
 אהבת פועלי בנין
 מילים ולחן: נעמי שמר

 
 יום יום כשאת עוברת כאן בתשע

 אנו לך שורקים מן הסולם
 זהו פשע -ותאמיני לנו 

 שאת לא עוצרת מעולם
 כשאת לובשת את השמלה האדומה

 אז בבנין לפתע צומחת עוד קומה
 ולו ידעו הפיגומים לשיר

 כי אז שמעו אותם בכל העיר.
 

 את אולי קטנה
 כתפנו איתנה,אבל 

 וכל חיוך שלך אצלנו חג
 יש לך פה ענין עם פועלי בנין

 שאוהבים אותך עד ראש הגג.
 

 את משגעת פה את כל הנוער
 את יפה בכל התסרוקות

 כשאת עוברת בעקב גבוה
 את שווה סימפוניה של שריקות

 כשמביטים למטה מגובה המנוף
 זו את שמקשטת בשבילנו את הנוף

 אישאמרי מלה ונטפס איש 
 מן הקומה העשירית לכביש

 
 את אולי קטנה...

 
 אם גם היום תפני אלינו עורף

 אנו נדבר עם הקבלן
 ונשבע לו שעד סוף החורף

 לא נוכל לגמור את הבנין
 אך אם תעיפי הנה מבט אחד קצר

 מיד תראי שאנו גומרים אותו מחר
 ומן הגג הבנאים שלך

 בלב אוהב ישליכו פרח לך.
 

  את אולי קטנה...

 והים נתן לך במתנה־אל
 מילים: דוד חלפון

 לחן: איתן מסורי
 

 והים נתן לך במתנה־אל
 דבר גדול, דבר נפלא

 נתן לך במתנהוהים ־אל
 את החיים על פני האדמה

 
 נתן לך את הלילה והיום

 אהבה תקווה וחלום
 קיץ, חורף, סתיו, אביב

 נשמה טובה להביט סביב
 

 נתן לך שדות ירוקים
 מלבלביםפרחים ועצים 

 נהרות, נחלים וימים
 שמים, ירח, כוכבים

 
 נתן לך במתנה אל־והים

 דבר גדול, דבר נפלא
 נתן לך במתנה אל־והים

 את החיים על פני האדמה
 

 נתן לך חגים ושבתות
 את ישראל ארץ האבות

 ידיים וראש להגשים חלומות
 נתן לך את כל הנפלאות

 
 נתן לך דברים כל כך יפים

 להביא לעולם ילדים
 להאזין לשירים, לראות צבעים

 אל־והיםהו, מה רבו מעשיך 
 

 תן לי רק עוד מתנה אל־והים
 מתנה קטנה, אך נפלאה

 , תן לי רק עוד מתנהאל־והים
  את השלום על פני האדמה

 

 תלבשי לבן
 מילים ולחן: נעמי שמר

 
 בקיץ הזה תלבשי לבן

 תחשבי מחשבות בהירות
 אולי תקבלי מכתב אהבה

 בחירות.אולי נעשה 
 

 אני אבחר בך ואת בי תבחרי
 וביחד נהיה לרוב

 אם בקיץ הזה תלבשי לבן
 ותתפללי לטוב.

 
 בקיץ הזה תלבשי לבן

 וככה תצאי לבלות
 בקיץ הזה נעשה חתונה

 ויהי חלקך עם הכלות.
 

 אני אבחר בך...
 

 נצא מן הדעת בקיץ הזה
 ואחר כך נדע שלווה

 יקרה לנו נס בקיץ הזה
 אם רק תלבשי לבן.

 
  אני אבחר בך...

 
  

 

 
 

 
 
 
 

 כאן
 ןמילים ולחן: עוזי חיטמ

 
 כאן ביתי פה אני נולדתי

 במישור אשר על שפת הים
 כאן החברים איתם גדלתי

 ואין לי שום מקום אחר בעולם
 

 כאן ביתי פה אני שיחקתי
 בשפלה אשר על גב ההר

 כאן מן הבאר שתיתי מים
 ושתלתי דשא במדבר.

 
 נולדתי כאן נולדו לי ילדי כאן

 כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
 כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי

 ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
 

 כאן את כל שירי אני ניגנתי
 והלכתי במסע לילי

 כאן בנעורי אני הגנתי
 והים שלי.־על חלקת האל

 
 כאן נולדתי...

 
 כאן את שולחני אני ערכתי

 פרח רענןפת של לחם 
 דלת לשכנים אני פתחתי

 ומי שבא נאמר לו "אהלן".
 

