
חסיסשרים ונהנים עם יואב 



שיר לאהבה
יחד לב אל לב

אור'תנפתח ונראה 

שבשמיים

יחד לב אל לב

נפתח בתקווה לאהבה

איך שהלב נפתח

חובק את העולם

ובקריאה גדולה

לשיר לאהבה

אפשרהכלאימרו

זה לא מאוחר

השחר כבר עלה

זמן לאהבה

...יחד לב אל לב

ורק אם נאמין

ובלי שום דאווין

בדרך העולה

...יחד לב אל לבזה שיר לאהבה



סלאם

עוד יבוא שלום עלינו

עוד יבוא שלום עלינו

עוד יבוא שלום עלינו

ועל כולם

סלאם

עלינו ועל כל העולם

...סלאם, סלאם



שנה הלכה שנה באה
אני כפיי ארימה

אבא, שנה טובה לך
שנה טובה לך אמא

!שנה טובה , שנה טובה

שנה טובה לדוד גיבור
אשר על המשמרת

ולכל נוטר בעיר בכפר
נמסרת" חזק"ברכת 

!שנה טובה , שנה טובה

שנה טובה טייס אמיץ
רוכב במרום שמיים

ורוב שלום מלח עברי
עושה דרכו במים

שנה טובה לכל עמל
בניר וגם במלט

שנה טובה ומתוקה
לכל ילדה וילד



בראש השנה בראש השנה
פרחה שושנה אצלי בגינה
בראש השנה סירה לבנה

עגנה לה בחוף פתאום
בראש השנה, בראש השנה

ליבנו ענה בתפילה נושנה
שיפה ושונה תהיה השנה

אשר מתחילה לה היום

בראש השנה, בראש השנה
פרחה עננה ברקיע הסתיו

בראש השנה כנר נשמה
נדלק בשדה חצב

בראש השנה בראש השנה
פרחה מנגינה שאיש לא הכיר

ותוך יממה הזמר המה
מכל חלונות העיר



בשנה הבאה נשב על המרפסת
.ונספור ציפורים נודדות

ילדים בחופשה ישחקו תופסת
.בין הבית לבין השדות

עוד תראה, עוד תראה
כמה טוב יהיה

.בשנה הבאה, בשנה

ענבים אדומים יבשילו עד הערב
.ויוגשו צוננים לשולחן

אל אם הדרךישאוורוחות רדומים 
.עיתונים ישנים וענן

...עוד תראה, עוד תראה

בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים
מול האור הניגר הלבן

אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים
.והשמש תזרח בתוכן

...עוד תראה, עוד תראה



בקסבה בחצי היום 

כשהשוק פתוח 

הייתי ככה סתם הולך 

והחזה מתוח 

כולם אומרים איזה קנון 

בסימטאותעובר 

עושים שלום מכל חלון 

!  כל הכבוד

כולם היו יודעים אז טוב מאוד  

יש יותר כבוד -למילמי 

כולם היו יודעים אז טוב מאוד  

יש יותר כבוד -תמיד למי , למילמי 

כל הכבוד
דובי זלצר: לחן, דן אלמגור: מילים

וכשהקרב היה בוער  

והכיתה לא זזה  

:  המפקד היה אומר

!" קזהאתה ראשון יא "

שקזבלןכולם ידעו 

ראשון תמיד לצעוד 

:  ומאחור הם צעקו

!"  כל הכבוד"



אחד הולך עם בחורה 

ביפו בין ערביים 

אם רק ארצה אצלי תהיה  

ישר בין הידיים  

אך לא אפריע לבחור 

שלא יתחיל לרעוד  

כי זה אצלי פשוט 

!  לי יש כבוד-פרינציפ 

כולם היו יודעים אז טוב מאוד  

יש יותר כבוד -למילמי 

כולם היו יודעים אז טוב מאוד  

יש יותר כבוד -תמיד למי , למילמי 

כולם היו יודעים אז טוב מאוד 

יש יותר כבוד  -למילמי 

כולם היו יודעים אז טוב מאוד 

יש יותר כבוד -תמיד למי , למילמי 



אם בא שיכור לאיזה בר 

אני אותו מרגיע  

הוא עף אצלי מן השעון 

בלייה'גישר עד 

אבל אחר כך הוא חוזר 

ובא קטן מאוד 

: מרים כוסית ועוד אומר

!"  כל הכבוד"

כולם היו יודעים אז טוב מאוד 

יש יותר כבוד  -למילמי 

כולם היו יודעים אז טוב מאוד 

יש יותר כבוד -תמיד למי , למילמי 



באלה הידיים עוד לא בניתי כפר 

עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר  

עוד לא גיליתי איך  , עוד לא ציירתי פרח

תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך 

עוד לא אהבתי די
נעמי שמר: מילים ולחן

עוד לא אהבתי די  -אי 

הרוח והשמש על פני  

עוד לא אמרתי די  -אי 

אם לא עכשיו  , ואם לא

אימתי  



עוד לא הקמתי עיר  , עוד לא שתלתי דשא

עוד לא נטעתי כרם על כל גבעות הגיר  

עשיתי ממש במו ידי  הכלעוד לא 

עוד לא אהבתי די  -אי עוד לא אהבתי די  , ניסיתיהכלעוד לא 

הרוח והשמש על פני  

עוד לא אמרתי די  -אי 

אם לא עכשיו  , ואם לא

אימתי  



עוד לא חיברתי שיר  , עוד לא הקמתי שבט

עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר  

זיכרונותיאני עוד לא כתבתי את 

חלומותיעוד לא בניתי לי את בית 

עוד לא אהבתי די  -אי 

הרוח והשמש על פני  

עוד לא אמרתי די  -אי 

אם לא עכשיו  , ואם לא

אימתי  



שיבולת בשדה
ברוחכורעה

.מעומס גרעינים כי רב
ובמרחב הרים
יום כבר יפוח

.השמש כתם וזהב

עורו הוי עורו
שורו בני כפרים

קמה הן בשלה כבר
על פני הכרים

קיצרו שילחו מגל
עת ראשית הקציר

שדה שעורים תמה
,זר חג עוטרת

.שפע יבול וברכה
לקראת בוא הקוצרים

,מזהרתבזוהר 
.חרש לעומר מחכה

הניפוהבו
נירו לכם ניר

,חג לקמה
.עת ראשית קציר

שילחו מגל, קיצרו
.עת ראשית קציר

שיבולת בשדה



,מלאו אסמינו בר ויקבינו יין
הומים מתינוקות, בתינו הומים

-ובהמתנו פורה 
,מכורהמאיתנומה עוד תבקשי 

?ואין עדיין, ואין
,מכורהמאיתנומה עוד תבקשי 

?ואין עדיין, ואין

מלאו אסמינו בר



בלשונות רבות מספור דיברנו 
וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
ורק מקום אחד רצינו ואהבנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
. אל הארץ באנו, ואל הארץ

