שרים עם שלומי ויקיר

חַ גֵּי ִּת ְׁש ֵּרי

ְׁשנֵים עָ ָשר י ְֵׁר ִחים
ְׁב ִּת ְׁש ֵּרי נ ַָתן הַ ֶּד ֶּקל
ְׁפ ִּרי ָשחּום נ ְֶּׁח ָמד
יֹורה
ְׁבחֶּ ְׁשוָן י ַָרד ֶּ
וְׁעַ ל גַגִּ י ָר ַקד
ְׁבכִּ ְׁסלֵּ ו
הֹופיעַ
נ ְַׁר ִּקיס ִּ
ְׁבטֵּ בֵּ ת בָ ָרד
ּוב ְׁשבָ ט
ִּ
חַ ָמה ִּה ְׁפצִּ יעָ ה
ְׁליֹום אֶּ חָ ד.
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בַ אֲ ָדר
עָ לָ ה נִּ יחֹוחַ
ִּמן הַ פַ ְׁר ֵּד ִּסים
ְׁבנִּ יסָ ן
הּונְׁ פּו ְׁבכֹחַ
כֹל הַ חֶּ ְׁר ֵּמ ִּשים
ְׁב ִּאיָר הַ כֹל צָ ַמח
ְׁב ִּסיוָן ִּה ְׁבכִּ יר
ְׁב ַתמּוז וְׁאָ ב ָש ַמ ְׁחנּו
אַ חַ ר ָקצִּ יר.

ִּת ְׁש ֵּרי ,חֶּ ְׁשוָן,
כִּ ְׁסלֵּ ו ,טֵּ בֵּ ת
חָ ְׁלפּו חָ ְׁלפּו ִּביעָ ף
גם ְׁשבָ ט ,אֲ ָדר,
נִּ יסָ ןִּ ,איָר
ִּסיוָןַ ,תמּוז וְׁאָ ב.
ּובבֹוא אֱ לּול אֵּ לֵּ ינּו
ְׁ
ֵּריחַ ְׁס ָתו עָ לָ ה
ו ְִּׁה ְׁתחַ ְׁלנּו אֶּ ת ִּש ֵּירנּו
ֵּמהַ ְׁתחָ לָ ה…

שנה טובה
ָשנָה הָ ְׁלכָהָ ,שנָה בָ אָ ה
ימה
אֲ נִּ י כַפַ י אָ ִּר ָ
ָשנָה טֹובָ ה ְׁלָך ,אַ בָ א,
ָשנָה טֹובָ ה לָ ְךִּ ,א ָמא
ָשנָה טֹובָ הָ ,שנָה טֹובָ ה!
ָשנָה טֹובָ ה ְׁלדֹוד גִ ּבֹור
אֲ ֶּשר עַ ל הַ ִּמ ְׁש ֶּמ ֶּרת
נֹוטר בָ ִּעיר ,בַ כְׁ פָ ר
ּולכָל ֵ
ְׁ
ִּב ְׁרכַת "חֲ זַק" נִּ ְׁמסֶּ ֶּרת.
ָשנָה טֹובָ הָ ,שנָה טֹובָ ה!
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ָשנָה טֹובָ ה ,טַ יָס אַ ִּמיץ,
רֹוכֵּב ִּב ְׁמרֹום ָש ַמיִּם,
ְׁורֹב ָשלֹוםַ ,מלָ ח ִּע ְׁב ִּרי,
עֹושה ַד ְׁרכֹו בַ ַמיִּם.
ֶּ
ָשנָה טֹובָ הָ ,שנָה טֹובָ ה!
ָשנָה טֹובָ ה ְׁלכָל עָ ֵמל
ּבַ נִ יר ְׁוגַם בּ ֶַּמלֶּ ט,
תּוקה
ּומ ָ
ָשנָה טֹובָ ה ְׁ
ְׁלכָל י ְַׁל ָדה ָויֶּלֶּ ד!
ָשנָה טֹובָ הָ ,שנָה טֹובָ ה!

בראש השנה
ְׁבראש הַ ָשנָהְׁ ,בראש הַ ָשנָה
שֹושנָה אֶּ צְׁ ִּלי בַ גִּ נָה
ַ
פָ ְׁרחָ ה
ְׁבראש הַ ָשנָה ִּס ָירה ְׁלבָ נָה
עָ גְׁ נָה לָ ה בַ חֹוף ִּפ ְׁתאֹום.

ְׁבראש הַ ָשנָהְׁ ,בראש הַ ָשנָה
נֹושנָה
ִּלבֵּ נּו עָ נָה ִּב ְׁת ְׁפילָ ה ָ
ְׁשיָפָ ה וְׁשֹונָה ְׁתהֵּ א הַ ָשנָה
אֲ ֶּשר ַמ ְׁת ִּחילָ ה לָ ּה הַ יֹום
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ְׁבראש הַ ָשנָהְׁ ,בראש הַ ָשנָה
פָ ְׁרחָ ה ֲע ָננָה ִּב ְׁר ִּקיעַ הַ ְׁס ָתו
ְׁבראש הַ ָשנָה כְׁ נֵּר נְׁ ָש ָמה
עָ לָ ה בַ ָש ֶּדה חָ צָ ב.
ְׁבראש הַ ָשנָה...
ְׁבראש הַ ָשנָהְׁ ,בראש הַ ָשנָה
פָ ְׁרחָ ה ַמנְׁ גִּ ינָה ֶּש ִּאיש לא ִּהכִּ יר
וְׁתֹוְך י ְָׁמ ָמה הַ זֶּ ֶּמר הָ ָמה
ִּמכָל חַ לֹונֹות הָ ִּעיר.
ְׁבראש הַ ָשנָה...
 ...אֲ ֶּשר ַמ ְׁת ִּחילָ ה לָ ּה ְׁב ִּשיר.

נעמי שמר

שיר לחודש תשרי
בֵּ ין הַ ַקיִּץ לַ ְׁס ָתיו -
חֹודש ִּת ְׁש ֵּרי
ֶּ
ִּעם כָל ֶּשנ ֹאהַ ב
חֹודש ִּת ְׁש ֵּרי.
ְׁב ֶּ
ַתפּוחַ ִּב ְׁדבַ ש
ְׁתפּוחַ עַ ל ֶּדגֶּל
ו ַ
ּובֶּ גֶּד חָ ָדש ְׁלחַ גִּ ים.
כִּ י יָדּועַ הֲ ֵּרי
חֹודש ִּת ְׁש ֵּרי
ֶּש ֶּ
חֹודש ְׁמאֹ ד חֲ גִּ יגִּ י.
זֶּהּו ֶּ
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בֵּ ין הַ ַקיִּץ לַ ְׁס ָתיו -
חֹודש ִּת ְׁש ֵּרי
ֶּ
ִּעם כָל ֶּשנ ֹאהַ ב
חֹודש ִּת ְׁש ֵּרי.
ְׁב ֶּ
חָ צָ ב ֶּשל ִּת ְׁש ֵּרי,
ָש ָרב ֶּשל ִּת ְׁש ֵּרי
ְׁיֹורה ֶּש ַמ ְׁר ִּטיב אֶּ ת הַ ְׁסכְָך.
ו ֶּ
כִּ י יָדּועַ הֲ ֵּרי
חֹודש ִּת ְׁש ֵּרי
ֶּש ֶּ
חֹודש ְׁמאֹ ד הֲ פַ כְׁ פַ ְך.
זֶּהּו ֶּ

שיר לחודש תשרי
בֵּ ין הַ ַקיִּץ ִּל ְׁס ָתיו -
חֹודש ִּת ְׁש ֵּרי
ֶּ
ִּעם כָל ֶּשנ ֹאהַ ב
חֹודש ִּת ְׁש ֵּרי.
ְׁב ֶּ
ְׁב ָרכֹות ֶּשל ִּת ְׁש ֵּרי,
ְׁס ִּליחֹות ֶּשל ִּת ְׁש ֵּרי
ּובלַ חַ ש עֹולֶּ ה בַ ָק ָשה.
ְׁ
כִּ י יָדּועַ הֲ ֵּרי
חֹודש ִּת ְׁש ֵּרי
ֶּש ְׁב ֶּ
ַמ ְׁת ִּחילָ ה ִּלי ָשנָה חֲ ָד ָשה.
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שיר תשרי
מילים :רחל שפירא ,לחן :דני עמיהוד

הַ ָש ַמיִּם ִּמ ְׁש ַתנִּים
ְׁלעֵּ ינֵּי הַ חַ ְׁקלָ ִּאים.
הַ ְׁשכֵּנִּים ִּמ ְׁתכֹונְׁ נִּים
נֹור ִּאים.
ְׁלי ִָּמים הַ ָ

ַמנְׁ ָד ִּרינֹות ַמ ְׁב ִּשילֹות
ְׁבפַ ְׁר ֵּדס ְׁבמֹוע ֲָדן.
הַ מֹורֹות ִּמ ְׁש ַתעֲלֹות
ְׁהֹולכֹות ִּלישֹן מֻ ְׁק ָדם.
ו ְׁ

חֹושב עָ לֶּ יָך
ֵּ
ישהּו
ִּמ ֶּ
ֲשיָך.
ְׁרֹושם אֶּ ת ַמע ֶּ
ו ֵּ
ְׁתה ִּב ְׁמהֵּ ָרה
בֹוא הַ בַ י ָ
ִּעם הָ רּוחַ הַ ְׁק ִּר ָירה
ְׁתה ִּב ְׁמהֵּ ָרה
בֹוא הַ בַ י ָ
ִּעם הָ רּוחַ הַ ְׁק ִּר ָירה.

