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ִשׁיר ֶׁשל יֹום



5 4

מורים, תלמידים והורים יקרים,

אני שמח להשיק אתכם יחד את שירון התוכנית "שיר של יום". על פי התוכנית יפתח כל יום 
בבתי הספר הממלכתיים דוברי העברית שיר עברי מתוך תוכנית "תרבות יהודית-ישראלית.

במסורת היהודית – "שיר של יום" הוא כינוי לשיר יומי ששרו בכל יום בירושלים בתקופת 
המקדש, כי מאז ומתמיד, בחיי כל אדם, משפחה ועם - השירה מהווה את המלט המחבר 
בין האנשים, את היכולת להתחבר מעבר למילים ולדיבור, את הקשר העמוק בין המקצב, 

המילים ואיכותה של המנגינה- בין המובן והברור, הנסתר והלא ידוע- העמוק מכל.
השירים שתשירו, הם שירים שמבטאים שייכות עמוקה לתרבות היהודית ישראלית, 

לקורות עמנו, לקורותיה של הארץ הזו, ושל האנשים הטובים הבונים אותה יום יום, שעה 
שעה, ושאתם נמנים איתה.

בכל יום יפתח הבוקר בשירה, בכל שבוע יוחלף שיר ובסופו של השבוע תוכלו לשיר 
בבית, עם המשפחה, מתוך השירון. כך, בסוף השנה תזכו לנכס של עשרות שירים עבריים 
ויהודיים שתכירו. כך נזכה כולנו לנכס תרבותי ולחווית שייכות והזדהות המשותפת לכלל 

תלמידי בתי הספר הממלכתיים דוברי העברית בישראל. יחד עם השירים והפיוטים אנו 
מזמינים ומציעים שיח על נושאים אקטואליים וערכיים העולים מהם, מתוך ידיעה ואמונה 

שבוקר שמתחיל בשירה ובשיח על ערכים יצבע בגוון חדש את היום כולו.
אנחנו במשרד החינוך נמצאים בשנה האחרונה בתחילתו של תיקון היסטורי- בעקבות 

דו״ח ביטון, אנחנו מספרים את הסיפור השלם. סיפור של מזרח ומערב יחד. סיפור שנותן 

ביטוי עמוק ומרכזי לתרבות יהדות המזרח וספרד לצד השורשים מארצות אשכנז - לכל 
גווני הישראליות גם יחד. גם השירים שבחרנו לפרויקט "שיר של יום" מבטאים את 

האחדות והרב גוניות אותה אנו מנסים להעביר לילדינו. שירים שנכתבו ומבוצעים על ידי 
גוונים שונים של הישראליות היפה והטובה.

"השיר הזה מתחיל כאן", כתב אהוד בנאי,
"כחול על הדף הלבן".

"לא גמור, לא תמיד מכוון 
השיר הזה מתחיל כאן"

וכמו אהוד בנאי, גם אנו מתחילים היום בנגינה של שיר חדש, שיר שרק מתחיל את מסעו 
כאן, ובעזרתכם יחלחל בנגינה נעימה אל כיתותינו, אל בתינו, אל ליבנו.

 
שלכם בברכת שירה משותפת

שר החינוך, נפתלי בנט



7 6

מורים יקרים,

"אי שם עמוק בתוך תוכנו
טמונים קולות, וזיכרונות

מראות רבים שכבר שכחנו
קטעי מילים ומנגינות" 

)מתוך "חלומות שמורים", אהוד מנור(

בעמקי חייו של כל אחד מאיתנו מתנגנות מנגינות, מוצפנים שירים רבים, שירים שעולים 
לפתע ברגעים מסוימים ומציפים את הגוף והלב. מנגינות של בית אבא, שירים שאמא 

פזמה לעצמה בלאדינו או יידיש בהכנות השבת,שירי ליל הסדר, שירי סדרות הטלוויזיה 
של ילדותינו, שירי הטיולים השנתיים, וטיולי התנועה, ושירי הזמרים והזמרות האהובים 

ששמענו בהופעות בנערותינו )ובפטיפון, בטייפ ובווקמן(.

הקולות הללו שנטמעו בתוכנו, שקעו בירכתי התודעה ועיצבו את פס הקול של חיינו. כמה 
פעמים אנו שומעים מנגינה נשכחת ופתאום נזכרים בדמות אהובה, בטיול מרגש, בשחייה 

לילית בכנרת, בטיפוס על החרמון, בנוף של הכרמל? ואת המתנה הזו, שאנו קיבלנו, אנו 
רוצים לתת גם לתלמידינו.

מי יודע מה השירה מבקשת ולאן היא הולכת? מי יודע לאיזו עמקים היא חודרת? איננו 
מתיימרים לדעת, אבל אנו רוצים להעביר אותה הלאה לילדינו, כחלק מן התרבות, כחלק 

מן החיים.

תוכנית "שיר של יום", שהשירון הזה הוא חלק ממנה, היא חלק מהחלום שלנו לפיתוח 
וקידום אווירה טובה ונעימה בבתי הספר. לפתוח את יום הלימודים בשירה, היכרות עם 
שיר ושיח על תכניו. השירים שנבחרו ויושרו במשך שבוע שלם בבית הספר הממלכתי 

עברי הם מתוך תכנית תרבות יהודית-ישראלית.

אנו מקווים שהשירה, השיח, והשירון שילווה את הילדים והילדות הבייתה- לשיר עם 
ההורים, ישקעו בחיי ילדינו, ובתי הספר שלנו, ויוסיפו עולם עשיר ואהוב, עולם של שירה, 

של נגינה, של ישראליות שורשית וברוכה.

בברכה,
מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך
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ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָכּמֹוָך 
14 ִמי-ָהִאיׁש / מילים: מהמקורות, לחן :ברוך חייט     
15 ִמָּלה טֹוָבה / מילים: יעקב גלעד, לחן: יהודית רביץ      
16 ָׁשִוים / מילים ולחן: עילי בוטנר       
17 ָלֵתת / מילים: חמוטל בן זאב, לחן: בועז שרעבי     
18 ָהאֹוֵרַח  / מילים ולחן: נעמי שמר       
19 ִׁשירֹו ֶׁשל ַׁשְפָׁשף / מילים: יאיר ניצני, לחן: מאיר בנאי    

ִמְׁשָּפָחה ְוִכּבּוד הֹוִרים
22 ִּפְתחּו ֶאת ַהַּׁשַער / מילים: קדיה מולודובסקי, נוסח בעברית: פניה ברגשטיין לחן: נחום נרדי 
23 י / מילים: יורם טהרלב, לחן: נורית הירש     ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִלּ
24 ִנּגּוִנים / מילים: פניה ברגשטיין, לחן: דוד זהבי     
26 ְיָלִדים ֶזה ִׂשְמָחה / מילים: יהושוע סובול, לחן: שלמה בר    
27 ִאָּמא ֶׁשִּלי / מילים: אריק אינשטיין ושלום חנוך, לחן: שלום חנוך   

תוכן ייזום והובלה מקצועית של התוכנית "שיר של יום" 
אתי סאסי - מנהלת אגף א' לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי

צילה מירון-אילן - מנהלת אגף מקצועות המורשת ומפמ"ר מחשבת ישראל, 
המזכירות הפדגוגית

בצלאל קופרוסר - מפמ"ר מוזיקה, אגף אמנויות, המזכירות הפדגוגית

ייעוץ בתהליך הפיתוח
אריאל לוי – סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
ד"ר משה ויינשטוק – יו"ר המזכירות הפדגוגית 

איל רם – סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה

כתיבה ועריכת השירון 
כתיבה וריכוז השירון: רננה אברון-הוכברג - מדריכה ארצית בתרבות יהודית 

ישראלית, אגף מורשת, המזכירות הפדגוגית
עריכה וליווי: אריאל אביב - מדריך מרכז ארצי לתרבות יהודית- ישראלית, אגף 

מורשת, המזכירות הפדגוגית
סייעה בכתיבה: שרה לבוביץ - מדריכה בתרבות יהודית-ישראלית, אגף מורשת, 

מזכירות פדגוגית  

פיתוח וכתיבת התוכנית "שיר של יום" )לפי סדר א"ב(
אלה אלגרסי - שפ"י אגף א', המינהל הפדגוגי

ד"ר רויטל אשר - מדריכה במנהל עובדי הוראה אגף א'
יונית יעקובוביץ' - מנהלת תוכנית קרב, מטעם החברה למתנסי"ם

ליבי ביטון - מדריכה פדגוגית בשיר של יום בפסג"ה מעלה אדומים
נעה טייך פייר - מדריכה  בשפ"י אגף א', המינהל הפדגוגי

ענבל קרמר - מדריכה ארצית למוזיקה, אגף אומנויות, המזכירות הפדגוגית
ענת דור - מדריכה ארצית למוזיקה, אגף אומנויות, המזכירות הפדגוגית

פסי קול
יורם צדוק

הדפסת תווים
איתמר ארגוב

תודה מיוחדת על הליווי המקצועי והעזרה בהטמעת התכנית ל- 
לילי רוסו - ממונה פדגוגית מרכזי פסג"ה, אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי 

ההוראה
מרכזי הפסג"ה: טבריה, הרצליה, אשדוד, באר שבע, אילת, מעלה אדומים, 

ירושלים-מנח"י וחיפה

קראו והעירו
חנה שדמי - שפ"י אגף א', המינהל הפדגוגי

יעל בריל - מדריכה בשפ"י אגף א', המינהל הפדגוגי
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ִזָּקה ָלַעם ְוָלָאֶרץ 
48 ָרֵאל / מילים: חיים אידיסיס, לחן: שלמה גרוניך    ע ְלֶאֶרץ ִישְֹ ַהַּמָסּ
49 קּום ְוִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ / מילים: יורם טהרלב, לחן: יאיר קלינגר    
50 עֹוד ֹלא ַּתּמּו ָּכל ְּפָלַאִיְך / מילים: יורם טהרלב, לחן: רמי קלינשטיין   
52 ֵאין ִלי ֶאֶרץ ָאֶחֶרת / מילים: אהוד מנור, לחן: קורין אלאל    
53 ִׁשיר ּבֶֹקר / מילים: נתן אלתרמן, לחן: דניאל סמבורסקי    
54 ָאח ָיא ַראּב / מילים: חיים חפר, לחן: נורית הירש     
56 ִׁשיר ַהַּׁשָּיָרה / מילים: עלי מוהר, לחן: עממי יווני     
58 ִׁשיר ִיְׂשְרֵאִלי / מילים: אהוד מנור, לחן: שלמה גרוניך    
60 ְּכֶׁשַהֵּלב ּבֹוֶכה / מילים: יוסי גיספן, לחן: שמואל אלבז    
61 ִׁשיר ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר / מילים: אמיר גלבוע, לחן: גידי קורן ושלמה ארצי   
62 ֲאִני ַׁשָּיְך / מילים: אהוד מנור, לחן: נורית הירש     
63 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות / מילים: מהמקורות, לחן: יוסל'ה רוזנבלט    
64 ִּכּנֹור ָּדִוד / מילים: אביהו מדינה, לחן: אביהו מדינה ויהודה בדיחי   

ְירּוָׁשַלִים
66 ָיא ֵליל / מילים ולחן: קובי לוריא       
68 ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב / מילים ולחן: נעמי שמר      
70 ַעל ַּכָּפיו ָיִביא / מילים: יורם טהרלב, לחן: יאיר רוזנבלום    
72 ִים / מילים: מהתפילה, לחן: אביהו מדינה     ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִ

ֲחֵברּות ְוסֹוְבָלנּות 
30 ֲחֵבִרים / מילים: דודו ברק, לחן: יוני רועה      
31 ִניצֹוץ ָהַאֲהָבה / מילים: אהוד בנאי, לחן: עממי     
32 ֲחֵבִרים ִמּכֹל ִמיֵני ְצָבִעים / מילים: חנה גולדברג, לחן: יוני רועה   
33 ֲחֵבִרים טֹוִבים / מילים: אהוד מנור, לחן: צוף פילוסוף    
34 יֹוֵתר / מילים: יהונתן גפן, לחן: יצחק קלפטר     
35 יַרת ָהֲעָשִׂבים / מילים ולחן: נעמי שמר       ִשׁ

ַעְרבּות ֲהָדִדית, ַאֲחָריּות ּוְמֻחָּיבּות 
38 ֲאִני ְוַאָּתה / מילים: אריק איינשטיין, לחן: מיקי גבריאלוב    
39 ֻּכָּלנּו ְזקּוִקים ְלֶחֶסד / מילים: נתן זך, לחן: אילן וירצברג    
40 ֵצל ּוֵמי ּבֵאר / מילים: יורם טהרלב, לחן: לוי שער     
42 ֶנָחָמה / מילים: רחל שפירא, לחן: נורית הירש     
43 ֲאָנִׁשים טֹוִבים / מילים ולחן: נעמי שמר      
44 ּתֹוָדה / מילים: עוזי חיטמן, לחן: יורגו דאלארס     
45 ָיד ְּבָיד / מילים: תלמה אליגון רוז, לחן: רוני וייס     
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"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָכּמֹוָך" )ויקרא י"ח י"ט(
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ְיִהי ְכּבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ְכֶּשָׁלְּך.  
)מסכת אבות, ב י(

ָחֵפץ – רוצה
ְנצֹר – ְשמֹור, סגֹור                 

ִמַּדֵּבר ִמְרָמה – )הימנע( 
מלדבר דברי שקר ורמאות 

סּור – זוז, התרחק

אודות השיר
השיר מבוסס על פסוקים 

מספר תהילים. מתוארת בו 
דמותו של אדם  הרוצה להיות 

טוב ולחיות חיים טובים. 
התשובות המפורטות בשיר 

מלפני אלפי שנים נשארו 
רלוונטיות עד עצם היום הזה: 

שמירת הדיבור, הימנעות מרע 
וחתירה לשלום.

