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ִקים ָלעֹוָלם ְמֻחָזּ
מילים ולחן: אברהם טל

יעֹות ים ַמְרּגִ ּלִ ַהּמִ
ְוָהֶרֶגׁש עֹוד ָסתּום

קֹום ּמָ ה ּבַ ל ִמּלָ ּכָ
ָאר ָאטּום ב ִנׁשְ ְוַהּלֵ

ְך ָיִפים ל ּכָ ִמים ּכָ ְוַהּיָ
ה ל ַהֹחֶרף ַהּזֶ ילֹות ׁשֶ ַהּלֵ

יִרים ִלי ָיִמים ְקסּוִמים ַמְזּכִ

יקֹות ּקֹות ַמְסּפִ י ּדַ ּתֵ ׁשְ
ִני ִלי ָיד ְוִנְצַעד ִמּפֹה ּתְ

ב ּלֵ ם ּבַ ּגּוף, ּגַ ם ּבַ ּגַ
ֵאב ּכְ ִני ָלַגַעת ּבַ ּתְ עֹוד ּתִ

ְך ָיִפים ל ּכָ ִמים ּכָ ְוַהּיָ
ה ל ַהֹחֶרף ַהּזֶ ילֹות ׁשֶ ַהּלֵ

יִרים ִלי ָיִמים ְקסּוִמים ַמְזּכִ
אן... ְדֲאִגי ֲאִני ּכָ ַאל ּתִ

ים ַחּיִ ּבַ ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ
ם ּלָ ים ְמסֹוְבִבים ֶאת ּכֻ ּלִ ְלּגַ ַהּגַ

ְלָחמֹות, ַהִהּפּוִכים ַהּמִ
ִקים ָלעֹוָלם ּסֹוף יֹוְצִאים ְמֻחּזָ ּבַ

ים ים לֹא ַקּלִ ַמּנִ ַהּזְ
ָלִלים ין ַהּצְ ֶנֱעָלם ּבֵ

ֶבָהָלה ִמְתעֹוֵרר ּבְ
ְכָחה ִ ְוִנְמָלט ֵמַהּשׁ

ְך ָיִפים ל ּכָ ִמים ּכָ ְוַהּיָ
ה ל ַהֹחֶרף ַהּזֶ ילֹות ׁשֶ ַהּלֵ

יִרים ִלי ָיִמים ְקסּוִמים ַמְזּכִ
אן... ְדֲאִגי ֲאִני ּכָ ַאל ּתִ

ים ַחּיִ ּבַ ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ
ם ּלָ ים ְמסֹוְבִבים ֶאת ּכֻ ּלִ ְלּגַ ַהּגַ

ְלָחמֹות, ַהִהּפּוִכים ַהּמִ
ִקים ָלעֹוָלם. ּסֹוף יֹוְצִאים ְמֻחּזָ ּבַ
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ע ַמּסָ
מילים ולחן: צליל קליפי ואליעד נחום

ר ִמְתָקֵרב ֹאׁשֶ
ב ּנֵ ִהְצַלְחּתְ ְלִהְתּגַ

ּלֹא עֹוֵזב אֹור ׁשֶ
ְך ֹחׁשֶ ה ּבַ ּלֶ ּוִמְתּגַ

ֵבל ָכל ַקְצוֹות ּתֵ ּבְ
ל ּכֵ הּו ִמְסּתַ ִמיׁשֶ

אֹוֵמר ּתֹוָדה ָלֵאל
ַעל ַאֲהַבת ֱאֶמת

ַאּתְ רֹוֶקֶדת  ֵאיְך ׁשֶ
נּו י רֹוֵקד ִאּתָ ּלִ ב ׁשֶ ם ַהּלֵ ּגַ

נּו ּלָ ים לֹא ְיַכּבּו ֶאת ָהֵאׁש ׁשֶ ַמִים ַרּבִ
ְוַאּתְ ְיֵחָפה, ֲאָדָמה רֹוֶעֶדת

ְך ּיָ י ׁשַ ּתִ ׁשְ ִנים, ִהְרּגַ ָ ל ַהּשׁ ֵאיְך ַאֲחֵרי ּכָ
מֹו סּוָפה נֹוֶדֶדת ר, ּכְ ְדּבָ את ֵמַהּמִ ּבָ

י ֶאת ַעְצִמי, ָמָצאִתי אֹוָתְך ּתִ ׂשְ ִחּפַ ׁשֶ ּכְ

ר רֹוֶצה ְלִהְתַמּכֵ
ר ּבֵ ְתּגַ ּמִ ַלּטֹוב ׁשֶ
ב אֹוֵמר ִאם ַהּלֵ

הּוא יֹוֵדַע ַטח ׁשֶ ּבֶ
ֶכף ִנְתעֹוֵרר ּתֵ

ְלִנּגּון ַאֵחר
לֹא ָצִריְך יֹוֵתר

ֵלם ע ׁשָ ֵיׁש עֹוד ַמּסָ

ַאּתְ רֹוֶקֶדת  ֵאיְך ׁשֶ
נּו ם ַהּכֹוָכִבים רֹוְקִדים ִאּתָ ּגַ

נּו ּלָ ים לֹא ְיַכּבּו ֶאת ָהֵאׁש ׁשֶ ַמִים ַרּבִ

ְוַאּתְ ְיֵחָפה, ֲאָדָמה רֹוֶעֶדת...

ֲאִויר ֶנֱאָחז ּבָ
מילים: חנה גולדברג, לחן: עובד אפרת

ַמִים ֵריִקים ַחת ׁשָ ּתַ
ֲאִויר ים ּבָ ָען ַעל ִמּלִ ִנׁשְ

ד עֹוד אֹוֵחז ּיָ ּבַ
ל ּגּוֵפְך ֶאת ָהֵריַח ׁשֶ

י ׂשֹוֵרף ַגַעּתְ ּבִ ּנָ קֹום ׁשֶ ַהּמָ
ְוַאּתְ ֵאיֵנְך

ֹחִרים ַמִים ׁשְ ַחת ׁשָ ּתַ
ֵאב ל ִמּכְ עֹוֵמד ְמֻקּפָ

ׂש ׁשּוב חֹוֵזר ְלַחּפֵ
ָכה תֹוְך ַהֲחׁשֵ אֹוָתְך ּבְ

ִלְראֹות ִאם ַאּתְ ֲעַדִין ּבֹוָכה
ְוַאּתְ ֵאיֵנְך

קֹום ּבֹו ָעַמְדּתְ ּמָ ּבַ
ָאר ַרק ֲאִויר ִנׁשְ

ִלי ַחְמָצן ּבְ
ֲאִויר ַוֲאִני עֹוֵמד ֶנֱאָחז ּבָ

ֲאִויר ֶנֱאָחז ּבָ
ְוַאּתְ ֵאיֵנְך

ַמִים ׁשֹוְתִקים ַחת ׁשָ ּתַ
יר ר ֶאל ַהּקִ ֲאִני ְמַדּבֵ

ַמְבִטיַח לֹו ׁשּוב
ִביֵלְך ׁשְ ּנֹות ּבִ ּתַ ְלִהׁשְ
ה לֹא ֵיֵלְך ּזֶ ְויֹוֵדַע ׁשֶ