יתי נ ְַׁח ִּליאֵּ ִּלי
כְׁ בָ ר ָר ִּא ִּ
וְׁאּולַ י זֶּה ַרק נִּ ְׁד ֶּמה ִּלי
עֹוד חַ ְׁמ ִּסין נִּ ְׁשבַ ר אֶּ ְׁתמֹול
גַם הַ חֹ פֶּ ש הַ גָדֹול
עֹוד חַ ְׁמ ִּסין נִּ ְׁשבַ ר אֶּ ְׁתמֹול
גַם הַ חֹ פֶּ ש הַ גָדֹול.

שיר תשרי
מילים :רחל שפירא ,לחן :דני עמיהוד

ּומה יַחֲ ֹלף?
ָמה י ְִּׁק ֶּרה ָ
שֹואֲ ִּלים הַ כ ַָת ִּבים,
כְׁ ֶּש ְׁלאֹ ֶּרְך כְׁ ִּביש הַ חֹוף
ִּמ ְׁתיַצְׁ ִּבים הַ חֲ צָ ִּבים.
ָמה ְׁב ִּעתֹונֵּי הָ עֶּ ֶּרב
כֹות ֶּרת?
ְׁמבַ ֶּש ֶּרת הַ ֶּ
ְׁתה ִּב ְׁמהֵּ ָרה
בֹוא הַ בַ י ָ
ִּעם הָ רּוחַ הַ ְׁק ִּר ָירה
ְׁתה ִּב ְׁמהֵּ ָרה
בֹוא הַ בַ י ָ
ִּעם הָ רּוחַ הַ ְׁק ִּר ָירה.

אדון הסליחות
מילים :מן התפילה ,לחן :עממי

אֲ
בֹוחֵּ ן ְׁלבָ בֹות
גֹולֶּ ה עֲמּוקֹות
דֹובֵּ ר צְׁ ָדקֹות

דֹון הַ ְׁס ִּליחֹות

הָ
ָו ִּתיק ְׁבנֶּחָ מֹות
זֹוכֵּר ְׁב ִּרית אָ בֹות
ֹוקר כְׁ לָ יֹות
ח ֵּ
דּור ְׁבנִּ ְׁפלָ אֹות

חָ טָ אנּו ְׁלפָ נֶּיָך ַרחֵּ ם עָ לֵּ ינּו
Dm

ט
ֹודעַ כָל נִּ ְׁס ָתרֹות
י ֵּ
כֹובֵּ ש עֲֹונֹות
לֹובֵּ ש צְׁ ָדקֹות

ּומ ִּטיב לַ ְׁב ִּריֹות
ֹוב ֵּ

ָמ
נ ָֹורא ְׁת ִּהלֹות
סֹולֵּ חַ עֲֹונֹות
עֹונֶּה ְׁבעֵּ ת צָ רֹות
לֵּ א זַכִּ יֹות

חָ טָ אנּו ְׁלפָ נֶּיָך ַרחֵּ ם עָ לֵּ ינּו

פ
צֹופֶּ ה ע ֲִּתידֹות
ק ֵֹּורא הַ דֹורֹות
רֹוכֵּב ע ֲָרבֹות
ֹומעַ ְׁת ִּפלֹות
ש ֵּ
ת ִּמים ֵּדעֹות
ְׁ
ֹועֵּ ל יְׁשּועֹות

חָ טָ אנּו ְׁלפָ נֶּיָך ַרחֵּ ם עָ לֵּ ינּו

שלומית בונה סוכת שלום
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לֹומית בֹונָה סֻ כָה
ְׁש ִּ
מּואֶּ ֶּרת וִּירֻ ָקה
ֲסּוקה הַ יֹום
עַ ל כֵּן ִּהיא ע ָ
וְׁאֵּ ין זֹו ְׁס ָתם סֻ כָה
מּואֶּ ֶּרת וִּירֻ ָקה -
לֹומית בֹונָה סֻ כַת ָשלֹום
ְׁש ִּ

ִּהיא ל ֹא ִּת ְׁשכַח לָ ִּשים
לּולָ ב וַהֲ ַד ִּסים
עָ נָף ֶּשל ע ֲֵּרבָ ה ָירֹק
ִּרמֹון ְׁבתֹוְך עָ לָ יו
ְׁוכָל פֵּ רֹות הַ ְׁס ָתו
ִּעם ֵּריחַ בֻ ְׁס ָתנִּים ָרחֹוק

ֹאמר
לֹומית ת ַ
ּוכְׁ ֶּש ְׁש ִּ
ִּה ִּביטּו ,זֶּה נִּ גְׁ ַמר!
י ְִּׁק ֶּרה ָדבָ ר נִּ ְׁפלָ א ִּפ ְׁתאֹום:
יָבֹואּו הַ ְׁשכֵּנִּים
כֻלָ ם בַ הֲ מֹונִּים -
ּולכֻלָ ם י ְִּׁהיֶּה ָמקֹום
ְׁ
וְׁאָ ז ִּמתֹוְך הַ ְׁסכְָך
יָצִּ יץ לֹו ְׁויִּזְׁ ַרח
כֹוכָב בָ ִּהיר כְׁ יַהֲ לֹום:
ְׁשלֹום סֻ כַת ְׁפלָ ִּאים
ּומה נ ִָּעים -
ַמה טֹוב ַ
לֹומית בָ נְׁ ָתה סֻ כַת ָשלֹום!
ְׁש ִּ

סוכת שלום

יורם טהרלב ,יאיר קלינגר

עָ מֹק עָ מֹק אֲ נִּ י עֹוד ְׁמבַ ֵּקש ִּלי
סֻ כַת ָשלֹום וְׁצֵּ ל הַ ְׁתאֵּ נָה
אֲ בָ ל כָעֵּ ת אֵּ ינֶּנִּי ִּמ ְׁתעַ ֵּקש עֹוד
ִּאם ל ֹא עַ כְׁ ָשו  -אּולַ י ְׁבעֹוד ָשנָה.
ֶּש ַרק י ְִּׁהיֶּה ָמה ֶּשהָ יָה עַ ד הֵּ נָה
בֵּ ין הַ זְׁ ַמנִּים הַ ְׁמ ַשנִּים ְׁפנֵּיהֶּ ם
ֶּש ַרק אֵּ ַדע לָ חּוש עֹוד אֶּ ת הָ אֹ ֶּשר
בַ ְׁדבָ ִּרים הַ מּובָ נִּים ֵּמאֲ לֵּ יהֶּ ם.
יורם טהרלב

סוכת שלום

יורם טהרלב ,יאיר קלינגר

ֶּש ַרק י ְִּׁהיֶּה ָמה ֶּשהָ יָה עַ ד הֵּ נָה
זֶּה ל ֹא הַ ְׁרבֵּ ה אַ ְך זֶּה כִּ ְׁמעַ ט הַ כֹל
ַרק ֶּשאּוכַל עֹוד ְׁל ִּה ְׁתג ְַׁעגֵּעַ
אֶּ ל הַ ָמחָ ר וְׁל ֹא אֶּ ל הָ אֶּ ְׁתמֹול.
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ֶּש ַרק י ְִּׁהיֶּה ָמה ֶּשהָ יָה עַ ד הֵּ נָה.

יאיר קלינגר

סוכת שלום

יורם טהרלב ,יאיר קלינגר

ֶּש ַרק י ְִּׁהיֶּה ָמה ֶּשהָ יָה עַ ד הֵּ נָה
ֶּשיִּ ָשאֵּ ר ִּלי פָ ַתח לַ חֲ ֹלם
עֹודנָה
כְׁ ֶּשהָ אַ הֲ בָ ה חַ ָמה ֶּ
כְׁ יֶּלֶּ ד ָקט ֶּש ְׁבעֵּ ינָיו הַ תֹם.
עָ מֹק עָ מֹק אֲ נִּ י עֹוד ְׁמבַ ֵּקש ִּלי
סֻ כַת ָשלֹום לָ נּוחַ ְׁבצִּ לָ ּה
אַ ְך ַמאֲ ִּמין כִּ י הַ ְׁמעַ ט ֶּשיֵּש ִּלי
יֹותר ִּמכָל ְׁת ִּפלָ ה.
גַם הּוא הַ ְׁרבֵּ ה ֵּ

סוכת שלום

יורם טהרלב ,יאיר קלינגר

ֶּש ַרק י ְִּׁהיֶּה ָמה ֶּשהָ יָה עַ ד הֵּ נָה
זֶּה ל ֹא הַ ְׁרבֵּ ה אַ ְך זֶּה כִּ ְׁמעַ ט הַ כֹל
ַרק ֶּשאּוכַל עֹוד ְׁל ִּה ְׁתג ְַׁעגֵּעַ
אֶּ ל הַ ָמחָ ר וְׁל ֹא אֶּ ל הָ אֶּ ְׁתמֹול.
ֶּש ַרק י ְִּׁהיֶּה
ָמה ֶּשהָ יָה
עַ ד הֵּ נָה.
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עץ הרימון

יעקב אורלנד ,ידידיה אדמון

עֵּ ץ הָ ִּרמֹון נ ַָתן ֵּריחֹו
בֵּ ין יָם הַ ֶּמלַ ח ִּל ִּיריחֹו,
דּודָך ִּמנְׁ דֹוד,
חֹומ ִּתי ,גְׁ ְׁ
ָ
ָשב,
דֹודְך ִּמדֹוד.
ָשבַ ,ת ָמ ִּתיֵּ ,
אֹופיר ּוצְׁ ִּרי גִּ ְׁלעָ ד,
אֹוצְׁ רֹות ִּ
ֶּרכֶּב ִּמצְׁ ַריִּם ָשלַ ְׁל ִּתי לָ ְך ,בַ ת.
אֶּ לֶּ ף הַ זֶּ ֶּמר אֶּ ְׁתלֶּ ה ְׁלָך ָמגֵּן
ִּמן הַ יְׁ אֹור עַ ד הַ י ְַׁר ֵּדן.
יעקב אןרלנד

עץ הרימון

יעקב אורלנד ,ידידיה אדמון

אַ ְׁת כְׁ לּולָ ה ִּמכָל כָלֹות,
אֶּ ת ְׁדגּולָ ה כְׁ נִּ ְׁדגָלֹות.
ְׁש ַתיִּם עֵּ י ַניְִּך כִּ ְׁש ָתיִּים יֹונִּ ים
וְׁקֹול קֹולֵּ ְך פַ עֲמֹונִּ ים.
ְׁלָך הַ ְׁתרּועֹותְׁ ,לָך הַ זֵּ ִּרים,
בֹורים,
ְׁלָך כָל ִּש ְׁלטֵּ י הַ גִּ ִּ
ּומה ְׁרבָ בָ ה?
ָמה ִּלי חֵּ יל אֶּ לֶּ ף ָ
ְׁלבָ ִּבי ֵּמת ֵּמאַ הֲ בָ ה.