ִמי-ָהִאיׁש
מילים: תהילים לד, 13-14

לחן: ברוך חייט

ִמי-ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים    
ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב.

ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע    
ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה.
סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה-טֹוב  

ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו.

ֲאִפּלּו ַּבָׁשָרב ֲהִכי ָּכֵבד
ָיַדְעִּתי ֶׁשַהֶּגֶׁשם עֹוד ֵיֵרד
ָרִאיִתי ַּבֲחלֹום ֶׁשִלי ִצּפֹור
ב סּוָפה ָוקֹור. ֲאִפּלּו ְּבַמּׁשַ

ֹלא ַּפַעם ֶזה ָקֶׁשה
ֲאָבל ָלרֹוב ִמָּלה טֹוָבה

ִמָיד עֹוָׂשה ִלי טֹוב
ַרק ִמָלה טֹוָבה

אֹו ְׁשּתִים ֹלא יֹוֵתר ִמֶּזה.

ֲאִפּלּו ִּבְרחֹוב ָראִׁשי סֹוֵאן
ָרִאיִתי ִאיׁש יֹוֵׁשב ּוְמַנֵּגן

ָּפַגְׁשִּתי ֲאָנִׁשים ְמֻאּׁשִרים
ֲאִפּלּו ֵּבין ְׁשִביֵלי ָעָפר ָצִרים.
ָּתִמיד ִהְׁשַאְרִּתי ֶּפַתח ְלִתְקָוה

אודות השיר
השיר עוסק בכוחה המרפא 
והמנחם של המילה הטובה: 

"מילה טובה מיד עושה לי טוב". 
המילה הטובה משנה את הדרך 

בה אנו רואים את העולם ואת 
הדרך בה אנשים רואים את 

עצמם. הדובר/ת בשיר מבקש/ת 
"מילה טובה" מהסביבה, מילה 

טובה המסייעת להתגבר על 
זמנים ומצבים קשים, מעודדת 

את הזולת ומפיחה תקווה 
במקום של ייאוש.

ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָּכְבָתה ָהַאֲהָבה
ָחַלְמִּתי ַעל ָיִמים יֹוֵתר ָיִפים

ֲאִפּלּו ְּבֵלילֹות ֵׁשָנה ְטרּוִפים.

ֹלא ַּפַעם ֶזה ָקֶׁשה
ֲאָבל ָלרֹוב ִמָּלה טֹוָבה

ִמָיד עֹוָׂשה ִלי טֹוב
ַרק ִמָלה טֹוָבה

אֹו ְׁשּתִים ֹלא יֹוֵתר ִמֶּזה.

ִמָּלה טֹוָבה
מילים: יעקב גלעד
לחן: יהודית רביץ

ָמֶות ְוַחִיּים ְבַּיד ָלׁשֹון. 
ֵלי, יח כא( )ִמְשׁ

ַּבָׁשָרב  – במזג אויר חם ויבש, 
חמסין

ַמַּׁשב – ]נשיבת[ רוח
סּוָפה – רוח חזקה, סערה

סֹוֵאן – רועש מאוד
ְטרּוִפים – משוגעים, לא 

רגילים
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ָׁשִויׁם
מילים: עילי בוטנר                                                                                                                       
לחן: עילי בוטנר                                                                                                                       

ַאָּתה ָלָבן, ֲאִני ָׁשֹחר,
ֲאִני ָחׁשּוְך, ַאָּתה ָּבאֹור 

ֶׁשְּמַחֵּמם ְּכמֹו ִאָּמא, 
ְוֶׁשּדֹוֵאג ְלָך. 

ַאָּתה ָקָטן, ֲאִני ָּגדֹול 
ֲאִני רֹוֶצה, ַאָּתה ָיכֹול 
ִלְרֹקד, ִלְצֹעד ָקִדיָמה 

ִלְהיֹות ָׁשֵלם ֵּבין ֲאָנִׁשים.

ְואּוַלי ָיבֹוא יֹום ְוַנֲהֹפְך ָׁשִוים 
ַאָּתה ִּתְהֶיה ִלי ַנַחל ַוֲאִני ְלָך - 

ַיִּמים 
ְוִנְזֹרם ְּבַיַחד ַעד ֵאין סֹוף 

ְׁשִנָּיה ִלְפֵני ֶׁשַּקו ַהחֹוף ַמִּגיַע 
ְׁשִנָּיה ִלְפֵני ֶׁשַּקו ַהחֹוף ַמִּגיַע

ָחִביב ָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם.
)משנה, מסכת אבות, ג, יד(

אודות השיר
את השיר "שוים" כתב עילי 

בוטנר, פזמונאי, מלחין וגיטריסט. 
השיר עוסק בייחודיות ובשונות 

של בני אדם. עילי כתב את השיר 
על אחיו הבכור, שהינו בעל 

צרכים מיוחדים. וכך הוא מספר: 
"השיר מבטא את אהבתי ודאגתי 
לאחי ואת הרצון העז שלי שהוא 

יחלים, ישוב ויהיה כמו כולם, 
שלם ומאושר, ושהפערים בינו 
לביני, ובינו לבין הֶחְבָרה יקטנו, 

ולא יהוו קושי, אלא יתמזגו ונוכל 
'לזרום ביחד'."

ֲאִני ּבֹוֶכה, ַאָּתה צֹוֵעק 
ֲאִני טֹוֶעה, ַאָּתה צֹוֵדק 

ֹזאת ַהָּצָגה ֶׁשָּלנּו 
ְוֵאין ָקָהל ְוֵאין ָּבָמה. 

אּוַלי ֵנֵׁשב ָננּוַח, 
ַאָּתה - ַאָּתה, ֲאִני - ֲאִני 

ְוַגם ַּתְחֹלף ָהרּוַח, 
ִנים. ְוַיַעְברּו ָּכל ַהּׁשָ

ְואּוַלי ָיבֹוא יֹום... 

מילים: חמוטל בן זאב                                                                                                                             
לחן: בועז שרעבי 

ָלֵתת ֶאת ַהְּנָׁשָמה ְוֶאת ַהֵּלב 
ָלֵתת, ָלֵתת ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵהב 
ְוֵאיְך מֹוְצִאים ֶאת ַהֶהְבֵּדל 

ֶׁשֵּבין ָלַקַחת ּוְלַקֵּבל 
עֹוד ִּתְלַמד ָלֵתת ָלֵתת.

ְלַגּלֹות סֹודֹות ַּבֵסֶּתר 
ְלַהִּתיר ֶאת ְסַבְך ַהֶּקֶׁשר, 

ְּכֶׁשַהֵּלב ְּבָך ִנְצָּבט 
ִמָּכל ִחּיּוְך ִמָּכל ַמָּבט.

ַאָּתה ִנְזָהר ַאָּתה יֹוֵדַע 
ְוחּוץ ִמְּמָך ִאיׁש ֹלא ׁשֹוֵמַע, 

ּפֹוֵסַע ֵּבין ַהַּדּקּויֹות 
ּוְמַמֵּלא ָׁשעֹות ְּפנּויֹות.

ָלֵתת ֶאת ַהְּנָׁשָמה... 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה. 
)תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף 

כז,ע"ב(

אודות השיר
השיר עוסק בערך הנתינה. הנתינה 

מתייחסת לאחריות ולמחויבות 
של אנשים זה כלפי זה.

לדברי המשוררת "עמותות, 
אגודות, ארגוני התנדבות, טקסי 

השבעה, חתונות, תשדירים, 
פרסומות – כל אלה ועוד אימצו 

את השיר, ובמיוחד עמותת 
"לתת" )עמותה העוזרת לאנשים 

במצוקה(, שאימצה את שם השיר, 
שגם נבחר לשיר היובל בגלי 

צה"ל." 

ִנים  ַאָּתה לֹוֵמד ִעם ַהּׁשָ
ִלְבנֹות ְּבַיַחד ִּבְנָיִנים, 

ּנּוִיים  ִלְחיֹות ִעם ָּכל ַהּׁשִ
ִלְרֹקם ִאָּתּה ִסּפּור ַחִּיים 

ְוַלֲעֹבר ָיִמים ָקִׁשים 
ִּבְמצּוקֹות ְוִרּגּוִׁשים 
ָּתִמיד ָלַדַעת ְלַוֵּתר 

ְוֶאת ַהַּטַעם ְלַׁשֵּמר. 

ָלֵתת ֶאת ַהְּנָׁשָמה... 
ִלְראֹות ְּבתֹוך ַהְּנִפיָלה 
ֶׁשֵיש ָמקֹום ִלְמִחיָלה, 

ָּתִמיד ֶאְפָׁשר ׁשּוב ְלַהְתִחיל 
ְּכמֹו יֹום ָחָדש ְּכמֹו ָּכָרִגיל 

ָלֵתת.

ּפֹוֵסַע – צועד
ַּדּקּויֹות – הבדלים דקים

ְמִחיָלה – סליחה
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ָהאֹוֵרַח
מילים ולחן: נעמי שמר                                                                                                                       

ִאם ַּבַׁשַער ֵיׁש אֹוֵרַח 
ֶׁשָנַחת ֵמֵעֶבר ָים 
ָמה ַנִּציַע ָלאֹוֵרַח 

ם? ְּבבֹואֹו ִמּׁשָ

ֶטֶנא ָיֹרק, ֶּפַרח ָלָבן 
ַיִין ָאֹדם, ַּפת ְבֶּמַלח 

ֶזה ָמה ֶׁשֵּיׁש 
ֵׁשב ִאָּתנּו ָּכאן.

ֵׁשב ִאָּתנּו, ֶזה ַהַּבִית 
ְּתִריס ָּפתּוַח ַלִּמְדָּבר 
ֵׁשב ִאָּתנּו ְּכֶבן-ַּבִית 

ֹלא ְכֵהֶלְך ָזר.

 ֶטֶנא ָיֹרק...

ְגּדֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, יֹוֵתר 
ִמַּקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה.

)תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף 
קכז,ע"א(

אודות השיר
שם השיר  "אורח", והוא  עוסק 

בערך 'הכנסת אורחים', ערך 
מרכזי במסורת היהודית, 

המופיע כבר אצל אברהם אבינו. 
אורח הוא אדם המגיע לביקור 
לביתו של אדם אחר. לפעמים 

בא לזמן קצר, ולפעמים למספר 
ימים. כשאורח מגיע לבית הוא 
זוכה להכנסת אורחים. 'הכנסת 

האורחים' מתבטאת  בסיפוק כל 
צרכיו של האורח כשהוא מתארח 

בבית אחר. את השיר כתבה 
נעמי שמר ללהקת "הכול עובר 
חביבי" בשנת 1984, כנראה עם 
הפנים לעולים החדשים שבאו 
ארצה  בשנות השמונים, והוא 

מביא את תמצית הערך של 
'הכנסת אורחים' לבאים להיות 

חלק מאיתנו.