  כאן נולדתי...
 
 
 
 
 
 

 
 

 משירי ארץ אהבתי
 מילים: לאה גולדברג

 לחן: דפנה אילת
 

 -מכורה שלי, ארץ נוי אביונה 
 למלכה אין בית, למלך אין כתר.

 ושבעה ימים אביב בשנה
 וסגריר וגשמים כל היתר.

 

 פורחים, אך שבעה ימים הורדים
 ושבעה ימים הטללים זורחים,

 ושבעה ימים חלונות פתוחים,
 וכל קבצנייך עומדים ברחוב

 ונושאים חיוורונם אל האור הטוב,
 וכל קבצנייך שמחים.

 

 מכורה שלי, ארץ נוי אביונה,
 למלכה אין בית למלך אין כתר.

 רק שבעה ימים חגים בשנה
 ועמל ורעב כל היתר.

 

 וכיםאך שבעה ימים הנרות בר
 ושבעה ימים שולחנות ערוכים,

 ושבעה ימים הלבבות פתוחים,
 וכל קבצנייך עומדים בתפילה,

 ובנייך בנותייך חתן כלה,
 וכל קבצנייך אחים.

 

 עלובה שלי, אביונה ומרה,
 למלך אין בית, למלכה אין כתר

 רק אחת בעולם את שבחך אמרה
 וגנותך חרפתך כל היתר.

 

 ועל כן אלך לכל רחוב ופינה,
 לכל שוק וחצר וסמטה וגינה,

 מחורבן חומתייך כל אבן קטנה
 אלקט ואשמור למזכרת.

 

 ומעיר לעיר, ממדינה למדינה
 אנודה עם שיר ותיבת נגינה

  לתנות דלותך הזוהרת.

 ל"ג בעומר התשפ"א 



 הכניסיני תחת כנפך
 מילים: חיים נחמן ביאליק

 לחן: נורית הירש
 

 הכניסיני תחת כנפך
 והיי לי אם ואחות

 ראשיויהי חיקך מקלט 
 קן תפילותי הנידחות.

 
 ובעת רחמים בין השמשות

 שחי ואגל לך סוד יסורי
 אומרים יש בעולם נעורים

 היכן נעורי?
 

 הכניסיני תחת כנפך...
 

 ועוד רז אחד לך אתוודה
 נפשי נשרפה בלהבה

 אומרים אהבה יש בעולם
 מה זאת אהבה...

 
 הכניסיני תחת כנפך...

 
 הכוכבים רימו אותי

 גם הוא עברהיה חלום אך 
 עתה אין לי כלום בעולם

 אין לי דבר.
 

 הכניסיני תחת כנפך...
  

 
 

 לעולם בעקבות השמש
 מילים: אהוד מנור

 לחן: רוני וייס

 
 יום חמים

 יום קסמים
 יום תמים

 הלכנו עם השמש
 בערוב, יום זהוב,

 לילה טוב היה לנו ליל אמש
 

 בוקר קם
 מול הים

 אי משם
 נכנס היום בשער

 אלוןבחלון עץ 
 ווילון ניצתו באור השחר

 
 כן, כן, כן, כן

 לעולם בעקבות השמש
 לעולם בעקבות האור

 השמש את יומי רושמת
 וליבי ציפור

 
 בן אדם,

 קום נרדם
 לא נדם

 הרוח שבתכלת
 ראש הרם אור קרב

 אור זורם ישר אל סף הדלת
 

  כן, כן, כן, כן...

 יחד
 מילים: שמרית אור

 לחן: קובי אושרת

 
 ימים טובים מאלה,עוד נדע 

 עוד נדע ימים טובים פי אלף
 שורשינו יעמיקו סלע

 כמו ארזים בהר.
 

 עוד נדע ימים טובים מאלה,
 עוד נמתיק מימיו של ים המלח,

 כשדה ירוק אחר השלף
 כאשד בלב מדבר.

 
 כל הדרך, -יחד 
 לא אחרת, -יחד 

 יד ביד נושיט לטוב
 שעוד יבוא, בוא יבוא.

 כל הדרך, -יחד 
 לא אחרת, -יחד 

 יחד איש אל איש יפתח
 את לבבו.

 
 רק אם נאמין בעוז הרוח,

 רק אם נאמין ולא ננוח
 מן המיצרים אל ים פתוח

 כמים רבים נסער.
 

 רק אם נאמין ודאי נצליח,
 רק אם נאמין ודאי נגיע

 בימים של סער ברקיע
 כאש התמיד נבער.

