד לְׁ ַרק שֶּ

מֹול תְׁ ל ָהאֶּ לֹא אֶּ ל ַהָמָחר וְׁ .  אֶּ

יֶּה   הְׁ ַרק יִּ שֶּ

ָהָיה  ָמה  שֶּ

ָנהַעד  .הֵּ

יאיר קלינגר , יורם טהרלבסוכת שלום 
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יחֹו   מֹון ָנַתן רֵּ ץ ָהרִּ עֵּ

יחֹו ירִּ ַלח לִּ ין ָים ַהמֶּ ,  בֵּ

י, ָשב דֹוד, חֹוָמתִּ נְׁ ָך מִּ דּודְׁ ,  גְׁ

י, ָשב דֹוד, ַתָמתִּ ְך מִּ .  דֹודֵּ

ָעד לְׁ י גִּ רִּ יר ּוצְׁ רֹות אֹופִּ , אֹוצְׁ

י ָלְך תִּ ם ָשַללְׁ ַריִּ צְׁ ב מִּ כֶּ .  ַבת, רֶּ

ן   ָך ָמגֵּ ה לְׁ לֶּ תְׁ ר אֶּ מֶּ ף ַהזֶּ לֶּ אֶּ

ן דֵּ אֹור ַעד ַהַירְׁ ן ַהיְׁ .מִּ

ידידיה אדמון, יעקב אורלנדעץ הרימון 

אןרלנדיעקב 



ָכל ָכלֹות לּוָלה מִּ , ַאתְׁ כְׁ

גּוָלה  ת דְׁ ָגלֹותאֶּ דְׁ נִּ .  כְׁ

ים   ים יֹונִּ ָתיִּ שְׁ ְך כִּ יַניִּ ם עֵּ ַתיִּ שְׁ

ים ְך ַפֲעמֹונִּ קֹול קֹולֵּ .  וְׁ

רּועֹות ָך ַהתְׁ ים, לְׁ רִּ ָך ַהזֵּ ,  לְׁ

י  טֵּ לְׁ ָך ָכל שִּ יםלְׁ בֹורִּ ,  ַהגִּ

ָבָבה ף ּוָמה רְׁ לֶּ יל אֶּ י חֵּ ?  ָמה לִּ

ַאֲהָבה ת מֵּ י מֵּ ָבבִּ .לְׁ

ידידיה אדמון, יעקב אורלנדעץ הרימון 



ת שֶּ ל ַהקֶּ ץ, ָשב אֶּ ,  ָשב ַהחֵּ

ץ ל רֹאש ָהעֵּ מֹון אֶּ ,  ָשב ָהרִּ

ל ל ֹיחֵּ ְך ַהַחיִּ ַליִּ אֵּ ,  ָלְך וְׁ

י ַכָלה יל, בֹואִּ ד ֲהלֵּ י רֵּ .  כִּ

רּועֹות ים, ָלְך ַהתְׁ ,  ָלְך ַהָזרִּ

י  טֵּ לְׁ יםָלְך ָכל שִּ בֹורִּ ,  ַהגִּ

ָבָבה ף ּוָמה רְׁ לֶּ יל אֶּ י חֵּ ?  ָמה לִּ

ַאֲהָבה ת מֵּ י מֵּ ָבבִּ .לְׁ

ידידיה אדמון, יעקב אורלנדעץ הרימון 



החיפושיות



נעמי שמר: מילים ולחןלו יהי 

ָרש ָלָבן  פְׁ קעֹוד יֵּש מִּ ָבֹאפֶּ

ד מּול ָעָנן ָשֹחר ָכבֵּ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ֹכל שֶּ

ם אִּ בוְׁ רֶּ ַבַחלֹונֹות ָהעֶּ

ד אֹור נֵּרֹות ַהַחג רֹועֵּ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ֹכל שֶּ

ילּו הִּ י, יְׁ הִּ ,לּו יְׁ
י  הִּ –ָאָנא לּו יְׁ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ

ם תאִּ לֶּ ד ַבדֶּ ר עֹומֵּ ַבשֵּ ַהמְׁ

יו פִּ ָלה טֹוָבה בְׁ ן מִּ ,תֵּ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ

ת לֶּ ָך ָלמּות שֹואֶּ שְׁ ם ַנפְׁ אִּ
יף  ָאסִּ יָחה ּומֵּ רִּ פְׁ –מִּ
י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ

י הִּ י לּו יְׁ הִּ ...לּו יְׁ



נעמי שמר: מילים ולחןלו יהי 

עַ ָמה י שֹומֵּ ,קֹול ֲענֹות ֲאנִּ

קֹול  יםקֹול שֹוָפר וְׁ ֻתפִּ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ

ה לֶּ תֹוְך ָכל אֵּ ָשַמע בְׁ לּו תִּ

י פִּ ָלה ַאַחת מִּ פִּ ַגם תְׁ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ

ילּו הִּ י, יְׁ הִּ ,לּו יְׁ
י  הִּ –ָאָנא לּו יְׁ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ

תֹוְך תבְׁ לֶּ ַטָנה מּוצֶּ כּוָנה קְׁ שְׁ

ם ַגג ָאֹדם ת ָקט עִּ ַביִּ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ

ְך רֶּ ץ סֹוף ַהדֶּ ,זֶּה סֹוף ַהַקיִּ

ם ָלשּוב ֲהלֹום ן ָלהֶּ ,תֵּ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ

י הִּ י לּו יְׁ הִּ ...לּו יְׁ



נעמי שמר: מילים ולחןלו יהי 

ל ֹאפֶּ ַרח מֵּ זְׁ אֹום יִּ תְׁ ם פִּ אִּ וְׁ

נּו אֹור כֹוָכב ,ַעל רֹאשֵּ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ

ן ַגם  תֵּ ָוה וְׁ ן ַשלְׁ ֹכחַ ָאז תֵּ

נֹאַהב ה שֶּ לֶּ ָכל אֵּ ,לְׁ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .  ָכל שֶּ

ילּו הִּ י, יְׁ הִּ ,לּו יְׁ
י  הִּ –ָאָנא לּו יְׁ

י הִּ ש לּו יְׁ ַבקֵּ נְׁ .ָכל שֶּ



Let it be-הביטלס
לו יהי-הגשש החיוור נעמי שמר

https://www.youtube.com/watch?v=QDYfEBY9NM4&ab_channel=TheBeatles-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=FDD19O2CreI&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94


נעמי שמר: מילים ולחןיש לי חג 

ים  יָבלִּ טִּ סְׁ רּוַעת ַהפֶּ ם תְׁ ַאלֵּ תְׁ שֶּ כְׁ

י  י ַאֲהָבתִּ ירֵּ בּו שִּ לְׁ ַלבְׁ יְׁ

י  ָבא לִּ יְך שֶּ ֹמַח אֵּ שְׁ י ָיכֹול לִּ ֲאנִּ

י  תִּ זֶּהּו זֶּה ַהַחג ָהֲאמִּ וְׁ

י יֹום יֹום ַחג  יֵּש לִּ

י ַחג יֹום יֹום  יֵּש לִּ

י יֹום יֹום ַחג  יֵּש לִּ
לּוָיּה ַהלְׁ

הגשש החיוור



כֶּת  ים ָללֶּ עִּ אֹום יֹודְׁ תְׁ ינֹוקֹות פִּ ַהתִּ

רֹא  קְׁ אֹום לִּ תְׁ ים פִּ עִּ ש יֹודְׁ י ַהשֵּ נֵּ ּובְׁ

ם  חֶּ ת ַהלֶּ י אֶּ ה לִּ ה אֹופֶּ ָהאֹופֶּ וְׁ

זֶּהּו זֶּה ַהַחג ַבֲהָדרֹו  וְׁ

י יֹום יֹום ַחג ... יֵּש לִּ

ם  שֶּ ָנה ַהיֹום ָחַלף ֲהַלְך ַהגֶּ הֵּ

לּוָיה  דֹוָלה תְׁ ּוַבָמרֹום ַחָמה גְׁ

ת  שֶּ גֶּ י נִּ שִּ ַדת ַנפְׁ מְׁ ל ַהַחלֹון חֶּ אֶּ
זֶּהּו ָכל ַהַחג  לּוָיּה–וְׁ ַהלְׁ