עץ הרימון

יעקב אורלנד ,ידידיה אדמון

ָשב אֶּ ל הַ ֶּק ֶּשתָ ,שב הַ חֵּ ץ,
ָשב הָ ִּרמֹון אֶּ ל ר ֹאש הָ עֵּ ץ,
לָ ְך וְׁאֵּ לַ יְִּך הַ חַ יִּל יֹ חֵּ ל,
בֹואי כַלָ ה ,כִּ י ֵּרד הֲ לֵּ יל.
ִּ
לָ ְך הַ ְׁתרּועֹות ,לָ ְך הַ זָ ִּרים,
בֹורים,
לָ ְך כָל ִּש ְׁלטֵּ י הַ גִּ ִּ
ּומה ְׁרבָ בָ ה?
ָמה ִּלי חֵּ יל אֶּ לֶּ ף ָ
ְׁלבָ ִּבי ֵּמת ֵּמאַ הֲ בָ ה.

החיפושיות

לו יהי
עֹוד יֵּש ִּמ ְׁפ ָרש לָ בָ ן בָ אֹ פֶּ ק
מּול עָ נָן ָשחֹ ר כָבֵּ ד
כֹל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
ו ְִּׁאם בַ חַ לֹונֹות הָ עֶּ ֶּרב
אֹור נֵּרֹות הַ חַ ג רֹועֵּ ד
כֹל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
לּו י ְִּׁהי ,לּו י ְִּׁהי,
אָ נָא לּו י ְִּׁהי –
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
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עֹומד בַ ֶּדלֶּ ת
ִּאם הַ ְׁמבַ ֵּשר ֵּ
ֵּתן ִּמלָ ה טֹובָ ה ְׁב ִּפיו,
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
ִּאם נ ְַׁפ ְׁשָך לָ מּות שֹואֶּ לֶּ ת
ּומאָ ִּסיף –
ִּמ ְׁפ ִּריחָ ה ֵּ
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.

לּו י ְִּׁהי לּו י ְִּׁהי...

לו יהי
שֹומעַ ,
ֵּ
ָמה קֹול עֲנֹות אֲ נִּי
קֹול שֹופָ ר וְׁקֹול תֻ ִּפים
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
לּו ִּת ָש ַמע ְׁבתֹוְך כָל אֵּ לֶּ ה
גַם ְׁת ִּפלָ ה אַ חַ ת ִּמ ִּפי
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
לּו י ְִּׁהי ,לּו י ְִּׁהי,
אָ נָא לּו י ְִּׁהי –
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
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ְׁבתֹוְך ְׁשכּונָה ְׁקטַ נָה מּוצֶּ לֶּ ת
בַ יִּת ָקט ִּעם גַג אָ דֹם
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
זֶּה סֹוף הַ ַקיִּץ סֹוף הַ ֶּד ֶּרְך,
ֵּתן לָ הֶּ ם לָ שּוב הֲ לֹום,
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.

לּו י ְִּׁהי לּו י ְִּׁהי...

לו יהי
ו ְִּׁאם ִּפ ְׁתאֹום יִּזְׁ ַרח ֵּמאֹ פֶּ ל
ֹאשנּו אֹור כֹוכָב,
עַ ל ר ֵּ
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
ְׁתן גַם כֹחַ
אָ ז ֵּתן ַש ְׁלוָה ו ֵּ
ְׁלכָל אֵּ לֶּ ה ֶּשנ ֹאהַ ב,
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
לּו י ְִּׁהי ,לּו י ְִּׁהי,
אָ נָא לּו י ְִּׁהי –
כָל ֶּשנְׁ בַ ֵּקש לּו י ְִּׁהי.
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נעמי שמר

הביטלסLet it be -
הגשש החיוור -לו יהי

יש לי חג
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כְׁ ֶּש ְׁתאַ לֵּ ם ְׁתרּועַ ת הַ פֶּ ְׁס ִּטיבָ ִּלים
יְׁלַ ְׁב ְׁלבּו ִּש ֵּירי אַ הֲ בָ ִּתי
אֲ נִּ י יָכֹול ִּל ְׁשמֹחַ אֵּ יְך ֶּשבָ א ִּלי
ְׁוזֶּהּו זֶּה הַ חַ ג הָ אֲ ִּמ ִּתי

יֵּש ִּלי יֹום יֹום חַ ג
יֵּש ִּלי חַ ג יֹום יֹום
יֵּש ִּלי יֹום יֹום חַ ג
הַ ְׁללּויָּה
הגשש החיוור

יש לי חג
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יֹוד ִּעים לָ לֶּ כֶּת
הַ ִּתינֹוקֹות ִּפ ְׁתאֹום ְׁ
יֹוד ִּעים ִּפ ְׁתאֹום ִּל ְׁקר ֹא
ּובנֵּי הַ ֵּשש ְׁ
ְׁ
וְׁהָ אֹופֶּ ה אֹופֶּ ה ִּלי אֶּ ת הַ לֶּ חֶּ ם
ְׁוזֶּהּו זֶּה הַ חַ ג בַ הֲ ָדרֹו
יֵּש ִּלי יֹום יֹום חַ ג...
ֶּשם
הֵּ נָה הַ יֹום חָ לַ ף הֲ לַ ְך הַ ג ֶּ
ּובַ ָמרֹום חַ ָמה גְׁ דֹולָ ה ְׁתלּויָה
ֶּשת
אֶּ ל הַ חַ לֹון חֶּ ְׁמ ַדת נ ְַׁפ ִּשי נִּ ג ֶּ
ְׁוזֶּהּו כָל הַ חַ ג – הַ ְׁללּויָּה
יֵּש ִּלי יֹום יֹום חַ ג...

הגשש החיוור

הַ ְׁללּויָּה ִּבגְׁ לַ ל ְׁדבָ ִּרים כָאֵּ לֶּ ה
הַ ְׁללּויָּה אֲ נִּ י ע ֲַדיִּן ָשר
הַ ְׁללּויָּה יֹום יֹום וְׁאֵּ יזֶּה פֶּ לֶּ א
הַ ְׁללּויָּה לַ חַ ג ֶּשל ֹא נִּ גְׁ ַמר
יֵּש ִּלי יֹום יֹום חַ ג...

הגשש החיוור

על הדבש ועל העוקץ
עַ ל הַ ְׁדבַ ש וְׁעַ ל הָ עֹ ֶּקץ,
עַ ל הַ ַמר וְׁהַ ָמתֹוק,
עַ ל ִּב ֵּתנּו הַ ִּתינ ֶֹּקת
ְׁשמֹר אֵּ ִּלי הַ ּטֹוב.

עַ ל הָ אֵּ ש הַ ְׁמבֹעֶּ ֶּרת,
עַ ל הַ ַמיִּם הַ זַ כִּ ים,
ְׁתה
עַ ל הָ ִּאיש הַ ָשב הַ בַ י ָ
ִּמן הַ ֶּמ ְׁרחַ ִּקים.
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עַ ל כָל אֵּ לֶּ ה ,עַ ל כָל אֵּ לֶּ ה,
ְׁשמֹר נָא ִּלי אֵּ ִּלי הַ ּטֹוב.
עַ ל הַ ְׁדבַ ש וְׁעַ ל הָ עֹ ֶּקץ,
עַ ל הַ ַמר וְׁהַ ָמתֹוק.

אַ ל נָא ַתעֲקֹ ר נָטּועַ ,
אַ ל ִּת ְׁשכַח אֶּ ת הַ ִּת ְׁקוָה
הֲ ִּשיבֵּ נִּ י וַאֲ שּובָ ּה
אֶּ ל הָ אָ ֶּרץ הַ ּטֹובָ ה.

ְׁשמֹר אֵּ ִּלי עַ ל זֶּה הַ בַ יִּת,
חֹומה,
עַ ל הַ גַן ,עַ ל הַ ָ
ִּמיָגֹוןִּ ,מפַ חַ ד פֶּ ַתע
ּומ ִּמ ְׁלחָ ָמה.
ִּ
ְׁשמֹר עַ ל הַ ְׁמעַ ט ֶּשיֵּש ִּלי,
עַ ל הָ אֹור וְׁעַ ל הַ ּטַ ף
עַ ל הַ ְׁפ ִּרי ֶּשל ֹא ִּה ְׁב ִּשיל עֹוד
ְׁשנֶּאֱ סַ ף.
ו ֶּ

עַ ל כָל אֵּ לֶּ ה ,עַ ל כָל אֵּ לֶּ ה,
ְׁשמֹר נָא ִּלי אֵּ ִּלי הַ ּטֹוב.
עַ ל הַ ְׁדבַ ש וְׁעַ ל הָ עֹ ֶּקץ,
עַ ל הַ ַמר וְׁהַ ָמתֹוק.
אַ ל נָא ַתעֲקֹ ר נָטּועַ ,
אַ ל ִּת ְׁשכַח אֶּ ת הַ ִּת ְׁקוָה
הֲ ִּשיבֵּ נִּ י וַאֲ שּובָ ּה
אֶּ ל הָ אָ ֶּרץ הַ ּטֹובָ ה.