 
  כל הדרך.... -יחד 

 
 

 

 קטנותמתנות 
 מילים: נועם חורב

 לחן: רמי קלינשטיין

 
 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

 מתגנב מתגנב ופותח דלתות
 אל אושר קטן אל אותו שיר ישן

 שך דורותשעובר אצלנו במ
 

 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

 
 זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון

 השמש כמו הדאגות לאט נמחקת
 ןמנגינות פשוטות זוחלות מהחלו

ושום סערה כבר לא תסתיר פה את 
 השקט

 
 ......מתנות קטנות

 
 כי בנו בחרת

 ואותנו קידשת
 ברוך אתה ה'

 מקדש השבת
 

 והריח הזה ששורט לי את הלב
 מתגנב מתגנב ופותח דלתות

 אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
 שעובר אצלנו במשך דורות

 
 

 

 כנפי רוח
 

 בן אדם, עלה, למעלה עלה
 למעלה, עלה בן אדם עלה

 עלה, למעלה עלה
 

 ְךל   זע   ח  כ   יכ  
 ,ח  רּו יפ  נ  כ   ְךל   שי  

 .יםיר  ב  א   יםר  ש  נ   יפ  נ  כ  
 

 םב   תכחש לא  
 .ָךל   יכחשו ןפ  
 

 – םת  אֹו רושּד
 דרוש בן אדם

 .ויימצאו לך מיד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 ל"ג בעומר התשפ"א



 בת שישים
 מילים: דידי מנוסי

 לחן: קובי אושרת
 

 של הגלבועאת ראשו 
 מישהו צבע אדום,

 מן הלול מודיע גבר
 כי האיר היום.

 

 בת שישים פוקחת עין
 ונועלת נעלה.

 יום גדול ממתין בפתח,
 זה היום שלה.

 

 יום גדול עומד בפתח,
 יום צעיר וחדשני.

 מגהץ הוא את קמטיה
 ומוחק שנים.

 

 כי אמיתית היא ולא סמל,
 ולא דגל ולא אות.

 -העבר מאחוריה 
 צופה אל הבאות.היא 

 
 היא גם סבתא וגם אמא,

 גם נכדה וגם נינה.
 בקיצור, היא מתחדשת

 כמו עונות שנה.
 

 אשת קיץ, אשת חורף,
 אשת חיק ואשת ריב,

 אך בלב עמוק מתחת,
 שם תמיד אביב.

 

 שם ידה המיובלת
 וקשה כגזע עץ,

 עדינה ומלטפת
 ברכות אין קץ.

 

  כי אמיתית היא...

 צל עץ תמר
 אפריים ויינשטייןמילים: 

 לחן: חיים קוברין
 

 צל עץ תמר ואור ירח
ומנגינת כינור תקסים את 

 הלב
 עולה הצליל רועד בוקע

 ממיתרים נשפך כאב
 נגן כינור נגן שירך

 מה רב החושך והשקט סביב
 מנגינותיך ישכיחו את סבלי

 

נגן נגנה לקול צליליך מה 
 נעים הוא החלום

נגן נגנה ישמע ירח את קולי 
 במרוםשם 

הוי למה למה בשפתיך 
 הקסמתני

 ליבי כבשת ועזבתני
 אוהב כואב וסובל

 

 נדם כינור
 נחבא ירח

 ובדממה הד מנגינה
 עוד נשמע

 על מה ולמה אל יודע
 על מה עולם אכזר ורע

 מערפילי עפר תופיע
דמות אהובה תווי פנים 

 מוכרים
 כינור ישמיע

 שי זכרונות כה נעימים

 הפרח בגני
 מדינהמילים: אביהו 

 לחן: אביהו מדינה ומשה בן משה
 

 מיום אביב בהיר וצח אותך אני זוכר
 וכבר מאז היטב ידעתי שלא אוותר

 כי לי היית בבת עיני בכל יום וכל ליל
 היית לי כמלאך האל מתוך הערפל.

 
 רציתי לבקש ידך רציתי לך לומר

 סוד אהבה שבלבבי שמור מכל משמר
 רציתי לך לומר אהבתי אהבתי ונגמר

 אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר.
 

 את עולמי עם שחר את לי כל היום
 את עולמי בלילה את החלום

 את בדמי ברוחי ולבבי
 את הניחוח המתוק הפרח בגני.

 
 מאז הלכת יומי קודר ארוך ומשעמם

 לשוא רוצה אני לשכוח ולהתעלם
 חזרי מהר כי בלעדייך עולמי שומם

 נדמו מיתרי קולי וכינורי דומם.
 