י יֹום יֹום ַחג ...יֵּש לִּ

נעמי שמר: מילים ולחןיש לי חג 

הגשש החיוור



ה  לֶּ ים ָכאֵּ ָברִּ ַלל דְׁ גְׁ לּוָיּה בִּ ַהלְׁ

ן ָשר  י ֲעַדיִּ לּוָיּה ֲאנִּ ַהלְׁ

א  לֶּ יזֶּה פֶּ אֵּ לּוָיּה יֹום יֹום וְׁ ַהלְׁ

ַמר  גְׁ לֹא נִּ לּוָיּה ַלַחג שֶּ ַהלְׁ

י יֹום יֹום ַחג ...יֵּש לִּ

הגשש החיוור



נעמי שמר: מילים ולחןעל הדבש ועל העוקץ 

ץ ַעל ָהֹעקֶּ ַבש וְׁ , ַעל ַהדְׁ

ַהָמתֹוק , ַעל ַהַמר וְׁ

נּו  תֵּ תַעל בִּ יֹנקֶּ ַהתִּ

י ַהּטֹוב לִּ ֹמר אֵּ . שְׁ

ת רֶּ ֹבעֶּ ש ַהמְׁ , ַעל ָהאֵּ

ים ם ַהַזכִּ , ַעל ַהַמיִּ

ָתה  יש ַהָשב ַהַביְׁ ַעל ָהאִּ

ים ַחקִּ רְׁ ן ַהמֶּ . מִּ

ה לֶּ ה, ַעל ָכל אֵּ לֶּ , ַעל ָכל אֵּ

י ַהּטֹוב לִּ י אֵּ ֹמר ָנא לִּ . שְׁ

ץ ַעל ָהֹעקֶּ ַבש וְׁ , ַעל ַהדְׁ

ַהָמתֹוק . ַעל ַהַמר וְׁ

, ַאל ָנא ַתֲעֹקר ָנטּועַ 

ת  ַכח אֶּ שְׁ ָוהַאל תִּ קְׁ ַהתִּ

י  נִּ יבֵּ ַוֲאשּוָבּהֲהשִּ
ץ ַהּטֹוָבה ל ָהָארֶּ .אֶּ



י ַעל זֶּה ַהַביִּת לִּ ֹמר אֵּ , שְׁ

, ַעל ַהחֹוָמה, ַעל ַהַגן

ָיגֹון ַתע , מִּ ַפַחד פֶּ מִּ

ָחָמה לְׁ מִּ . ּומִּ

י יֵּש לִּ ַעט שֶּ ֹמר ַעל ַהמְׁ , שְׁ

ַעל ַהַּטף  ַעל ָהאֹור וְׁ

יל עֹוד  שִּ בְׁ לֹא הִּ י שֶּ רִּ ַעל ַהפְׁ
נֱֶּאַסף שֶּ .וְׁ

ה לֶּ ה, ַעל ָכל אֵּ לֶּ , ַעל ָכל אֵּ

י ַהּטֹוב לִּ י אֵּ ֹמר ָנא לִּ . שְׁ

ץ ַעל ָהֹעקֶּ ַבש וְׁ , ַעל ַהדְׁ

ַהָמתֹוק . ַעל ַהַמר וְׁ

, ַאל ָנא ַתֲעֹקר ָנטּועַ 

ת  ַכח אֶּ שְׁ ָוהַאל תִּ קְׁ ַהתִּ

י  נִּ יבֵּ ַוֲאשּוָבּהֲהשִּ
ץ ַהּטֹוָבה ל ָהָארֶּ .אֶּ



יָלן ָברּוחַ  ש אִּ רֵּ ַרשְׁ , מְׁ

ר כֹוָכב ָרחֹוק נֹושֵּ , מֵּ

ְך  י ַבֹחשֶּ בִּ ָאלֹות לִּ שְׁ מִּ

ָשמֹות  רְׁ ָשונִּ . ַעכְׁ

ה , ָאָנא לֶּ י ַעל ָכל אֵּ ֹמר לִּ שְׁ

י שִּ י ַנפְׁ ַעל ֲאהּובֵּ , וְׁ

ט קֶּ י , ַעל ַהשֶּ כִּ ַעל ַהבֶּ
יר ַעל זֶּה ַהשִּ .וְׁ

ה לֶּ ה, ַעל ָכל אֵּ לֶּ , ַעל ָכל אֵּ

י ַהּטֹוב לִּ י אֵּ ֹמר ָנא לִּ . שְׁ

ץ ַעל ָהֹעקֶּ ַבש וְׁ , ַעל ַהדְׁ

ַהָמתֹוק . ַעל ַהַמר וְׁ

, ַאל ָנא ַתֲעֹקר ָנטּועַ 

ת  ַכח אֶּ שְׁ ָוהַאל תִּ קְׁ ַהתִּ

י  נִּ יבֵּ ַוֲאשּוָבּהֲהשִּ
ץ ַהּטֹוָבה ל ָהָארֶּ .אֶּ



ת ֲעיֵּפּות רֶּ בֶּ י ֻמסְׁ תִּ לְׁ בִּ

ם לֹא מּוָבן  ַכיִּ רְׁ יק בִּ פִּ

ת  רֶּ לֹא חֹוזֶּ זֹו ָשָעה שֶּ

עֹוָלם  ֲאָבל -לְׁ

ָך בְׁ לִּ ר בְׁ בֶּ עֵּ מֵּ ַע שֶּ ָנה ַאָתה יֹודֵּ ַלפִּ

יָנה  תִּ ַאֲהָבה ֲחָדָשה ַממְׁ

ש  ַחדֵּ תְׁ ים יִּ י ַהַחגִּ ַהֹכלַאֲחרֵּ

י ַהֹחל  מֵּ ָישּובּו יְׁ שּו וְׁ ַחדְׁ תְׁ יִּ

יר ָעָפר, ָהֲאוִּ ש , הֶּ ָהאֵּ ר וְׁ טֶּ ַהמֶּ
ש, ַגם ַאָתה ַחדֵּ תְׁ ַגם ַאָתה תִּ