ְוַאּתְ ֵאיֵנְך 

 ... קֹום ּבֹו ָעַמְדּתְ ּמָ ּבַ
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ִלי ב ׁשֶ ַהּלֵ
מילים ולחן: ישי ריבו

ַנִים י ִנְקָרע ִלׁשְ ּלִ ב ׁשֶ ַהּלֵ
ִים ְפָחה ַעל ַהּמַ ּלֹא ָרֲאָתה ׁשִ ָמה ׁשֶ

ם, הֹוֵלם מֹו סּוָפה ִמן ַהּיָ ּכְ
ל ִמְרָים, ּפֹוֵעם ּה ׁשֶ ּפָ מֹו ּתֻ ּכְ

עֹוָלם רּוָפה ּבָ ְוֵאין ּתְ
י ֵמִרים ָיַדִים ּלִ ב ׁשֶ ַהּלֵ

ָבר מֹוֵעד לֹא עֹוֵמד ַעל ָהַרְגַלִים ּכְ
ָבר ָמה ֵאין ּבֹו ּכְ ִלי ׁשֶ ֶבר ּכְ ׁשֶ

ַמִים ֵהם ִלי חֹוָמה ָ ְוַהּשׁ
ה ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ֵאיְך ֶאֱעבֹר ּבְ

ה ָיכֹול ְוַרק ַאּתָ
ִדי ְלָמחֹול ַלֲהֹפְך ִמְסּפְ

ְך ֶאת ַהחֹול ְלַזּכֵ
י ַהּכֹל ְך ּבִ ְלַרּכֵ

י ּלִ ב ׁשֶ ת ַלּלֵ ה ֵמִבין ֵאיְך ָלֶגׁשֶ ְוַרק ַאּתָ
י ּבִ ֵאב ׁשֶ ל ּכְ ְך ּכָ ּכֵ ְמׁשַ

ב א ֶאת ַהּלֵ ְמַרּפֵ
ַנִים י ִנְקָרע ִלׁשְ ּלִ ב ׁשֶ ַהּלֵ

ַמִים ם ׁשָ ם ְוֶחְציֹו ְלׁשֵ ֶחְציֹו ָאׁשֵ
ם, הֹוֵלם מֹו סּוָפה ִמן ַהּיָ ּכְ

ל ִמְרָים, ּפֹוֵעם ּה ׁשֶ ּפָ מֹו ּתֻ ּכְ
ב עֹוָלם, ַלּלֵ רּוָפה ּבָ ְוֵאין ּתְ

ה ָיכֹול ְוַרק ַאּתָ
ִדי ְלָמחֹול ַלֲהֹפְך ִמְסּפְ

ְך ֶאת ַהחֹול ְלַזּכֵ
י ַהּכֹל ְך ּבִ ְלַרּכֵ

י ּלִ ב ׁשֶ ת ַלּלֵ ה ֵמִבין ֵאיְך ָלֶגׁשֶ ְוַרק ַאּתָ
י ּבִ ֵאב ׁשֶ ל ּכְ ְך ּכָ ּכֵ ְמׁשַ

ב א ֶאת ַהּלֵ ְמַרּפֵ

ִציק ַלּצֹאן ּמֵ ְוֵיׁש עֹוד ַצר ׁשֶ
ְצַעק ְלצּור ּיִ ְוֵאין ִציר ׁשֶ

בּור.  ֵלם ְוֵלב ׁשָ ַרק ֲאִני מּול ָים ׁשָ

סה
קמ

ט
יו 

 ר
ר:

איו
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ָלֵתת
מילים: חמוטל בן זאב, לחן: בועז שרעבי

ב ָמה ְוֶאת ַהּלֵ ׁשָ ָלֵתת ֶאת ַהּנְ
ה אֹוֵהב ַאּתָ ׁשֶ ָלֵתת, ָלֵתת ּכְ
ל ְוֵאיְך מֹוְצִאים ֶאת ַהֶהְבּדֵ

ל ין ָלַקַחת ּוְלַקּבֵ ּבֵ ׁשֶ
ְלַמד ָלֵתת ָלֵתת. עֹוד ּתִ

ֶתר ּסֵ ְלַגּלֹות סֹודֹות ּבַ
ר ׁשֶ יר ֶאת ְסַבְך ַהּקֶ ְלַהּתִ

ט ָך ִנְצּבָ ב ּבְ ַהּלֵ ׁשֶ ּכְ
ט. ל ַמּבָ ל ִחּיּוְך ִמּכָ ִמּכָ
ה יֹוֵדַע ה ִנְזָהר ַאּתָ ַאּתָ

ָך ִאיׁש לֹא ׁשֹוֵמַע ְוחּוץ ִמּמְ
ּקּויֹות ין ַהּדַ ּפֹוֵסַע ּבֵ

נּויֹות. עֹות ּפְ א ׁשָ ּוְמַמּלֵ

ָמה... ׁשָ ָלֵתת ֶאת ַהּנְ

ִנים  ָ ה לֹוֵמד ִעם ַהּשׁ ַאּתָ
ְנָיִנים ַיַחד ּבִ ִלְבנֹות ּבְ

ּנּוִיים  ִ ל ַהּשׁ ִלְחיֹות ִעם ּכָ
ים ּה ִסּפּור ַחּיִ ִלְרֹקם ִאּתָ

ים  ְוַלֲעבֹר ָיִמים ָקׁשִ
ים ְמצּוקֹות ְוִרּגּוׁשִ ּבִ
ר  ִמיד ָלַדַעת ְלַוּתֵ ּתָ
ר. ּמֵ ַעם ְלׁשַ ְוֶאת ַהּטַ

ָמה... ׁשָ ָלֵתת ֶאת ַהּנְ

ִפיָלה  תֹוְך ַהּנְ ִלְראֹות ּבְ
ׁש ָמקֹום ִלְמִחיָלה ּיֵ ׁשֶ

ר ׁשּוב ְלַהְתִחיל ִמיד ֶאְפׁשָ ּתָ
ָרִגיל מֹו ּכָ מֹו יֹום ָחָדׁש ּכְ ּכְ

ָלֵתת.

סה
קמ

ט
יו 

 ר
ר:
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ים ּלִ ָאֵמן ַלּמִ
עופרה חזה, מילים ולחן: בצלאל אלוני

ים ּלִ ין ַהּמִ ׁש ִעם ּבֶֹקר אֹור ִמּבֵ ָמה ְנַבּקֵ
ׁש ִעם ּבֶֹקר אֹור ֵמֱאלִֹהים ָמה ְנַבּקֵ

ה ּמָ ה ּתַ ה אֹוֶהֶבת, ִמּלָ ה ְקַטּנָ ִמּלָ
ָמה ׁשָ ל ַהּנְ ּה ִנְמָצא ֶאת ּכָ ּבָ ה ׁשֶ ִמּלָ

נֹות ּוָ ים ַלּכַ ּלִ ָאֵמן ַלּמִ
יִרים ְוַלֲחלֹומֹות ִ ָאֵמן ַלּשׁ

ן ּגַ ּבַ ים ׁשֶ ָלִדים ָהַרּכִ ָאֵמן ַלּיְ
ם ּלָ ל ּכֻ ִמים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ָאֵמן ַלּיָ

לֹום ׁשָ ׁשּוב ּבְ ְלָחמֹות ּתָ ל ַהּמִ ְוִאם ִמּכָ
ִאיר ֶאת ַהּיֹום ּוְבֵעיֶניָך ַהּטֹובֹות ּתָ

ים ּלִ ַיַחד ֶאת ַהּמִ ּתֹק ּבְ ָאז ִנׁשְ
ִמים. ל ַהּיָ ֶהן אֹוִתי ָאַהְבּתָ ּכָ ּבָ

נֹות... ּוָ ים ַלּכַ ּלִ ָאֵמן ַלּמִ

ִמים ָאֵמן ַלּיָ
ָלִדים ָאֵמן ַלּיְ
יִרים ִ ָאֵמן ַלּשׁ

ים ּלִ ָאֵמן ַלּמִ
ָאֵמן!!!