 את עולמי...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אל בורות המים
 מילים ולחן: נעמי שמר

 

 מאהבתי
 הלכתי אל בורות המים

 בדרכי מדבר
 בארץ לא זרועה

 מאהבתי
 שכחתי עיר ובית

 -ובעקבותיך 
 -בנהיה פרועה 

 
 אל בורות המים, אל בורות המים

 אל המעין אשר פועם בהר
 שם אהבתי תמצא עדין

 מי מבוע
 מי תהום

 ומי נהר
 

 רק אהבתי
 נתנה לי צל בקיץ

 ובסערת החול הנוראה
 רק אהבתי

 בנתה לי עיר ובית
 היא חיי, והיא

 מותי מדי שעה
 

 אל בורות המים...
 

 שם התאנה
 ושם שתילי הזית

 ופריחת הרימונים המופלאה
 שם אהבתי

 השיכורה ולא מיין
 את עיניה תעצום לאט לאט

 
 אל בורות המים...

 מרחוקבנייך 
 מילים: מן המקורות

 לחן: נעמי שמר
 

קומי אורי כי בא אורך, וכבוד 
 האל עלייך זרח

קומי אורי כי בא אורך, וכבוד 
 האל עלייך זרח

נותייך על  בנייך מרחוק יבואו, וב
נה  צד תאמ

נהרת  ואז תראי ונהרת, תראי ו
 ופחד ורחב לבבך

 
נה? וכיונים  מי אלה כעב תעופ

ן?  אל ארובותיה
בנייך מרחוק, להביא להביא 

 בנייך מרחוק.
 

ופתחו שערייך תמיד, יומם 
ילה לא ייסגרו  ול

ופתחו שערייך תמיד, ושמתיך 
 לגאון עולם

 
נה...  מי אלה כעב תעופ

 
נותייך  בנייך מרחוק יבואו, וב

נה  תאמ
נהרת  ואז תראי ונהרת, תראי ו

 ופחד ורחב לבבך
 

 לחבוש לנשברי לב
 לחבוש לנשברי לב

 דרור ולקרוא לשבויים
 

נה...  מי אלה כעב תעופ
 ל"ג בעומר התשפ"א



 מסביב למדורה
 מילים: נתן אלתרמן

 לחן: יאיר רוזנבלום
 

 אומתם לא היתה להם אם
 לא ידעה בצאתם לדרך

 היה לילה עמוק ונושם
 כתמיד בניסן, הירח.

 
 וישבה בו עדת נערים בני בלי שם

 חשופי מרפקים וברך,
 הם הקשיבו הקשב והחרש

 או שילבו בשיחה דבר ויכוח.
 לפניהם עלי רגל של אש

 מדורה חגה נעה ברוח
 לא יותר אך בכתב האומה העיקש,

 אותו לילה נחרט עלי לוח
 

 את העול הפשוט כעפר
 הם נשאו בלי הבט אחורה

 לא תקע לפניהם השופר
 לא לוטף קדקודם בליל חורף

 בשני שרוולים הקשורים לצוואר
 רק הסוודר חיבקם מעורף

 
 נעליים נוקשות ילקוטים

 ה של זיתים ופרי תומרסעוד
 וספלי אלומיניום קמוטים

 ורעות וקורבן לאין אומר
 מה נוסיף ונמנה מדברים פעוטים

 נוצרות אגדות זה החומר
 

 מה נשיר עליהם מה נשיר
 הם עושים זאת יפה מאיתנו

 בעצמם הם כותבים להם שיר
 ואפילו ספרים כבר נתנו

 זהו טיב הפלמ"ח הוא איננו משאיר
 משלנו כל מלאכה לשלא

 
 אבל ככה יוגד נא לאמור

 נערים להוי נא ידוע
 בין חגיו הגדולים של הדור

 אין יפה מחגכם הצנוע
 למולכם האומה על סיפו של הדרור

 נשתחווה ובוכה הבינוה

 היא כל כך יפה
 מילים: דני סנדרסון

 לחן: יצחק קלפטר
 

 היא כל כך יפה
 זה צובט בלב שלך,

 אך בכאב עצום.
 היא לא מבינה

 שאני רוצה אותה,
 לא אומרת לי כלום.

 
 בגינה תשב

 עם הטבע להתערבב,
 היא והשושנים.

 שתי מילים אולי
 הגדר מאחורי,

 אין לי אומץ מתאים.
 