שּות  ַחדְׁ תְׁ נעמי שמר: מילים ולחןהִּ

עופרה חזה



יםָךַגנְׁ בְׁ  חִּ ַתעפֹורְׁ פֶּ לְׁ

ָיהבְׁ  בּובְׁ רְׁ מּוָרהגְׁ עִּ

ץ ַהֲחלֹומֹותעֵּ

ץ עֵּ ָוָרעטֹובַעתַהדַ וְׁ

תַ  סְׁ להִּ יָךכֵּ ַעלכֵּ לֶּ

רַחצֵּ בַ ָאַרתַהשְׁ שֶּ 

דֵּ ַהמַ  ,ָלםַהסֻ  ,ישּטִּ ַהפַ  רעְׁ

י ַחדֵּ יםַהַחגִּ ַאֲחרֵּ תְׁ לַהכֹ שיִּ

ַחדְׁ  תְׁ ָישּובּושּויִּ יוְׁ מֵּ ַהֹחליְׁ

יר ָעָפר ,ָהֲאוִּ רַהמֶּ  ,הֶּ שטֶּ ָהאֵּ וְׁ

ַחדֵּ תִּ הַאתָ ַגם ,הַאתָ ַגם שתְׁ

שּות  ַחדְׁ תְׁ נעמי שמר: מילים ולחןהִּ



לֹאַבַמָסע ַמרשֶּ גְׁ נִּ

ָהאֹורדֹותּושְׁ לַהצֵּ דֹותשְׁ יןבֵּ 

יביֵּש לֹאָנתִּ תְׁ שֶּ ָעַברְׁ

שֶּ  ֲעֹברתַ וְׁ

יָךַחיֶּ עֹוןשְׁ  ,ַהחֹולעֹוןשְׁ 

ת אֹותֵּ ָךמְׁ שָ לְׁ וַעכְׁ

תדֶּ -ָלַמד  .ָוו-ָלַמד ,ָהא-ָלַמד ,לֶּ

י ַחדֵּ יםַהַחגִּ ַאֲחרֵּ תְׁ לַהכֹ שיִּ

ַחדְׁ  תְׁ ָישּובּושּויִּ יוְׁ מֵּ ַהֹחליְׁ

יר ָעָפר ,ָהֲאוִּ רַהמֶּ  ,הֶּ שטֶּ ָהאֵּ וְׁ

ַחדֵּ תִּ הַאתָ ַגם ,הַאתָ ַגם שתְׁ

שּות  ַחדְׁ תְׁ נעמי שמר: מילים ולחןהִּ





סתיו יהודי
יוני רכטר: לחן, אברהם חלפי: מילים

ָתו יסְׁ הּודִּ ץבְׁ יְׁ רֶּ ֲאבֹוַתיאֶּ

חַ  ישֹולֵּ בִּ

י זֵּ מְׁ  .ֱאלּולרִּ

שְׁ ָברכְׁ  יעֹותַתגְׁ מִּ ָצתבִּ קְׁ

יםַהצִּ  ַטנֹותַהקְׁ פֹורִּ ַטנְׁ

קֹות בשֹורְׁ צֶּ ָהעֶּ

ל יםַהכִּ יֹוםשֶּ .פּורִּ

תָ ָאז ֹוָפרֹותַבשַקעיִּ

תֹ  פְׁ ישַ חַ לִּ  .ַמיִּםשָ ֲערֵּ
ים יֹותּוָפנִּ הּודִּ ןיְׁ ַהגֹוָלהמִּ

פַ בַ  ֹנַגּהרֲאַפרְׁ

ַרֲחפּו ייְׁ נֵּ פְׁ לִּ

א סֵּ  .עֹוָלםֲאדֹוןכִּ

יםשֹותּוַבקָ  ַתֲחנּונִּ וְׁ

יצֹוצֹות נִּ בֵּ וְׁ הַהרְׁ

קבְׁ  ןֹעמֶּ ינֵּיהֶּ .עֵּ



אריק איינשטיין ויוני רכטר

אברהם חלפי



ָתו סְׁ יד בִּ ָתוָתמִּ סְׁ ָמָמה בִּ ט ּודְׁ קֶּ שֶּ בְׁ

ים  אִּ רֹונֹוַתייֹוצְׁ כְׁ ַעל ַגב ָעָנן ָקָטן זִּ

ַעל ָהֲאָדָמה  ם מֵּ ים ָלהֶּ ם ָשטִּ הֵּ וְׁ

ַמן  י ַהזְׁ ָכל נֹופֵּ ם מִּ ַבשֵּ תְׁ הִּ י לְׁ דֵּ כְׁ

יד  מֹו ָתמִּ ָתוּוכְׁ סְׁ ַצַער בִּ ָרד בְׁ פְׁ י נִּ ֲאנִּ

ץ  ַקיִּ ָשומִּ ַעכְׁ ה סֹופֹו  שֶּ צֵּ ת קְׁ ים אֶּ רֹואִּ

מֹו ַנַער  ד כְׁ י עֹומֵּ ים ֲאנִּ אִּ מֵּ ים צְׁ ין ָעלִּ ּובֵּ

ָיבֹוא ף שֶּ ָרנּות ַלֹחרֶּ ַסקְׁ ין בְׁ תִּ ַממְׁ

גֹול ַכָפרֹות  נְׁ מיכה שטרית: לחן, יוסי בנאי: מיליםַתרְׁ

גֹול ַכָפרֹות   נְׁ ר ַתרְׁ י זֹוכֵּ ֲאנִּ

ַטָנה ַעל ַגג   פֹור קְׁ צִּ

ירֹות   ים ַעל קִּ לִּ ַטיְׁ ים מְׁ ָאכִּ ַמלְׁ

ָכל ַחג ָבָנה בְׁ ַמָפה לְׁ

40-ירושלים שנות ה



ָתו סְׁ יד בִּ ָתוָתמִּ סְׁ י קֹולֹות  בִּ לִּ ים אֵּ רִּ חֹוזְׁ

יָנם   אֵּ ָבר וְׁ דּו כְׁ פּו ָאבְׁ ַמן ָחלְׁ ם ַהזְׁ עִּ שֶּ

לֹות   פִּ ירֹות ַחג ּותְׁ מִּ ָתם זְׁ ים אִּ אִּ ם נֹושְׁ הֵּ וְׁ

נֱֶּעַלם   ָתם עֹוָלם שֶּ ים אִּ אִּ ם נֹושְׁ הֵּ וְׁ

ת   רֶּ יד חֹוזֶּ י ָתמִּ שִּ ב ַנפְׁ לֵּ ֲאָבל ָעֹמק בְׁ

י ֻסָכר   ַתקֵּ ל שּוק ּוַממְׁ ים שֶּ ל דּוָכנִּ אֶּ

ת   יֹות ָמֹסרֶּ רִּ אֵּ חֹוקֹות שְׁ סֹות רְׁ רֹוַמנְׁ

ף ַקר ַטַעם ֹחרֶּ ש בְׁ ל אֵּ ים שֶּ מֹונִּ ַערְׁ וְׁ

גֹול ַכָפרֹות  נְׁ מיכה שטרית: לחן, יוסי בנאי: מיליםַתרְׁ

גֹול ַכָפרֹות   נְׁ ר ַתרְׁ י זֹוכֵּ ֲאנִּ

ַטָנה ַעל ַגג   פֹור קְׁ צִּ

ירֹות   ים ַעל קִּ לִּ ַטיְׁ ים מְׁ ָאכִּ ַמלְׁ

ָכל ַחג ָבָנה בְׁ ַמָפה לְׁ

20-תחילת המאה ה, כותלה



ָתו סְׁ יד בִּ ָתוָתמִּ סְׁ ט  בִּ קֶּ ר ַבשֶּ י חֹוזֵּ ָאבִּ

ים   יר ָפנִּ אִּ ָמָמה ֻכלֹו מֵּ ץ ַהדְׁ רֶּ אֶּ מֵּ

ת   קֶּ ָמתֹו שֹותֶּ שְׁ נִּ י וְׁ לִּ יט אֵּ הּוא ַמבִּ וְׁ

ים   ץ ָכל ַהָימִּ ל קֵּ כֹו אֶּ וְׁשּוב עֹוָשה ַדרְׁ

ת   בֶּ רּוַח בֹו נֹושֶּ ב וְׁ ָעָנן ָכֹחל ַהלֵּ

י רּוחֹות   ים ֱאלֵּ אִּ א קֹורְׁ ה ָצמֵּ ָכל ָעלֶּ מִּ

ת   בֶּ ָפָחה אֹוהֶּ שְׁ ים ּומִּ י רֹוָאה ַאחִּ ֲאנִּ

ַטָנה ֻכָלּה ַשק ֲאָנחֹות דּות קְׁ יר ַילְׁ עִּ וְׁ

גֹול ַכָפרֹות  נְׁ מיכה שטרית: לחן, יוסי בנאי: מיליםַתרְׁ

גֹול ַכָפרֹות   נְׁ ר ַתרְׁ י זֹוכֵּ ֲאנִּ

ַטָנה ַעל ַגג   פֹור קְׁ צִּ

ירֹות   ים ַעל קִּ לִּ ַטיְׁ ים מְׁ ָאכִּ ַמלְׁ

ָכל ַחג ָבָנה בְׁ ַמָפה לְׁ

יוסי בנאי



יוסי בנאי ומיכה שטרית

מתוך התוכנית זהו זה 

https://www.youtube.com/watch?v=wFuDTWzgFNw&ab_channel=HeliconMusic-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=PyoFRsJFtqw&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99