ונמשכת שיירה 
מן המאה שעברה 

רחוקים כבר היוצאים 
איכרים וחלוצים 

שעמלו עבדו בפרך 
בלי לראות את סוף הדרך 

ועכשיו עוברים אנחנו 
לא שקטנו ולא נחנו 
לא ימשיכו בלעדינו 
זוהי הרפתקת חיינו



מגטאות ומחנות הגחנו 
אל הביצות ואל הישימון הלכנו 

מרוסיה ופולניה , מקצות ערב
הדלקנו אור גם בדימונה

. גם בדגניה
מרוסיה ופולניה , מקצות ערב

הדלקנו אור גם בדימונה
. גם בדגניה

ומכל הגלויות 
ועם כל הבעיות 

עם נוצר וארץ קמה 
ושפה אשר נרדמה 

שוב התחילה מתעוררת 
ומדברתומדברת 

מסביב יהום הסער 
רב הקושי והצער 

אבל יש על מה לשמוח 
. כחיש עוד , יש עוד אומץ



איך ישראל צומחת מסביבנו 
היא חזקה יותר מכל חסרונותינו 

וגם הנגב עוד יהיה פורח 
. ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

וגם הנגב עוד יהיה פורח 
. ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

ומכל הגלויות 
ועם כל הבעיות 

מסביב יהום הסער 
רב הקושי והצער 

אבל יש על מה לשמח 
. כחיש עוד , יש עוד אומץ

ונמשכת שירה 
מן המאה שעברה 

רחוקים כבר היוצאים 
וחלוצים אכרים

שעמלו עבדו בפרך 
בלי לראות את סוף הדרך 

ועכשיו עוברים אנחנו 
לא שקטנו ולא נחנו 
לא ימשיכו בלעדינו 
. זוהי הרפתקת חיינו















?  על מה אתה חולם, ילד של אבא

?  מה בוער לך בלב

, ביחד זה שלם, וכמה טוב שבאת

בעיניים שרואות הכול  

. אין שום דבר כואב

שנים זולגות כמו מים  

, ישר לשום מקום

.  להיות קרוב, לרוץ רחוק

, יום הופך ללילה ולילה שוב ליום

.  להחזיק חזק ולעולם לא לעזוב

כי זמן לא עוצר

.מסך עשן, נשרף, הוא עף

. שוט על ענן, תפוס ירח, היה לאילן

וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת 

, לטרוף את העולם, בהכול

. אל תפחד ליפול

. הכול מחכה רק לך, ילד שלי

, ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך

.  עוזב אותךאנ׳לאעד סוף העולם 

. לך רק בדרך שלך, ילד שלי

ילד של אבא



, רואה בך אותי-ילד של אבא 

.  את הילד שהייתי בעצמי

וכל מה שקורה לך 

,  מרגיש כאילו לי

.  ללמוד שוב מחדש מה אני ומי

, הכול נמצא בך, קדימה והלאה

.  וכל יום חדש הוא הבטחה

בעולם הזה יש צער 

-כמו שיש שמחה 

.  תן לאהבה שלך להוביל אותך

כי זמן לא עוצר

.מסך עשן, נשרף, הוא עף

. שוט על ענן, תפוס ירח, היה לאילן

וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת 

, לטרוף את העולם, בהכול

. אל תפחד ליפול

. הכול מחכה רק לך, ילד שלי

, ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך

.  עוזב אותךאנ׳לאעד סוף העולם 

. לך רק בדרך שלך, ילד שלי



זה עוד יום שישי נושם את האוויר  

האור והצל משחקים שוב תופסת  

השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר  

שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת  

והריח הזה ששורט לי את הלב 

ופותח דלתות מתגנבמתגנב 

אל אושר קטן אל אותו שיר ישן  

שעובר אצלנו במשך דורות  

מתנות קטנות  

מישהו שלח לי מתנות קטנות  

רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה  

מתנות קטנות  

מישהו שלח לי מתנות קטנות  

כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

מה עוד אפשר כבר לבקש  

מתנות קטנות



זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון  

השמש כמו הדאגות לאט נמחקת  

מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון  

ושום סערה כבר לא תסתיר פה את השקט  

מתנות קטנות  

מישהו שלח לי מתנות קטנות  

רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה  

מתנות קטנות  

מישהו שלח לי מתנות קטנות  

כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

מה עוד אפשר כבר לבקש  



כי בנו בחרת  

ואותנו קידשת 

' ברוך אתה ה

מקדש השבת 

והריח הזה ששורט לי את הלב 

ופותח דלתות מתגנבמתגנב 

אל אושר קטן אל אותו שיר ישן  

שעובר אצלנו במשך דורות  

מתנות קטנות  

מישהו שלח לי מתנות קטנות  

רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה  

מתנות קטנות  

מישהו שלח לי מתנות קטנות  

כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

מה עוד אפשר כבר לבקש  



ְמכֹוִנית70 שנה ּבְּ
אני נוסע ּוַמִּביט

ַעל ָמה ָהָיה ּוָמה ִנְהָיה
הֹוִמָיהואיך נפשי עוד 

של הזריחותֵמַהְמָצָדה
ירושלים ַּבְסִליחֹות
ת ואכזיב רֶּ ֵמחֹוף ִכנֶּ

מהמסיבות של תל אביב

אבי חלם והתפלל
לחיות בארץ ישראל

היום ילדי אותי שואל
מה הסיפור של ישראל

כאן זה לב, כאן זה בית
עוזבלא'אנְואֹוָתְך 

שורשים-אבותינו
המנגינות, ַוֲאַנְחנּו הפרחים

ט ַאִחים ַוֲאָחיֹות ֵשבֶּ



אותו רחוב, אותה שכונה
ְתֵריָסר בנים של יעקב
אוספים ביחד נדודים
בתוך תרמיל געגועים

אדם הוא נוף מולדתו
חורט קווים ְּבַכף ָידֹו

בין התפילות ַלְנָדִרים
ריחות פרדס של הדרים

יָה של אימי ּוְבֵעינֶּ
תמיד אמצא את מקומי

על הגיטרה מתנגן
ְמַכֵּון ניגון עתיק שֶּ

כאן זה לב, כאן זה בית
עוזבלא'אנְואֹוָתְך 

שורשים-אבותינו
המנגינות, ַוֲאַנְחנּו הפרחים

ט ַאִחים ַוֲאָחיֹות ֵשבֶּ



תפורהכלמבראשית 
טלאים של הסיפור, טלאים

להתחבר-כמו שתי מילים
ְּבחּוט זהב של משורר

אני שייך, אני מכאן
ְוָכל חבר שלי כמו אח

את הפועמת ִּבְלָבִבי
מערבי-אני מזרח

כאן זה לב, כאן זה בית
עוזבלא'אנְואֹוָתְך 

שורשים-אבותינו
המנגינות, ַוֲאַנְחנּו הפרחים

ט ַאִחים ַוֲאָחיֹות ֵשבֶּ



,זה היה בסוף הקיץ
האוויר היה חמים

הוא רכב על אופניים
לה היה מבט תמים
,הם הביטו בעיניים
וידעו זאת אהבה
והשמש בינתיים