ְׁמ ַר ְׁש ֵּרש ִּאילָ ן בָ רּוחַ ,
נֹושר כֹוכָב,
ֵּמ ָרחֹוק ֵּ
ִּמ ְׁשאָ לֹות ִּל ִּבי בַ חֹ ֶּשְך
נִּ ְׁר ָשמֹות עַ כְׁ ָשו.
אָ נָאְׁ ,שמֹר ִּלי עַ ל כָל אֵּ לֶּ ה
וְׁעַ ל אֲ הּובֵּ י נ ְַׁפ ִּשי,
עַ ל הַ ֶּש ֶּקט ,עַ ל הַ בֶּ כִּ י
וְׁעַ ל זֶּה הַ ִּשיר.

עַ ל כָל אֵּ לֶּ ה ,עַ ל כָל אֵּ לֶּ ה,
ְׁשמֹר נָא ִּלי אֵּ ִּלי הַ ּטֹוב.
עַ ל הַ ְׁדבַ ש וְׁעַ ל הָ עֹ ֶּקץ,
עַ ל הַ ַמר וְׁהַ ָמתֹוק.
אַ ל נָא ַתעֲקֹ ר נָטּועַ ,
אַ ל ִּת ְׁשכַח אֶּ ת הַ ִּת ְׁקוָה
הֲ ִּשיבֵּ נִּ י וַאֲ שּובָ ּה
אֶּ ל הָ אָ ֶּרץ הַ ּטֹובָ ה.

ִּה ְׁתחַ ְׁדשּות
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ֲעיֵּפּות ִּב ְׁל ִּתי מֻ ְׁסבֶּ ֶּרת
ִּפיק ִּב ְׁר ַכיִּם ל ֹא מּובָ ן
זֹו ָשעָ ה ֶּשל ֹא חֹוז ֶֶּּרת
ְׁלעֹולָ ם  -אֲ בָ ל
יֹודעַ ֶּש ֵּמעֵּ בֶּ ר לַ ִּפנָה
ְׁב ִּל ְׁבָך אַ ָתה ֵּ
אַ הֲ בָ ה חֲ ָד ָשה ַמ ְׁמ ִּתינָה
אַ חֲ ֵּרי הַ חַ גִּ ים י ְִּׁתחַ ֵּדש הַ כֹל
י ְִּׁתחַ ְׁדשּו ְׁויָשּובּו י ְֵּׁמי הַ חֹ ל
הָ אֲ וִּיר ,הֶּ עָ פָ ר ,הַ ֶּמטֶּ ר וְׁהָ אֵּ ש
גַם אַ ָתה ,גַם אַ ָתה ִּת ְׁתחַ ֵּדש

עופרה חזה

ִּה ְׁתחַ ְׁדשּות

מילים ולחן :נעמי שמר

פֹור ִּחים ְׁלפֶּ ַתע
ְׁבגַנְׁ ָך ְׁ
מּורה
בּוביָה גְׁ ָ
ְׁב ִּע ְׁר ְׁ
עֵּ ץ הַ חֲ לֹומֹות
וְׁעֵּ ץ הַ ַדעַ ת טֹוב ו ָָרע
ִּה ְׁס ַתכֵּל עַ ל ֵּכלֶּ יָך
ֶּשהַ ְׁשאָ ַרת בַ חַ צֵּ ר
הַ פַ ִּּטיש ,הַ סֻ לָ ם ,הַ ַמ ְׁע ֵּדר
אַ חֲ ֵּרי הַ חַ גִּ ים י ְִּׁתחַ ֵּדש הַ ֹכל
י ְִּׁתחַ ְׁדשּו ְׁויָשּובּו י ְֵּׁמי הַ חֹ ל
הָ אֲ וִּיר ,הֶּ עָ פָ ר ,הַ ֶּמטֶּ ר וְׁהָ אֵּ ש
גַם אַ ָתה ,גַם אַ ָתה ִּת ְׁתחַ ֵּדש

ִּה ְׁתחַ ְׁדשּות

מילים ולחן :נעמי שמר

בַ ַמסָ ע ֶּשל ֹא נִּ גְׁ ַמר
ּושדֹות הָ אֹור
בֵּ ין ְׁשדֹות הַ צֵּ ל ְׁ
יֵּש נ ִָּתיב ֶּשל ֹא עָ בַ ְׁר ְׁת
ְׁש ַת ֲעבֹר
ו ֶּ
ְׁשעֹון הַ חֹול ְׁ ,שעֹון חַ ֶּייָך
אֹותת ְׁלָך עַ כְׁ ָשו
ְׁמ ֵּ
לָ ַמדֶּ -דלֶּ ת ,לָ ַמד-הָ א ,לָ ַמד-וָו .
אַ חֲ ֵּרי הַ חַ גִּ ים י ְִּׁתחַ ֵּדש הַ ֹכל
י ְִּׁתחַ ְׁדשּו ְׁויָשּובּו י ְֵּׁמי הַ חֹ ל
הָ אֲ וִּיר ,הֶּ עָ פָ ר ,הַ ֶּמטֶּ ר וְׁהָ אֵּ ש
גַם אַ ָתה ,גַם אַ ָתה ִּת ְׁתחַ ֵּדש

סתיו יהודי
מילים :אברהם חלפי ,לחן :יוני רכטר

בֹותי
ְׁהּודי ְׁבאֶּ ֶּרץ אֲ ַ
ְׁס ָתו י ִּ
שֹולֵּ חַ ִּבי
ִּר ְׁמזֵּי אֱ לּול .
כְׁ בָ ר ִּמ ְׁש ַתגְׁ עֹות ִּבי ְׁקצָ ת
פֹורים הַ ְׁקטַ נְׁ טַ נֹות
הַ צִּ ִּ
שֹורקֹות הָ עֶּ צֶּ ב
ְׁ
פּורים.
ֶּשל יֹום הַ כִּ ִּ

ִּת ַקע בַ שֹופָ רֹות
אָ ז י ָ
תחַ ַשע ֲֵּרי ָש ַמיִּם .
ִּל ְׁפ ֹ
ְׁהּודיֹות ִּמן הַ גֹולָ ה
ּופָ נִּים י ִּ
בַ אֲ פַ ְׁרפַ ר ֹנגַּה
י ְַׁרחֲ פּו ִּל ְׁפנֵּי
כִּ סֵּ א אֲ דֹון עֹולָ ם .
ְׁתחֲ נּונִּים
ּובַ ָקשֹות ו ַ
וְׁנִּיצֹוצֹות הַ ְׁרבֵּ ה
ְׁבעֹ ֶּמק עֵּ ינֵּיהֶּ ן.

אברהם חלפי

אריק איינשטיין ויוני רכטר

ַת ְׁרנְׁ גֹול כַפָ רֹות

מילים :יוסי בנאי ,לחן :מיכה שטרית

ִּב ְׁס ָתו ָת ִּמיד ִּב ְׁס ָתו ְׁב ֶּש ֶּקט ְּׁוד ָמ ָמה
רֹונֹותי עַ ל גַב עָ נָן ָקטָ ן
ַ
יֹוצְׁ ִּאים זִּ כְׁ
וְׁהֵּ ם ָש ִּטים לָ הֶּ ם ֵּמעַ ל הָ אֲ ָד ָמה
כְׁ ֵּדי ְׁל ִּה ְׁתבַ ֵּשם ִּמכָל נֹופֵּ י הַ זְׁ ַמן

אֲ נִּ י זֹוכֵּר ַת ְׁרנְׁ גֹול כַפָ רֹות
צִּ פֹור ְׁקטַ נָה עַ ל גַג
ַמ ְׁלאָ כִּ ים ְׁמטַ יְׁ ִּלים עַ ל ִּקירֹות
ַמפָ ה ְׁלבָ נָה ְׁבכָל חַ ג

ּוכְׁ מֹו ָת ִּמיד ִּב ְׁס ָתו אֲ נִּ י נִּ ְׁפ ָרד ְׁבצַ עַ ר
רֹואים אֶּ ת ְׁקצֵּ ה סֹופֹו
ִּמ ַקיִּץ ֶּשעַ כְׁ ָשו ִּ
עֹומד כְׁ מֹו נַעַ ר
ּובֵּ ין עָ ִּלים צְׁ ֵּמ ִּאים אֲ נִּ י ֵּ
ַמ ְׁמ ִּתין ְׁבסַ ְׁק ָרנּות לַ חֹ ֶּרף ֶּשיָבֹוא

ירושלים שנות ה40-

ַת ְׁרנְׁ גֹול כַפָ רֹות

מילים :יוסי בנאי ,לחן :מיכה שטרית

ִּב ְׁס ָתו ָת ִּמיד ִּב ְׁס ָתו חֹוזְׁ ִּרים אֵּ ִּלי קֹולֹות
ֶּש ִּעם הַ זְׁ ַמן חָ ְׁלפּו אָ ְׁבדּו כְׁ בָ ר וְׁאֵּ ינָם
ּות ִּפלֹות
נֹוש ִּאים ִּא ָתם זְׁ ִּמירֹות חַ ג ְׁ
וְׁהֵּ ם ְׁ
נֹוש ִּאים ִּא ָתם עֹולָ ם ֶּש ֶּנעֱלַ ם
וְׁהֵּ ם ְׁ

אֲ נִּ י זֹוכֵּר ַת ְׁרנְׁ גֹול כַפָ רֹות
צִּ פֹור ְׁקטַ נָה עַ ל גַג
ַמ ְׁלאָ כִּ ים ְׁמטַ יְׁ ִּלים עַ ל ִּקירֹות
ַמפָ ה ְׁלבָ נָה ְׁבכָל חַ ג