חנן יובל, יורם טהרלברק תפילה אשא 

גֹוַע   לֹא ַמרְׁ ים לְׁ ָנם ָימִּ יֶּשְׁ

י נֶָּחָמה   ָצא לִּ מְׁ ָבם לֹא אֶּ

ָרָחה ֹגַע  ּוֻמכְׁ נְׁ י לִּ ֲאנִּ

ים ָבֲאָדָמה  , ַבֲעָשבִּ

ֹסעַ  פְׁ ְך  לִּ רֶּ אֹוָתּה ַהדֶּ  בְׁ

יַחת  רִּ תֹוְך פְׁ יםבְׁ ֻכמִּ ַהַכרְׁ

ת רֶּ יֹות ָכל ָכְך ַאחֶּ הְׁ לִּ וְׁ

ים ָשמִּ ב ַהגְׁ רֶּ ֹרַח עֶּ פְׁ לִּ .  וְׁ

ָשא   ָלה אֶּ פִּ ַרק תְׁ

י לִּ י  , הֹוי אֵּ לִּ אֵּ

ש ַתֲעֹבר ָעַלי   מֶּ ַהשֶּ שֶּ

עֹוַלי   שְׁ ת מִּ י שּוב אֶּ ה לִּ אֶּ רְׁ תִּ וְׁ

י לִּ י  , הֹוי אֵּ לִּ אֵּ

ָשא   ָלה אֶּ פִּ ַרק תְׁ

ש ַתֲעֹבר ָעַלי   מֶּ ַהשֶּ שֶּ כְׁ

ַקח תִּ ל ַהַמָסעוְׁ י אֶּ .אֹותִּ



חנן יובל, יורם טהרלברק תפילה אשא 

ץ  ל זֹאת ָהָארֶּ ם ָאשּוב אֶּ אִּ וְׁ

ים   ָרכִּ ַסע שּוב ַבדְׁ פְׁ ם אֶּ אִּ וְׁ

י   ירּונִּ ם ַיכִּ דֶּ קֶּ ם כְׁ ָהאֵּ

ים ָרחִּ ַהפְׁ ים וְׁ .  ָהֲאָנשִּ

י   ת ָכל ַהֹיפִּ ָצא אֶּ מְׁ ם אֶּ ַהאִּ

ר ַהנֹוָשָנה   אֵּ ת ַהבְׁ אֶּ

ר  ָתהֲאשֶּ י  ָהיְׁ תִּ ָעַזבְׁ שֶּ ָשם כְׁ

אשֹוָנה ָברִּ .עֹוד נֹוַבַעת כְׁ

ָשא   ָלה אֶּ פִּ ַרק תְׁ

י לִּ י  , הֹוי אֵּ לִּ אֵּ

ש ַתֲעֹבר ָעַלי   מֶּ ַהשֶּ שֶּ

עֹוַלי   שְׁ ת מִּ י שּוב אֶּ ה לִּ אֶּ רְׁ תִּ וְׁ

י לִּ י  , הֹוי אֵּ לִּ אֵּ

ָשא   ָלה אֶּ פִּ ַרק תְׁ

ש ַתֲעֹבר ָעַלי   מֶּ ַהשֶּ שֶּ כְׁ

ַקח תִּ ל ַהַמָסעוְׁ י אֶּ .אֹותִּ



צוף פילוסוף: מילים ולחןגלגל ענק 

ַגע   יִּ יתֹו ַבָדם וְׁ ָאָדם בֹונֶּה בֵּ

ילֹו לֵּ יֹומֹו  מִּ  וְׁ

סֹוָפּה ַעָזה ַגע , ּובְׁ ן רֶּ ַמָמש בִּ

ב ן, הּוא ָחרֶּ ב עֹוָלמֹו, כֵּ .  ָחרֶּ

עֹוד ָשָנה   עֹוד ָשָנה וְׁ

ַגל ֲעָנק  ַמן הּוא ַגלְׁ ַהזְׁ

רֹוָמיו   מְׁ מִּ ּוָמָחר עֹוד יֹום שֶּ

ָחק רְׁ ה ַלמֶּ אֶּ דְׁ .  נִּ

ָכל ָשָנה   ָתח בְׁ פְׁ ָגל נִּ ַמעְׁ

ָכל ָשָנה   ַלח בְׁ סְׁ ָגל נִּ ּוַמעְׁ

ַתָנה   שְׁ ם ָדָבר לֹא הִּ אִּ וְׁ

ַחק צְׁ .ָמָחר ַוַדאי נִּ

ה טֹוב   זֶּ שֶּ ה כְׁ ַמֲעלֶּ

ָמָטה שֶּ לֹא נֹוָרא  כְׁ ם זֶּה ַרע , וְׁ -אִּ

ָרה  רֵּ יד יֵּש עֹוד בְׁ -ָתמִּ

ַגל ֲעָנק מֹו ַגלְׁ ַמן הּוא כְׁ .ַהזְׁ



קובי אושרת: לחן, שמרית אור: מיליםגלגל ענק 

ַלַהט   ֹתם וְׁ יד בְׁ ב ָתמִּ ָאָדם אֹוהֵּ

יֹומֹו  ילֹובְׁ לֵּ וְׁ

א  רֶּ מֹו רּוַח פֶּ אֹום כְׁ תְׁ פִּ

לֹא נֹוַדַעת  

.  נֱֶּעַלם ֲחלֹומֹו, נֱֶּעַלם

עֹוד ָשָנה   עֹוד ָשָנה וְׁ

ַגל ֲעָנק  ַמן הּוא ַגלְׁ ַהזְׁ

רֹוָמיו   מְׁ מִּ ּוָמָחר עֹוד יֹום שֶּ

ָחק רְׁ ה ַלמֶּ אֶּ דְׁ .נִּ

ָכל ָשָנה   ָתח בְׁ פְׁ ָגל נִּ ַמעְׁ

ָכל ָשָנה   ַלח בְׁ סְׁ ָגל נִּ ּוַמעְׁ

ַתָנה   שְׁ ם ָדָבר לֹא הִּ אִּ וְׁ

ַחק צְׁ .ָמָחר ַוַדאי נִּ

ה טֹוב   זֶּ שֶּ ה כְׁ ַמֲעלֶּ

ָמָטה שֶּ לֹא נֹוָרא  כְׁ ם זֶּה ַרע , וְׁ -אִּ

ָרה  רֵּ יד יֵּש עֹוד בְׁ -ָתמִּ

ַגל ֲעָנק מֹו ַגלְׁ ַמן הּוא כְׁ .ַהזְׁ



יא ר ֲחָדָשה הִּ ָכל ֹבקֶּ ש ּובְׁ מֶּ ה ַהשֶּ ם עֹולֶּ אִּ

ל ָהעֹוָלם ים אֶּ כִּ ַחיְׁ ָתם מְׁ ים סְׁ ָרחִּ ם ַהפְׁ אִּ

חֹוק ַעד ַהָשַמיִּם צְׁ ל ַהַגל מִּ גֵּ ַגלְׁ תְׁ ם מִּ אִּ