ְוַהֵּלב ַהֶּזה ַהֶּפִתי 
ֶׁשַאף ַּפַעם ֹלא ַיְחִּכים 

ׁשּוב ִנְדַלק ְוׁשּוב ֵהִריַע 
ֶאל ַהֶּמְרָחִקים.

ֶטֶנא ָיֹרק...

ָהאֹוְרִחים הֹוְלִכים ַהַּבְיָתה 
ְּתִריס ָּפתּוַח ׁשּוב ִנְסָּגר 

ַהֻׁשְלָחן ֵנעֹור ָוֵריק 
ְוֶזה ָמה ֶׁשִנְּׁשָאר.

ֶטֶנא ָיֹרק...

ִׁשירֹו ֶׁשל ַׁשְפָׁשף 
מילים: יאיר ניצני                                                                                                                             

לחן: מאיר בנאי 

ָמה ֲאִני, ֲאִני ַרק ֶּבן-ָאָדם 
ֲאִני ַחי ְועֹוֵבד ְּכמֹו ֻּכָּלם 

ְורֹוֶאה ָעִתיד ְוחֹוֵׁשב ָּתִמיד 
ֶׁשַהַּכָּוָנה נֹוֶתֶנת ֱאמּוָנה. 

ֹלא ֵמִבין ָמה קֹוֶרה ְוחֹוֵׁשב 
ִמי ׁשֹוֵמַע ֶאת ָמה ֶׁשַּבֵּלב 

ְורֹוֶאה ָעִתיד ְוחֹוֵׁשב ָּתִמיד 
 ֶׁשַהַּכָּוָנה נֹוֶתֶנת ֱאמּוָנה. 

ְוִאם ַרק ִנְסַּתֵּכל ִאם ֹלא ִנָּבֵהל 
ְוַנְרֶאה ָלעֹוָלם ֶׁשְּבַיַחד ֻּכָּלם 

ַאז ַיַחד ֵּכן ָלֶלֶכת ַיַחד 
ֵּכן ָלֶלֶכת ַיַחד ֶאל ָהאֹור 

ַיַחד ֶזה ַהְּזָמן ְּבַיַחד 
ְוִאָּתְך ְּבַיַחד ֶלֱאֹהב. 

ִהֵנּה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנִּעים ֶשֶׁבת 
ַאִחים ַגּם ָיַחד.

)תהילים קלג, א( 

אודות השיר
השיר עוסק במשמעות הערך 

והמושג 'יחד'. השיר נכתב 
בשנת 1985 לסרט המוסיקלי 

"שוברים". בשיר מוצגת מערכת 
ההפכים של ביחד ולחוד. יחד- 

"כן ללכת יחד אל האור",  אל 
מול האדם הרגיל שבשגרת חייו 

הוא חי ופועל ביחידות ואולי 
בבדידות "מה אני? אני רק בן 

אדם". מאיר בנאי מלחין השיר 
ומבצעו בסרט, שיחק בסרט 

דמות המכונה "ַׁשפַׁשף", ולכן 
השיר נקרא "שירו של שפשף".

ֵאין ִלי ַּפַחד ְוֵיש ִלי ְּתחּוָׁשה 
ֶׁשַהֶּדֶרְך ִּתְהֶיה ִלי ָקָׁשה 

ֲאִני רֹוֶאה ָעִתיד ֲאִני חֹוֵׁשב ָּתִמיד
ֶׁשַהַּכָּוָנה נֹוֶתֶנת ֱאמּוָנה

ֲאִני רֹוֶאה ָעִתיד ֲאִני חֹוֵׁשב ָּתִמיד
ֶׁשַהַּכָּוָנה נֹוֶתֶנת ֱאמּוָנה. 

ְוִאם ַרק ִנְסַּתֵּכל ִאם ֹלא ִנָּבֵהל 
ְוַנְרֶאה ָלעֹוָלם ֶׁשְּבַיַחד ֻּכָּלם 

ַאז ַיַחד ֵּכן ֻּכָּלם ְּבַיַחד 
ֵּכן ָלֶלֶכת ַיַחד ֶאל ָהאֹור 

ַיַחד ֶזה ַהְּזָמן ֶׁשַּיַחד 
ְוִאָּתְך ְּבַיַחד ֶלֱאֹהב. 

ָמה ֲאִני, ֲאִני ַרק ֶּבן-ָאָדם
ֲאִני ַחי ְועֹוֵבד ְּכמֹו ֻּכָּלם 

ֲאִני רֹוֶאה ָעִתיד ֲאִני חֹוֵׁשב ָּתִמיד
ֶׁשַהַּכָּוָנה נֹוֶתֶנת ֱאמּוָנה. 

ַּפת – חתיכת לחם, פרוסה.
ֵהֶלְך – נווד, חסר בית

ֵּבן ַּבִית– אדם רצוי ומקובל בבית 
)אפילו שאינו שלו(

ֶּפִתי – מי שמאמין לכל דבר, 
תמים

הריַע – קרא בקול, מלשון תרועה
ָנעּור – מנוער )ניערו אותו( 

משאריות האוכל
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ִמְׁשָּפָחה ְוִכּבּוד הֹוִרים
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ְוַאֲחֵרי ֶזה ְמַבְּקִׁשים 
ֶׁשֲאִני ָאקּום ָלִׁשיר 

ְוקֹוְרִאים, ְּכֶׁשֲאִני ָׁשר: 
"ֵאיְך ֶׁשַהָּקָטן ֻמְכָׁשר"! 

ְוַהּיֹום ַלְּמִסָּבה 
ַרק ַּתִּביטּו ִמי ֶׁשָּבא 

ַרק ַּתִּביטּו ִמי ֶׁשָּבא : 
ַסָּבא ָּבא... 

ֵּכן-ָחנּו ְלִדְגֵליֶהם ְוֵכן ָנָסעּו –                                                               
ִאיׁש ְלִמְׁשְּפֹחָתיו, ַעל-ֵּבית ֲאֹבָתיו.                                                             

)במדבר, ב, לב(

אודות השיר
השיר עוסק בחגיגה משפחתית 

)מסיבת יום הולדת(, ומה שקורה 
בה מסופר מנקודת ראות של הילד 

החוגג. מתוארת משפחה עניפה, 
המתכנסת בשמחה ובהמולה 

רבה למפגש. עם זאת, השיר מכיל 
גם נקודת מבט מבודחת, מעט 

ביקורתית, על המפגש. יורם טהרלב, 
כותב השיר, מספר: "כמו במרבית 
שירי הילדים שלי, גם בשיר הזה 

אימצתי את נקודת המבט של הילד 
הסובל. המשפחה חוגגת, אבל הוא 
כל הזמן מסכן: רואה איך המבוגרים 

מתווכחים, רואה את הלהיטות שלהם 
לזלול, סובל מהחיבה היתרה שהם 

מעניקים לו )מנשקים את אחותו 
ובאים לצבוט אותו(. בשיר זה תיארתי 

משפחה גדולה ומגובשת. תמיד 
קינאתי בילדים שהייתה להם משפחה 

גדולה. לי הייתה משפחה זעירה".

ְמִביִאים ִלי ַמָּתנֹות 
ַּגם ְּגדֹולֹות ְוַגם ְקַטּנֹות 

ְמִניִחים ֵהם ַּבִּפָּנה 
ְויֹוְצִאים ֶאל ַהִּגָּנה 

ִקים ֶאת ֲאחֹוִתי  ְמַנּׁשְ
ּוָבִאים ִלְצֹּבט אֹוִתי 

ּוָבִאים ִלְצֹּבט אֹוִתי : 

ַסָּבא ָּבא... 

ְוַאַחר ָּכְך ֶּבָחֵצר 
ַמְתִחיִלים ֵהם ְלַדֵּבר 
ִמְתַוְּכִחים ִּבְצָעקֹות 

ְוִכְמַעט הֹוְלִכים ַמּכֹות 
ַאְך ְּכֶׁשַהִּכּבּוד מּוָכן 

ֵהם ָרִצים ֶאל ַהֻׁשְלָחן 
ֵהם ָרִצים ֶאל ַהֻׁשְלָחן :

ַסָּבא ָּבא... 

ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִלּי
מילים: יורם טהרלב

לחן: נורית הירש

ֶזה ִהְתִחיל ִּבְׁשֵני הֹוִרים 
ַעִלּיִזים ּוְצִעיִרים 

ֶׁשהֹוִלידּו ִּבְׁשִביִלי 
ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי 

ּוְכֶׁשֵיש ִלי ְמִסָּבה 
ַרק ַּתִּביטּו ִמי ֶׁשָּבא 
ַרק ַּתִּביטּו ִמי ֶׁשָּבא:

ַסָּבא ָּבא, ַאָּבא ָּבא 
ַאְרֵיה ִמְּכָפר ַסָּבא ָּבא 
ָּבא ָּברּוְך, ָּברּוְך ַהָּבא 
ִעם ּדֹוָדה, ּדֹוָדה ַרָּבה 

ַסָּבא ָּבא, ַאָּבא ָּבא 
ַגּם ַהַסְּבָתא יבאבא 

ַאֲהָלן ּומרחּבא 
ִמי ֶׁשָּבא ָּברּוְך ַהָּבא!

ּוְנָכִדים ְוִניִנים
ְּבִמְרֶּכֶבת ְּפִניִנים.

ַער, ִּפְתחּוהּו ָרָחב, ִּפְתחּו ֶאת ַהּׁשַ
ָעבֹור ַּתֲעֹבר ֹּפה ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב:

ַאָּגס
ְוַתּפּוַח,

ּוְדַבׁש ְלִקּנּוַח,
ְוָרִקיק ְצַהְבַהב 
ַעל ַצַּלַחת ָזָהב.

ַער, ִּפְתחּוהּו ָרָחב. ִּפְתחּו ֶאת ַהּׁשַ

ַער ִּפְתחּו ֶאת ַהּׁשַ
מילים: קדיה מולודובסקי

נוסח בעברית: פניה ברגשטיין
לחן: נחום נרדי

ַער, ִּפְתחּוהּו ָרָחב, ִּפְתחּו ֶאת ַהּׁשַ
ָעבֹור ַּתֲעֹבר ֹּפה ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב:

ַאָּבא
ְוִאָּמא, 

ח  ְוָא
ְוָאחֹות

ְוָחָתן ְוַכָּלה 
ְּבִמְרֶּכֶבת ַקָּלה.

ַער, ִּפְתחּוהּו ָרָחב, ִּפְתחּו ֶאת ַהּׁשַ
ָעבֹור ַּתֲעֹבר ֹּפה ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב:

א  ַסָּב
ְוַסְבָּתא, 

ְודֹוד 
ְודֹוָדה

ַּכֵּבד ֶאת-ָאִביָך ְוֶאת-ִאֶּמָך, ְלַמַען ַיֲאִרכּון 
ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ... 

)שמות כ יא(

אודות השיר
השיר מבקש לפתוח שערים שונים: 
"פתחו את השער פתחוהו רחב ...". 

בשער הראשון עוברת המשפחה 
הגרעינית )אבא ואמא וכו'(, בשער 
השני עוברת המשפחה המורחבת 

)סבים, דודים וכו'(, ובבית השלישי 
והאחרון עוברת שרשרת של דברי 

מזון, המזכירים מפגש משפחתי סביב 
השולחן )"דבש לקינוח"(. באופן כללי 

השיר מדגיש את ערך המשפחה 
והקשר הבין-דורי )"שרשרת זהב"(.
השיר )במקור באידיש: עֿפנט דעם 

טויער( היה כלול בספר הנקרא "פתחו 
את השער" . הספר ראה אור בישראל 

לאחר מלחמת העולם השנייה, ובני 
הדור ראו בו "אנדרטה", לזכר הילדים 

והדורות שהושמדו בשואה.
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בשיר זה היא מביעה את 
אהבתה וגעגועיה לבית 

ההורים, לניגונים ששמעה 
בו מילדותה ולאווירה 

שהייתה בו. השיר מבטא 
את תחושת המחויבות 

של ילדים להוריהם, הכרת 
תודה לערכים, למסורת 

ולחינוך שקבלו בבית. 
"ְׁשַתְלֶּתם ִנּגּוִנים ִּבי, ִאִּמי 

ְוָאִבי... ַעָּתה ֵהם עֹוִלים 
ְוצֹוְמִחים."