אֲ בָ ל עָ מֹק ְׁבלֵּ ב נ ְַׁפ ִּשי ָת ִּמיד חֹוז ֶֶּּרת
ּומ ְׁמ ַת ֵּקי סֻ כָר
אֶּ ל דּוכָנִּ ים ֶּשל שּוק ַ
רֹומנְׁ סֹות ְׁרחֹוקֹות ְׁשאֵּ ִּריֹות ָמסֹ ֶּרת
ַ
וְׁעַ ְׁרמֹונִּ ים ֶּשל אֵּ ש ְׁבטַ עַ ם חֹ ֶּרף ַקר

הכותל ,תחילת המאה ה20-

ַת ְׁרנְׁ גֹול כַפָ רֹות

מילים :יוסי בנאי ,לחן :מיכה שטרית

ִּב ְׁס ָתו ָת ִּמיד ִּב ְׁס ָתו אָ ִּבי חֹוזֵּר בַ ֶּש ֶּקט
ֵּמאֶּ ֶּרץ הַ ְׁד ָמ ָמה כֻלֹו ֵּמ ִּאיר פָ נִּ ים
שֹות ֶּקת
ֶּ
וְׁהּוא ַמ ִּביט אֵּ ִּלי וְׁנִּ ְׁש ָמתֹו
עֹושה ַד ְׁרכֹו אֶּ ל ֵּקץ כָל הַ י ִָּמים
ָ
וְׁשּוב
נֹושבֶּ ת
עָ נָן כָחֹ ל הַ לֵּ ב וְׁרּוחַ בֹו ֶּ
קֹור ִּאים אֱ לֵּ י רּוחֹות
ִּמכָל עָ לֶּ ה צָ ֵּמא ְׁ
ּומ ְׁשפָ חָ ה אֹוהֶּ בֶּ ת
אֲ נִּ י רֹואָ ה אַ ִּחים ִּ
ו ְִּׁעיר י ְַׁלדּות ְׁקטַ נָה כֻלָ ּה ַשק אֲ נָחֹות

יוסי בנאי

אֲ נִּ י זֹוכֵּר ַת ְׁרנְׁ גֹול כַפָ רֹות
צִּ פֹור ְׁקטַ נָה עַ ל גַג
ַמ ְׁלאָ כִּ ים ְׁמטַ יְׁ ִּלים עַ ל ִּקירֹות
ַמפָ ה ְׁלבָ נָה ְׁבכָל חַ ג

יוסי בנאי ומיכה שטרית
מתוך התוכנית זהו זה

רק תפילה אשא
י ְֶּׁשנָם י ִָּמים ְׁלל ֹא ַמ ְׁרגֹועַ
בָ ם ל ֹא אֶּ ְׁמצָ א ִּלי נֶּחָ ָמה
ּומֻ כְׁ ָרחָ ה אֲ נִּ י ִּלנְׁ גֹ עַ
ֲש ִּבים ,בָ אֲ ָד ָמה
בַ ע ָ
אֹותּה הַ ֶּד ֶּרְך
ִּל ְׁפסֹ עַ ְׁב ָ
ְׁבתֹוְך ְׁפ ִּריחַ ת הַ כ ְַׁרכ ִֻּמים
ו ְִּׁל ְׁהיֹות כָל כְָך אַ חֶּ ֶּרת
ו ְִּׁל ְׁפרֹחַ עֶּ ֶּרב הַ גְׁ ָש ִּמים.

יורם טהרלב ,חנן יובל

ַרק ְׁת ִּפלָ ה אֶּ ָשא
הֹוי אֵּ ִּלי ,אֵּ ִּלי
ֶּשהַ ֶּש ֶּמש ַת ֲעבֹר עָ לַ י
ו ְִּׁת ְׁראֶּ ה ִּלי שּוב אֶּ ת ִּמ ְׁשעֹולַ י
הֹוי אֵּ ִּלי ,אֵּ ִּלי
ַרק ְׁת ִּפלָ ה אֶּ ָשא
כְׁ ֶּשהַ ֶּש ֶּמש ַת ֲעבֹר עָ לַ י
אֹותי אֶּ ל הַ ַמסָ ע.
ו ְִּׁת ַקח ִּ

רק תפילה אשא
ו ְִּׁאם אָ שּוב אֶּ ל ז ֹאת הָ אָ ֶּרץ
ו ְִּׁאם אֶּ ְׁפסַ ע שּוב בַ ְׁד ָרכִּ ים
הָ אֵּ ם כְׁ ֶּק ֶּדם יַכִּ ירּונִּ י
הָ אֲ נ ִָּשים וְׁהַ ְׁפ ָר ִּחים.

הַ ִּאם אֶּ ְׁמצָ א אֶּ ת כָל הַ יֹ ִּפי
נֹושנָה
אֶּ ת הַ ְׁבאֵּ ר הַ ָ
ְׁתה ָשם כְׁ ֶּשעָ ז ְַׁב ִּתי
אֲ ֶּשר הָ י ָ
עֹוד נֹובַ עַ ת כְׁ בָ ִּראשֹונָה.

יורם טהרלב ,חנן יובל

ַרק ְׁת ִּפלָ ה אֶּ ָשא
הֹוי אֵּ ִּלי ,אֵּ ִּלי
ֶּשהַ ֶּש ֶּמש ַת ֲעבֹר עָ לַ י
ו ְִּׁת ְׁראֶּ ה ִּלי שּוב אֶּ ת ִּמ ְׁשעֹולַ י
הֹוי אֵּ ִּלי ,אֵּ ִּלי
ַרק ְׁת ִּפלָ ה אֶּ ָשא
כְׁ ֶּשהַ ֶּש ֶּמש ַת ֲעבֹר עָ לַ י
אֹותי אֶּ ל הַ ַמסָ ע.
ו ְִּׁת ַקח ִּ

גלגל ענק

מילים ולחן :צוף פילוסוף

אָ ָדם בֹונֶּה בֵּ יתֹו בַ ָדם ְׁו ִּיגַע
ִּמלֵּ ילֹו וְׁיֹומֹו
ּובסֹופָ ּה עַ זָ הַ ,מ ָמש ִּבן ֶּרגַע
ְׁ
הּוא חָ ֶּרב ,כֵּן ,חָ ֶּרב עֹולָ מֹו.

ַמ ְׁעגָל נִּ ְׁפ ָתח ְׁבכָל ָשנָה
ּומ ְׁעגָל נִּ ְׁסלַ ח ְׁבכָל ָשנָה
ַ
ו ְִּׁאם ָדבָ ר ל ֹא ִּה ְׁש ַתנָה
ָמחָ ר ו ַַדאי נִּ צְׁ חַ ק.

עֹוד ָשנָה וְׁעֹוד ָשנָה
הַ זְׁ ַמן הּוא ג ְַׁלגַל ֲענָק
רֹומיו
ּומחָ ר עֹוד יֹום ֶּש ִּמ ְׁמ ָ
ָ
נִּ ְׁדאֶּ ה לַ ֶּמ ְׁרחָ ק.

ַמעֲלֶּ ה כְׁ ֶּשזֶּ ה טֹוב
נֹורא כְׁ ֶּש ָמטָ הִּ ,אם זֶּה ַרע -
וְׁל ֹא ָ
ָת ִּמיד יֵּש עֹוד ְׁב ֵּר ָרה -
הַ זְׁ ַמן הּוא כְׁ מֹו ג ְַׁלגַל ֲענָק.

גלגל ענק

מילים :שמרית אור ,לחן :קובי אושרת

אָ ָדם אֹוהֵּ ב ָת ִּמיד ְׁבתֹם וְׁלַ הַ ט
ְׁביֹומֹו וְׁלֵּ ילֹו
ִּפ ְׁתאֹום כְׁ מֹו רּוחַ פֶּ ֶּרא
נֹודעַ ת
ל ֹא ַ
ֶּנעֱלַ םֶּ ,נעֱלַ ם חֲ לֹומֹו.
עֹוד ָשנָה וְׁעֹוד ָשנָה
הַ זְׁ ַמן הּוא ג ְַׁלגַל ֲענָק
רֹומיו
ּומחָ ר עֹוד יֹום ֶּש ִּמ ְׁמ ָ
ָ
נִּ ְׁדאֶּ ה לַ ֶּמ ְׁרחָ ק.

ַמ ְׁעגָל נִּ ְׁפ ָתח ְׁבכָל ָשנָה
ּומ ְׁעגָל נִּ ְׁסלַ ח ְׁבכָל ָשנָה
ַ
ו ְִּׁאם ָדבָ ר ל ֹא ִּה ְׁש ַתנָה
ָמחָ ר ו ַַדאי נִּ צְׁ חַ ק.

ַמעֲלֶּ ה כְׁ ֶּשזֶּ ה טֹוב
נֹורא כְׁ ֶּש ָמטָ הִּ ,אם זֶּה ַרע -
וְׁל ֹא ָ
ָת ִּמיד יֵּש עֹוד ְׁב ֵּר ָרה -
הַ זְׁ ַמן הּוא כְׁ מֹו ג ְַׁלגַל ֲענָק.

חיוכים

מילים :לאה נאור ,לחן :אנחל קבראל

ּובכָל ב ֶֹּקר חֲ ָד ָשה ִּהיא
ִּאם עֹולֶּ ה הַ ֶּש ֶּמש ְׁ
ִּאם הַ ְׁפ ָר ִּחים ְׁס ָתם ְׁמחַ יְׁ כִּ ים אֶּ ל הָ עֹולָ ם
ִּאם ִּמ ְׁתג ְַׁלגֵּל הַ גַל ִּמצְׁ חֹוק עַ ד הַ ָש ַמיִּם
אָ ז לָ ָמה גַם אֲ נ ְַׁחנּו ל ֹא נִּ צְׁ חַ ק ִּעם כֻלָ ם?