ם ֻכָלם ַחק עִּ צְׁ נּו לֹא נִּ ?ָאז ָלָמה ַגם ֲאַנחְׁ

ר פֶּ סֵּ לֹא בְׁ ים וְׁ יָצנִּ לֵּ ים וְׁ ָקסִּ רְׁ ם יֵּש עֹוד קִּ אִּ

לֹא ָרחֹוק ָמע ָצלּול וְׁ שְׁ ים נִּ ָלדִּ חֹוק ַהיְׁ ם צְׁ אִּ

ק ַהשּוק ר, ַהָים, צֹוחֵּ פֶּ ית ַהסֵּ ל בֵּ ַהַפֲעמֹון שֶּ

חֹוק צְׁ ַמד לִּ לְׁ נּו לֹא נִּ ?ָאז ָלָמה ַגם ֲאַנחְׁ

קבראלאנחל : לחן, לאה נאור: מיליםחיוכים 



קבראלאנחל : לחן, לאה נאור: מיליםחיוכים 

ַדאי ים, כְׁ ָרחִּ ן ַהפְׁ ֹמד מִּ לְׁ ַדאי לִּ כְׁ

ים יּוכִּ ץ ַבחִּ ַקמֵּ לֹא לְׁ

ָהעֹוָלם אּו, וְׁ רְׁ אֹום ֹכה טֹוב, תִּ תְׁ יֶּה פִּ הְׁ יִּ

ַקּוֹות ַדאי ַלֲחֹלם ּולְׁ ָנסּו ַרק ַפַעם, כְׁ

ֹחק צְׁ ַדאי לִּ יֹות, כְׁ חְׁ ַדאי לִּ ֱאֹהב, כְׁ ַדאי לֶּ כְׁ

ַחיְֵּך ַדאי ַגם לְׁ ֹעס, כְׁ כְׁ ֻמָתר לִּ

ירּות לֹא ַלֲהֹרס הִּ זְׁ ַאְך בִּ

ָשר  פְׁ ֹקםאֶּ רְׁ ירלִּ רִּ יֹום ַסגְׁ ָלא בְׁ פְׁ ֲחלֹום נִּ

ר ַוַדאיַהֹכל יֶּה עֹוד טֹוב יֹותֵּ הְׁ םֲאָבל , יִּ ַתיִּ ינְׁ בֵּ

ָבה לֹא סִּ כֹות לְׁ בְׁ ָשר לִּ פְׁ יר, אֶּ ָשר ַגם ָלשִּ פְׁ .אֶּ



קבראלאנחל : לחן, לאה נאור: מיליםחיוכים 

יא ָזָרה לֹוָאָדם  הִּ לֹו וְׁ יא שֶּ הִּ יר וְׁ ְך ָבעִּ הֹולֵּ

ק ָהעֹוָלם ֻכלֹו שֹותֵּ ק וְׁ הּוא שֹותֵּ וְׁ

יּוק מּולֹו  דִּ ַתע בְׁ פֶּ תלְׁ יֹנקֶּ ָכהתִּ ַחיְׁ תְׁ לֹוהִּ

ק ָהעֹוָלם ֻכלֹו צֹוחֵּ ק וְׁ ָהָאָדם צֹוחֵּ וְׁ

ת בֶּ ֹאהֶּ יר ַהמְׁ ת ָהעִּ ש אֶּ מֶּ ת שֶּ קֶּ שּוב נֹושֶּ וְׁ

ַלע שּוב ָושּוב ק ַלסֶּ ַקל נֹושֵּ ַגל שֹוָבב וְׁ

ת בֶּ ת ָהַרכֶּ ים אֶּ ַהַפסִּ ל וְׁ ק ַלצֵּ ָהאֹור נֹושֵּ

ָכל ָכְך ָכל ָכְך ָחשּוב ים ָמה שֶּ חִּ ַרק ָאנּו שֹוכְׁ



קבראלאנחל : לחן, לאה נאור: מיליםחיוכים 

ַדאי ים, כְׁ ָרחִּ ן ַהפְׁ ֹמד מִּ לְׁ ַדאי לִּ כְׁ

ים יּוכִּ ץ ַבחִּ ַקמֵּ לֹא לְׁ

ָהעֹוָלם אּו, וְׁ רְׁ אֹום ֹכה טֹוב, תִּ תְׁ יֶּה פִּ הְׁ יִּ

ַקּוֹות ַדאי ַלֲחֹלם ּולְׁ ָנסּו ַרק ַפַעם, כְׁ

ֹחק צְׁ ַדאי לִּ יֹות, כְׁ חְׁ ַדאי לִּ ֱאֹהב, כְׁ ַדאי לֶּ כְׁ

ַחיְֵּך ַדאי ַגם לְׁ ֹעס, כְׁ כְׁ ֻמָתר לִּ

ירּות לֹא ַלֲהֹרס הִּ זְׁ ַאְך בִּ

ָשר  פְׁ ֹקםאֶּ רְׁ ירלִּ רִּ יֹום ַסגְׁ ָלא בְׁ פְׁ ֲחלֹום נִּ

ר ַוַדאיַהֹכל יֶּה עֹוד טֹוב יֹותֵּ הְׁ םֲאָבל , יִּ ַתיִּ ינְׁ בֵּ

ָבה לֹא סִּ כֹות לְׁ בְׁ ָשר לִּ פְׁ ָשר ַגם , אֶּ פְׁ יראֶּ .ָלשִּ



י  יא לֹא עֹוָשה לִּ א הִּ לֶּ יזֶּה פֶּ יםאֵּ ָינִּ נְׁ עִּ

ים ים ָשנִּ רִּ י סֹופְׁ יא ַוֲאנִּ א הִּ לֶּ יזֶּה פֶּ אֵּ

ים ַתנִּ שְׁ ים ָאז מִּ רֹוצִּ שֶּ א כְׁ לֶּ ַמה ַהפֶּ

ים  ָשָשרִּ א כְׁ לֶּ ים"ַמה ַהפֶּ ַמנִּ יּו זְׁ הְׁ "יִּ

נֵּה זֶּה ָבא נֵּה זֶּה ָבא, הִּ הִּ

ָבה  ָנה סִּ ָבההֵּ סִּ

ָשָבה ַמחְׁ .ָכל ָכְך טֹוָבה לְׁ

נֵּה זֶּה ָבא נֵּה זֶּה ָבא, הִּ הִּ

ָבה  ָנה סִּ ָבההֵּ ַאֲהָבהסִּ .ָכל ָכְך טֹוָבה לְׁ

מתי כספי: לחן, אהוד מנור: מיליםסיבה טובה 



לֹות אֵּ שְׁ ַגע יֵּש ַמֲענֶּה לִּ ן רֶּ יְך בִּ אֵּ

בּולֹות ים גְׁ י חֹוצִּ יא ַוֲאנִּ ַגע הִּ ן רֶּ יְך בִּ אֵּ

לֹות פִּ תְׁ נּו בִּ ָחַלמְׁ ַגע שֶּ זֶּה ָהרֶּ