 כל השבוע חלון פתוח
 כוכבים מעל ולב מתמוטט.

 הייתי נותן לה שק של סנטימנטים
 אך אני מתבייש לתת.

 
 זה קורה רבות

 גם במשפחות טובות,
 אישה.ילד אוהב 

 היא בסוף תרגיש
 שאני עומד בכביש,

 ותפנה את ראשה.
 

 ...כל השבוע חלון פתוח
 

 כבר שנה חלפה
 את הבית היא עזבה,

 זאת לא אדע. -לאן 
 וקשה יותר

 למלא את החסר,
 רק נותרה שושנה.

 
 כל השבוע חלון פתוח

 כוכבים מעל אומרים לא כדאי.
 הייתי נותן לה שק של סנטימנטים

 יותר מדי.אך חיכיתי 
 

 יש אי שם

 ענת גובו יוני רכטר :מילים
 יוני רכטר :לחן
 

 יש אי שם
 מישהו חושב עלייך

 מישהו רוצה אותך נורא
 יש אי שם

 
 יש אי שם

 מישהו חולם עלייך
 מישהו אוהב אותך כל כך

 יש אי שם
 

 אז אל תבכי הלילה
 ראשך הניחי כאן

 כוכב נופל מאיר את לילך
 שואל לאן

 ומה תבקשי מלמעלה
 אם זה אותי

 אז הנה אני שלך מזמן
 

 שיר לך שר
 ב סנטימנטלישיר עצו

 שיר שלא משאיר אותך לבד
 שיר לך שר

 
 השחר מחכה כבר

 מעבר לפינה
 השמש מסתובבת עכשיו

 לעוד תנומה
 אני מסתכל על פנייך

 את חלומך מלטפת
 קרן אור קטנה

 
 יש אי שם

 מישהו חושב עלייך
 מישהו רוצה אותך נורא

 .יש אי שם

 
 
 

 סרנדה לך
 שמרמילים ולחן: נעמי 

 
 בחלון הכי גבוה כבר כבה האור,

 כנף וילון אחרונה הורדה,
 ואנחנו פה למטה רועדים מקור,

 נזמר באוזנך סרנדה.
 

 כל הלילה, אישה
 אבירייך שלושה

 סרנדה קדושה
 שרים לך.

 אבל את מעולם
 לא הורדת סולם,

 לא זרקת בחטיפה
 מטפחת משי או כפפה

 שנרים לך.
 

 מעלינו התפוח כבר נשר בסתיו,
 ונרטבנו במטר בחורף,

 עוד מעט יגיע קיץ ואיתו שרב,
 עד מתי תהפכי לנו עורף?

 
 כל הלילה, אישה...

 
 בגיטרה שקנינו כבר פקע מיתר,

 הרוחות את כובעינו העיפו,
 אך אנחנו עוד נשיר לך בגרון ניחר,

 עד אשר תלתלינו יכסיפו.
 

 כל הלילה, אישה
 אביריך שלושה

 סרנדה קדושה
 שרים לך.

 איש מכולםאבל 
 לא זכה מעולם

 להגיע
 מעלה מעלה בסולם,

 ולהביא לך מניפה,
 מטפחת משי או כפפה,

 אשר זרקת
 בחטיפה

 שנרים לך.

 שירים עד כאן
 מילים: נתן יונתן

 לחן: נחצ'ה היימן
 

 שירים עד כאן
 ניתנה לנו ארכה

 עד שהזמן שלנו יעצור.
 היו גשמים ואור

 מה עוד אפשר לרצות,
 לרצותמה עוד אפשר 

 יפים ממני וממך
 יפים ממני וממך

 האדמה לקחה.
 

 שירים עד כאן
 דקה אחר דקה

 קצרות ואוהבות וכואבות,
 אבל האחרונה

 סופית וארוכה
 סופית וארוכה

 שעון השמש והחול
 שעון השמש והחול

 הגיע עד לקו.
 

 שירים עד כאן
 בגובה הפסגה

 גם האוויר מתחיל להיות דליל,
 אבל לכם ולי

 מיליםעוד נשארו 
 עוד נשארו מילים

 לזכור איך שהיינו כאן
 לזכור איך שהיינו כאן

 כשייסגר הגן.
 

 שירים עד כאן
 הבכי והצחוק

 קולות האנשים, כוכבי הזמן.
 השמש והים

 הלחם, העולם
 המר והמתוק

 וכל מה שהיה נשאיר
 וכל מה שהיה נשאיר

 לחיות בתוך השיר.
 ל"ג בעומר התשפ"א 
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