ָּכל ֶהֶגה ִיַּתם ְוָכל ְצִליל ֵיָאֵלם
ִּבי קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ִּכי ֵיהֹום.
ֵעיַני ֶאֱעֹצם ַוֲהֵריִני ִאְּתֶכם

ֵמַעל ְלֶחְׁשַכת ַהְּתהֹום.

ִנּגּוִנים
מילים: פניה ברגשטיין

לחן: דוד זהבי

ְׁשַתְלֶּתם ִנּגּוִנים ִּבי, ִאִּמי ְוָאִבי,
ִנּגּוִנים ִמְזמֹוִרים ְׁשכּוִחים.

ַּגְרִעיִנים; ַּגְרִעיִנים ְנָׂשָאם ְלָבִבי –
ַעָּתה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים.

ַעָּתה ֵהם ׁשֹוְלִחים ֹּפארֹות ְּבָדִמי,
ָׁשְרֵׁשיֶהם ְּבעֹוְרַקי ְׁשלּוִבים,

ִנּגּוֶניָך, ָאִבי, ְוִׁשיַרִיְך ִאִּמי,
ְּבָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוָׁשִבים.

ִהֵּנה ַאֲאִזין ִׁשיר ַעְרִׂשי ָהָרחֹוק
ִהִּביַע ִּפי ֵאם ֱאֵלי ַּבת.

ִהֵּנה ִלי ִּתְזַהְרָנה ְּבֶדַמע ּוְׂשחֹוק
"ֵאיָכה" ּוְזִמירֹות ֶׁשל ַׁשָּבת.

ֶדה.  ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהּׂשָ
)דברים כ, יט(

אודות השיר
אחד השירים המבטאים 
באופן מיוחד ומרגש את 
הזיקה של הדור הצעיר 
של הציונות, לפני קום 

המדינה, אל מסורת הוריו 
שכביכול נזנחה ונשכחה, 

אך שבה ומתחזקת עם 
השנים. המשוררת פניה 

ברגשטיין עלתה לארץ 
מהאימפריה הרוסית 

)כיום פולין(  כשהייתה 
בת 22, והתיישבה בקיבוץ 

גבת, שם קיוותה לפתוח 
חיים חדשים, אולם מצב 

בריאותה הידרדר והיא 
נפטרה כעבור עשרים 

שנה בלבד. הוריה ואחיה 
הצעיר נספו בשואה.  

פניה כתבה רבות לילדים, 
ורבים משיריה התפרסמו. 

ְׁשכּוִחים – שנשכחו, נעלמו 
מהזיכרון

ַּגְרִעיִנים – זרעים; השירים 
מהילדות משולים לזרעים 

שרק אחרי שנים רבות רואים 
את צמיחתם, את ענפיהם 

ופירותיהם.
ְנָׂשָאם – נשא אותם, החזיק 

ושמר אותם )הלב(
ּפֹארֹות – ענפים של עץ

עֹוְרַקי – כלי דם בגוף
ְׁשלּוִבים – מחוברים, משתלבים

ְּבָדְפִקי – בתוך הדופק שלי, 
בפעימות הלב

ֵנעֹוִרים – מתעוררים
אִׁשיר ַעְרִׂשי – שיר הערש 
ששמעתי בילדותי מפי אמי

ִּתְזַהְרָנה – יהיו זוהרות
"ֵאיָכה" – מגילת איכה, העוסקת 

בחורבן ירושלים, ונקראת בליל 
צום תשעה באב.

ָּכל ֶהֶגה ִיַּתם – הדיבור יפסק
ֵיהֹום – הומה

ְלֶחְׁשַכת ַהְּתהֹום – התהום 
החשוכה
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ה ָּתִביאּו ִׁשְבָעה  ָּתִביאּו ִׁשּׁשָ
ָּתִביאּו ְׁשמֹוָנה ְיָלִדים 

ֹזאת ֹלא ְּבִדיָחה 
ָהָאֶרץ ְצִריָכה ַהְרֵּבה ְצִעיִרים 

ֶנְחָמִדים 

ָּתִביאּו ְּתֵריָסר ְוָלָמה ֹלא ַחי? 
ָּתִביאּו ֶעְׂשִרים ְיָלִדים 

ֱאֹלִהים ְּכבר ִיֵּתן 
ַהַּסַעד ַּגם ֵּכן 

ַמה ֶּשְּצִריִכים ְיָלִדים 

ֱאֹלִהים הּוא ָּגדֹול 
ָקֶׁשה לֹו ִלְסֹּבל 

ֶׁשֶאָחד ְיַקֵּבל ֶאת ַהּכֹול 
ְלֶאָחד הּוא ּדֹוֵחף ֶּכֶסף, ֹּכח ְוֵכיף 

ְוָלֶכם הּוא נֹוֵתן ְיָלִדים 

ְיָלִדים ֶזה ִׂשְמָחה... 

ַחי – י"ח, 18 בגימטריה
ַהַּסַעד - העזרה

ְיָלִדים ֶזה ִׂשְמָחה 
מילים: יהושוע סובול                                                                                                                             

לחן: שלמה בר 

ָּתִביאּו ְׁשַנִים ָּתִביאּו ְׁשֹלָׁשה 
ָּתִביאּו ַאְרָּבָעה ְיָלִדים 

ְּתַקְּבלּו ִׁשּכּוִנים ִעם ְּכִניָסה ּוִמְטָּבח 
ּוְׁשֵני ֲחָדִרים ְקַטִּנים 

ה  ָּתִביאּו ַאְרָּבָעה ָּתִביאּו ֲחִמּׁשָ
ה ְיָלִדים  ָּתִביאּו ִׁשּׁשָ

ְּתַקְּבלּו ֲהָנָאה ְוָכבֹוד ִמְּקרֹוִבים 
ַאֶּתם אֹוֲהִבים ְיָלִדים 

ְיָלִדים ֶזה ִׂשְמָחה
ְיָלִדים ֶזה ְּבָרָכה 

ְוָלֶכם ֵיׁש ֵלב ֶׁשל ָזָהב 
ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה 
אּוַלי ַּבְּגָמָרא 

ְלכּו ִּתְׁשֲאלּו ֶאת ָהַרב 

ַויֹּאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים: ְפּרּו ּוְרבּו 
ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ....

)בראשית א, כח(

אודות השיר
השיר נכתב כשיר ביקורתי 

להצגה "קריזה", שהועלתה 
בארץ בשנות השבעים של 

המאה ה-20. השיר עוסק בריבוי 
ילדים במשפחות מסורתיות, 
ונכתב כביכול מנקודת המבט 
של השלטון במדינה: "תביאו 
שניים, תביאו שלושה, תביאו 
ארבעה ילדים", והמספר הולך 

וגדל לאורך השיר עד שהוא 
מגיע לקראת סופו ל-ח"י 

)שמונה-עשר( ואפילו עשרים 
ילדים. הביקורת העולה בשיר 

היא על המשפחות העושות 
זאת ללא יכולת לפרנס כהלכה 

את הילדים )"אלהים כבר 
ייתן הסעד..."(, ואפילו מבלי 
להבין את משמעות המצווה 

ואת מקורה )"לכו תשאלו את 

הרב..."(. ביקורת אחרת העולה 
בשיר היא כלפי השלטון 

המעודד את המשפחות הללו 
להביא ילדים )"הארץ צריכה 

הרבה צעירים נחמדים"(, 
ובכך דוחק אותן למעגל של 

עוני וקיפוח, מבלי לדאוג להן 
אחר כך. שלמה בר )"הברירה 

הטבעית"( מלחין השיר, 
הפך אותו לשיר קצבי ושמח, 
המעודד לידת ילדים ומדגיש 

את גדולתן של המשפחות 
ברוכות-הילדים )"ילדים זה 

שמחה, ילדים זה ברכה"(. כיום 
השיר קיבל מעמד של שיר 

עממי, והוא מנוגן בהתלהבות 
רבה בחתונות ובבריתות.

ִאָּמא ֶׁשִּלי
מילים: אריק אינשטיין 

ושלום חנוך
לחן: שלום חנוך

ה ֶׁשאֹוֶהֶבת אֹוִתי,  ֵיׁש ִלי ִאּׁשָ
ִהיא ַרק ֶׁשִּלי. 

ִהיא ַמִּכיָרה אֹוִתי ֵמַהְתָחָלה 
ֶׁשִּלי ֶׁשָּלּה. 

ִהיא ֻמְכָרָחה ִלְהיֹות ֲחָכָמה - 
ִאָּמא ֶׁשִּלי

יר ֲאִני ָׁשר ִּבְׁשִביָלּה  ְוֶאת ַהּׁשִ

ִאָּמא, ִאָּמא, 
ַאְּת ֵהיַנְקְּת אֹוִתי, 
ַאְּת ִּפַּנְקְּת אֹוִתי, 
ַאְּת ֵהֵבאת אֹוִתי, 

ִאָּמא, ִאָּמא, 
ַאְּת ִּפַּנְקּת אֹוִתי, 
ַאְּת ֵהֵבאת אֹוִתי, 

ַאְּת

ָכּל ַאֲהָבה ֶשִׁהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר, 
ָבֵּטל ָדָּבר, ְבֵּטָלה ַאֲהָבה.

ְוֶשֵׁאיָנּה ְתּלּוָיה ְבָדָבר, ֵאיָנּה ְבֵּטָלה 
ְלעֹוָלם.

)משנה, מסכת אבות ה, טז(

אודות השיר
השיר מדבר על אהבה בין אם 

לילדיה. הדובר הוא ילד המספר 
על הקשר והאהבה המיוחדים 

בינו ובין אמו, הבאים לידי ביטוי 
באופנים שונים לאורך השיר – 

בגידול ובדאגה המתמדת. "תמיד 
היית איתי / גם כשהייתי לבדי." 

בפזמון הדובר פונה אל אמו 
ישירות  ומציין שלושה דברים 

מרכזיים בקשר ביניהם: "את 
הינקת אותי" – אוכל, צרכי החיים; 

"את פינקת אותי" – אהבה; "את 
הבאת אותי" – עצם הקיום.

ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשִּבִּליִתי ִאָּתּה - 
ִאָּמא ֶׁשִּלי. 

ַּכָּמה ְּדָמעֹות ֶׁשָּמִחיִתי ִאָּתּה 
ֶׁשִּלי ֶׁשָּלּה 

ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשִּגִּליִתי ִאָּתּה - 
ִאָּמא ֶׁשִּלי

ַּכָּמה ִּתְקוֹות ֶׁשָּתִליִתי ִאָּתּה 

ִאָּמא, ִאָּמא... 

ָּתִמיד ָהִיית ִאִּתי 
ַּגם ְּכֶׁשָהִייִתי ְלָבִדי. 

ָּתִמיד ֶאְהֶיה ִאָּתְ - 
ִאָּמא ֶׁשִּלי. 

ֵיׁש ִלְפָעִמים ֶׁשֲאִני ְּבָצרֹות - 
ִאָּמא ֶׁשִּלי. 

ַאְּת ְמִביָנה ֶאת ֶזה ֵּבין ַהּׁשּורֹות 
ֶׁשִּלי ֶׁשָּלְך 

ָלָמה ּדֹוֶאֶגת ְוֹלא ְיֵשָנה - 
ִאָּמא ֶׁשִּלי. 