לֹום ָ יר ַלּשׁ ׁשִ
מילים: יענקל'ה רוטבליט, לחן: יאיר 

רוזנבלום, להקת הנח"ל

ֶמׁש ַלֲעלֹות ַלּבֶֹקר ְלָהִאיר, ֶ נּו ַלּשׁ ּתְ
ְחִזיר. ִפּלֹות אֹוָתנּו לֹא ּתַ ּתְ ּבַ ה ׁשֶ ּכָ ַהּזַ

ָבה ֵנרֹו ּוְבָעָפר ִנְטַמן, ר ּכָ ִמי ֲאׁשֶ
ִכי ַמר לֹא ָיִעירֹו לֹא ַיְחִזירֹו ְלָכאן. ּבֶ

ית ָאֵפל, ְחּתִ יב ִמּבֹור ּתַ ִאיׁש אֹוָתנּו לֹא ָיׁשִ
חֹון ּצָ ְמַחת ַהּנִ אן לֹא יֹוִעילּו לֹא ׂשִ ּכָ

ל. יֵרי ַהּלֵ ְולֹא ׁשִ

לֹום ָ יר ַלּשׁ ירּו ׁשִ ָלֵכן, ַרק ׁשִ
ה ִפּלָ ְלֲחׁשּו ּתְ ַאל ּתִ

לֹום ָ יר ַלּשׁ ירּו ׁשִ ׁשִ מּוָטב ּתָ
דֹוָלה. ְצָעָקה ּגְ ּבִ

ָרִחים. ַעד ַלּפְ ֶמׁש ַלֲחֹדר ִמּבַ ֶ נּו ַלּשׁ ּתְ
יחּו ַלהֹוְלִכים. יטּו ְלָאחֹור, ַהּנִ ּבִ ַאל ּתַ
נֹות ּוָ ֶרְך ּכַ ִתְקָוה, לֹא ּדֶ אּו ֵעיַנִים ּבְ ׂשְ
ְלָחמֹות. יר ָלַאֲהָבה ְולֹא ַלּמִ ירּו ׁשִ ׁשִ

ידּו יֹום ָיבֹוא - ּגִ ַאל ּתַ
ָהִביאּו ֶאת ַהּיֹום!
י לֹא ֲחלֹום הּוא ּכִ

רֹות ּכָ ּוְבָכל ַהּכִ
לֹום! ָהִריעּו ַרק ׁשָ

לֹום... ָ יר ַלּשׁ ירּו ׁשִ ָלֵכן, ַרק ׁשִ
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ֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות ׁשֵ
מילים: דורון מדלי, לחן: עידן רייכל

כֹוִנית  ּמְ ָנה ּבַ ְבִעים ׁשָ ׁשִ
יט ֲאִני נֹוֵסַע ּוַמּבִ

ַעל ָמה ָהָיה ּוָמה ִנְהָיה 
ה י עֹוד הֹוִמּיָ ְוֵאיְך ַנְפׁשִ

ִריחֹות  ל ַהּזְ ָצָדה ׁשֶ ֵמַהּמְ
ִליחֹות ּסְ ַלִים ּבַ ְירּוׁשָ

ֶרת ְוַאְכִזיב  ּנֶ ֵמחֹוף ּכִ
ל ָאִביב ל ּתֵ ִסּבֹות ׁשֶ ֵמַהּמְ

ל  ּלֵ ָאִבי ָחַלם ְוִהְתּפַ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלְחיֹות ּבְ

י אֹוִתי ׁשֹוֵאל  ַהּיֹום ַיְלּדִ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ּפּור ׁשֶ ָמה ַהּסִ

אן ֶזה ֵלב  ִית, ּכָ אן ֶזה ּבַ ּכָ

ְואֹוָתְך ַאְנ'לֹא עֹוֵזב
ים  ָרׁשִ ֲאבֹוֵתינּו - ׁשָ

ינֹות ְנּגִ ָרִחים, ַהּמַ ַוֲאַנְחנּו ַהּפְ
ֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות ׁשֵ

כּוָנה, אֹותֹו ְרחֹוב  אֹוָתּה ׁשְ
ל ַיֲעֹקב ִנים ׁשֶ ֵריַסר ּבָ ּתְ
ַיַחד ְנדּוִדים  אֹוְסִפים ּבְ
ְעּגּוִעים ְרִמיל ּגַ תֹוְך ּתַ ּבְ

ָאָדם הּוא נֹוף מֹוַלְדּתֹו 
ַכף ָידֹו ים ּבְ חֹוֵרט ַקּוִ

ָדִרים  ִפּלֹות ַלּנְ ין ַהּתְ ּבֵ
ל ֲהָדִרים ס ׁשֶ ְרּדֵ ֵריחֹות ּפַ

י  ל ִאּמִ ּוְבֵעיֶניָה ׁשֶ
ִמיד ֶאְמָצא ֶאת ְמקֹוִמי ּתָ

ן ַכּוֵ ּמְ יק ׁשֶ ן ִנּגּון ַעּתִ יָטָרה ִמְתַנּגֵ ַעל ַהּגִ

אן ֶזה ֵלב  ִית ּכָ אן ֶזה ּבַ ּכָ
ְואֹוָתְך ַאְנ'לֹא עֹוֵזב

ָרִחים,  ים ַוֲאַנְחנּו ַהּפְ ָרׁשִ ֲאבֹוֵתינּו - ׁשָ
ינֹות ְנּגִ ַהּמַ

ֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות ׁשֵ

פּור  ית ַהּכֹל ּתָ ֵראׁשִ ִמּבְ

ּפּור ל ַהּסִ ְטָלִאים, ְטָלִאים ׁשֶ
ר  ים - ְלִהְתַחּבֵ י ִמּלִ ּתֵ מֹו ׁשְ ּכְ

ל ְמׁשֹוֵרר חּוט ָזָהב ׁשֶ ּבְ
ְך  ּיָ אן, ֲאִני ׁשַ ֲאִני ִמּכָ

מֹו ָאח י ּכְ ּלִ ְוָכל ָחֵבר ׁשֶ
ְלָבִבי ֲאִני ִמְזַרח־ַמֲעָרִבי ַאּתְ ַהּפֹוֶעֶמת ּבִ