נֵּי קֹולֹות שְׁ ַתב לִּ כְׁ נִּ ַגע שֶּ .זֶּהּו רֶּ

נֵּה זֶּה ָבא נֵּה זֶּה ָבא, הִּ הִּ

ָבה  ָנה סִּ ָבההֵּ סִּ

ָשָבה ַמחְׁ .ָכל ָכְך טֹוָבה לְׁ

נֵּה זֶּה ָבא נֵּה זֶּה ָבא, הִּ הִּ

ָבה  ָנה סִּ ָבההֵּ ַאֲהָבהסִּ .ָכל ָכְך טֹוָבה לְׁ

נֵּה זֶּה ָבא ...הִּ

מתי כספי: לחן, אהוד מנור: מיליםסיבה טובה 



ה ד ַהיֹום ַהזֶּ ין ָלַדַעת ָמה עֹוד יֵּלֶּ אֵּ

ר ַהַמֲחזֶּה ָגמֵּ יְך יִּ ין ָלַדַעת אֵּ אֵּ

ָּטעּויֹות ֹמד מִּ לְׁ יְך לִּ יֵּש ָלַדַעת אֵּ

ָשרּויֹות פְׁ .ַעל ַהַדַעת עֹוד עֹולֹות אֶּ

נֵּה זֶּה ָבא נֵּה זֶּה ָבא, הִּ הִּ

ָבה  ָנה סִּ ָבההֵּ סִּ

ָשָבה ַמחְׁ .ָכל ָכְך טֹוָבה לְׁ

נֵּה זֶּה ָבא נֵּה זֶּה ָבא, הִּ הִּ

ָבה  ָנה סִּ ָבההֵּ ַאֲהָבהסִּ .ָכל ָכְך טֹוָבה לְׁ

מתי כספי: לחן, אהוד מנור: מיליםסיבה טובה 



ה לֶּ אֵּ ים מֵּ ים טֹובִּ ,עֹוד נֵַּדע ָימִּ

ף לֶּ י אֶּ ים פִּ ים טֹובִּ עֹוד נֵַּדע ָימִּ

ַלע יקּו סֶּ ינּו ַיֲעמִּ ָשָרשֵּ

ים ָבָהר מֹו ֲאָרזִּ .כְׁ

ה לֶּ אֵּ ים מֵּ ים טֹובִּ ,עֹוד נֵַּדע ָימִּ

ַלח ל ָים ַהמֶּ יָמיו שֶּ יק מֵּ תִּ ,עֹוד ַנמְׁ

ף לֶּ ר ַהשֶּ ה ָיֹרק ַאחֵּ ָשדֶּ כְׁ

ָבר דְׁ ב מִּ לֵּ ד בְׁ שֶּ אֶּ .כְׁ

קובי אושרת: לחן, שמרית אור: מיליםיחד 

ְך-ַיַחד  רֶּ ,ָכל ַהדֶּ

ת-ַיַחד  רֶּ ,לֹא ַאחֶּ

טֹוב יט לְׁ ָיד נֹושִּ ָיד בְׁ

עֹוד ָיבֹוא .בֹוא ָיבֹוא, שֶּ

ְך-ַיַחד  רֶּ ,ָכל ַהדֶּ

ת-ַיַחד  רֶּ ,לֹא ַאחֶּ

ַתח פְׁ יש יִּ ל אִּ יש אֶּ ַיַחד אִּ

ָבבֹו ת לְׁ .אֶּ



ֹעז ָהרּוחַ ַרק  ין בְׁ ם ַנֲאמִּ ,אִּ

לֹא ָננּוחַ  ין וְׁ ם ַנֲאמִּ ַרק אִּ

ל ָים ָפתּוחַ  ים אֶּ ָצרִּ ן ַהמְׁ מִּ

ָער סְׁ ים נִּ ם ַרבִּ ַמיִּ .כְׁ

יחַ  לִּ ין ַוַדאי ַנצְׁ ם ַנֲאמִּ ,ַרק אִּ

יעַ  ין ַוַדאי ַנגִּ ם ַנֲאמִּ ַרק אִּ

יעַ  ל ַסַער ָבָרקִּ ים שֶּ ַבָימִּ

ָער בְׁ יד נִּ ש ַהָתמִּ .ָכאֵּ

קובי אושרת: לחן, שמרית אור: מיליםיחד 

ְך-ַיַחד  רֶּ ,ָכל ַהדֶּ

ת-ַיַחד  רֶּ ,לֹא ַאחֶּ

טֹוב יט לְׁ ָיד נֹושִּ ָיד בְׁ

עֹוד ָיבֹוא .בֹוא ָיבֹוא, שֶּ

ְך-ַיַחד  רֶּ ,ָכל ַהדֶּ

ת-ַיַחד  רֶּ ,לֹא ַאחֶּ

ַתח פְׁ יש יִּ ל אִּ יש אֶּ ַיַחד אִּ

ָבבֹו ת לְׁ .אֶּ



ש ַהַחָמה מֶּ ַהשֶּ ם וְׁ ת ַהָשַמיִּ ן אֶּ תֵּ

ָשָמה ן ַהנְׁ אֹות אֹוָתם מִּ רְׁ ן לִּ תֵּ

ַער בְׁ תִּ ש שֶּ ן ַלנֶּפֶּ תֵּ

ֻאָשר י ּומְׁ שִּ יֹות ָחפְׁ הְׁ ן לִּ תֵּ

בועז שרעבי: לחן, דודו ברק: מיליםחופשי ומאושר 

יר  ָשַלח ָלנּו אֹורשִּ יר וְׁ ָלנּו שִּ

ב ָטהֹור רֶּ עֶּ יר וְׁ ן יֹום ָבהִּ תֵּ

י שִּ ַנפְׁ ָלָבן ּומּוָאר, ָצַחק בְׁ

ָך  י ּולְׁ שִּ ֻאָשרֹבָאּה ָחפְׁ מְׁ



דֹולֹותיֵּש  ם גְׁ ים ָבהֶּ ָרכִּ ַהדְׁ ים שֶּ ים ָיפִּ ָימִּ

ילֹות ים ַגם ַבלֵּ ים ָיפִּ ָברִּ יֵּש דְׁ

עֹוד נֹוַתר ָכל ָמה שֶּ וְׁ

י  שִּ יֹות ָחפְׁ הְׁ ֻאָשרַרק לִּ ּומְׁ

בועז שרעבי: לחן, דודו ברק: מיליםחופשי ומאושר 

ָשַלח ָלנּו אֹור יר וְׁ יר ָלנּו שִּ שִּ

ב ָטהֹור רֶּ עֶּ יר וְׁ ן יֹום ָבהִּ תֵּ

י שִּ ַנפְׁ ָלָבן ּומּוָאר, ָצַחק בְׁ

ֻאָשר ָך מְׁ י ּולְׁ שִּ ֹבָאּה ָחפְׁ