ֵאיך ֶזה ֶׁשֵאם ֹלא סֹוֶמֶכת ַעל ְּבָנּה? 
ִאָּמא, ִאָּמא... 
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ֲחֵברּות ְוסֹוְבָלנּות
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ַעְכָׁשיו ֲאִני ּפֹוֵסַע ִלי ְלַאט 
ֶמׁש  ּוֵמָעַלי זֹוַרַחת ִלי ַהּׁשֶ

ָחַׁשְבִּתי ִלי ָלֵתת ֹּפה, ְלֻכְּלֶכם, ֶאָחד 
ֲחֵבַרי ָנְתנּו ִלי ֶאֶמׁש.  ֶאָחד, ֶאת ַמה ּׁשֶ

ִמָּכל ַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהּטֹוב 
ֶאת ַהִחּיּוְך ָנַתן ִלי ֶהָחֵבר ֲהִכי ָקרֹוב.

ֲחֵבִרים
מילים: דודו ברק

לחן: יוני רועה                                                                                                                       

ָחֵבר ֶאָחד ִלֵּמד אֹוִתי ָלִׁשיר 
ָחֵבר ֶאָחד ִלֵּמד אֹוִתי ִלְׂשֹמַח 

ַּגם ֲחֵבְרִתי ִהִּציָעה ִלי ָלַקַחת ְקָצת ֲאִויר 
ְוֶאת ָהָרע ַמֵהר ְמֹאד ִלְׁשֹּכַח. 

ָהָיה ִמי ֶׁשִּלֵּמד אֹוִתי ִלְבּכֹות 
ָהָיה ִמי ֶׁשָעַזר ִלי ַּגם ִלְסֹלַח 

ִמָּכל ַהְּלִטיפֹות, ָהֶעְלּבֹונֹות ְוַהַּמּכֹות 
ִנְׁשַאר ִלי ַרק ֶאל ּתֹוְך ַעְצִמי ִלְבֹרַח. 

ִמָּכל ַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהּטֹוב 
ֶאת ַהִחּיּוְך ָנַתן ִלי ֶהָחֵבר ֲהִכי ָקרֹוב. 

ִקַּבְלִּתי ִמֻּכָּלם ֶאת ַהֵמּיָטב 
ֶאת ַהֵּכנּות ְוֶאת ַמַּגע ָהֹאֶׁשר 

ִקַּבְלִּתי ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ְוכֹוָכב, 
ֶאת ַקו ָהַרֲחִמים, ֶאת ַקו ַהֹּיֶׁשר. 

ֲעֵשׂה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר.
)משנה, מסכת אבות, פרק א, ו(

אודות השיר
השיר עוסק בערך החברות, 

ובדברים שחברים נותנים זה 
לזה. חברים שונים זה מזה, וכך 

גם הנתינה והקבלה ביניהם: 
כל חבר נותן דבר אחר,  והדובר 

מקבל מכל חבר משהו שונה 
השיר מתחיל במה שקיבלתי 

מאחרים, ומסתיים במה שאני 
יכול לתת לאחרים: "חשבתי לי 

לתת פה, לכולכם, אחד אחד, 
את מה שחברי נתנו לי אמש".

ִניצֹוץ ָהַאֲהָבה 
מילים: אהוד בנאי                                                                                                                              

לחן: עממי 

ָּכל ֶאָחד ַחי ְּבעֹוָלם ַאֵחר 
ָּכל ָּכְך ָּגדֹול ַהּשִֹׁני 

ֶאת ָמה ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיׁש ִּבְפִנים 
ִאיׁש ֹלא ַמְרִּגיׁש ָּכמֹוִני 

ֶאת ָמה ֶׁשַאָּתה חֹוֵׁשב ָעֹמק 
ֲאִני חֹוֵׁשב ָׁשטּוַח 

ָמה ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ָסגּור 
ֲאִני רֹוֶאה ָּפתּוַח 

ֶאת ָמה ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ָלָבן 
ַאָּתה רֹוֶאה ָׁשחֹור 

ְּכֶׁשיֹוֶרֶדת ָעַלי ַהֲחֵׁשָכה 
ָעֶליָך זֹוֵרַח אֹור 

ְכֵּׁשם ֶׁשֵאין ַּפְרצּוֵפיֶהן ָׁשִוים ֶזה 
ָלֶזה, ָּכְך ֵאין ַּדְעָתּם ָׁשָוה. 

)תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף 
נח, ע"א(

אודות השיר
השיר עוסק בהבדלים 

ובמחלוקות בין בני אדם. 
לדבריו של אהוד בנאי מחבר 

השיר "לא משנה מה אני 
חושב ומה אתה חושב, בלי 
ניצוץ האהבה שום דבר לא 

יצליח".
בביצוע השיר חולקים אהוד 

בנאי ודקלון את השורות, 
וחוזרים זה לעומת זה על כל 

שורה בשיר. כך הם יוצרים 
גם בביצוע את הפיצול שבין 

שניים שונים. ולמרות כל 
ההבדלים, השיר חותר אל 

"ניצוץ האהבה" המאפשר את 
הדיאלוג והקיום המשותף.

ָמה ֶׁשִּבְׁשִביְלּך ֲחלֹום 
ִלי זֹו ָהֵאיָמה 

ָמה ֶׁשִּבְׁשִביִלי ָׁשלֹום 
ְלָך זֹו ִמְלָחָמה 

ַלָּמקֹום ֵאָליו ֲאִני הֹוֵלְך 
ֵהן ַּגם ַאָּתה ַּתִּגיַע 

ָּכל ַהְּדָרִכים ֲהֵרי עֹולֹות 
ֶאל אֹותֹו ָהָרִקיַע 

ֶאל ַהָּמקֹום ֵאָליו ַאָּתה הֹוֵלְך 
ֵהן ַּגם ֲאִני ַאִּגיַע 

ַאְך ְּבִלי ִניצֹוץ ָהַאֲהָבה 
ׁשּום ָּדָבר ֹלא ַיְתִניַע 

ִניצֹוץ – זיק של אש, וכן: כמות 
קטנה,  או התחלה של משהו.
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ָאז ָנכֹון ֶׁשהּוא ִמֶּמִּני ְלַגְמֵרי ַאֵחר
ַאְך ַעל ָּכֶזה ָחֵבר ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַוֵּתר?

ֵיׁש ִלי ֲחֵבָרה ְׁשחֹוָרה ִעם ַּתְלַּתִלים
ְׁשֵּתינּו ְמַגְּדלֹות ּגּור ֲחתּוִלים

ָנכֹון ֶׁשִהיא ִמֶּמִּני ְלַגְמֵרי ׁשֹוָנה
ֲאָבל ִהיא ֲחֵבָרה ָּכֹזאת ִנְפָלָאה

ֵאיֶזה ֵּכיף ֶׁשֵּיׁש ָהמֹון ֲחֵבִרים...

ֲאִני ֹלא ָצִריְך ִלְׁשֹּתק ְוִלְבֹלַע
ָמה ֶׁשּכֹוֵאב ִלי ֵמִציק ּוְמַבְלֵבּל, 
ֲאִני ָיכֹול ְכָּבר ְלַהְׁשִמיַע ְוִלְׁשֹמַע

ְּבָכל ָׁשָעה ַּבּיֹום ְוַגם ַּבַּלִיל. 

ֵיׁש ִלי ָחֵבר ַוֲאַנְחנּו ָׁשִוים
ֶׁשֵּיׁש ְּבָעָיה ָאז ְׁשֵנינּו חֹוְׁשִבים, 

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָחֵבר ֹלא ַמְרִּגיׁש ְלַבד
ּוָמה ֶׁשרֹוִצים קֹוֶרה ִמָּיד. 

ֲאַנְחנּו ֲחֵבִרים טֹוִבים...

ְּכֶׁשֵאין ְלָך ָחֵבר 
הּו ָחֵסר,  ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶׁשַּמּׁשֶ

ּוְכֶׁשֵּיׁש ְלָך ָחֵבר 
ַהְּזַמן עֹוֵבר לֹו ְּבֵכיף ַמֵהר. 

ֲאַנְחנּו ֲחֵבִרים טֹוִבים...

ֲחֵבִרים ִמֹּכל ִמיֵני 
ְצָבִעים

מילים: חנה גולדברג
לחן: יוני רועה                                                                                                                       

ׁש ִלי ָחֵבר חּום ְּכמֹו ׁשֹוקֹוָלד 
ְּכֶׁשֲאִני ֲעצּוָבה הּוא ָּתִמיד ָּכֶזה ֶנְחָמד

ָנכֹון ֶׁשהּוא ִמֶּמִּני ְלַגְמֵרי ַאֵחר
ַאְך ַעל ָּכֶזה ָחֵבר ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַוֵּתר?

ֵיׁש ִלי ֲחֵבָרה ִעם ֵעיַנִים ְּכֻחּלֹות
ֶׁשָּלּה ֲאִני ְמַסֶּפֶרת ֶאת ָּכל ַהּסֹודֹות

ָנכֹון ֶׁשִהיא ִמֶּמִּני ְלַגְמֵרי ַאֶחֶרת
ֲאָבל ִהיא ֲחֵבָרה ָּכֹזאת ֶנֱהֶדֶרת

ֵאיֶזה ֵּכיף ֶׁשֵּיׁש ָהמֹון ֲחֵבִרים
ָהמֹון ֲחֵבִרים ְּבָכל ִמיֵני ְצָבִעים

חּוִמים, ְּכֻתִמּים, ֶׁשחֹוִרים ּוְלָבִנים
ֵאיֶזה ֵּכיף ֶׁשֵּיׁש ְּכֵאֶּלה ֲחֵבִרים

ֵיׁש ִלי ָחֵבר ִג'יְנִג'י ִעם ְנָמִׁשים
ִאּתֹו ֲהִכי ֵּכיף ַלֲעׂשֹות ַחִּיים

לֹום הּוא ְלַחֵבּר ְׁשֵני ֲהָפִכים. ַהּׁשָ
)ר' נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, 

חלק א'(

אודות השיר
השיר עוסק בערך של השונות, 

בהבדלים שבין החברים השונים, 
ובחשיבות והייחודיות של כל אחד 

מהם. השיר מבוסס על צבעים 
שונים, שהם גם ציון המראה 
השונה של הילדים )"חומים, 

כתומים, שחורים ולבנים"(, וגם 
דימוי ליתר ההבדלים שביניהם. 

כותבת השיר חנה גולדברג 
מספרת: "יום אחד טלפן אלי במאי 

הפסטיגל וביקש לכתוב שיר על 
הצבעים. "מה דעתך שבמקום 
שיר על הצבעים, אכתוב שיר 

על הילדים, שיר אנטי-גזעני?", 
שאלתי.  "זה לא מסובך מדי 

לילדים?"  שאל הבמאי, "ילדים 
מסוגלים לקלוט מסרים מורכבים 

ועמוקים" עניתי. השיר זכה 
במקום השני בפסטיגל.

ֲחֵבִרים טֹוִבים                                                                                
מילים: אהוד מנור
לחן: צוף פילוסוף 

ַאָתּה ֹלא ָיכֹול ִלְבֹחר ֶאת הֹוֶריָך 
ֹלא ֶאת ָאִחיָך ְוֹלא ֶאת ֲאחֹוְתָך, 

ֲאָבל ַאָתּה ָיֹכול ִלְבֹחר ֶאת ֲחֵבֶריָך 
ְוֵהם ְיכֹוִלים ִלְבֹחר אֹוְתָך.

ֵיׁש ִלי ָחֵבר ַוֲאַנְחנּו ָׁשִוים
ֶׁשֵּיׁש ְּבָעָיה ָאז ְׁשֵנינּו חֹוְׁשִבים, 

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָחֵבר ֹלא ַמְרִּגיׁש ְלַבד 
ּוָמה ֶׁשרֹוִצים קֹוֶרה ִמָּיד. 

ֲאַנְחנּו ֲחֵבִרים טֹוִבים ֲאָבל ֲאִני ֶזה ֲאִני 
ְוהּוא ֶזה הּוא, 

ָׁשִוים ַּבחּוץ ְוַגם ִבְּפִנים 
ַאְך ִלְפָעִמים הּוא ֲאִני ַוֲאִני ְקָצת הּוא, 

ִני ִּכי ֲאַנְחנּו ָּתִמיד ֶאָחד ִּבְׁשִביל ַהּׁשֵ
)ֲחֵבִרים טֹוִבים(

ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו. 
)בראשית ב', יח(

אודות השיר
בשיר "חברים טובים" ניתן דגש 

על המושג חבר ועל משמעות 
החברות. כחברים אנחנו שווים: 

"לפעמים הוא אני, ואני קצת 
הוא", אך גם שונים: "אני זה 

אני, והוא זה הוא". השיר פותח 
ביכולת הבחירה שלנו בחברים 

המתאימים לנו, וממשיך בפירוט 
הרווחים שיש לילד מן החברות. 