.בים, נעלמה בים

הוא הזמין אותה לגלידה
היא ביקשה קפה הפוך
חיוך, בחיוךהוא לקח אותה הצידה
,בחולצת טריקו הצידה

,ינסים הכחולים'עם הג
.מילים, בלי מיליםאת ריסיה היא הרעידה

הם היו האוהבים הצעירים
ברגעים הכי יפים של החיים

,העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים
.ברגעים הכי יפים של החיים

אהבה בסוף הקיץ



מתחבקים ומסתכלים
בחלונות הראווה

ורואים מול העיניים
אהה, אהבה

-ואחר כך בקולנוע 
הצגת חצות

,אי אפשר עכשיו לשמוע
"...בסוד"הוא אומר לה סוד 

,בואי הנה: הוא אמר לה
וליטף את שיערה

אהה, נשיקההיא הסמיקה ונתנה לו
כך התחיל בסוף הקיץ
,עוד סיפור של אהבה

.התגלתה בהרוהשמש בינתיים

הם היו האוהבים הצעירים
ברגעים הכי יפים של החיים

,העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים
.ברגעים הכי יפים של החיים



אינך יכולה ככה סתם ללכת

אינך יכולה לעזוב אותי

אינך יכולה כי עכשיו שלכת

.יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי

"זה לא כדאי: "אפילו אם תגידי

אין לי , לא: "אפילו אם תגידי

"פנאי

".מעלילךלך : "אפילו אם תגידי
אם רק תבקשי להרגיש בבית

את שחור צמתך חרש אלטף

ואם תבקשי לא לבכות הליל

.אשב לידך וגם אתן לך כתף

...אפילו אם תגידי

אינך

יכולה



ואם תבקשי מעלי לברוח

ילדה קטנה, אפתח את דלתי לך

ואם תבקשי את פני לשכוח

.אתן לך בלחי נשיקה אחרונה

"זה לא כדאי: "אפילו אם תגידי

אין לי , לא: "אפילו אם תגידי

"פנאי

".מעלילךלך : "אפילו אם תגידי



כשעלו הבילויים מלאי תקוות

ויתד תקעו בארץ האבות

בקדחת הם חלו פה

מחמסינים הם סבלו פה

-אבל משהו לחש בלבבות 

אם זה טוב ואם זה רע

.אין כבר דרך חזרה

!אין כבר דרך חזרה

על סוסים רכבו עם חרב ומקל

לגרש כל מתנקש ומתנכל

ברחובות ובגדרה

פתח תקווה וחדרה

ישראל-הם קראו לפלשתינה 

...אם זה טוב ואם זה רע

אין כבר דרך חזרה



,כשעמדה לפרוץ מלחמת העולם

אז הגדוד יצא לשמור על כל העם

-אז העיר בקול רעדה 

?מה יקרה לו בבריגדה

:והגדוד כולו כאיש אחד רעם

אם זה טוב ואם זה רע

.אין כבר דרך חזרה

!אין כבר דרך חזרה
כשהוקמה המדינה באש קרבות

עוד הבריטים לא נטשו את התקוות

נחזור לרגע: הם ביקשו

נחסל פה את הנגע

".בלי טובות: "אך אנחנו רק קראנו

...אם זה טוב ואם זה רע



וביניהם
מאיר בנאי: לחן, מאיר בנאי וענת בנאי: מילים

כך עכבר העיר  

בין בניינים  , לי מספר

שהלילות שבעירו  

הם החיים  
,  וביניהם, וביניהם

אני הולך ואז חוזר 

, וגם מזה, יש בי מזה

יש בי שניהם

ועכבר הכפר 

: כך לי אמר, בתוך שדה

ריח מתוק של פרדסים  

.  זה העיקר



, אז עכבר הכפר

על השקיעות הוא מספר 

,  זה מהעיר, וידידו

.  שוב ממהר

,  וביניהם, וביניהם

אני הולך ואז חוזר 

, וגם מזה, יש בי מזה

יש בי שניהם

,  וביניהם, וביניהם

על שפת הים שקט מוצא  

,  ואז ברחוב סתם נהנה

יש בי את זה



, יש לי ארץ טרופית יפה

, שהשמש ליטפה

.  כל רגע, יש לי ים לעולם

, בכל שנה יש קרנבל

יש גיטרה די טובה  

,  ואהבה ששמה

.  תרזה, אם לא שמעת

ארץ טרופית יפה

אולי בעצם  

,  אני בכלל רק הלך מסכן

אבל אצלי בבית  

, אני החוק, "בוס"אני ה

, כן, כן-אני המלך 

והחולצה שלי היא דגל 

.אהבה וקרנבל וכדורגל



יום בהיר של שמש  

אין שום עננים 

אני וכל החברה 

, אל הים נוסעים

לקחנו את האוטו 

הבנות כבר שם 

כשלחוף נגיע  

שוב אנחנו מתגלשים .  נוציא את הגלשן

רוכבים על הגלים 

הנה בא עוד גל גדול 

רק לא ליפול , זהירות

מחוף בת ים עד הרצליה 

. זה רק אני והגלשן שלי

הגלשן שלי



מחכים במים 

שיבוא הגל 

אם הוא לא גבוה 

אז לא זזים בכלל 

רוח מנשבת  

והים גועש  

רק לזה חיכינו 

שוב אנחנו מתגלשים .אפשר להתגלש

רוכבים על הגלים 

הנה בא עוד גל גדול 

רק לא ליפול , זהירות

מחוף בת ים עד הרצליה 

. זה רק אני והגלשן שלי



שמש כבר שוקעת  

, והים נסגר

כל אחד בבית  

. עצוב שזה נגמר

, זהו סוף לחופש

,  שוב ללימודים

אך לא יהיה בית ספר 

שוב אנחנו מתגלשים .אם יש מחר גלים

רוכבים על הגלים 

הנה בא עוד גל גדול 

רק לא ליפול , זהירות

מחוף בת ים עד הרצליה 

. זה רק אני והגלשן שלי



היא לא יודעת מה עובר עליי
,עכשיו אני מרגיש כאילו

,לא יודע כלום
,עכשיו אני מחיש את צעדי

,היא מסתכלת בחלון
,רואה אותי עובר בחוץ

,היא לא יודעת
.מה עובר עלי

,ירח חם תלוי,בתוך עיניה הכחולות
.בודאי,עכשיו היא עצובה כמוני

,היא מוציאה את בגדי
,תות'תאוכלת לבדה 
.מה עובר עלי, היא לא יודעת

,אמנם אין אהבה שאין לה סוף
,אבל הסוף הזה נראה לי מקולל

,הולך בין האנשים ברחוב
,אואואואואוצועק או 
.תגידו לה



,עכשיו אני ממשיך כאילו
,אבודהכללא 

,זה זז בבטן
,לילותיוהורס את 

,אני חושב שהאהבה שלי איתה
,זה הדבר הכי חשוב

.היא לא יודעת מה עובר עלי

,אמנם אין אהבה שאין לה סוף
,אבל הסוף הזה נראה לי מקולל

,הולך בין האנשים ברחוב
,אואואואואוצועק או 

.תגידו לה



סימן שאתה צעיר





הסיפור שלי הוא קצת מוזר
על בחורה שלא מזמן הכרתי

ואותה אני פוגש בבר כל לילה
יפה קצת משונההיתהוהיא 

וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה

אז יצאנו יחד לבלות
פארק גלגל ענק לא די לה-בלונה

למיטה הספקנו לעלות בלילה
יפה קצת משונההיתההיא 

וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה

הכוכבים דולקים

על אש קטנה



הסיפור שלי הוא קצת מוזר
על בחורה שלא מזמן הכרתי

ואותה אני פוגש בבר כל לילה
והיא הייתה יפה קצת משונה

וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה
והיא הייתה מזן מוזר מזן

כי את הכסף היא דרשה במזומן







היום נעשה משהו בלתי נשכח
שישאיר זיכרון של שמחה מבורך
היום אשלח יד ללטף את ראשך
.היום אגרום לך סוף סוף לחייך

...היום

היום אגרש את העצב מעינייך
אעשה את היום למאושר בחייך

היום תשמעי מה שעוד לא שמעת
.אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט

היום אבשל לך משהו טעים
שיהיה לך נעיםהכלאעשה את 

לא תמיד אני מראה אהבה, נכון
.הקירבהאבל היום אני מבקש את 

כל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו
על כל מה שעובר מעלינו
היום נצא לסיבוב בשכונה

.נשב קצת ביחד על ספסל בגינה

היום נעשה משהו בלתי נשכח
שישאיר זיכרון של שמחה מבורך
היום אשלח יד ללטף את ראשך
.היום אגרום לך סוף סוף לחייך

...היום

היום



גוליית
; דני סנדרסון, יק'אולארצאלון : מילים

דני סנדרסון: לחן

זהו שיר מאוד עצוב  

,  הנושא כזה כאוב

,  אם תשים תחבושת

.  לא יעזור לך שנתיים

הגיבור של הסיפור 

,  להגיד אותו אסור

נגלה רק שהשם שלו  

.כמו אפריים

יום אביב בכפר קטן 

,  ציפורים שרות בגן

נמלה עוברת  

.  אך המנגינה נשארת

בחצר נולד תינוק  

ומיד התחיל לצעוק  

-פריים 'לא קוראים לי "

!"ולא אחרתגולייתשמי 



בגנון אמר שלום 

,  ילדים עברו לדום

בן חמש וכבר הספיק 

.  להביא הביתה סלע

התאמן כל יום שעות 

,  בלהפריע לחיות

יש אומרים היה לו קול 

.  נמוך מים המלח

,  ך פחד ממנו כמו מפיל"כל התנ

,  גיבורים ברחו הביתה

.  גיל'תלוחמים זייפו 

".השד מאשקלון"הם קראו לו 



ך פחד ממנו כמו מפיל  "כל התנ

גיבורים ברחו הביתה  

לוחמים למדו חליל  

.הם קראו לו בשקט מרחוק

בא אלינו  , הנה בא אלינו

גוליית, גולי

מקווה שגם הפעם  

.  הוא יחשוב אותי נחמד

בא אלינו  , הנה בא אלינו

,  גוליית, גולי

,  שלא ידרוך עלימקוה

. יעשה אותי גמד



דוד מלך ישראל  

,  קם בבוקר לטייל

מרחוק רואה המון סואן 

!" הצילו"צועק 

בלי לחשוב יותר מיום  

, התייצב על המקום

חוץ משני גמלים וגדי 

. עוד לא ידעו אז מיהו

,  גוליית נחמד, בוא אלי"

."  שב אצלי על כף היד

"  ?ככה מדברים"

.  באשקלוניתשאל גוליית 

,  דוד מלך התעצבן

!" הרוגטקה תנגן"

,  אבן לעברו ירה

. קלע לו בול בפוני



,  ך אמר תודה והתרגש"כל התנ

, אם תרצה להיות מלכנו"