ִּאם יֵּש עֹוד ִּק ְׁר ָק ִּסים וְׁלֵּ יצָ נִּ ים וְׁל ֹא ְׁבסֵּ פֶּ ר
ִּאם צְׁ חֹוק הַ יְׁ לָ ִּדים נִּ ְׁש ָמע צָ לּול וְׁל ֹא ָרחֹוק
צֹוחֵּ ק הַ שּוק ,הַ יָם ,הַ פַ עֲמֹון ֶּשל בֵּ ית הַ סֵּ פֶּ ר
אָ ז לָ ָמה גַם אֲ נ ְַׁחנּו ל ֹא נִּ ְׁל ַמד ִּלצְׁ חֹוק?

חיוכים

מילים :לאה נאור ,לחן :אנחל קבראל

כְׁ ַדאי ,כְׁ ַדאי ִּל ְׁלמֹד ִּמן הַ ְׁפ ָר ִּחים
ל ֹא ְׁל ַק ֵּמץ בַ ִּחיּוכִּ ים
וְׁהָ עֹולָ םִּ ,ת ְׁראּו ,י ְִּׁהיֶּה ִּפ ְׁתאֹום כֹה טֹוב
ּול ַקּוֹות ,נָסּו ַרק פַ עַ ם
כְׁ ַדאי לַ חֲ ֹלם ְׁ
כְׁ ַדאי ִּלצְׁ חֹ ק ,כְׁ ַדאי ִּל ְׁחיֹות ,כְׁ ַדאי לֶּ אֱ הֹ ב
כְׁ ַדאי גַם ְׁלחַ יְֵּך ,מֻ ָתר ִּלכְׁ עֹ ס
אַ ְך ִּבזְׁ ִּהירּות ל ֹא לַ הֲ רֹס
אֶּ ְׁפ ָשר ִּל ְׁרקֹ ם חֲ לֹום נִּ ְׁפלָ א ְׁביֹום סַ גְׁ ִּריר
יֹותר ו ַַדאי ,אֲ בָ ל בֵּ ינְׁ ַתיִּם
הַ כֹל י ְִּׁהיֶּה עֹוד טֹוב ֵּ
אֶּ ְׁפ ָשר ִּל ְׁבכֹות ְׁלל ֹא ִּסבָ ה ,אֶּ ְׁפ ָשר גַם לָ ִּשיר.

חיוכים

מילים :לאה נאור ,לחן :אנחל קבראל

אָ ָדם הֹולֵּ ְך בָ ִּעיר ו ְִּׁהיא ֶּשלֹו ו ְִּׁהיא ז ָָרה לֹו
שֹותק
ֵּ
שֹותק וְׁהָ עֹולָ ם כֻלֹו
ֵּ
וְׁהּוא
ְׁלפֶּ ַתע ְׁב ִּדיּוק מּולֹו ִּתינ ֶֹּקת ִּה ְׁתחַ יְׁ כָה לֹו
וְׁהָ אָ ָדם צֹוחֵּ ק וְׁהָ עֹולָ ם כֻלֹו צֹוחֵּ ק

נֹוש ֶּקת ֶּש ֶּמש אֶּ ת הָ ִּעיר הַ ְׁמאֹ הֶּ בֶּ ת
וְׁשּוב ֶּ
נֹושק לַ סֶּ לַ ע שּוב וָשּוב
גַל שֹובָ ב ו ְַׁקל ֵּ
נֹושק לַ צֵּ ל וְׁהַ פַ ִּסים אֶּ ת הָ ַרכֶּבֶּ ת
הָ אֹור ֵּ
ַרק אָ נּו שֹוכְׁ ִּחים ָמה ֶּשכָל כְָך כָל כְָך חָ שּוב

חיוכים

מילים :לאה נאור ,לחן :אנחל קבראל

כְׁ ַדאי ,כְׁ ַדאי ִּל ְׁלמֹד ִּמן הַ ְׁפ ָר ִּחים
ל ֹא ְׁל ַק ֵּמץ בַ ִּחיּוכִּ ים
וְׁהָ עֹולָ םִּ ,ת ְׁראּו ,י ְִּׁהיֶּה ִּפ ְׁתאֹום כֹה טֹוב
ּול ַקּוֹות ,נָסּו ַרק פַ עַ ם
כְׁ ַדאי לַ חֲ ֹלם ְׁ
כְׁ ַדאי ִּלצְׁ חֹ ק ,כְׁ ַדאי ִּל ְׁחיֹות ,כְׁ ַדאי לֶּ אֱ הֹ ב
כְׁ ַדאי גַם ְׁלחַ יְֵּך ,מֻ ָתר ִּלכְׁ עֹ ס
אַ ְך ִּבזְׁ ִּהירּות ל ֹא לַ הֲ רֹס
אֶּ ְׁפ ָשר ִּל ְׁרקֹ ם חֲ לֹום נִּ ְׁפלָ א ְׁביֹום סַ גְׁ ִּריר
יֹותר ו ַַדאי ,אֲ בָ ל בֵּ ינְׁ ַתיִּם
הַ כֹל י ְִּׁהיֶּה עֹוד טֹוב ֵּ
אֶּ ְׁפ ָשר ִּל ְׁבכֹות ְׁלל ֹא ִּסבָ ה ,אֶּ ְׁפ ָשר גַם לָ ִּשיר.

סיבה טובה

מילים :אהוד מנור ,לחן :מתי כספי

עֹושה ִּלי ִּענְׁ יָנִּים
ָ
אֵּ יזֶּה פֶּ לֶּ א ִּהיא ל ֹא
סֹופ ִּרים ָשנִּים
אֵּ יזֶּה פֶּ לֶּ א ִּהיא וַאֲ נִּי ְׁ
ַמה הַ פֶּ לֶּ א כְׁ ֶּשרֹוצִּ ים אָ ז ִּמ ְׁש ַתנִּים
ַמה הַ פֶּ לֶּ א כְׁ ָש ָש ִּרים "י ְִּׁהיּו זְׁ ַמנִּים"
ִּהנֵּה זֶּה בָ אִּ ,הנֵּה זֶּה בָ א
הֵּ נָה ִּסבָ ה ִּסבָ ה
כָל כְָך טֹובָ ה ְׁל ַמ ְׁח ָשבָ ה.
ִּהנֵּה זֶּה בָ אִּ ,הנֵּה זֶּה בָ א
הֵּ נָה ִּסבָ ה ִּסבָ ה כָל כְָך טֹובָ ה ְׁלאַ הֲ בָ ה.

סיבה טובה

מילים :אהוד מנור ,לחן :מתי כספי

אֵּ יְך ִּבן ֶּרגַע יֵּש ַמ ֲענֶּה ִּל ְׁשאֵּ לֹות
אֵּ יְך ִּבן ֶּרגַע ִּהיא וַאֲ נִּי חֹוצִּ ים גְׁ בּולֹות
זֶּה הָ ֶּרגַע ֶּשחָ לַ ְׁמנּו ִּב ְׁת ִּפלֹות
זֶּהּו ֶּרגַע ֶּשנִּ כְׁ ַתב ִּל ְׁשנֵּי קֹולֹות.
ִּהנֵּה זֶּה בָ אִּ ,הנֵּה זֶּה בָ א
הֵּ נָה ִּסבָ ה ִּסבָ ה
כָל כְָך טֹובָ ה ְׁל ַמ ְׁח ָשבָ ה.
ִּהנֵּה זֶּה בָ אִּ ,הנֵּה זֶּה בָ א
הֵּ נָה ִּסבָ ה ִּסבָ ה כָל כְָך טֹובָ ה ְׁלאַ הֲ בָ ה.

סיבה טובה

מילים :אהוד מנור ,לחן :מתי כספי

אֵּ ין לָ ַדעַ ת ָמה עֹוד יֵּלֶּ ד הַ יֹום הַ זֶּ ה
אֵּ ין לָ ַדעַ ת אֵּ יְך ִּיג ֵָּמר הַ ַמחֲ זֶּה
יֵּש לָ ַדעַ ת אֵּ יְך ִּל ְׁלמֹד ִּמּטָ עּויֹות
עַ ל הַ ַדעַ ת עֹוד עֹולֹות אֶּ ְׁפ ָשרּויֹות.
ִּהנֵּה זֶּה בָ אִּ ,הנֵּה זֶּה בָ א
הֵּ נָה ִּסבָ ה ִּסבָ ה
כָל כְָך טֹובָ ה ְׁל ַמ ְׁח ָשבָ ה.
ִּהנֵּה זֶּה בָ אִּ ,הנֵּה זֶּה בָ א
הֵּ נָה ִּסבָ ה ִּסבָ ה כָל כְָך טֹובָ ה ְׁלאַ הֲ בָ ה.

יחד

מילים :שמרית אור ,לחן :קובי אושרת

טֹובים ֵּמאֵּ לֶּ ה,
עֹוד נ ֵַּדע י ִָּמים ִּ
טֹובים ִּפי אֶּ לֶּ ף
עֹוד נ ֵַּדע י ִָּמים ִּ
ָש ָר ֵּשינּו ַיע ֲִּמיקּו סֶּ לַ ע
כְׁ מֹו אֲ ָרזִּ ים בָ הָ ר.
טֹובים ֵּמאֵּ לֶּ ה,
עֹוד נ ֵַּדע י ִָּמים ִּ
ימיו ֶּשל יָם הַ ֶּמלַ ח,
עֹוד נ ְַׁמ ִּתיק ֵּמ ָ
כְׁ ָש ֶּדה ָירֹק אַ חֵּ ר הַ ֶּשלֶּ ף
כְׁ אֶּ ֶּשד ְׁבלֵּ ב ִּמ ְׁדבָ ר.

יַחַ ד  -כָל הַ ֶּד ֶּרְך,
יַחַ ד  -ל ֹא אַ חֶּ ֶּרת,
נֹושיט ְׁלטֹוב
יָד ְׁביָד ִּ
ֶּשעֹוד יָבֹוא ,בֹוא יָבֹוא.
יַחַ ד  -כָל הַ ֶּד ֶּרְך,
יַחַ ד  -ל ֹא אַ חֶּ ֶּרת,
יַחַ ד ִּאיש אֶּ ל ִּאיש י ְִּׁפ ַתח
אֶּ ת ְׁלבָ בֹו.