ובבריתות.
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טבעה של ארץ ישראל. השהייה 
בטבע וההקשבה לניגוניו 

מאפשרת לאדם להעמיק את 
הקשר שלו לאדמה, לטבע 

ולארץ ישראל, וכל אלו הופכים 
ל"שירת הלב" של האדם עצמו. 

יֹוֵתר ֲהָבָנה ֵבּיִני ְלֵביְנָך,
ְמָחה, יֹוֵתר ַחִּיים,  יֹוֵתר ֹשִ

ָפּחֹות ְלַבד, יֹוֵתר ִאְּתָך.

ִנְלַמד ִלְחיֹות ִעם ָמה ֶׁשֵּיש,
ֹלא ְנַחֵּפש ָדָּבר ַאֵחר,
ֲאָבל ַנְמִׁשיְך ּוְנַבֵּקׁש 

ִמַּלת ְתִּפָּלה ַאַחת יֹוֵתר. 
ְמָחה, ֶשִּלי, ֶשְּלָך, יֹוֵתר ֹשִ
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמִּלים ַחּמֹות,

ָּפחֹות ְׁשָקִרים, ָּפחֹות ְדָּמעֹות,
ָּפחֹות ָלמּות, יֹוֵתר ִלְחיֹות.

יֹוֵתר ַאֲהָבה...

יֹוֵתר 
מילים: יהונתן גפן
לחן: יצחק קלפטר

ִנְלַמד ִלְחיֹות ִעם ָמה ֶׁשֵּיׁש,
ֹלא ְנַחֵּפש ָדָּבר ַאֵחר,
ֲאָבל ַנְמִׁשיְך ּוְנַבֵּקׁש 

ִמַּלת ְתִּפָּלה ַאַחת יֹוֵתר. 
ָמַתי ִנְהֶיה יֹוֵתר ְקרֹוִבים 

ַעד ֶׁשַּנְרִּגיׁש ּוְנַוֵּתר?
ֻּכָּלם רֹוִצים ִלְהיֹות טֹוִבים,

ֲאָבל ֶאְפָׁשר ָהָיה יֹוֵתר:

יֹוֵתר ַאֲהָבה,
יֹוֵתר ַהְקָׁשָבה, 

יֹוֵתר ֱאמּוָנה ֵבּין ָאָדם ְלָאָדם,
יֹוֵתר ָׁשלֹום, יֹוֵתר ִּתְקָוה,

ְנַאת ִחָּנם,  ָּפחֹות ִקְנָאה ְוֹשִ
יֹוֵתר ְנָׁשָמה,

יֹוֵתר ֱאֹלִהים,

ֵאיֶזהּו ָעִשׁיר? ַהָשֵּׂמַח ְבֶּחְלקֹו. 
)משנה, מסכת אבות, פרק ד, א(

אודות השיר
בשיר יוצר יהונתן גפן ניגוד 

בין קבלת המציאות ובין 
הרצון לשנותה: השיר פותח 

באמירה "נלמד לחיות עם מה 
שיש", כלומר נסתפק בדברים 

הקיימים, אך מיד מוסיף ואומר: 
"אבל נמשיך ונבקש מילת 

תפילה אחת יותר". השיר פורש 
רשימת בקשות לשינוי, בעיקר 
בתחום שבין אדם לחברו, ובין 

בני אדם בכלל. ההנחה של 
השיר שזה בעיקר בידינו: " 

כולם רוצים להיות טובים, אבל 
אפשר היה יותר". מילות מפתח 

החוזרות בשיר הן "יותר" 
ו"פחות", ובדרגה עולה והולכת: 

"יותר אהבה, יותר הקשבה ... 
יותר שלום, יותר תקווה ... יותר 

נשמה, יותר אלוהים." וכנגדה: 
"פחות קנאה ... פחות שקרים, 

פחות דמעות ...".

ִשׁיַרת ָהֲעָשִׂבים                                                                               
מילים: נעמי שמר על פי 

רבי נחמן מברסלב 
לחן: נעמי שמר 

ַדּע ְלָך 
ֶשָׁכּל רֹוֶעה ְורֹוֶעה 
ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמיּוָחד 

ִמֶשּׁלֹו 
ַדּע ְלָך 

ֶשָׁכּל ֵעֶשׂב ְוֵעֶשׂב 
ֵיׁש לֹו ִשׁיָרה ְמיּוֶחֶדת 

ִמֶשּׁלֹו 
ּוִמִשׁיַרת ָהֲעָשִׂבים 

ַנֲעֶשׂה ִנּגּון 
ֶשׁל רֹוֶעה 

ַכָּמּה ָיֶפה 
ַכָּמּה ָיֶפה ְוָנֶאה 

ְכֶּשׁׁשֹוְמִעים ַהִשּׁיָרה 
ֶשָׁלֶּהם 

טֹוב ְמֹאד 

ַהִנָּצִּנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָזִּמיר 
ִהִגּיַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנְשַׁמע 

ְבַּאְרֵצנּו. 
)שיר השירים ב, י"ב(

אודות השיר
בשנת 1976 כתבה המשוררת 

נעמי שמר את "שירת העשבים", 
שמבוסס על דבריו  של  רבי 

נחמן מברסלב )1772-1810(. 
השיר עוסק ַּבערך ובייחוד של כל 

פרט על פני האדמה, ייחוד הבא 
לידי ביטוי בקולו המיוחד, בניגון 

המיוחד שלו. לא רק בני אדם 
ובעלי חיים אלא אפילו צמחים 
ועשבים: "שכל עשב ועשב יש 

לו שירה מיוחדת משלו". על 
אחת כמה וכמה, שלכל אדם יש 
את הניגון המיוחד שלו, המהות 

שרק הוא מבטא בעולם. ר' נחמן, 
והשיר של נעמי שמר בעקבותיו, 

קוראים לאדם להיות קשוב 
לניגון של עצמו ושל הסובב 
אותו, הטבע בכללו ובמיוחד 

ְלִהְתַפֵּלּל ֵבּיֵניֶהם 
ּוְבִשְׂמָחה ַלֲעֹבד 

ֶאת ה' 
ּוִמִשׁיַרת ָהֲעָשִׂבים 

ִמְתַמֵלּא ַהֵלּב 
ּוִמְשּׁתֹוֵקק 

ּוְכֶשַׁהֵלּב 
ִמן ַהִשּׁיָרה ִמְתַמֵלּא 

ּוִמְשּׁתֹוֵקק 
ֶאל ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל 

אֹור ָגּדֹול 
ֲאַזי ִנְמָשְׁך ְוהֹוֵלְך 

ִמְקּדּוָשָׁתּה ֶשׁל ָהָאֶרץ 
ָעָליו 

ּוִמִשׁיַרת ָהֲעָשִׂבים 
ַנֲעֶשׂה ִנּגּון 

ֶשׁל ַהֵלּב

ּתֹוֵקק – רוצה מאוד ִמְשׁ
ֲאַזי – כתוצאה מכך
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ַעְרבּות ֲהָדִדית, ַאֲחָריּות ּוְמֻחָּיבּות
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ֻּכָּלנּו רֹוִצים ָלֵתת 
ַרק ְמַעִּטים יֹוְדִעים ֵאיְך.

ָצִריְך ִלְלֹמד ָּכֵעת 
ֶׁשָהֹאֶׁשר ֹלא ְמַחֵיְּך,

ֶׁשָּמה ֶׁשִּנַּתן ֵאי ַּפַעם 
ֹלא ִיָּלַקח ְלעֹוָלם.

ֶׁשֵיּׁש ְלָכל ֶזה ַטַעם,
ַּגם ְכֶּׁשַהַּטַעם ַּתם... 

ּבֹוִאי ְוַאְרֶאה ָלְך ָמקֹום 
ֶׁשּבֹו עֹוד ֵמִאיר אֹור יֹום.

ֻּכָּלנּו רֹוִצים ֶלֱאֹהב,
ֻּכָּלנּו רֹוִצים ִלְׂשֹמַח.
ְכֵּדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו טֹוב,

ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ֹּכוַח.

ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש ֶׁשּזֹוַרַחת...

ֲאִני ְוַאָּתה ְנַׁשֶּנה ֶאת ָהעֹוָלם,
ֲאִני ְוַאָּתה ָאז ָיבֹואּו ְכָּבר ֻּכָּלם,

ָאְמרּו ֶאת ֶזה ֹקֶדם ְלָפַני,
ֹלא ְמַׁשֶּנה – 

ֲאִני ְוַאָּתה ְנַׁשֶּנה ֶאת ָהעֹוָלם.

ֲאִני ְוַאָּתה 
מילים: אריק אינשטיין

לחן: מיקי גבריאלוב                                                                                                                       

ֲאִני ְוַאָּתה ְנַׁשֶּנה ֶאת ָהעֹוָלם,
ֲאִני ְוַאָּתה ָאז ָיבֹואּו ְכָּבר ֻּכָּלם,

ָאְמרּו ֶאת ֶזה ֹקֶדם ְלָפַני,
ֹלא ְמַׁשֶּנה – 

ֲאִני ְוַאָּתה ְנַׁשֶּנה ֶאת ָהעֹוָלם.

ֲאִני ְוַאָּתה ְנַנֶּסה ֵמַהְתָחָלה,
ִיְהֶיה ָלנּו ַרע, 

ֵאין ָּדָבר ֶזה ֹלא נֹוָרא,
ָאְמרּו ֶאת ֶזה ֹקֶדם ְלָפַני,

ֶזה ֹלא ְמַׁשֶּנה – 
ֲאִני ְוַאָּתה ְנַׁשֶּנה ֶאת ָהעֹוָלם.

ֹלא ָעֶליָך ַהְמָּלאָכה ִלְגמֹור,                                                       
ְוֹלא ַאָתּה ֶבן חֹוִרין ִלָבֵּטל ִמֶמָּנּה.

)משנה, מסכת אבות, פרק ב, טז(

אודות השיר
השיר עוסק ברצון "לשנות 

את העולם" ובלקיחת 
אחריות לתיקונו. זהו אחד 

השירים המוכרים ביותר של 
אריק איינשטיין, והוא הפך 

במשך השנים לשיר המבטא 
את האמונה בכוחו של כל 

אחד להשפיע ולשנות: "אני 
ואתה", ולא "אני" לבד, או 

"אנחנו" כללי.  

ֻּכָּלנּו ְזקּוִקים ְלֶחֶסד                                                                               
מילים: נתן זך 

לחן: אילן וירצברג 

ֻּכָּלנּו ְזקּוִקים ְלֶחֶסד,
ֻּכָּלנּו ְזקּוִקים ְלַמָגּע. 
ִלְרֹּכׁש ֹחם ֹלא ְּבֶכֶסף,

ִלְרֹּכׁש ִמּתֹוך ַמָּגע.
ָלֵתת ְּבִלי ִלְרצֹות ָלַקַחת 

ְוֹלא ִמּתֹוך ֶהְרֵגּל.

ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש ֶׁשּזֹוַרַחת, 
ְּכמֹו ֵצל ֲאֶׁשר נֹוֵפל.

ּבֹוִאי ְוַאְרֶאה ָלְך ָמקֹום 
ֶׁשּבֹו עֹוד ֶאְפָׁשר ִלְנֹׁשם.

אודות השיר
שיר זה של נתן זך הפך במשך 

השנים למעין המנון של ערך 
הנתינה והחסד בהקשרים 

שונים של התנדבות בחברה 
הישראלית. מתואר בו תהליך 

שבו גם הנותן וגם המקבל 
זקוקים לנתינה ותלויים בה.

ֶחֶסד - מעשה טוב, טובה צדקה 
ַּתם – הסתיים, נגמר.