"  תתקשר מחר בשש

,  ומאז לא שמעו אותם אומרים

בא אלינו  , הנה בא אלינו

גוליית, גולי

מקווה שגם הפעם  

.  הוא יחשוב אותי נחמד

בא אלינו  , הנה בא אלינו

,  גוליית, גולי

,  שלא ידרוך עלימקוה

. יעשה אותי גמד



הוא קנה אותן בזול  

הן היו מלאות בחול  

הוא ניקה אותן בספירט כל  

.  שעתיים

האכיל אותן מרק  

,  כשהקיאו הוא שתק

.הוא לקח אותן לסרט כל יומיים

אבל יום אחד הוא קם 

,  עדיין מנומנם

. בארוןמגפיים'תחיפש 

ובמקום שהן היו 

רק גרביים נשארו  

-ש, בהיגיוןהכלשסיפרו לו את 

המגפיים של ברוך
,  יק'אולארצאלון , דני סנדרסון: מילים

דני סנדרסון: לחן; מנחם זילברמן



נעליים קונים מהר  

.  וגרביים לא חסר

אך מגפיים ומכנסיים  

שתמיד קונים קומפלט 

.  קשה מאוד להשיג אותם כעת

... גיטרהנגני, נגני



לדרכו יצא יחף  

מצונן וגם עייף  

.  וכולו מודע לעומק הצרה

כששאל עובר ושב  

, אם ראה את מגפיו

רק מתוך נימוס נשמיט את 

.התשובה

ברוך תר בכפר ועיר 

,  במצב מאוד שביר

.  הדפרסיה במוחו השתוללה

למדור  , כשפנה חסר אונים

,  חיפוש קרובים

-כי, התרגז עליו פקיד הקבלה



נעליים קונים מהר  

.  וגרביים לא חסר

אך מגפיים ומכנסיים  

שתמיד קונים קומפלט 

.  קשה מאוד להשיג אותם כעת

... גיטרהנגני, נגני



,  "סליחה"אז ההוא אמר 

קיפל את השמיכה  

והלך הביתה בלי לעשות  

.  חכמות

ומאז ועד היום  

,  גם בגשם גם בחום

הן תפורות אצלו ישר  

-כי. לעצמות

נעליים קונים מהר  

.  וגרביים לא חסר

אך מגפיים ומכנסיים  

שתמיד קונים קומפלט 

.קשה מאוד להשיג אותם כעת

ואם אתה לא מאמין  

.תשאל את ברוך



הכוכב של מחוז גוש דן  
עממי: לחן, אהוד בנאי: מילים

במחוז גוש דן בקיץ שעבר  , ברחוב קטן

נערה יפה בדרכי חלפה ושלחה לי חיוך קצר  

מכפות רגליים יחפות עד שיער חום אגוז זוהר  

רק צריך לבדוק אם הייתי ישן או ער  , חיזיון מתוק

מנהר ירקון עד הסמבטיון  

מגליל עד לראש שטן 

כמו אותה עלמה  , לא תמצא תמה

היא הכוכב של מחוז גוש דן 



נשארתי עומד המום  ? בכוכב שביט, האם אני מביט

הפיה בחום  , מי זו היא, שברחוב עבר, אז שאלתי זר

זוהי פרח ארגמן , הוא חייך אלי ואמר לי

היא הכוכב של מחוז גוש דן , שושנת העיר, אבן הספיר

מנהר ירקון עד הסמבטיון  

מגליל עד לראש שטן 

כמו אותה עלמה  , לא תמצא תמה

היא הכוכב של מחוז גוש דן 



בסתר המדרגות  , הסימטאותאחפש בין 

אחרי כוכב חום אגוז זוהר שיאיר לי בלילות  

עד שהיא תחזור לכאן  , נשמתי שבויה, מקטרתי כבויה

הכוכב של מחוז גוש דן , מעל העיר, עד ששוב יאיר

מנהר ירקון עד הסמבטיון  

מגליל עד לראש שטן 

כמו אותה עלמה  , לא תמצא תמה

היא הכוכב של מחוז גוש דן 



אני שוב מתאהב  

משחק עם הלב  

בלילות בלי שינה  

שוב לצאת לגינה

אני שוב מתאהב

ונשבע כבר שלא

וקורא לה לבוא

אני שוב מתגנב

רק לראות מרחוק

אם הצער מתוק

שוב להיות כתינוק

אני שוב מתאהב

ונשבע כבר שלא

וקורא לה לבוא



שם

אהבה  מחכה

ואני עובר  

דרך עצמי

דרך עצמך

שם

אהבה מחכה

ואני עובר

דרך עצמי

דרך עצמך



אני שוב מתאהב  

משחק עם הלב  

בלילות בלי שינה  

שוב לצאת לגינה

אני שוב מתאהב

ונשבע כבר שלא

וקורא לה לבוא

אני שוב מתבזבז

אני שוב מתאכזב

בא הולך ועוזב

אני שוב מסתובב

אני שוב מתאהב

ונשבע כבר שלא

וקורא לה לבוא



שם

אהבה  מחכה

ואני עובר  

דרך עצמי

דרך עצמך

שם

אהבה מחכה

ואני עובר

דרך עצמי

דרך עצמך



את לי החסד ואת לי בית  

ואת שוכנת בליבי  

זה שניים  איתךאת לי השקט 

ואת יושבת בקרבי  

מה שהלב

בחר

איתךבכל השינויים אני נשאר , מכל הלבטים

בכל הכיוונים אני נשאר שלך, בכל הניגונים

מה שהלב שלי בחר  , כי את

את  , אחרי כל מה שהוא עבר

מה שהלב שלי בחר  . כן את

.  את, ואל חיקך תמיד חזר



קרוב אלייך לרגשותייך  

אמיתיזה ואיתך

אנא סלחי לי אם לא אמרתי  

את בחדרי אהבתי

איתךבכל השינויים אני נשאר , מכל הלבטים

בכל הכיוונים אני נשאר שלך, בכל הניגונים

מה שהלב שלי בחר  , כי את

את  , אחרי כל מה שהוא עבר

מה שהלב שלי בחר  . כן את

.  את, ואל חיקך תמיד חזר

את מיוחדת אני יודע  

וזה הסוד שמחבר  

ובלעדייך בלי מילותייך  

אני לבד אני חסר







בגלל הרוח

יהיה מה שיהיה  

אני עוד אשנה  

אני אגשים את חלומי  

נושאי בשורה רעה  

מכות או עוד גזירה  

.  לא ישנו את מהותי

שלצידיאני את והאל 

עוד ננצח  

הכחלא בגלל 

רק בגלל הרוח  

.  הנושבת בגבי

רק בגלל הרוח  

,  במוחי, בתוכי

בנשמתי  

רק בגלל הרוח  

,  בדמי, בתוכי

.  בנשמתי

את שיש לי להגיד

אני עוד אצרח  

אפילו בירח ישמעו  

"   לא כך: "מי שיגיד

אותו לא אשכח  

.  יבוא היום אוכיח צדקתי



יש בי אהבה
בין האפל לנסתר  

בעולמנו המר 

אומרים שיש עוד תקווה  

קוראים לזה אהבה 

ומחכים לבואה  

בין האתמול לעתיד  

בין האוצר לתחתית  

אומרים שיש עוד תקווה  

קוראים לזה אהבה 

ומחכים לבואה  

בין הבלבול לאסון  

תדעו שיש פתרון  

קוראים לזה אהבה 

בין הזיוף לאמת  

בין כל מה שחי 

למת  

ישנה אהבה 

יש בי אהבה 

והיא תתעורר ותיגע  

יש בי אהבה 

והיא תנצח 



בין השפיות לשינה 

בין הילדות לזקנה 

אומרים שיש עוד תקווה  

קוראים לזה אהבה 

ומחכים לבואה