יחד

מילים :שמרית אור ,לחן :קובי אושרת

ַרק ִּאם נַאֲ ִּמין ְׁבעֹ ז הָ רּוחַ ,
ַרק ִּאם נַאֲ ִּמין וְׁל ֹא נָנּוחַ
ִּמן הַ ְׁמצָ ִּרים אֶּ ל יָם פָ תּוחַ
כְׁ ַמיִּם ַר ִּבים נִּ ְׁסעָ ר.
ַרק ִּאם נַאֲ ִּמין ו ַַדאי נַצְׁ ִּליחַ ,
ַרק ִּאם נַאֲ ִּמין ו ַַדאי נַגִּ יעַ
בַ י ִָּמים ֶּשל סַ עַ ר בָ ָר ִּקיעַ
כָאֵּ ש הַ ָת ִּמיד נִּ ְׁבעָ ר.

יַחַ ד  -כָל הַ ֶּד ֶּרְך,
יַחַ ד  -ל ֹא אַ חֶּ ֶּרת,
נֹושיט ְׁלטֹוב
יָד ְׁביָד ִּ
ֶּשעֹוד יָבֹוא ,בֹוא יָבֹוא.
יַחַ ד  -כָל הַ ֶּד ֶּרְך,
יַחַ ד  -ל ֹא אַ חֶּ ֶּרת,
יַחַ ד ִּאיש אֶּ ל ִּאיש י ְִּׁפ ַתח
אֶּ ת ְׁלבָ בֹו.

חופשי ומאושר

מילים :דודו ברק ,לחן :בועז שרעבי

ֵּתן אֶּ ת הַ ָש ַמיִּם וְׁהַ ֶּש ֶּמש הַ חַ ָמה
אֹותם ִּמן הַ נְׁ ָש ָמה
ָ
ֵּתן ִּל ְׁראֹות
ֵּתן לַ נֶּפֶּ ש ֶּש ִּת ְׁבעַ ר
ְׁשלַ ח לָ נּו אֹור
ִּשיר לָ נּו ִּשיר ו ָ
ּומאֻ ָשר
ֵּתן ִּל ְׁהיֹות חָ ְׁפ ִּשי ְׁ
ֵּתן יֹום בָ ִּהיר וְׁעֶּ ֶּרב טָ הֹור
צָ חַ ק ְׁבנ ְַׁפ ִּשי ,לָ בָ ן ּומּואָ ר
ּולָך ְׁמאֻ ָשר
בֹאָ ּה חָ ְׁפ ִּשי ְׁ

חופשי ומאושר

מילים :דודו ברק ,לחן :בועז שרעבי

יֵּש י ִָּמים י ִָּפים ֶּשהַ ְׁד ָרכִּ ים בָ הֶּ ם גְׁ דֹולֹות
יֵּש ְׁדבָ ִּרים י ִָּפים גַם בַ לֵּ ילֹות
ְׁשלַ ח לָ נּו אֹור
ִּשיר לָ נּו ִּשיר ו ָ
נֹותר
ְׁוכָל ָמה ֶּשעֹוד ַ
ֵּתן יֹום בָ ִּהיר וְׁעֶּ ֶּרב טָ הֹור
ּומאֻ ָשר
ַרק ִּל ְׁהיֹות חָ ְׁפ ִּשי ְׁ
צָ חַ ק ְׁבנ ְַׁפ ִּשי ,לָ בָ ן ּומּואָ ר
ּולָך ְׁמאֻ ָשר
בֹאָ ּה חָ ְׁפ ִּשי ְׁ

חופשי ומאושר

מילים :דודו ברק ,לחן :בועז שרעבי

עֹוד ְׁת ִּפלָ ה אַ חַ ת אֲ נ ְַׁחנּו נְׁ בַ ֵּקש ִּמ ְׁמָך
עֹוד ְׁת ִּפלָ ה נ ִָּריעַ ְׁל ִּש ְׁמָך
ְׁשלַ ח לָ נּו אֹור
ִּשיר לָ נּו ִּשיר ו ָ
אֹותנּו גַם ָמחָ ר
ָ
זָכּור
ֵּתן יֹום בָ ִּהיר וְׁעֶּ ֶּרב טָ הֹור
ּומאֻ ָשר
ֵּתן ִּל ְׁהיֹות חָ ְׁפ ִּשי ְׁ
צָ חַ ק ְׁבנ ְַׁפ ִּשי ,לָ בָ ן ּומּואָ ר
ּולָך ְׁמאֻ ָשר
בֹאָ ּה חָ ְׁפ ִּשי ְׁ

שיר עם נקי
עֶּ ֶּרב יֹום ַשבָ ת,
ָשעָ ה חָ ֵּמש עַ ד ֵּשש,
ְׁוכָל אֶּ חָ ד כִּ ְׁמעַ ט
שּוב ִּמ ְׁתחַ ֵּדש.
ְׁבכָל ִּש ְׁבעָ ה י ִָּמים
הַ ִּמ ְׁקלָ חֹות ָשרֹות,
הַ ַמיִּם שּוב חַ ִּמים
ְׁבצִּ נֹורֹות.

מילים :אהוד מנור ,לחן :מתי כספי

ִּפזְׁ מֹוןX2 :
ְׁש ִּביל ְׁבאֶּ ְׁמצַ ע ְׁש ִּביל בַ צַ ד,
פּופים אֶּ חָ ד אֶּ חָ ד.
חֲ ִּ
אֵּ יזֶּה נִּ ָקיֹון וָסֵּ ֶּדר,
אֵּ יזֶּה יֹ ִּפי ֶּשל ִּמצְׁ עָ ד.

שיר עם נקי
ַמיִּם וְׁסַ בֹון,
חַ ְׁש ַמל דֹופֵּ ק ָשעֹון,
עֹושים חֶּ ְׁשבֹון
וְׁל ֹא ִּ
ִּעם הַ חֶּ ְׁשבֹון.
ֹשם ְׁלפָ נִּים,
ֵּמי ב ֶּ
וְׁחֻ ְׁלצַ ת ַשבָ ת יָפָ ה,
וְׁזּוג ֶּשל ְׁלבָ נִּים
ְׁלהַ ְׁחלָ פָ ה.

מילים :אהוד מנור ,לחן :מתי כספי

ִּפזְׁ מֹוןX2 :
ְׁש ִּביל ְׁבאֶּ ְׁמצַ ע ְׁש ִּביל בַ צַ ד,
פּופים אֶּ חָ ד אֶּ חָ ד.
חֲ ִּ
אֵּ יזֶּה נִּ ָקיֹון וָסֵּ ֶּדר,
אֵּ יזֶּה יֹ ִּפי ֶּשל ִּמצְׁ עָ ד.

שיר עם נקי
ֶּרגַע ֶּשל חֲ לֹום
לַ גּוף וְׁלַ נְׁ ָש ָמה
אֹומ ִּרים ָשלֹום
כֻלָ ם ְׁ
ּומה נִּ ְׁש ָמע.
ָ
חֹורק
אֲ ִּפלּו גּוף ֵּ
הּוא ַמ ְׁרגִּ יש ִּפ ְׁתאֹום טָ ִּרי,
שֹורק
ְׁוכָל אֶּ חָ ד ֵּ
ִּשיר ִּעם נ ִָּקי.

מילים :אהוד מנור ,לחן :מתי כספי

ִּפזְׁ מֹוןX2 :
ְׁש ִּביל ְׁבאֶּ ְׁמצַ ע ְׁש ִּביל בַ צַ ד,
פּופים אֶּ חָ ד אֶּ חָ ד.
חֲ ִּ
אֵּ יזֶּה נִּ ָקיֹון וָסֵּ ֶּדר,
אֵּ יזֶּה יֹ ִּפי ֶּשל ִּמצְׁ עָ ד.

מחר [גירסת הקורונה]

מילים :שלומי מתיאס ,לחן :נעמי שמר

ָמחָ ר ֵּמהַ קֹורֹונֶּה ל ֹא נַחֲ שֹש

ָמחָ ר ְׁל ַמחֲ לָ ה נִּ ְׁמצָ א ְׁתרּופָ ה

בֵּ ית הַ סֵּ פֶּ ר ל ֹא י ְִּׁהיֶּה כְׁ בָ ר ֵּריק

יֹותר
וְׁאָ ז ל ֹא נְׁ פַ חֵּ ד ֵּ

ָמחָ ר אֶּ ת כָל הַ חֲ בֵּ ִּרים נִּ ְׁפגֹ ש

וְׁזֹו ִּת ְׁהיֶּה ָשעָ ה כָל כְָך יָפָ ה

ּוב ִּש ְׁמחָ ה גַם נִּ ְׁתחַ בֵּ ק
ְׁ

וְׁאֶּ ת סָ בָ א סָ ְׁב ָתא נְׁ בַ ֵּקר

כָל זֶּה אֵּ ינֹו ָמ ָשל וְׁל ֹא חֲ לֹום

כָל זֶּה אֵּ ינֹו ָמ ָשל...

זֶּה נָכֹון כְׁ אֹור בַ צָ הֳ ַריִּם
טֹוב ְׁקצָ ת ִּהגְׁ ז ְַׁמנּו ,ל ֹא ְׁב ִּדיּוק ָמחָ ר

ָמחָ ר ,נִּ ְׁהיֶּה ְׁמיֹ אָ ִּשים פָ חֹות,

אֲ בָ ל ִּאם ל ֹא ָמחָ ר

יאים
ְׁמחֻ זָ ִּקים ְׁוגַם ְׁב ִּר ִּ

אָ ז עֹוד ְׁשבּועַ יִּם?