אן ֶזה ֵלב  ִית ּכָ אן ֶזה ּבַ ּכָ
ְואֹוָתְך ַאְנ'לֹא עֹוֵזב

ָרִחים,  ים ַוֲאַנְחנּו ַהּפְ ָרׁשִ ֲאבֹוֵתינּו - ׁשָ
ינֹות ְנּגִ ַהּמַ

ֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות ׁשֵ
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ַמְתִחיִלים ֵמָחָדׁש
מילים ולחן: תלמידי ותן חלקנו

ו ַמְתִחיִלים ֶאת ַהּכֹל ֵמָחָדׁש  "ְוַעְכׁשָ
ר ְלַהְפִסיק ִאי ֶאְפׁשָ

ם  ן ֶחְלֵקנּו ָרִציִתי ִלְהיֹות ׁשָ ּתֵ
יק ב ְלַהְסּפִ ׁש ַחּיָ ַמּמָ

חֹוֶזֶרת ֵאַלי  ׁשֶ ּבֶֹקר ּכְ ֶזה קֹוֶרה ִלי ּבַ
ְצָאה ִמּתֹוִכי ּיָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

אן עֹוֵבר ְלָיִדי ַהּכֹל ּכָ ר ׁשֶ אֹוי ֵאיֶזה ֹאׁשֶ

ן ּתֵ ָך ָעַלי ּתִ ּלְ ְוֶאת ָהאֹור ׁשֶ
בֹות  ְחׁשָ ל ַהּמַ ְוַגם ֶאת ּכָ

ן ֲעֹזר ִלי ְלַכּוֵ

אן י ּכָ הּו ִאּתִ ִמיׁשֶ
מילים: דודי בר דוד, אליעד נחום ובניה ברבי, 

לחן: דודי בר דוד, אליעד נחום ובניה ברבי

ַקח ֶאת ַעְצְמָך, ּבֹוא ִנְבַרח 
ְזַרח ָעֵלינּו,  ֶמׁש ּתִ ֶ ֶאל ָמקֹום ּבֹו ַהּשׁ

ְזַרח ָעֵלינּו  ִהיא עֹוד ּתִ
ן,  ּגּון ְלַכּוֵ ן ְוָלֵתת ַלּנִ ּנּוַכל ְלַתּקֵ ֵאין ִלי ָסֵפק ׁשֶ

ה יֹוֵדַע  ן, ַאּתָ אֹוָתנּו הּוא ְיַכּוֵ

ֵיׁש ָמקֹום ִאי ּבֹוֵדד, ְוֵאָליו ֲאִני רֹוֶצה ָלֶלֶכת 
ֶרְך  ּדֶ ד ֶאת ַעְצִמי ּבַ ֵאין ָמקֹום ְלַפֵחד ְלַאּבֵ

ָהָיה ל ָמה ׁשֶ לֹוֵמד ִמּכָ

ַמן  ּזְ ְויֹוֵתר לֹא עֹוֵצר, לֹא נֹוֵגַע ּבַ
ר ָקָטן  ׂש ִלי ַמהּות, ֶרַגע ֹאׁשֶ ְמַחּפֵ

אן  י ּכָ הּו ִאּתִ  ֲאִני יֹוֵדַע, ִמיׁשֶ
אן  י ּכָ הּו ִאּתִ ִמיׁשֶ

ִלי קֹול יׁש ּבְ ְוַגם ִאם ִלְפָעִמים ַמְרּגִ
מֹוָדה ְלָך ַעל ַהּכֹל ְלַבד ַאְנ'לֹא ָיכֹול

ַלח ָעַלי ׁשְ ָך ּתִ ּלְ ֶאת ָהֱאֶמת ׁשֶ
ה  ׁשֶ ּקָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ם ִאם ִהְרּגַ ּגַ

דֹול ָעַלי ה ּגָ ִטּפָ
ד אֹוִתי ָלַדַעת ְוִלְמֹחל ַלּמֵ

ִלְסלַֹח ַעל ַהּכֹל ְלַבד ַאְנ'לֹא ָיכֹול

ו ַמְתִחיִלים ֶאת ַהּכֹל ֵמָחָדׁש  ְוַעְכׁשָ
ֵאין ְלָאן ְלַמֵהר

ׁש  'ּכַֹח ִלְהיֹות ְקָצת ַחּלָ ן ִלי ּתַ ּתֵ
ר ֵדי ְלַוּתֵ ּכְ

ִנים  ם ְיׁשֵ ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְיָלה ּכְ ּלַ ֶזה קֹוֶרה ִלי ּבַ
ה ַוֲאִני ְוֶזה ׁשּוב ַרק ַאּתָ

ם ְלַמְעָלה ו ה ׁשָ ַאּתָ
אן ַעל ָיִדי" יׁש אֹוְתָך ּכָ ַּמְרּגִ

ַקח ֶאת ַעְצְמָך ּבֹוא ִנְצַרח 
ֵנינּו  ַמח ַרק ׁשְ ֶסת ִנְרֹקד ְוִנׂשְ ַעל ִמְרּפֶ

ֵנינּו  ַמח ַרק ׁשְ ֵאיְך ִנׂשְ
ׁשּוָבה  ֵאָלה ֵיׁש ּתְ ַמע, ְלָכל ׁשְ  ׁשְ

ֵלְך,  א ֵאֵלינּו ּוְלָאן ּתֵ ה ּבָ ע ֵמֵאיֹפה ַאּתָ ּדַ
ִמי יֹוֵדַע 

ֵיׁש ָמקֹום ִאי ּבֹוֵדד, ְוֵאָליו ֲאִני רֹוָצה ָלֶלֶכת 
ֶרְך  ּדֶ ד ֶאת ַעְצִמי ּבַ ֵאין ָמקֹום ְלַפֵחד ְלַאּבֵ

ָהָיה ל ָמה ׁשֶ לֹוֵמד ִמּכָ
ַמן  ּזְ ְויֹוֵתר לֹא עֹוֵצר לֹא נֹוֵגַע ּבַ

ר ָקָטן ֲאִני יֹוֵדַע,  ׂש ִלי ַמהּות ֶרַגע ֹאׁשֶ  ְמַחּפֵ
אן  י ּכָ הּו ִאּתִ ִמיׁשֶ

ע לֹא יֹוֵדַע ְלָאן  ּגָ מֹו ְמׁשֻ ּכְ
י ְלַבד  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ׁשֶ ּכְ

ֵאיְך ָזַרְקּתָ ִסיָמן 
ֲאִני יֹוֵדַע, 

אן  י ּכָ הּו ִאּתִ ִמיׁשֶ
אן... י ּכָ הּו ִאּתִ ִמיׁשֶ
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יָזה ַמְקֵהָלה ַעּלִ
מילים: לאה נאור, לחן: נורית הירש

ה, ְמָחה ַוֲהֻמּלָ ָחֵצר ׂשִ ּבֶ רֹוׁש ׁשֶ ַעל ֹראׁש ַהּבְ
ִעיר ֵהִקימּו ַמְקֵהָלה. ּפֹוִרים ּבָ ל ַהּצִ ם ּכָ ׁשָ

רֹון, ָתה ֶאת ַהּגָ ָהֶעְפרֹוִנית ַהּסֹוָלִנית ִנּקְ
ָנף, ָזְקָפה ָמקֹור ָבה ּכָ ּלְ ׁשִ

רֹן. ְצָחה ּבְ ְוַגם ּפָ

ָרק ִריק ׁשְ ִציף ִציף, ׁשְ
ל יל ּבָ ּבּול ּבּול ּבּול ּבּול ּבִ

ָלה ָלה ָלה...
ַמע ָאַמר, ָ ּשׁ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָאח ֵאיזֹו ַמְקֵהָלה.