ַעל ְשׁלָשׁה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד:                                     
ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְגִּמילּות 

ֲחָסִדים.
)מסכת אבות,  פרק א' ב'(
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ֵצל ּוֵמי ּבֵאר
מילים: יורם טהרלב 

לחן: לוי שער 

ַּבמְדרֹון ֵמַעל ַהָּואִדי
ֵעץ ַהְּשֵקִדָּיה ּפֹוֵרח

ָּבֲאִויר ִניחֹוַח ֲהַדִּסים
ֶזה ַהְּזַמן ִלפֵני ַהַּקִיץ 

ׁשָעָריו ַהֵּלב ּפֹותח
ְוָתִמיד ְּברּוִכים ַהִּנכָנִסים.

ְּבָיִמים ֲאֶׁשר ָּכֵאֶּלה
מַחּכים ַעד ֹּבא ַהַּלִיל

ְמַחִּכים ִלְצָעִדים ְקֵרִבים
לא סֹוְגרים ֶאת ַהָּבריח

לא עֹוצמים ֶאת ָהֵעיַנִים
ּבָיִמים ָּכֵאֶּלה ַמקׁשיבים

 

אודות השיר
השיר עוסק בערך 'הכנסת 

אורחים' "ותמיד ברוכים 
הנכנסים". השיר נכתב בעקבות 

זיכרון ילדות של המשורר 
והפזמונאי יורם טהרלב. לפני 
יותר מ-70 שנה, באוקטובר 

1945, עמדו שלטונות המנדט 
הבריטי לשלוח מעפילים, 

ניצולים, שהגיעו מאירופה מיד 
לאחר מלחמת העולם השנייה 

אל מחנות מעצר בקפריסין. 
בלילה שלפני ההגליה 

המתוכננת, פרצה יחידה של 
לוחמי פלמ"ח אל המחנה 

בו הם היו כלואים ושחררה 
אותם. הלוחמים הבריחו את 
המעפילים וחלקם הגיע אל 
קיבוץ יגור שחבריו הוזעקו 

לסייע לעולים להיטמע בין חברי 

מי ֶׁשָרֵעב ִימָצא ֶאצֵלנּו ַּפת ֶׁשל ֶלֶחם
מי ֶׁשָעֵיף ִיְמצא ֹּפה ֵצל ּוֵמי ּבֵאר

מי ֶׁשֻּסָּכתֹו נֹוֶפֶלת
ֶחֶרׁש ִיָּכֵנס ַּבֶּדֶלת

ֶחֶרׁש ִיָּכֵנס ְוַעד עֹוָלם יּוַכל להּשֵאר 
מי ֶׁשָרֵעב ִימָצא ֶאצֵלנּו ַּפת ֶׁשל ֶלֶחם

מי ֶׁשָעֵיף ִיְמצא ֹּפה ֵצל ּוֵמי ּבֵאר
מי ֶׁשֻּסָּכתֹו נֹוֶפֶלת
ֶחֶרׁש ִיָּכֵנס ַּבֶּדֶלת

ְוָתמיד יּוַכל להּשֵאר.

ֶזה ַהַּבִית ֶׁשָּבִנינּו
ֶזה ָהֹאֶרן ֶׁשָּנַטענּו

ֶזה ַהּשביל ְוזֹוהי ַהּבֵאר
מי ֶׁשָּבא לֹפה - ָאחינּו
מי ֶׁשָּבא - ָיֵסב אָּתנּו

ְוַהּשַער ׁשּוב לא ִיָּסֵגר
ִּמְדרֹון - שיפוע, מורד, ירידה תלולה

אִדי – ערוץ נחל ָוּ
ַּפת - פרוסת לחם 

ְּבֵאר - בור שעומקו מגיע עד שכבת 
מים במעמקי האדמה

ָיֵסב - יצטרף

הקבוץ על ידי כך שילבשו 
את בגדיהם, יתגוררו באותם 

חדרים וכך לא יתאפשר 
לבריטים להבחין בין וותיקים 
לעולים. יורם טהרלב היה אז 

ילד שבביתו הסתתרה כחודש 
אחת העולות. אירוע מסעיר 

זה היווה עבורו השראה 
בכתיבתו את השיר "צל ומי 

באר" העוסק בהכנסת אורחים 
ישראלית. לוי שער כתב את 
הלחן  על פי בקשה של צמד 

"הפרברים". התווים נשלחו 
ליורם טהרלב, שתוך שבועיים 

כתב את מילות השיר.

ְיִהי ֵביְתָך ָפּתּוַח ִלְרָוָחה ...
)משנה, מסכת אבות, פרק א ה(
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ִתְּפְקחּו ֶאת ָהֵעיַנִים, ִּתְסַּתְכּלּו ָסִביב 
ֹּפה ָוָשׁם ִנְגַמר ַהֹחֶרף ְוִנְכַנס ָאִביב 
ֶדה ְלַיד ַהֶּדֶרְך ֵיׁש ְכָּבר ְּדָגִנּיֹות  ַּבֹשָ

ַאל ַּתִּגידּו ִלי ֶׁשָּכל ֶזה ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות 

ֲאָנִׁשים טֹוִבים ְבֶּאְמַצע ַהֶּדֶרְך 
ֲאָנִׁשים טֹוִבים ְמֹאד 

ֲאָנִׁשים טֹוִבים יֹוְדִעים ֶאת ַהֶּדֶרְך 
ְוִאָּתם ֶאְפָׁשר ִלְצֹעד 

ָנה ִלי ֵסֶפר ֶבּן ֵמָאה ָׁשָנה  ִאיׁש ֶאָחד קֶָ
ִאיׁש ֶאָחד ָּבָנה ִּכּנֹור ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַמְנִּגיָנה 

ְוִאָשּׁה טֹוָבה ַאֶחֶרת ִלי ָנְתָנה ֶאת ְׁשָמּה 
ּוֵמָאז ֲאִני ַּבֶּדֶרְך ָׁשָרה ִּבְמקֹוָמּה 

ֲאָנִׁשים טֹוִבים...

ִאיׁש ֶאָחד ִיְבֶנה ִלי ֶגֶׁשר ְּכֵדי ַלְחצֹות ָנָהר 
ִאיׁש ֶאָחד ַיְצִמיַח ַיַער ְּבמֹוְרדֹות ָהָהר 
ְוִאָשּׁה טֹוָבה ַאֶחֶרת, ִאם ִיְהֶיה ָקֶׁשה 
ַרק ַּתְצִּביַע ֶאל ָהֹאֶפק ְוַתְבִטיַח ֶׁש - 

ֲאָנִׁשים טֹוִבים...

ּוַמָמּׁש ְּכמֹו ִצְמֵחי ַהָבּר ַהֹּבוְדִדים 
ֵהם עֹוְצִרים ָּתִמיד ֶאת ַהחֹולֹות ַהּנֹוְדִדים 

ָהָרִקיַע ִמְתַבֵּהר, ּוְכָבר ֶאְפָשׁר ִלְראֹות 
ֲאָנִשׁים ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך ְמַחִּכים ְלאֹות 

ֲאָנִׁשים טֹוִבים...

ֶזה ְּבזֹו ַנִּביט 
ְוִנְתַמּה ֵׁשִנית

ִאם ָרִאינּו ְנכֹוָנה 
ִלְפָעִמים ֲאִני 

ִלְפָעִמים ַאָתּה 
ֹּכה ְזקּוִקים ְלֶנָחָמה.

ִמי ֶׁשָחָוה ֶאת ְבֵּעַרת ַהַּקִיץ,
ִלּבֹו ַלַּבִית 

ּוְפֵני ַהּנֹוף ְרִאי ְלֶחְרדֹוָתיו. 
ֶאת ִמי ַיְׁשִּביַע
ֶאת ִמי ַיְרִּגיַע 

ְוַעל ָמה ִיְתַּפֵּלל ַעד ְסָתו.

ֶזה ְּבזֹו ַנִּביט...

מילים: רחל שפירא
לחן: נורית הירש                                                                                                                       

ְוִלְכאֹוָרה ָעַסְקנּו ְּבֶׁשָּלנּו
ַרק ְּבֶׁשָּלנּו

ְּבִלי ְלַבֵּקש ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות. 
ַׁשְלָוה מּוֶפֶרת 

ּוְכָבר ַאֶחֶרת 
ְוֵאין ַטַעם ְלַכּסֹות 

ִּכי ַּבֶּפַתח ִנְכָנסֹות - 
ַהְּתמּורֹות.

ִמי ֶׁשָּצֵמא ְלָכל ֶמֱחָוה ֶׁשל ֶחֶסד,
ָאְזנֹו ּתֹוֶפֶסת - 

ֵאיְך ַהְקִּריאֹות חֹוצֹות ֶאת ָהְרחֹוב 
ׁשֹוֵאל ֲעַדִין 
ׁשֹוֵאל ֵמַאִין 

ֵכּן, ֵמַאִין ּכֹוחֹות ִלְׁשֹאב.

ְּבָמקֹום ֶשֵׁאין ֲאָנִשׁים, ִהְשַׁתֵּדּל 
ִלְהיֹות ִאיׁש.

)מסכת  אבות, פרק ב, ו(

אודות השיר
השיר מספר על התמודדויות 
קשות בחיי האדם ועל הצורך 
האנושי בנחמה. הוא חוזר אל 

כוחם המחזק והמרגיע של 
האנשים שלצדנו: "זה בזו 

נביט... לפעמים אני, לפעמים 
אתה, כה זקוקים לנחמה". 

ֶנָחָמה – דבר שמשכיח קושי 
או כאב; שמפצה על תחושות 

קשות.
ִלְכאֹוָרה – במבט ראשון, 

למראית עין.
ָעַסְקנּו ְּבֶׁשָּלנּו – התעניינו 

ופעלנו בנושאים הקשורים לנו
ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות – דברים 

ומעשים גדולים, נפלאים ובעלי 
משמעות

ַׁשְלָוה מּוֶפֶרת – שלווה שהופסקה
ְּתמּורֹות – שינויים

ֶמֱחָוה – תנועה או מעשה
ִלְׁשאֹב – להוציא, למשוך מים 

מהמקור שלהם
ִנְתַמּה – נתפלא, נשתומם
ְּבֵעַרת ַהַּקִיץ – חום הקיץ

ֶחְרדֹוָתיו – הפחדים שלו

ֲאָנִׁשים טֹוִבים 
מילים ולחן: נעמי שמר

ֵאיֶזהּו ְמֻכָּבד? ַהְּמַכֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות.
)מסכת אבות, פרק ד, א(

אודות השיר
השיר נכתב במיוחד לערב שיזם 

העיתון "ידיעות אחרונות״ 
בשנת 1981 , והוקדש בהוקרה 

לאנשי מופת ומתנדבים למען 
הזולת למען אנשים אחרים. 

השיר  מבשר על בואו של 
האביב. בכל בית הוא מתאר 

את האנשים השונים שפוגשים 
באמצע הדרך, "ואתם אפשר 

לצעוד". האופי העליז של 
השיר – במלים ובלחן – מבטא 
את חדוות העשייה והתרומה 

בקהילה.
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ּתֹוָדה                                                                                
מילים: עוזי חיטמן  
לחן: יורגו דאלארס  

ָּבָראָת ּתֹוָדה ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ
ּתֹוָדה ַעל ַמה ֶׁשִּלי ָנַתָּת

ַעל אֹור ֵעיַנִים,
ָחֵבר אֹו ְׁשַנִים

ֵּיׁש ִלי ָּבעֹוָלם. ַעל ַמה ּׁשֶ
ַעל ִׁשיר קֹוֵלַח

ְוֵלב סֹוֵלַח
ֶׁשִּבְזכּוָתם ֲאִני ַקָּים.

ָּבָראָת ּתֹוָדה ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ
ּתֹוָדה ַעל ַמה ֶׁשִּלי ָנַתָּת

ַעל ְצחֹוק ֶׁשל ֶיֶלד
ּוְׁשֵמי ַהְּתֵכֶלת

ַעל ֲאָדָמה ּוַבִית ַחם.

ברוך אתה ה' ... ֶשֹּׁלא ִחֵסּר ְבּעֹוָלמֹו 
־ְכּלּום, ּוָבָרא בֹו ְבִּריֹות טֹובֹות ְוִאיָל
נֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות ָבֶּהם ְבֵּני ָאָדם.