אּולַ י ,גַם נְׁ גַלֶּ ה בָ נּו כֹוחֹות
ִּל ְׁפתֹר עֹוד כ ַָמה אֶּ ְׁתג ִָּרים

ָמחָ ר ְׁל ַמחֲ לָ ה נִּ ְׁמצָ א ְׁתרּופָ ה

מחר [גירסת הקורונה]

מילים :שלומי מתיאס ,לחן :נעמי שמר

ממחָ ר ,נִּ ְׁהיֶּה ְׁמיֹ אָ ִּשים פָ חֹות,
ָ

יאים
ְׁמחֻ זָ ִּקים ְׁוגַם ְׁב ִּר ִּ
אּולַ י ,גַם נְׁ גַלֶּ ה בָ נּו כֹוחֹות

כָל זֶּה אֵּ ינֹו ָמ ָשל וְׁל ֹא חֲ לֹום

ִּל ְׁפתֹר עֹוד כ ַָמה אֶּ ְׁתג ִָּרים

זֶּה נָכֹון כְׁ אֹור בַ צָ הֳ ַריִּם

טֹוב ְׁקצָ ת ִּהגְׁ ז ְַׁמנּו ,ל ֹא ְׁב ִּדיּוק ָמחָ ר
אֲ בָ ל ִּאם ל ֹא ָמחָ ר
גַם ִּאם עֹוד ל ֹא ָמחָ ר
גַם ִּאם עֹוד ל ֹא ָמחָ ר
אָ ז עֹוד חָ ְׁד ַשיִּם
עֹוד חָ ְׁד ַשיִּם

מתנות קטנות

מילים :נועם חורב ,לחן :רמי קליינשטיין

נֹושם אֶּ ת הָ אֲ וִּיר
זֶּה עֹוד יֹום ִּש ִּשי ֵּ
הָ אֹור וְׁהַ צֵּ ל ְׁמ ַשחֲ ִּקים שּוב תֹופֶּ סֶּ ת
הַ שֻ ְׁלחָ ן עָ רּוְך ְׁתמּונֹות יְׁלָ דֹות עַ ל הַ ִּקיר
ַשיָרֹות ְׁלבָ נֹות חֹוזְׁ רֹות ִּמבֵּ ית כְׁ נֶּסֶּ ת
שֹורט ִּלי אֶּ ת הַ לֵּ ב
וְׁהָ ֵּריחַ הַ זֶּ ה ֶּש ֵּ
ּופֹותחַ ְׁדלָ תֹות
ֵּ
ִּמ ְׁת ַגנֵּב ִּמ ְׁת ַגנֵּב
אֶּ ל אֹ ֶּשר ָקטָ ן אֶּ ל אֹותֹו ִּשיר י ָָשן
ֶּשעֹובֵּ ר אֶּ צְׁ לֵּ נּו ְׁב ֶּמ ֶּשְך דֹורֹות

מתנות קטנות

מילים :נועם חורב ,לחן :רמי קליינשטיין

ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ישהּו ָשלַ ח ִּלי ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ִּמ ֶּ
גּולים ֶּשל אֱ מּונָה
יסים ֶּשל ַכ ָּונָה ִּע ִּ
ְׁר ִּס ִּ
ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ישהּו ָשלַ ח ִּלי ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ִּמ ֶּ
כְׁ מֹו הַ כֹוחַ ְׁל ַקבֵּ ל אֶּ ת ָמה ֶּשאֵּ ין אֶּ ת ָמה ֶּשיֵּש
ָמה עֹוד אֶּ ְׁפ ָשר כְׁ בָ ר ְׁלבַ ֵּקש

מתנות קטנות

מילים :נועם חורב ,לחן :רמי קליינשטיין

זֶּה עֹוד יֹום ִּש ִּשי ִּמ ְׁרפֶּ סֶּ ת ו ְִּׁעתֹון
הַ ֶּש ֶּמש כְׁ מֹו הַ ְׁדאָ גֹות ְׁלאַ ט נִּ ְׁמחֶּ ֶּקת
ַמנְׁ גִּ ינֹות ְׁפשּוטֹות זֹוחֲ לֹות ֵּמהַ חַ לֹון
וְׁשּום ְׁסעָ ָרה כְׁ בָ ר ל ֹא ַת ְׁס ִּתיר פֹ ה אֶּ ת הַ ֶּש ֶּקט

ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ישהּו ָשלַ ח ִּלי ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ִּמ ֶּ
גּולים ֶּשל אֱ מּונָה
יסים ֶּשל ַכ ָּונָה ִּע ִּ
ְׁר ִּס ִּ
ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ישהּו ָשלַ ח ִּלי ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ִּמ ֶּ
כְׁ מֹו הַ כֹוחַ ְׁל ַקבֵּ ל אֶּ ת ָמה ֶּשאֵּ ין אֶּ ת ָמה ֶּשיֵּש
ָמה עֹוד אֶּ ְׁפ ָשר כְׁ בָ ר ְׁלבַ ֵּקש

מתנות קטנות

מילים :נועם חורב ,לחן :רמי קליינשטיין

כִּ י ְׁבנֹו בָ חַ ְׁר ָת
ְׁאֹותנּו ִּק ַד ְׁש ָת
ו ָ
בָ רּוְך אַ ָתה ה'
ְׁמ ַק ֵּדש הַ ַשבָ ת
שֹורט ִּלי אֶּ ת הַ לֵּ ב
וְׁהָ ֵּריחַ הַ זֶּ ה ֶּש ֵּ
ּופֹותחַ ְׁדלָ תֹות
ֵּ
ִּמ ְׁת ַגנֵּב ִּמ ְׁת ַגנֵּב
אֶּ ל אֹ ֶּשר ָקטָ ן אֶּ ל אֹותֹו ִּשיר י ָָשן
ֶּשעֹובֵּ ר אֶּ צְׁ לֵּ נּו ְׁב ֶּמ ֶּשְך דֹורֹות
ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות..

מתנות קטנות

מילים :נועם חורב ,לחן :רמי קליינשטיין

ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ישהּו ָשלַ ח ִּלי ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ִּמ ֶּ
גּולים ֶּשל אֱ מּונָה
יסים ֶּשל ַכ ָּונָה ִּע ִּ
ְׁר ִּס ִּ
ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ישהּו ָשלַ ח ִּלי ַמ ָתנֹות ְׁקטַ נֹות
ִּמ ֶּ
כְׁ מֹו הַ כֹוחַ ְׁל ַקבֵּ ל אֶּ ת ָמה ֶּשאֵּ ין אֶּ ת ָמה ֶּשיֵּש
ָמה עֹוד אֶּ ְׁפ ָשר כְׁ בָ ר ְׁלבַ ֵּקש

בשנה הבאה

מילים :אהוד מנור ,לחן :נורית הירש

בַ ָשנָה הַ בָ אָ ה נ ֵֵּּשב עַ ל הַ ִּמ ְׁרפֶּ סֶּ ת
נֹודדֹות .
פֹורים ְׁ
וְׁנִּ ְׁספֹ ר צִּ ִּ
ְׁשחֲ קּו תֹופֶּ סֶּ ת
יְׁלָ ִּדים ְׁבחֻ ְׁפ ָשה י ַ
בֵּ ין הַ בַ יִּת ְׁלבֵּ ין הַ ָשדֹות .
ֲענ ִָּבים אֲ דֻ ִּמים י ְַׁב ִּשילּו עַ ד הָ עֶּ ֶּרב
עֹוד ִּת ְׁראֶּ ה ,עֹוד ִּת ְׁראֶּ ה
ְׁויֻגְׁ שּו צֹונְׁ נִּים לַ שֻ ְׁלחָ ן .
כ ַָמה טֹוב י ְִּׁהיֶּה
דּומים י ְִּׁשאּו אֶּ ל אֵּ ם הַ ֶּד ֶּרְך
וְׁרּוחֹות ְׁר ִּ
בַ ָשנָה ְׁ ,ב ָשנָה הַ בָ אָ ה.
ְׁשנִּים וְׁעָ נָן .
ִּעתֹונִּים י ָ
עֹוד ִּת ְׁראֶּ ה ,עֹוד ִּת ְׁראֶּ ה
כ ַָמה טֹוב י ְִּׁהיֶּה
בַ ָשנָה ְׁ ,ב ָשנָה הַ בָ אָ ה.

בשנה הבאה

מילים :אהוד מנור ,לחן :נורית הירש

בַ ָשנָה הַ בָ אָ ה נִּ ְׁפרֹש ַכפֹות י ַָדיִּם
מּול הָ אֹור הַ נִּ גָר הַ לָ בָ ן
אֲ נָפָ ה ְׁלבָ נָה ִּת ְׁפרֹש בָ אֹור כְׁ נָפַ יִּם
וְׁהַ ֶּש ֶּמש ִּתזְׁ ַרח ְׁבתֹוכָן.
עֹוד ִּת ְׁראֶּ ה ,עֹוד ִּת ְׁראֶּ ה
כ ַָמה טֹוב י ְִּׁהיֶּה
בַ ָשנָה ְׁ ,ב ָשנָה הַ בָ אָ ה.

בשנה הבאה

מילים :אהוד מנור ,לחן :נורית הירש

בַ ָשנָה הַ בָ אָ ה נִּ ְׁפרֹש ַכפֹות י ַָדיִּם
מּול הָ אֹור הַ נִּ גָר הַ לָ בָ ן
אֲ נָפָ ה ְׁלבָ נָה ִּת ְׁפרֹש בָ אֹור כְׁ נָפַ יִּם
וְׁהַ ֶּש ֶּמש ִּתזְׁ ַרח ְׁבתֹוכָן.
עֹוד ִּת ְׁראֶּ ה ,עֹוד ִּת ְׁראֶּ ה
כ ַָמה טֹוב י ְִּׁהיֶּה
בַ ָשנָה ְׁ ,ב ָשנָה הַ בָ אָ ה.