יָרה  ִ ְתאֹום ִהְפִסיק ֶאת ַהּשׁ ּפִ
ׁשֹוׁש ֶאָחד ָזִעיר, ּפָ

ִוים  ים ְוֵאין ּתָ ִאם ֵאין ִמּלִ
יר. הּוא לֹא מּוָכן ָלׁשִ

ים", "ֲאַנְחנּו לֹא רֹוִצים ִמּלִ

ים, ם ְללֹא ִמּלִ ְלּבּוִלים, "ֲאַנְחנּו, ּגַ ָרְגזּו ַהּבֻ
ִלים" ְלּבְ נֹוָרא ִמְתּבַ

ָרק... ִריק ׁשְ ִציף ִציף, ׁשְ

ֵדרֹות, ִוים ַעל חּוט ְוַעל ּגְ ְתבּו ּתָ נּוִנּיֹות ּכָ ַהּסְ
ים ֶנֱהָדרֹות. ד אֹוָתן ִמּלִ י ֶאָחד ִלּמֵ ּכִ ּתֻ

יר, ׁשִ ד ּבְ ְרצּו ִמּיָ רֹוִרים ְוֶעְפרֹוִנים ּפָ ַאְלֵפי ּדְ
ְלּבּוִלים ּוִמּקֹולֹות ַהּבֻ

ָלה ָהִעיר. ְלּבְ ִהְתּבַ

ָרק... ִריק ׁשְ ִציף ִציף, ׁשְ

יר",  י ָלֶכם ָלׁשִ ָבר, ּדַ י ּכְ "אֹוי ּדַ
רֹוׁש, ְתאֹום ַהּבְ ָצַעק ּפִ

ָבר ְמֻאָחר  "ְלכּו ִליׁשֹן, ּכְ
ָבר ָהֹראׁש" ּכֹוֵאב ִלי ּכְ

ָאה ַעד סֹוָפּה -  ָפה לֹא ּבָ ֵרָטה ַהּיָ ָהאֹוּפֵ
ָמָחר ְיַצְפְצפּו קֹוְנֵצְרט

ְפָצָפה. ַעל ֵעץ ַהּצַ

ָרק... ִריק ׁשְ ִציף ִציף, ׁשְ
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ה י ָהָעם ַהּזֶ ְלַחּיֵ
מילים: חיים חפר, לחן: דובי זלצר

ָנה ָ ל ַהּשׁ ג ּכָ ֻפּלָ ה ַהּמְ ָהָעם ַהּזֶ
ָנה הּוא ֵמִריַח ַסּכָ ׁשֶ יַצד הּוא ָקם ּכְ ּכֵ

ֵאיְך ִמְתעֹוֵרר הּוא ִמּנֹוְרֶבְגָיה ְוַעד ִצ'יִלי
... י הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ּכִ

ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי

ָאה...
ה ה, ָהָעם ַהּזֶ י ָהָעם ַהּזֶ ְלַחּיֵ

ה, ָהָעם ַהּזֶ
ֶזה, הּוא ּכָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ ׁשֶ

ֶזה! הּוא ּכָ ׁשֶ
ה י ָהָעם ַהּזֶ ְלַחּיֵ

ֶזה! הּוא ּכָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ ׁשֶ

ה ָמַתי ֶנְחָלץ הּוא ְלֶעְזָרה ָהָעם ַהּזֶ
ר אֹו ֵיׁש ָצָרה ׁש ֶאְתּגָ ּיֵ הּוא רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ֵאין ִמְפָלָגה ָאז, ֵאין ִסיָעה ָאז ְוֵאין ֶסְקטֹור
ְטַרְקטֹור! ִזיז אֹותֹו ּבִ ַעד לֹא ּתָ ּוִמן ַהּיַ

ָאה...
ה... י ָהָעם ַהּזֶ ְלַחּיֵ

ׁש ּיֵ ִלי ְלִהְתּבַ תּו ָנא ּבְ ָהִרימּו ּכֹוס ּוׁשְ
ָעַמד ֶאל מּול ָהֵאׁש ֶאל מּול ַהּנַֹער ׁשֶ

ִקים - 'יר, ִלְבֵני ַהּיֵ יָמן, ִלְבֵני ַאְלּגִ ִלְבֵני ּתֵ
יְסקֹוֵטִקים ִלְבֵני ֲעִקיָבא ְוִלְבֵני ַהּדִ

ָאה..
ה... י ָהָעם ַהּזֶ ְלַחּיֵ

ָנה ִרים ׁשָ ב ִלְפֵני ֶעׂשְ ה ִנְכּתַ יר ַהּזֶ ִ ַהּשׁ
ִדיָנה ּמְ ִמיִמים ּפֹה ּבַ עֹוד ַהּכֹל ָהיּו ּתְ ׁשֶ ּכְ

א ר ְלַסְבּתָ ַסּפֵ ֵלְך ּתְ ַהּיֹום ֹיאְמרּו ּתֵ
א! ַצְוּתָ יר ֹזאת ׁשּוב ּבְ ְוַהְלַואי ְויֹום ָיבֹוא ָנׁשִ

ָאה...
ה... י ָהָעם ַהּזֶ ְלַחּיֵ
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ּתֹוָדה
מילים: עוזי חיטמן, לחן: דאלארס

ָראָת ּבָ ל ָמה ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
י ָנַתּתָ ּלִ ּתֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ

ַעל אֹור ֵעיַנִים
ַנִים ָחֵבר אֹו ׁשְ

עֹוָלם ׁש ִלי ּבָ ּיֵ ַעל ָמה ׁשֶ
יר קֹוֵלַח ַעל ׁשִ

ְוֵלב סֹוֵלַח
ם ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

ָראָת ּבָ ל ָמה ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
י ָנַתּתָ ּלִ ּתֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ

ל ֶיֶלד ַעל ְצחֹוק ׁשֶ
ֵכֶלת ֵמי ַהּתְ ּוׁשְ

ַעל ֲאָדָמה ּוַבִית ַחם
ֶבת ה ָלׁשֶ ּנָ ּפִ

ה אֹוֶהֶבת ָ ִאּשׁ
ם ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

ֵיׁש ִלי ָחֵבר
מילים ולחן: נעמי שמר

ַלִים ירּוׁשָ ֵיׁש ִלי ָחֵבר ּבִ
ָרַמת ָאִביב ֵיׁש ִלי ֲחֵבָרה ּבְ

ֹראׁש ָהַעִין ֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים ּבְ
יו ר ַהּזִ ֶגׁשֶ ְוַגם ּבְ

ל ֵאֵצא ִלי ְלַטּיֵ
ָרֵאל ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעל ּכָ

ַמְקִלי ּוְבַתְרִמיִלי ּבְ
ּוַבֲערֹב ַהּיֹום

אי ֶאְמָצא ָמקֹום ַוּדַ ּבְ
י ּלִ ֵאֶצל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ְכַפר ַהֹחֶרׁש ֵיׁש ִלי ָחֵבר ּבִ
ְקלֹון ּוְבַעְתִלית ּוְבַאׁשְ