בין האתמול לעתיד  

בין האוצר לתחתית  

אומרים שיש עוד תקווה  

קוראים לזה אהבה 

ומחכים לבואה  

בין הבלבול לאסון  

תדעו שיש פתרון  

קוראים לזה אהבה 

בין הזיוף לאמת  

בין כל מה שחי 

למת  

ישנה אהבה 

יש בי אהבה 

והיא תתעורר ותיגע  

יש בי אהבה 

והיא תנצח 



ואיך שלא
ואיך שלא אפנה לראות

ארצה להיותאיתהתמיד 

שומרת לי היא אמונים

לא מתרוצצת בגנים

וגם אני בין הבריות

לא מתפתה לאחרות

חולות נעים, גלים עולים

.אוושת הרוח בעלים

ובלילותובלילות 

מנגינותביעולותעולות 

ותפילותי, וזרם דק קולח

.נענותלרוח



...שקט עכשיו

וכל אחד עסוק בענייניו

אל הרופא הכי טוב במדינה

בכדי לחשוף עד הסוף

אך התמונה לא משתנה

ואת משמעותןמיליםמילים 

יבוא לו גל לשטוף אותן

אבל אני כרוך אחריה

מחכה לי בלילות

ללכת שבי אחריה

.  לשמוע את הציפורים שרות

...ואיך שלא



היום אולי נדחה את בוא הלילה  

ולא נשאף לאור כוכב  

הן לי ולך יש כל אשר נשאלה  

. כי נאהב, מבלי מילים נדע זאת

היום אולי נדחה את קץ דרכנו  

.  ולא נזכור כי סוף לכל

,  זה המשעול שבו דורכות רגלינו

.  בשני קצותיו הדשא לא יבול

שותקים נאהב כי לי ולך  

,  די בלי מילים שהן לאלה

לאמראשר אינם יודעים 

אחרת  

.כמה יפה פורח הלילך



היום אולי נדחה את העצבת 

,  נלך, אם יד ביד באור

כי רוח כפור בחשכה נושבת  

.  רק במקום בו לא שמעו את שמך

...  שותקים נאהב

היום אולי נדחה בוא השלכת  

.  ולא יוכל לבוא הסתיו

-דרכים רבות הן לאביב ממלכת 

.  אם רק אותן אור חיוכך יאהב

...שותקים נאהב
שותקים נאהב כי לי ולך  

,  די בלי מילים שהן לאלה

לאמראשר אינם יודעים 

אחרת  

.כמה יפה פורח הלילך





לא יכול להוריד ממך את העיניים  

מעינייך הנראות כתגליות  

לא יכול להוריד ממך את העיניים  

משפתייך המפיקות מרגליות  

באמת אחרי כל כך הרבה שנים  

אפילו מהבוקר עוד לפני שתרחצי פנים  

וביושבך ממלמלת למראה 

משתנה כל שניה כל תנועה 

לא יכול להוריד ממך את העיניים  

מתמגנטרק יותר ויותר 

לא יכול להוריד ממך את העיניים  

מתהפנטרק יותר ויותר 

לא יכול להוריד  

ממך את העיניים



וכשכבר נדמה לי שאני עולה על השביל 

שאלי גנך הסודי אותי יוביל  

אז את מכה אותי בסנוורים  דוקא

בקסמי הפשטות של הדברים  

ארגוני נשים מתנפלים עלי בתוכחה  

,  שאני עוזב עלייך את כל עול הבית והמשפחה

מה שנכון  

לא אין לי פנאי  , אבל מה אעשה אין לי פנאי

לא יכול להוריד ממך את עיני  

וכשאת תופסת מרחק את לא כאן בכלל  

אז אני כמו החתן המרחף מהציור של מארק שגל  

כל מקום בו תלכי תדרכי  : זה לך אות

תעמדי ופתאום תחייכי  

לא יכול להוריד ממך  

את העיניים  

יפתייפתייפתי 

אוריד  לאלאלאלאלא 

ממך את העיניים  

יפתייפתייפתי 



שהשמש תעבור עליי
חנן יובל : לחן, יורם טהר לב: מילים

ישנם ימים ללא מרגוע 

בם לא אמצא לי נחמה  

ומוכרחה אני לנגוע 

באדמה  , בעשבים
לפסוע באותה הדרך 

בתוך פריחת הכרכומים  

ולהיות כל כך אחרת 

.ולפרוח ערב הגשמים



רק תפילה אשא  

אלי, הוי אלי

שהשמש תעבור עלי  

ותראה לי שוב את משעולי

אלי, הוי אלי

רק תפילה אשא  

שהשמש תעבור עלי  

.ותיקח אותי אל המסע



ואם אשוב אל זאת הארץ 

ואם אפסע שוב בדרכים 

האם כקדם יכירוני  

.האנשים והפרחים



רק תפילה אשא  

אלי, הוי אלי

שהשמש תעבור עלי  

ותראה לי שוב את משעולי

אלי, הוי אלי

רק תפילה אשא  

שהשמש תעבור עלי  

.ותיקח אותי אל המסע



האם אמצא את כל היופי  

האהבה הנושנה  

שם כשעזבתי  היתהאשר 

.עת אהבתי פעם ראשונה



רק תפילה אשא  

אלי, הוי אלי

שהשמש תעבור עלי  

ותראה לי שוב את משעולי

אלי, הוי אלי

רק תפילה אשא  

שהשמש תעבור עלי  

.ותיקח אותי אל המסע



הוא היושב לו אי שם במרומים
הוא הרופא כל חולים

הוא הנותן רוב שמחה לילדים
הוא העושה משפטים

הוא בשמיים והוא היחיד
הוא הגדול הנורא

שמור נא עלינו כמו ילדים, אלוההוא השומר עלינו מצרה
שמור נא ואל תעזוב

תן לנו אור ושמחת נעורים
תן לנו כוח עוד ועוד

שמור נא עלינו כמו ילדים
שמור נא ואל תעזוב

תן לנו אור ושמחת נעורים
תן לנו גם לאהוב

תפילה



מה כבר נותר לנו עוד בימים
מה כבר נותר כל היום

שמש תקווה והמון מבטים
לילה ויום של חלום

הוא בשמיים והוא היחיד
הוא הגדול הנורא

שמור נא עלינו כמו ילדים, אלוההוא השומר עלינו מצרה
שמור נא ואל תעזוב

תן לנו אור ושמחת נעורים
תן לנו כוח עוד ועוד

שמור נא עלינו כמו ילדים
שמור נא ואל תעזוב

תן לנו אור ושמחת נעורים
תן לנו גם לאהוב



אין לי ראש למילים ארוכות
.ואתה מן מילה ארוכה שכזאת

,ש לחייך"או ידידי וד'צ
.שתבין את הפרחהבתקוה

,קורעת את הים' השמש של פראג
.ואני מפליגה בתוך הכפכפים

,האורות אני שםשיקחולאן 
.ין'דאווהליפסטיק ושאר , עם הלקה

ובא לי שטויות, כי בא לי לרקוד
בא לי לצחוק ולא בא לי עליך
בא לי בימים ובא לי בלילות

".אני פרחה: "בא לי לצעוק

שיר  
הפרחה



,פנים שלא עושות חשבון
.ינס בסטייל שכתוב בעיתון'וג

,בשיערותסלסול נצחי 
.ופוסטרים במקום קירות
,רוצה לאהוב כמו בסרטים

.חתיך שיבוא באנגלית וצבעים
COME ON BABY המטוס מחכה,

.ועוד חלום שלי ממריא לו ובוכה

ובא לי שטויות, כי בא לי לרקוד
בא לי לצחוק ולא בא לי עליך
בא לי בימים ובא לי בלילות