ָךעֹוד  מְׁ ש מִּ ַבקֵּ נּו נְׁ ָלה ַאַחת ֲאַנחְׁ פִּ תְׁ

ָך מְׁ שִּ יַע לְׁ ָלה ָנרִּ פִּ עֹוד תְׁ

ָזכּור אֹוָתנּו ַגם ָמָחר

ֻאָשר י ּומְׁ שִּ יֹות ָחפְׁ הְׁ ן לִּ תֵּ

בועז שרעבי: לחן, דודו ברק: מיליםחופשי ומאושר 

ָשַלח ָלנּו אֹור יר וְׁ יר ָלנּו שִּ שִּ

ב ָטהֹור רֶּ עֶּ יר וְׁ ן יֹום ָבהִּ תֵּ

י שִּ ַנפְׁ ָלָבן ּומּוָאר, ָצַחק בְׁ

ָך  י ּולְׁ שִּ ֻאָשרֹבָאּה ָחפְׁ מְׁ



ב יֹום ַשָבת רֶּ ,עֶּ

ש ש ַעד שֵּ ,ָשָעה ָחמֵּ

ַעט מְׁ ָחד כִּ ָכל אֶּ וְׁ

ש ַחדֵּ תְׁ .שּוב מִּ

ים ָעה ָימִּ בְׁ ָכל שִּ בְׁ

ָלחֹות ָשרֹות קְׁ ,ַהמִּ

ים ם שּוב ַחמִּ ַהַמיִּ

נֹורֹות צִּ .בְׁ

מתי כספי: לחן, אהוד מנור: מיליםשיר עם נקי 

מֹון זְׁ X2: פִּ
יל ַבַצד בִּ ַצע שְׁ מְׁ אֶּ יל בְׁ בִּ ,שְׁ

ָחד ָחד אֶּ ים אֶּ .ֲחפּופִּ

יזֶּה  ָקיֹוןאֵּ רנִּ דֶּ ,ָוסֵּ

ָעד צְׁ ל מִּ י שֶּ יזֶּה ֹיפִּ .אֵּ



ם  ַסבֹוןַמיִּ ,וְׁ

ק ָשעֹון ַמל דֹופֵּ ,ַחשְׁ

בֹון שְׁ ים חֶּ לֹא עֹושִּ וְׁ

בֹון שְׁ ם ַהחֶּ .עִּ

ים ָפנִּ ם לְׁ י ֹבשֶּ ,מֵּ

ַצת ַשָבת ָיָפה ֻחלְׁ ,וְׁ

ים ָבנִּ ל לְׁ זּוג שֶּ וְׁ

ָלָפה ַהחְׁ .לְׁ

מתי כספי: לחן, אהוד מנור: מיליםשיר עם נקי 

מֹון זְׁ X2: פִּ
יל ַבַצד בִּ ַצע שְׁ מְׁ אֶּ יל בְׁ בִּ ,שְׁ

ָחד ָחד אֶּ ים אֶּ .ֲחפּופִּ

יזֶּה  ָקיֹוןאֵּ רנִּ דֶּ ,ָוסֵּ

ָעד צְׁ ל מִּ י שֶּ יזֶּה ֹיפִּ .אֵּ



ַגע  ל ֲחלֹוםרֶּ שֶּ

ָשָמה ַלנְׁ ַלגּוף וְׁ

ים ָשלֹום רִּ ֻכָלם אֹומְׁ

ָמע שְׁ .ּוָמה נִּ

לּו קֲאפִּ  גּוף חֹורֵּ

י אֹום ָטרִּ תְׁ יש פִּ גִּ ,הּוא ַמרְׁ

ק ָחד שֹורֵּ ָכל אֶּ וְׁ

י ם ָנקִּ יר עִּ .שִּ

מתי כספי: לחן, אהוד מנור: מיליםשיר עם נקי 

מֹון זְׁ X2: פִּ
יל ַבַצד בִּ ַצע שְׁ מְׁ אֶּ יל בְׁ בִּ ,שְׁ

ָחד ָחד אֶּ ים אֶּ .ֲחפּופִּ

יזֶּה  ָקיֹוןאֵּ רנִּ דֶּ ,ָוסֵּ

ָעד צְׁ ל מִּ י שֶּ יזֶּה ֹיפִּ .אֵּ



ַהקֹורֹונֶּה לֹא ַנֲחֹשש ָמָחר מֵּ

יק ָבר רֵּ יֶּה כְׁ הְׁ ר לֹא יִּ פֶּ ית ַהסֵּ בֵּ

ֹגש  פְׁ ים נִּ רִּ ת ָכל ַהֲחבֵּ ָמָחר אֶּ

ק   ַחבֵּ תְׁ ָחה ַגם נִּ מְׁ שִּ ּובְׁ

לֹא ֲחלֹום   ינֹו ָמָשל וְׁ ָכל זֶּה אֵּ

ם אֹור ַבָצֳהַריִּ זֶּה ָנכֹון כְׁ

נּו ַזמְׁ גְׁ ָצת הִּ יּוק ָמָחר, טֹוב קְׁ דִּ לֹא בְׁ

ם לֹא ָמָחר   ֲאָבל אִּ

םָאז עֹוד  בּוַעיִּ ?שְׁ

רּוָפה ָצא תְׁ מְׁ ַמֲחָלה נִּ ָמָחר לְׁ

נעמי שמר: לחן, מתיאסשלומי : מילים[הקורונהגירסת]מחר

רּוָפה ָצא תְׁ מְׁ ַמֲחָלה נִּ ָמָחר לְׁ

ר ד יֹותֵּ ַפחֵּ ָאז לֹא נְׁ וְׁ

יֶּה ָשָעה ָכל ָכְך ָיָפה הְׁ זֹו תִּ וְׁ

ר ַבקֵּ ָתא נְׁ ת ָסָבא ָסבְׁ אֶּ וְׁ

ינֹו ָמָשל ...ָכל זֶּה אֵּ

יֶּה , ָמָחר הְׁ יםנִּ ֹיָאשִּ ,ָפחֹותמְׁ

ים יאִּ רִּ ַגם בְׁ ים וְׁ ֻחָזקִּ מְׁ

ה ָבנּו כֹוחֹות, אּוַלי ַגלֶּ ַגם נְׁ

ֹתר פְׁ יםלִּ ָגרִּ תְׁ עֹוד ַכָמה אֶּ



יֶּה , מָמָחר הְׁ יםנִּ ֹיָאשִּ ,ָפחֹותמְׁ

ים יאִּ רִּ ַגם בְׁ ים וְׁ ֻחָזקִּ מְׁ

ה ָבנּו כֹוחֹות, אּוַלי ַגלֶּ ַגם נְׁ

ֹתר פְׁ יםלִּ ָגרִּ תְׁ עֹוד ַכָמה אֶּ
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לֹא ֲחלֹום   ינֹו ָמָשל וְׁ ָכל זֶּה אֵּ