חֹוף ִמְכֹמֶרת ֵיׁש ִלי ֲחֵבָרה ּבְ
ית ּוַבֲעפּוָלה ִעּלִ

ל... ֵאֵצא ִלי ְלַטּיֵ

ַבע ְבֵאר ׁשֶ ם ּבִ ֵיׁש ִלי ָחֵבר ּגַ
לֹום ֶכֶרם ׁשָ ֵיׁש ִלי ֲחֵבָרה ּבְ

ֶגַבע ַנֲהָלל ְוֵיׁש ּבְ ֵיׁש ּבְ
ְסדֹום ְוֵיׁש ֲאִפּלּו ּבִ

ל... ֵאֵצא ִלי ְלַטּיֵ

ָראָת ּבָ ל ָמה ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
י ָנַתּתָ ּלִ ּתֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ

ר ל ֹאׁשֶ ַעל יֹום ׁשֶ
ר ִמימּות ְויֹׁשֶ ּתְ

ֱעָלם ּנֶ ַעל יֹום ָעצּוב ׁשֶ
ִים ׁשּואֹות ַאְלּפַ ּתְ

ִים ְוַכּפַ
ם. ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ
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ַחי
מילים: אהוד מנור, לחן: אבי טולדנו

ְמעּו ַאַחי, ֲאִני עֹוד ַחי ׁשִ
אֹות ָלאֹור. י ֵעיַני עֹוד ִנּשָׂ ּתֵ ּוׁשְ

ָרַחי ם ּפְ ים חֹוַחי ַאְך ּגַ ַרּבִ
ֹפר. ִנים ַרּבֹות ִמּסְ ּוְלָפַני ׁשָ

ֲאִני ׁשֹוֵאל
ל ּלֵ ּוִמְתּפַ

ְקָוה. ּלֹא ָאְבָדה עֹוד ַהּתִ טֹוב ׁשֶ

עֹוֵבר ִמְזמֹור
ִמּדֹור ְלדֹור,

ַמְעָין ֵמָאז ְוַעד עֹוָלם ּכְ
ֲאִני ׁשֹוֵאל

ל ּלֵ ּוִמְתּפַ
ְקָוה. ּלֹא ָאְבָדה עֹוד ַהּתִ טֹוב ׁשֶ

ַחי, ַחי, ַחי
ן, ֲאִני עֹוד ַחי. ּכֵ

א ּבָ ּסַ יר ׁשֶ ִ ֶזה ַהּשׁ
א ר ֶאְתמֹול ְלַאּבָ ׁשָ

ְוַהּיֹום ֲאִני.

ֲאִני עֹוד ַחי, ַחי, ַחי,
ָרֵאל ַחי. ַעם ִיׂשְ

א ּבָ ּסַ יר ׁשֶ ִ ֶזה ַהּשׁ
א ר ֶאְתמֹול ְלַאּבָ ׁשָ

ְוַהּיֹום ֲאִני.

הֹוִמים ָיַמי ַחי ַחי
ְוֵלילֹוַתי ַחי ַחי

ַמי ַעּמּוד ָהֵאׁש עֹוד ָקם. ּוְבׁשָ

י, ַחי ַחי ִלי ּדַ יר ּבְ ָאׁשִ
ֶאְפרֹׂש ָיַדי ַחי ַחי

ר ֵמֵעֶבר ָים. ִליִדיַדי ֲאׁשֶ

ֲאִני ׁשֹוֵאל...
ַחי, ַחי, ַחי...

ְמעּו ַאַחי, ׁשִ

ֲאִני עֹוד ַחי
אֹות ָלאֹור. י ֵעיַני עֹוד ִנּשָׂ ּתֵ ּוׁשְ

ָאז ּכֹה ֶלָחי
ְלָכל אֹוְרַחי

ים ַלְחֹזר. ׁשִ ַבּקְ ּוְלָבַני ַהּמְ

ֲאִני ׁשֹוֵאל...
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ִיץ סֹוף ַהּקַ ַאֲהָבה ּבְ
מילים: מירית שם אור, לחן: צביקה פיק

ִיץ,  סֹוף ַהּקַ ֶזה ָהָיה ּבְ
ָהֲאִויר ָהָיה ָחִמים

ִים  הּוא ָרַכב ַעל אֹוַפּנַ
ִמים ט ּתָ ָלּה ָהָיה ַמּבָ
ֵעיַנִים,  יטּו ּבָ ֵהם ִהּבִ

ְוָיְדעּו ֹזאת ַאֲהָבה
יְנַתִים  ֶמׁש ּבֵ ֶ ְוַהּשׁ

ם. ּיָ ם, ּבַ ּיָ ֶנֶעְלָמה ּבַ

הּוא ִהְזִמין אֹוָתּה ִלְגִליָדה 
ה ָקֶפה ָהפּוְך ׁשָ ּקְ ִהיא ּבִ
ה  ּדָ הּוא ָלַקח אֹוָתּה ַהּצִ

ִחּיּוְך, ִחּיּוְך ּבְ
ה,  ּדָ ֻחְלַצת ְטִריקֹו ַהּצִ ּבְ
ים, ֻחּלִ 'יְנִסים ַהּכְ ִעם ַהּגִ

ֶאת ִריֶסיָה ִהיא ִהְרִעיָדה 
ים. ים, ִמּלִ ִלי ִמּלִ ּבְ

ִעיִרים ֵהם ָהיּו ָהאֹוֲהִבים ַהּצְ
ים ל ַהַחּיִ ְרָגִעים ֲהִכי ָיִפים ׁשֶ ּבָ

ִמיד  ְך ּתָ ּיָ ָהעֹוָלם ׁשַ
ִעיִרים, ָלאֹוֲהִבים ַהּצְ

ים. ל ַהַחּיִ ְרָגִעים ֲהִכי ָיִפים ׁשֶ ּבָ

ִלים  ּכְ ִקים ּוִמְסּתַ ִמְתַחּבְ
ַחּלֹונֹות ָהַרֲאָוה ּבְ

ְורֹוִאים מּול ָהֵעיַנִים 
ַאֲהָבה, ֲאָהה

ּקֹוְלנֹוַע -  ְך ּבַ ְוַאַחר ּכָ
ַגת ֲחצֹות ַהּצָ

מַֹע,  ו ִלׁשְ ר ַעְכׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ
סֹוד"... הּוא אֹוֵמר ָלּה סֹוד "ּבְ

ה, הּוא ָאַמר ָלּה: ּבֹוִאי ֵהּנָ
ָעָרּה ף ֶאת ׂשְ ְוִלּטֵ

ִהיא ִהְסִמיָקה ְוָנְתָנה לֹו
יָקה, ֲאָהה ְנׁשִ

ִיץ סֹוף ַהּקַ ְך ִהְתִחיל ּבְ ּכָ
ל ַאֲהָבה, עֹוד ִסּפּור ׁשֶ

יְנַתִים ֶמׁש ּבֵ ֶ ְוַהּשׁ
ָהר. ָתה ּבָ ּלְ ִהְתּגַ

ִעיִרים... ֵהם ָהיּו ָהאֹוֲהִבים ַהּצְ
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י ִ ּשׁ יֹום ׁשִ
מילים: יעקב גלעד, לחן: יהודה פוליקר