".אני פרחה: "בא לי לצעוק



,פעם כשיהיה לי זמן להיות גדולה
.פעם תיגמר המסיבה

כי בסוף כל פרחה מסתתר שיכון קטן
.בעל לדוגמה ואלף כיווני עשן

ובא לי שטויות, כי בא לי לרקוד
בא לי לצחוק ולא בא לי עליך
בא לי בימים ובא לי בלילות

".אני פרחה: "בא לי לצעוק



השמש זורחת היום בחמש
אני מתחילה אז להתלבש

משהו בתוכי מתרגש
לגור איתו

יש לי חולצת טריקו ירוקה
שעל הגוף היא טיפה הדוקה
למה אני פתאום מסמיקה

לגור איתו
עד שהופעת הייתי קצת עצובה
עד שהגעת חיפשתי עוד אהבה
לא האמנתי שכך אפשר לאהוב

כמה זה  , אּו-ופתאום נדלקתי 
!טוב

לגור איתו



נוסעים ברחוב בין המון אנשים
וטפשיתאני מרגישה קצת זרה 

הם בטח יודעים שאני לא אשתו
לגור איתו

פניו אטומות, אני מחייכת
מה צריך לעשות, מה להגיד

אינני יודעת את כל השיטות
לגור איתו

עד שהופעת הייתי קצת עצובה
עד שהגעת חיפשתי עוד אהבה
לא האמנתי שכך אפשר לאהוב

כמה זה  , אּו-ופתאום נדלקתי 
!טוב



כאן המטבח ושם הסלון
בארוןהכלאני מסדרת 

הנה בגדיו וכאן מיטתי
לגור איתו

שתי ציפורים בתוך כלוב של 
זהב

בלילה כמעט וראיתי כוכב
אינני חולמת כמה זה טוב

עד שהופעת הייתי קצת עצובהלגור איתו
עד שהגעת חיפשתי עוד אהבה
לא האמנתי שכך אפשר לאהוב