ם אֹור ַבָצֳהַריִּ זֶּה ָנכֹון כְׁ

נּו ַזמְׁ גְׁ ָצת הִּ יּוק ָמָחר, טֹוב קְׁ דִּ לֹא בְׁ

ם לֹא ָמָחר   ֲאָבל אִּ

ם עֹוד לֹא ָמָחרַגם  אִּ

ם עֹוד לֹא ָמָחר ַגם אִּ

םָאז עֹוד  ַשיִּ ָחדְׁ

םעֹוד  ַשיִּ ָחדְׁ



יר ת ָהֲאוִּ ם אֶּ י נֹושֵּ שִּ זֶּה עֹוד יֹום שִּ

ת סֶּ ים שּוב תֹופֶּ ַשֲחקִּ ל מְׁ ַהצֵּ ָהאֹור וְׁ

יר ָלדֹות ַעל ַהקִּ מּונֹות יְׁ ָחן ָערּוְך תְׁ ַהֻשלְׁ

ת נֶּסֶּ ית כְׁ בֵּ רֹות מִּ ָבנֹות חֹוזְׁ ַשָירֹות לְׁ

ב ת ַהלֵּ י אֶּ ט לִּ שֹורֵּ ה שֶּ יַח ַהזֶּ ָהרֵּ וְׁ

ַגנֵּב  תְׁ ַגנֵּבמִּ תְׁ ָלתֹותמִּ ַח דְׁ ּופֹותֵּ

יר ָיָשן ל אֹותֹו שִּ ר ָקָטן אֶּ ל ֹאשֶּ אֶּ

ְך דֹורֹות שֶּ מֶּ נּו בְׁ לֵּ צְׁ ר אֶּ עֹובֵּ שֶּ

רמי קליינשטיין: לחן, נועם חורב: מיליםמתנות קטנות 



ַטנֹות ַמָתנֹות קְׁ

ַטנֹות י ַמָתנֹות קְׁ הּו ָשַלח לִּ ישֶּ מִּ

ל ֱאמּוָנה ים שֶּ גּולִּ ל ַכָּוָנה עִּ ים שֶּ יסִּ סִּ רְׁ

ַטנֹות ַמָתנֹות קְׁ

ַטנֹות י ַמָתנֹות קְׁ הּו ָשַלח לִּ ישֶּ מִּ

יֵּש ת ָמה שֶּ ין אֶּ אֵּ ת ָמה שֶּ ל אֶּ ַקבֵּ מֹו ַהכֹוַח לְׁ כְׁ

ש ַבקֵּ ָבר לְׁ ָשר כְׁ פְׁ ָמה עֹוד אֶּ

רמי קליינשטיין: לחן, נועם חורב: מיליםמתנות קטנות 



רמי קליינשטיין: לחן, נועם חורב: מיליםמתנות קטנות 

ת  סֶּ פֶּ רְׁ י מִּ שִּ תֹוןזֶּה עֹוד יֹום שִּ עִּ וְׁ

ת קֶּ חֶּ מְׁ ַאט נִּ ָאגֹות לְׁ מֹו ַהדְׁ ש כְׁ מֶּ ַהשֶּ

ַהַחלֹון שּוטֹות זֹוֲחלֹות מֵּ ינֹות פְׁ גִּ ַמנְׁ

ט קֶּ ת ַהשֶּ יר ֹפה אֶּ תִּ ָבר לֹא ַתסְׁ ָעָרה כְׁ שּום סְׁ וְׁ

ַטנֹות ַמָתנֹות קְׁ

ַטנֹות י ַמָתנֹות קְׁ הּו ָשַלח לִּ ישֶּ מִּ

ל ֱאמּוָנה ים שֶּ גּולִּ ל ַכָּוָנה עִּ ים שֶּ יסִּ סִּ רְׁ

ַטנֹות ַמָתנֹות קְׁ

ַטנֹות י ַמָתנֹות קְׁ הּו ָשַלח לִּ ישֶּ מִּ

יֵּש ת ָמה שֶּ ין אֶּ אֵּ ת ָמה שֶּ ל אֶּ ַקבֵּ מֹו ַהכֹוַח לְׁ כְׁ

ש ַבקֵּ ָבר לְׁ ָשר כְׁ פְׁ ָמה עֹוד אֶּ



תָ  נֹו ָבַחרְׁ י בְׁ כִּ

תָ  ַדשְׁ אֹוָתנּו קִּ וְׁ

'ָברּוְך ַאָתה ה

ש ַהַשָבת ַקדֵּ מְׁ

ב ת ַהלֵּ י אֶּ ט לִּ שֹורֵּ ה שֶּ יַח ַהזֶּ ָהרֵּ וְׁ

ַגנֵּב  תְׁ ַגנֵּבמִּ תְׁ ָלתֹותמִּ ַח דְׁ ּופֹותֵּ

יר ָיָשן ל אֹותֹו שִּ ר ָקָטן אֶּ ל ֹאשֶּ אֶּ

ְך דֹורֹות שֶּ מֶּ נּו בְׁ לֵּ צְׁ ר אֶּ עֹובֵּ שֶּ

ַטנֹות ..ַמָתנֹות קְׁ

רמי קליינשטיין: לחן, נועם חורב: מיליםמתנות קטנות 



ַטנֹות ַמָתנֹות קְׁ

ַטנֹות י ַמָתנֹות קְׁ הּו ָשַלח לִּ ישֶּ מִּ

ל ֱאמּוָנה ים שֶּ גּולִּ ל ַכָּוָנה עִּ ים שֶּ יסִּ סִּ רְׁ

ַטנֹות ַמָתנֹות קְׁ

ַטנֹות י ַמָתנֹות קְׁ הּו ָשַלח לִּ ישֶּ מִּ

יֵּש ת ָמה שֶּ ין אֶּ אֵּ ת ָמה שֶּ ל אֶּ ַקבֵּ מֹו ַהכֹוַח לְׁ כְׁ

ש ַבקֵּ ָבר לְׁ ָשר כְׁ פְׁ ָמה עֹוד אֶּ

רמי קליינשטיין: לחן, נועם חורב: מיליםמתנות קטנות 



נורית הירש: לחן, אהוד מנור: מיליםבשנה הבאה 

פֶּ ַהמִּ ַעלבנֵּשֵּ ָאהַהבָ ָנהַבשָ  תרְׁ סֶּ

פֹ  סְׁ נִּ יםרוְׁ פֹורִּ דֹותצִּ  .נֹודְׁ
ים ָלדִּ שָ בְׁ יְׁ שַ הֻחפְׁ תֲחקּויְׁ סֶּ תֹופֶּ

תַהבַ יןבֵּ  יןיִּ בֵּ  .דֹותַהשָ לְׁ

התִּ עֹוד אֶּ התִּ עֹוד ,רְׁ אֶּ רְׁ

יֶּהטֹובַכָמה הְׁ יִּ

שָ  ,ָנהַבשָ  .ָאהַהבָ ָנהבְׁ

ים שִּ יםֲאֻדמִּ ֲעָנבִּ בַעדילּוַיבְׁ רֶּ ָהעֶּ

יֻגְׁ  יםשּווְׁ נִּ ָחןַלשֻ צֹונְׁ  .לְׁ
רּוחֹות יםוְׁ דּומִּ שְׁ רְׁ לאּויִּ םאֶּ ְךַהדֶּ אֵּ רֶּ

ים תֹונִּ שָ עִּ יםיְׁ ָעָנןנִּ  .וְׁ

התִּ עֹוד אֶּ התִּ עֹוד ,רְׁ אֶּ רְׁ

יֶּהטֹובַכָמה הְׁ יִּ

שָ  ,ָנהַבשָ  .ָאהַהבָ ָנהבְׁ



נורית הירש: לחן, אהוד מנור: מיליםבשנה הבאה 

ֹרשָאהַהבָ ָנהַבשָ  פְׁ ָיַדיִּםפֹותכַ נִּ

ָבןַהלָ ָגרַהנִּ ָהאֹורמּול

ָבָנהֲאָנָפה ֹרשתִּ לְׁ םכְׁ אֹורבָ פְׁ ָנַפיִּ

ַהשֶּ  שוְׁ ַרחתִּ מֶּ .תֹוָכןבְׁ זְׁ

התִּ עֹוד אֶּ התִּ עֹוד ,רְׁ אֶּ רְׁ

יֶּהטֹובַכָמה הְׁ יִּ

שָ  ,ָנהַבשָ  .ָאהַהבָ ָנהבְׁ
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ַהשֶּ  שוְׁ ַרחתִּ מֶּ .תֹוָכןבְׁ זְׁ

התִּ עֹוד אֶּ התִּ עֹוד ,רְׁ אֶּ רְׁ

יֶּהטֹובַכָמה הְׁ יִּ

שָ  ,ָנהַבשָ  .ָאהַהבָ ָנהבְׁ