ָרִגיל בּוַע ַמְתִחיל ְמֻאָחר ּכָ ָ ַהּשׁ
ק ִלְכלּום ֵאין ִלי ּכַֹח ָלקּום ֵאין ִלי ֵחׁשֶ

אֹון  ּכָ יֹום ִראׁשֹון ּדִ
ִני ִני ַעְצּבָ יֹום ׁשֵ

י לֹא ִנְגָמר ִליׁשִ יֹום ׁשְ
ר ְרִביִעי ְמֻיּתָ

י,   ּוְביֹום ֲחִמיׁשִ
י ב רּוַח ָחְפׁשִ ַמּצַ

בּוַע ָ ָבר סֹוף ַהּשׁ ֶזה ּכְ
י ִ ּשׁ ּוָמָחר יֹום ׁשִ

ה ִעיר ְמִסּבָ י ַאּתְ יֹוַדַעת ֵיׁש ּבָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ
א ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ַהּבָ ל ַהּלַ ָאִרים ּכָ ִנׁשְ

ְמֻיָחד י ַאּתְ יֹוַדַעת ְוַהּיֹום ּבִ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ
ְיָלה ל ַהּלַ ְרִצי ּכָ ִאם ּתִ

נּו ְלַבד ּלָ הּוא ׁשֶ

ן, ְמַתְכֵנן ִמְתּכֹוֵנן ָאז ֲאִני ְמַטְלֵפּ
ְרָאה ּמַ ָעה, ִמְתּבֹוֵנן ּבַ ַח ׁשָ ִמְתַקּלֵ

קֹולֹות לֹות ּוֵמִרים ִמׁשְ א ַיּבָ ְמַחּטֵ
ּוּוִצים ּומֹוֵתַח ְקִפיִצים ְחֵרר ּכִ ְמׁשַ

ָבר ת ׁשּום ּדָ ר לֹא ִאְכּפַ ָהֹראׁש ְמֻסּדָ ׁשֶ ּכְ
בּוַע ִנְגָמר ָ יַע ַהּשׁ ָבר ַמּגִ י ּכְ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ

י ַאּתְ יֹוַדַעת... ִ ּשׁ יֹום ׁשִ

ת ּבָ עֹוֵבר יֹום ׁשַ ׁשֶ ּכְ
ַמן ָזז ְלַאט ְוַהּזְ

ׁש ֲאִני ׁשּוב ְמֻיּבָ
בּוַע ָחָדׁש עֹוד ׁשָ

ָעיֹות, ִעְנָיִנים, ּבְ
ֲחָדׁשֹות, ִעּתֹוִנים

ְגָרִתי ְוַהּכֹל ׁשִ
י ֲעמּום ֲאִמּתִ ׁשִ

אן ו ֲאִני ּכָ ָאז ַעְכׁשָ
ַמן ַמֲעִביר ֶאת ַהּזְ

ֶרְך ִלְברַֹח ֵאין ִלי ּדֶ
לֹא יֹוֵדַע ְלָאן....
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ָנּה ֶאֶרץ אֹוְמִרים ֶיׁשְ
מילים: שאול טשרניחובסקי, לחן: נעמי שמר

ָנּה ֶאֶרץ אֹוְמִרים ֶיׁשְ
ֶמׁש כּוַרת ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשְ

ה אֹוָתּה ֶאֶרץ ַאּיֵ
ֶמׁש ֵאיֹפה אֹוָתּה ׁשֶ
ָנּה ֶאֶרץ אֹוְמִרים ֶיׁשְ

ְבָעה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ
ְבָעה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת ׁשִ

ְבָעה ל ּגִ ָצִצים ַעל ּכָ
ֵאיֹפה אֹוָתּה ֶאֶרץ

ְבָעה ּכֹוְכֵבי אֹוָתּה ּגִ
ֶרְך ִמי ַיְנֵחנּו ּדֶ

ִתיָבה יד ִלי ַהּנְ ַיּגִ

ה ּמָ ָבר ָעַבְרנּו ּכַ ּכְ
ים רֹות ְוַיּמִ ִמְדָבּ

ה ּמָ ָבר ָהַלְכנּו ּכַ ּכְ
ים ּמִ ּכֹוחֹוֵתינּו ַתּ

ִעינּו יַצד ֶזה ּתָ ּכֵ
ח ָלנּו ֶטֶרם ֻהּנַ

ֶמׁש אֹוָתּה ֶאֶרץ ׁשֶ
אֹוָתּה לֹא ָמָצאנּו
ה ָבר ֵאיֶנּנָ אּוַלי ּכְ

ל ִזיָוּה אי ִנּטַ ַוּדַ
ִביֵלנּו ׁשְ ָבר ּבִ ּדָ
ה ֲאֹדָני לֹא ִצּוָ

ם ּה ִיְתַקּיֵ ֶאֶרץ ּבָ
ה ל ִאיׁש ִקּוָ ר ּכָ ֲאׁשֶ

ְכָנס ל ַהּנִ ִנְכָנס ּכָ
ַגע ּבֹו ֲעִקיָבא ּפָ

לֹום ְלָך ֲעִקיָבא ׁשָ
י לֹום ְלָך ַרּבִ ׁשָ

ים דֹוׁשִ ֵאיֹפה ֵהם ַהּקְ
י ּבִ ּכַ ֵאיֹפה ַהּמַ

עֹוֶנה לֹו ֲעִקיָבא
י אֹוֵמר לֹו ָהַרּבִ

ים ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ל ִיׂשְ ּכָ
י ּבִ ּכַ ה ַהּמַ ַאּתָ

ָנּה ֶאֶרץ אֹוְמִרים ֶיׁשְ
ֶמׁש ֶאֶרץ ְרַות ׁשֶ
ה אֹוָתּה ֶאֶרץ ַאּיֵ

ֶמׁש ֵאיֹפה אֹוָתּה ׁשֶ
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ֵאיֵנְך ְיכֹוָלה
מילים: יורם טהרלב, לחן: שמוליק קראוס

ָכה ְסָתם ָלֶלֶכת ֵאיֵנְך ְיכֹוָלה ּכָ
ֵאיֵנְך ְיכֹוָלה ַלֲעזֹב אֹוִתי

ֶכת ּלֶ ו ׁשַ י ַעְכׁשָ ֵאיֵנְך ְיכֹוָלה ּכִ
י. ֶאֶרת ִאּתִ חּוץ ְוַאּתְ ִנׁשְ ם ּבַ ׁשֶ ֵיׁש ּגֶ

ַדאי" יִדי: "ֶזה לֹא ּכְ ּגִ ֲאִפּלּו ִאם ּתַ
ַנאי" יִדי: "לֹא, ֵאין ִלי ּפְ ּגִ ֲאִפּלּו ִאם ּתַ

יִדי: "ֵלְך ְלָך ֵמָעַלי". ּגִ ֲאִפּלּו ִאם ּתַ

ִית ּבַ יׁש ּבַ י ְלַהְרּגִ ׁשִ ַבּקְ ִאם ַרק ּתְ
ף ֵתְך ֶחֶרׁש ֲאַלּטֵ ֹחר ַצּמָ ֶאת ׁשְ