כמה זה  , אּו-ופתאום נדלקתי 
!טוב



אור ותכלת בשמיים
ויורד לפתע יום

עננים הופכים למים
קשת עולה במרום

שלל גוונים ואור שמיים
הצובעים את העולם
ויפה הוא שבעתיים

ומחייך לכולם

השיר ביחדעולהעולה 
כשהשמחה בלב פורחת

השיר ביחדעולהעולה 
גדול וקטן

כמו קשת בענן

עולהעולה 



זה לזה רוצים לגשת
יחד מבקשים לחלום

איש לאיש רוקמים פה 
קשת

אלף צבעים לשלום

כך באים לשיר הלילה
עולםקצוימארבעת 

השמחה בלב לא די לה
רגע של אור לכולם

השיר ביחדעולהעולה 
כשהשמחה בלב פורחת

השיר ביחדעולהעולה 
גדול וקטן

כמו קשת בענן



והשיר גובר בינתיים
מקרב את הלבבות
מלאכים פורשים 

כנפיים
ונדלקים הנרות

השיר ביחדעולהעולה 
כשהשמחה בלב פורחת

השיר ביחדעולהעולה 
גדול וקטן

כמו קשת בענן



חשמל זורם 

בכפות ידיך  

מותן ירך וגב 

אהוב אותי  

במשעול שפתיך 

.  ככה לאט עכשיו

רעב בכפות ידיך  

כפור בכפות רגלי 

אהוב אותי במסע 

אליך  

לאט , ככה לאט

. אלי

חשמל זורם בכפות ידיך
לאט , לאט, כך לאט

אהוב אותי  

לאט , לאט, כך לאט

אהוב אותי  

כך בכפות ידיך  

כתף , צוואר, לחי

אהוב אותי במסע אליך  

, ועוד, תן לי יותר ועוד

.ועוד

חשמל זורם בכפות 

ידיך  

אהוב אותי חלש 

אהוב אותי בכפות ידיך  

. ככה לאט נואש

לאט בכפות ידיך  

כתף , צוואר, לחי

אהוב אותי בכפות ידיך  

. לאט לוטף, ככה לאט



שיישבר הלב  , לא לפחד להתאהב

לא לפחד בדרך לאבד  

לקום כל בוקר

ולצאת אל החיים  

ולנסות הכול לפני שייגמר

לחפש מאיפה באנו  

ולחזור בסוף תמיד להתחלה  

למצוא בכל דבר עוד יופי  

ולרקוד עד שנופלים מעייפות  

או אהבה  

מכל הרגעים בזמן למצוא אחד

להגיד שהגענו  , לאחוז בו

תמיד לזכור לרגע לעצור  

ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו  

לחבק אותה בלילה  

כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע  

לנשום אותה עמוק 

לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה

לפני שייגמר



אחרי כל השנים
איתךאחרי כל השנים 

רציתי להגיד לך

אוהב אותך הרבה יותר

מכל מה שנדמה לך

אפשר לראות אצלי זאת בעיניים

בחיי אני אוהב אותך יותר מדי
ממך למדתי איך לקום וגם לסלוח

על מה להתעקש וגם את מה כדאי  

לשכוח

גם בימים קשים שכבר נשברתי

בחיי מעולם לא ויתרת עליי



הכלניצחת את -אני מתבונן בך כל מה שיש בך

זו את בגדול-פתאום זה מכה בי כל מה שיש בי

אני עכשיו מביןאיתךאחרי כל השנים 

הפכת אותי אדם יותר טוב

ולך ליבי מוקיר תודה תמיד תהי לי יחידה

הכלאתן לך הכלעד סוף ימי אתן לך 

כבר לא יכול לשקועאיתךאחרי כל השנים 

הבנתי שצריך גם להקשיב לא רק לשמוע

את כמו משב קריר שמנחם ביום שרב

...אני מתבונן בךאני נשבע אותך לנצח אוהב



,  בתוך ליבי, היא בליבי עכשיו

כמו הרבה צללים  

כמו הרבה שבילים  

.  כמו עשן

, היא בחובי, היא רק שלי עכשיו

כנוף הרבה עלים  

,  כמי נהר כחולים

.עכשיו היא כאן

אהבתיה 

,  אני יודע זאת פתאום

אהבתיה 

.  פתאום היום, פתאום עכשיו

כן היא שלי עכשיו  

,  כמו השיר

,  עולה היא מתוכי

, עולה בכל כוחי

.  כמו השיר



בני אדם , אני קורא בקול

ומרחבי אי שם 

.  וכל רוחות הים והגלים

אם תשמעי אותי 

ואת שירי 

,  המתפרץ כים

צועק אל העולם  

...רק תשמעי

אהבתיה 

,  אני יודע זאת פתאום

אהבתיה 

.  פתאום היום, פתאום עכשיו

כן היא שלי עכשיו  

,  כמו השיר

,  עולה היא מתוכי

, עולה בכל כוחי

.  כמו השיר



,  בתוך ליבי, את בליבי עכשיו

כמו הרבה צללים  

כמו הרבה שבילים  

.  כמו עשן

, את בחובי, את רק שלי עכשיו

כנוף הרבה עלים  

,  כמי נהר כחולים

.עכשיו את כאן

אהבתיה 

,  אני יודע זאת פתאום

אהבתיה 

.  פתאום היום, פתאום עכשיו