ִיל י לֹא ִלְבּכֹות ַהּלַ ׁשִ ַבּקְ ְוִאם ּתְ
ֵתף. ן ָלְך ּכָ ב ְלָיֵדְך ְוַגם ֶאּתֵ ֵאׁשֵ

יִדי... ּגִ ֲאִפּלּו ִאם ּתַ

י ֵמָעַלי ִלְברַֹח ׁשִ ַבּקְ ְוִאם ּתְ
ה ה ְקַטּנָ י ָלְך, ַיְלּדָ ְלּתִ ח ֶאת ּדַ ֶאְפּתַ

ּכַֹח ַני ִלׁשְ י ֶאת ּפָ ׁשִ ַבּקְ ְוִאם ּתְ
יָקה ַאֲחרֹוָנה. ִחי ְנׁשִ ּלֶ ן ָלְך ּבַ ֶאּתֵ

יִדי... ּגִ ֲאִפּלּו ִאם ּתַ

ָכה ְסָתם ָלֶלֶכת ֵאיֵנְך ְיכֹוָלה ּכָ
י. ֶאֶרת ִאּתִ חּוץ ְוַאּתְ ִנׁשְ ם ּבַ ׁשֶ ֵיׁש ּגֶ

ִאים ּבָ ֶאֶלף ּכַ
מילים: גידי גוב ודני סנדרסון, לחן: דני סנדרסון

ִאים לֹא ַיְצִליחּו ְלַכּבֹות אֹוִתי, ּבָ ֶאֶלף ּכַ
ִאים לֹא ַיְצִליחּו ְלַכּבֹות אֹוִתי. ּבָ ֶאֶלף ּכַ

ם עֹוֶלה ּלָ ה ַהּסֻ ַמּטָ ִמּלְ
ה, ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי הּוא ְמַנּסֶ

יַע? ַמּגִ
יַע. יַע, לֹא ַמּגִ לֹא ַמּגִ

ֶאֶלף ּדֹוְקטֹוִרים
ז אֹוִתי, ּפֵ לֹא ַיְצִליחּו ְלַאׁשְ

ֶאֶלף ּדֹוְקטֹוִרים
ז אֹוִתי, ּפֵ לֹא ַיְצִליחּו ְלַאׁשְ
ה ָהרֹוֵפא צֹוֵעק,  ּמָ ה ׁשָ ִהּנֵ
ְזֵרק, ִמְתָקֵרב ֵאַלי ִעם ַהּמַ

יַע? ַמּגִ
יַע. יַע, לֹא ַמּגִ לֹא ַמּגִ

ר אֹוִתי, ִרים לֹא ַיְצִליחּו ְלַסּפֵ ֶאֶלף ַסּפָ
ר אֹוִתי, ִרים לֹא ַיְצִליחּו ְלַסּפֵ ֶאֶלף ַסּפָ

ַרִים ְמָקֵרב ָלֹראׁש  ִמְסּפָ
ְך 'ָאְזַנִים הּוא רֹוֶצה ַלְחּתֹ ּתָ

יַע? ַמּגִ
יַע. יַע, לֹא ַמּגִ לֹא ַמּגִ

ִאים ּבָ ֶאֶלף ּכַ
לֹא ַיְצִליחּו ְלַכּבֹות אֹוִתי,

ִאים ּבָ ֶאֶלף ּכַ
לֹא ַיְצִליחּו ְלַכּבֹות אֹוִתי.

ִאים, לֹא ַיְצִליחּו ְלַכּבֹות ּבָ ֶאֶלף ּכַ
ִעים, לֹא ַיְצִליחּו ְלַכּבֹות ִים ַצּבָ ַאְלּפַ

ים,  ָרׁשִ ע ֵמאֹות ֶאֶלף ּפָ ַאְרּבַ
לֹא ַיְצִליחּו ְלַכּבֹות

ִעים,  ׁשְ ע ֵמאֹות ּתִ ִמיְליֹון ּוְתׁשַ
לֹא ַיְצִליחּו ְלַכּבֹות

ִאים,  ּבָ ֶאֶלף ּכַ
לֹא ַיְצִליחּו ְלַכּבֹות אֹוִתי.
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ָלֵתת ְוָלַקַחת
מילים ולחן: שלמה ארצי, שלמה ארצי ודודו טסה

רּוחֹות, ֵחם ּבָ יִתי ְמֹאד, ְלִהּלָ יִתי ִנּסִ ִנּסִ
ה.  ּמָ י ָלְך ּכַ ְרּתִ לֹא ִסּפַ

י ֶאת ַעְצִמי ֵמָהרֹב,  ְקּתִ ִנּתַ
ִציאּות, תֹוְך ַהּמְ ַאְך ּבְ

י ָג'ָנָנה. ָחַטְפּתִ

ה,  ְהֶיה לֹו ִמּלָ ּתִ ָאָדם ָצִריְך ׁשֶ
עֹוָלם, ְקָצת ָמקֹום ּבָ
ַחת. ּכַ ַאֲהָבה לֹא ִנׁשְ

ה, י ִלְתִפּלָ ְוקֹול ֲאִמּתִ
ָלם, ְוֶרַגע ֻמׁשְ

ֵדי ָלֵתת ְוָלַקַחת, ּכְ
ַחד. ְולֹא... ְלַפֵחד ֵמַהּפַ

יִתי ָלצּוף, ַיֲחֵסי ַאֲהָבה, יִתי ִנּסִ ִנּסִ
ָחק ְמֻלְכָלְך ְקָצת. ֶזה ִמׂשְ

י ָלעּוף,  ּפֹור ׁשּוב ָלַמְדּתִ  ִמּצִ
ְלָוה, ׁשַ ִלְנחֹות ּבְ

ַחת. לֹא ִלּפֹל ַעל ַהּתַ

ה... ְהֶיה לֹו ִמּלָ ּתִ ָאָדם ָצִריְך ׁשֶ

ְמקֹוִמי, י ָהִייִתי ָצִריְך, לּו ָהִיית ּבִ יִתי ּכִ ִנּסִ
ָמה ָהִיית ָאז אֹוֶמֶרת?

י, ה ֲאִמּתִ יְך, ִאם ַאּתָ י ָצִריְך ְלַהְמׁשִ יְך ּכִ ְמׁשִ ּתַ
ֶלְך. ה ַהּמֶ ִביִלי ַאּתָ ׁשְ ּבִ

ה... ְהֶיה לֹו ִמּלָ ּתִ ָאָדם ָצִריְך ׁשֶ
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ִהְמנֹון   ְרחֹובֹות
מילים: לא ידוע | לחן: עממי כליזמרי

יהּוָדה    ְרחֹובֹות   ַאּתְ   ּבִ
ָמה   ֹאַהב   אֹוָתךְ   

י ל   ִלּבִ ּכָ
י ל   ַנְפׁשִ ּכָ

ְנתּוִנים   ֵהם   ָלְך
ן   ּדֹם ְיָלה   ִאיׁשַ ל   ַהּלַ ּכָ
ְוַעל   ְרחֹובֹות   ֶאְחלֹם
יהּוָדה ְרחֹובֹות   ַאּתְ   ּבִ
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