כן היא שלי עכשיו  

,  כמו השיר

,  עולה היא מתוכי

, עולה בכל כוחי

.  כמו השיר



ארץארץארץ 
,ארץ, ארץ, ארץ
,תכול אין עבארץ

,כדבש וחלבוהשמש לה
ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה

מה שיהיהיהיה, ונשב בה

ארץ שנאהב
היא לנו אם ואב

ארץ של העם
ארץ לעולם

ארץ בה נחיהארץ בה נולדנו
.יהיה מה שיהיה

,ארץ, ארץ, ארץ
התורהארץ

.ושפת האמונהאת מקור האור
,ארץ, ארץ, ארץ
,יקרהארץ

.שאין זו אגדההן הבטחת

...ארץ שנאהב

,ארץ, ארץ, ארץ
ים אל מול החוף

.בלי סוףופרחים וילדים
בצפון כינרת
בדרום חולות

.ומזרח למערב נושק גבולות

...ארץ שנאהב



מלכות החרמון
כל המילים השמחות

.פרצו שוב כהורה סוערת
,טיפסנו עם כל הרוחות

.אל פסגת החרמון הזוהרת

,עם שחר הלילה נמלט
,טובע העמק באור

,דמשק באופק נבלעת
.גלבוע נושק לתבור

,לו היית לידי
,לו את כאן-לו את כאן 

הייתי נושאך על כפיים
,בענןערפילים, מעל ערפילים

.לקטוף כוכבים בשמיים

-אילו היית כאן איתי 
,הייתי נותן לך מזכרת

,את כל האורות חמדתי
.ועד הכינרתמהבניאס

הייתי מגיש לך מלכות
,טובלת בים של זהב

משלג הייתי תופר לך
.שמלה לבנה כשנהב

...לו היית לידי

,היינו גולשים במדרון
,היינו שוטפים עם הרוח
שותקים בחדוות תימהון
.ונושקים זה לזו לקינוח

אך את לא נמצאת לצידי
-ורק המקלע בידי 

,נשבעתי אבנה לך ארמון
.במלכות החרמוןארמון

...לו היית לידי



שיר העמק

ּבֹועַ  לְּ ַהר ַהּגִּ ,ֹאֶפל ּבְּ

צֵּ סּוס ּדֹוֵהר  .ל ֵצלאֶ ל מִּ

ָעָקה  בֹוהַּ עָ קֹול זְּ ,ף ּגָ

דֹות ֵעמֶ  ְּ ש ּ ֶעאלק מִּ רְּ זְּ .יִּ

י ָיָר  י ה מִּ ָנַפלם ה ש ָ זֶ ּומִּ

פָ  ית ַאלְּ ין ּבֵ ַנֲהָללא ּבֵ ?וְּ

ָלה , ַמה יְּ לֵּ ַמה ּלַ ...?ילמִּ

נּוחָ  ָאה מְּ ֵגעַ ַליָּ ה ּבָ

ּגֹוַע  .ֵמלֶלעָ ּוַמרְּ

ָלה  וֵּ ַליְּ ֵרעַ חִּ ּתָ ש ְּ ר מִּ

דֹות  ֶעאלֵעמֶ ַעל ש ְּ רְּ זְּ .ק יִּ

ה  ַמּטָ ּלְּ ָבנָ ַטל מִּ ,ַעלה מֵ ּולְּ

בֵּ  ָפא ית מִּ .ד ַנֲהָללעַ ַאלְּ

ָלה , ַמה יְּ לֵּ ַמה ּלַ ?ילמִּ

ֶעאל רְּ זְּ יִּ ָמָמה ּבְּ .ּדְּ

ֶארֶ ץ ֶארֶ , ֵעֶמקה נּומָ  פְּ ,תּתִּ

ֶמֶרתלְּ ָאנּו  ש ְּ .ָך מִּ

נֹוֵעעַ  תְּ ָגן מִּ ,ָים ַהּדָ

י צֵ ר ש ִּ ַצלְּ ,לָהֵעֶדר מְּ

דֹוֶתיהָ  י ּוש ְּ צִּ י ַארְּ ,זֹוהִּ

ֶעאלק ֵעמֶ ֶזהוּ  רְּ זְּ .יִּ

ֹבַרךְּ  תְּ ַארְּ ּתְּ תִּ י וְּ לצִּ ַהּלַ

י ּבֵ ָפא מִּ .ָללד ַנהֲ עַ ת ַאלְּ

ָלה , ַמה יְּ לֵּ ַמה ּלַ ...?לימִּ

סמבורסקי. ד–לחן / נ אלתרמן –מילים 



נעמי שמר/ לו יהי 

עוד יש מפרש לבן באופק

מול ענן שחור כבד

.כל שנבקש לו יהי

ואם בחלונות הערב

אור נרות החג רועד

.כל שנבקש לו יהי

מה קול ענות אני שומע

קול שופר וקול תופים

כל שנבקש לו יהי

לו תישמע בתוך כל אלה

גם תפילה אחת מפי

כל שנבקש לו יהי

בתוך שכונה קטנה מוצלת

בית קט עם גג אדום

.כל שנבקש לו יהי

זה סוף הקיץ סוף הדרך

תן להם לשוב הלום

.כל שנבקש לו יהי



ואם פתאום יזרח מאופל

על ראשנו אור כוכב

.כל שנבקש לו יהי

אז תן שלווה ותן גם כוח

לכל אלה שנאהב

.כל שנבקש לו יהי



וכשהשמש יוצאת מעל המים

ומתחיל עוד יום אפור 

ובינתיים אין סיבה

אז אני זוכר שיש שפתיים  

שרוצות אותי קרוב

אני יודע שזכיתי לאהוב

אני זוכר שיש שפתיים  

שרוצות אותי קרוב

ואני יודע שזכיתי לאהוב

וכשהשמש נמחקת בשמיים

והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות

,אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב

אני יודע שזכיתי לאהוב

וכשהרוח אחרי הצהריים

היא מפזרת ענפים קטנים ובינתיים זה נעים

, אז אני זוכר שיש עיניים שרואות אותי קרוב

ואני יודע שזכיתי לאהוב

אני יודע שזכיתי לאהוב

זכיתי לאהוב



חסיסשרים ונהנים עם יואב 