)ברכת האילנות(

אודות השיר
זהו 'שיר תפילה' המעלה על נס 

את ערך ההודיה על הטוב. יש 
רגעים בחיים שעלינו לעצור את 

העשייה היומיומית,  להסתכל 
סביב ולהודות על מה שיש 

בחיינו, מן הדברים השגרתיים 
ביותר, שאנו נוטים לקבל 

כמובנים מאליהם )"אור עיניים", 
"בית חם" וכד'(, ועד לדברים 

המיוחדים שבהם זכינו. 

ִּפָנה ָלֶׁשֶבת,
ה אֹוֶהֶבת ִאּׁשָ

ֶׁשִּבְזכּוָתם ֲאִני ַקָּים.

ָּבָראָת ּתֹוָדה ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ
ּתֹוָדה ַעל ַמה ֶׁשִּלי ָנַתָּת

ַעל יֹום ֶׁשל ֹאֶׁשר,
ְּתִמימֹות ְויֶׁשר

ַעל יֹום ָעצּוב ֶׁשֶּנֱעַלם.
ְּתׁשּואֹות ַאְלַּפים

ְוַכַּפִים
ֶׁשִּבְזכּוָתם ֲאִני ַקָּים.

ָיד ְּבָיד ְוֵלב ֶאל ֵלב...

א קֹולֹו  ָּכל ֶאָחד ִיּׂשָ
ַיַחד ָלעֹוָלם ֻּכּלּו 

ְוָנִׁשיָרה ֶּפה ֶאָחד 
ַיַחד ָיד ְבָּיד.

ָיד ְּבָיד ְוֵלב ֶאל ֵלב...

ָּכל ֶאָחד ִיֵּתן ְמַעט 
ָּכל ֶאָחד יֹוִׁשיט ַרק ָיד 

ַיַחד ַיַחד ֹלא ְלַבד 
ֶאל ָהאֹור ִנְצַעד. 

ָיד ְּבָיד ְוֵלב ֶאל ֵלב...

ֶאת ָיִדי ָּכְך ְּבָיְדָך 
ַיַחד ָּכל ַהִמְּׁשָּפָחה 

ִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד 
ַיַחד ָיד ְבָּיד.

ָיד ְּבָיד ְוֵלב ֶאל ֵלב...

ָיד ְּבָיד 
מילים: תלמה אליגון רוז

לחן: רוני וייס

ָיד ְּבָיד ְוֵלב ֶאל ֵלב 
ַיַחד ָּכל ָּדָבר הֹוֵלְך 

ָיד ְבָּיד ָּכְך ְּבַׁשְרֶׁשֶרת
ְוַהֶּדֶרְך ִמְתַקֶּצֶרת.

ַיַחד ַיַחד ְלעֹוָלם 
ְּבֹרֶגז ְּבֹרֶגז ַאף ַּפַעם 

ָיד ְבָּיד מּול ָּכל ִמְכׁשֹול 
ַיַחד ְּבָמחֹול.

ָיד ְּבָיד ְוֵלב ֶאל ֵלב...

ֶּפה ֶאָחד ִׁשיֵרנּו ָרם 
ִאיׁש ְלִאיׁש ְוִאיׁש ֶזה ַעם 

ָיד ְבָּיד ָׁשלֹום ֹנאַמר 
ַיַחד ַלָּמָחר. 

ְמַעט ִמן ָהאֹור ּדֹוֶחה ַהְרֵבּה ִמן ַהחֶֹׁשְך.   
)ר' ישראל בעל שם טוב(

אודות השיר
השיר מציג את הרעיון 

שעוצמה ויכולת נוצרים 
מהחיבור, מה"יחד" של בני 

אדם. כל אדם מוסיף את 
חלקו הקטן, וביחד, "יד ביד", 

העשייה מקבלת עוצמה 
והיא נעימה יותר.

ֶּפה ֶאָחד ִׁשיֵרנּו ָרם 
ַיַחד ַיַחד ָּכאן ֻכָּּלם 
ְוָנִׁשיָרה ֶּפה ֶאָחד 

ַיַחד ָיד ְבָּיד.
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ִזָּקה ָלַעם ְוָלָאֶרץ
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ּוַבַּלְיָלה ָּתְקפּו ׁשֹוְדִדים
ְּבַסִּכין ַּגם ְּבֶחֶרב ַחָּדה,

ַּבִּמְדָּבר ַּדם ִאִּמי, ַהָּיֵרַח ֵעִדי
ַוֲאִני ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהְּקַטִּנים.

ם ַהֲחלֹום, עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ִיְתַּגּׁשֵ
עֹוד ְמַעט ַנִּגיַע, ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ַּבָּיֵרַח ְּדמּוָתּה ֶׁשל ִאִּמי,
ַמִּביָטה ִּבי, ִאָּמא ַאל ֵּתָעְלִמי

לּו ָהְיָתה ְלִצִּדי, ִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה
ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם ֶׁשֲאִני ְיהּוִדי.

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל,
לא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת, ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ְלָהִרים ֵעיַנִים
ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּוָׁשַלִים.

ָרֵאל  ַהַּמָסּע ְלֶאֶרץ ִיֹשְ
מילים: חיים אידיסיס

לחן: שלמה גרוניך

ַהָּיֵרַח ַמְׁשִּגיַח ֵמַעל,
ַעל ַּגִּבי ַׂשק ָהֹאֶכל ַהַּדל,

ַהִּמְדָּבר ִמַּתְחַּתי, ֵאין סֹופֹו ְלָפִנים
ְוִאִּמי ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהְּקַטִּנים.

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ְלָהִרים ַרְגַלִים
ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּוָׁשַלִים.

אֹור ָיֵרַח ַהְחֵזק ַמֲעָמד, 
ַׂשק ָהֹאֶכל ֶׁשָּלנּו ָאַבד

ַהִּמְדָּבר ֹלא ִנְגָמר, ְיָללֹות ֶׁשל ַּתִּנים
ְוִאִּמי ַמְרִּגיָעה ֶאת ַאַחי ַהְּקַטִּנים. 

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל
ֹלא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת, ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

אודות השיר
השיר הוא אחד משלושה שירים 

שנכתבו לתכנית 'יום הצדעה 
לתרבות יהודי אתיופיה'. השיר 

נכתב לאחר שהמחבר אסף 
סיפורים וחוויות של עולי אתיופיה 

על מסעם לארץ ישראל. בשיר 
מסופר על העלייה המאורגנת של 

יהודי אתיופיה, שהובאו לארץ 
בשני מבצעי עלייה: "מבצע משה" 

)1983/4( ו"מבצע שלמה" )1991(, 
על מסע הנדודים ועל המכשולים 

שעמדו בדרכם. בשיר בא לידי 
ביטוי חלומם של יהודי אתיופיה, 

אותו החלום הנשמע בפיוטים 
היהודיים העתיקים ובשירי 

"חיבת ציון" והעליות החלוציות 
הראשונות – "לא נפסיק ללכת 

לארץ ישראל". 

קּום ְוִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ                                                                                
מילים: יורם טהרלב  

לחן: יאיר קלינגר  

קּום ְוִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ
ְּבַתְרִמיל ּוְבַמֵּקל. 

ּוַוַּדאי ִּתְפֹּגׁש ַּבֶּדֶרְך 
ׁשּוב ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ְיַחְּבקּו אֹוְתָך ְּדָרֶכיָה 
ֶׁשל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה, 

ִהיא ִּתְקָרא אֹוְתָך ֵאֶליָה 
ְּכמֹו ֶאל ֶעֶרׂש ַאֲהָבה. 

ֹזאת ָאֵכן אֹוָתּה ָהָאֶרץ, 
זו אֹוָתּה האדמה 

ְואֹוָתּה ִּפַּסת ַהֶּסַלע 
ַהִּנְצֶרֶבת ַּבַחָּמה. 

ּוִמַּתַחת ָלַאְסַפְלט 
ְלִבְנְיֵני ָהַרֲאָוה, 

אודות השיר
השיר שלפנינו עוסק בערכו 

של הטיול בארץ ישראל.  השיר 
מנסה לעודד את הישראלי 
להכיר את הארץ ברגליים, 

ומודגשים בו נופיה של הארץ.
הפזמונאי יורם טהרלב, מחבר 

השיר, סיפר שהשיר מנסה 
לעודד להכיר את הארץ 

ברגליים. "היה זה לפני עידן 
רכבי-השטח, המגיעים היום 
לכל מקום שפעם חשבנו כי 
אפשר להגיע אליו רק ברגל. 

לפני שנים אחדות "שיפצתי" 
את השיר כדי להתאימו לעידן 
החדש וכתבתי: 'קום והתעלף 

בארץ/ סע בוולבו החדיש/ 
וודאי תפגוש בדרך/ איזה ג'יפ 

עם נובוריש'..." 

ֶעֶרׂש ַאֲהָבה – מיטת אוהבים
ִּנְצֶרֶבת – נשרפת

ַאְסַפְלט – החומר שממנו 
סוללים כבישים 

ִבְנְיֵני ָהַרֲאָוה – בניינים גדולים 
ומרשימים

ֲעָנָוה – צנועה
ִמְסּתֹור ַהַּמְעָין – מקור מים 

שמסתתר, חבוי מהעין
אֹוְדִמים – צבועים אדום

ֲחגֹור – חגורה שעליה תלויה 
מימיה )בטיול(

ִמְסַּתֶּתֶרת ַהּמֹוֶלֶדת 
ַּבְיָׁשִנית ַוֲעָנָוה. 

קּום ְוִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ... 

ְוַכְרֵמי ֲעֵצי ַהַּזִית 
ּוִמְסּתֹור ַהַּמְעָין 

עֹוד ׁשֹוְמִרים ֶאת ֲחלֹוָמּה 
ַוֲחלֹוֵמנּו ַהָּיָשן. 

ְוָגגֹות אֹוְדִמים ַעל ַהר 
ִביִלים,  ִויָלִדים ַעל ַהּׁשְ

ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהַלְכנּו 
ִעם ֲחגֹור ְוַתְרִמיִלים. 

קּום ְוִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ...

קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה 
ּוְלָרְחָּבּה.

)ְּבֵראִׁשית יג, יז(

ְוַשְׁבִתּי ֶאת ְשׁבּות ַעִמּי ִיְשָׂרֵאל ּוָבנּו 
ָעִרים ְנַשּׁמֹות ְוָיָשׁבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָשׁתּו 

ֶאת ֵייָנם ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת ְפִּריֶהם.
)עמוס ט, י"ד(
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ַאְּת ִלי ַאְּת ַהְּמַעט 
ַהְּמַעט ֶׁשּנֹוַתר. 

ָנִביָאה ִּבְבָגֵדינּו ֶאת ֵריַח ַהְּכָפִרים 
ְּבַפֲעמֹון ִלֵּבנּו ַיּכּו ָהֲעָדִרים, 

ֶיְׁשָנּה ְּדָמָמה רֹוַגַעת 
ְוֶקֶרן אֹור ָיָפה, 

ּוְלאֹוָרּה ִנְפָסָעה ְּבֶרֶגל ְיֵחָפה. 

עֹוד ֹלא ַּתּמּו ָּכל ְּפָלַאִיְך...

עֹוד ֹלא ַּתּמּו ָּכל ְּפָלַאִיְך 
מילים: יורם טהרלב
לחן: רמי קלינשטיין

ַאְרֵצנּו ַהְּקַטְנֹטֶנת, ַאְרֵצנּו ַהָּיָפה 
מֹוֶלֶדת ְּבִלי ֻכֹּתֶנת, מֹוֶלֶדת ְיֵחָפה 
ַקְּבִליִני ֶאל ִׁשיַרִיְך, ַּכָּלה ְיֵפהִפָּיה 

ִּפְתִחי ִלי ְׁשָעַרִים ָאבֹוא ָּבם אֹוֶדה ָיּה. 

ְּבֵצל ֲעֵצי ַהֹחֶרׁש, ַהְרֵחק ֵמאֹור ַחָּמה 
ַיְחָּדיו ַנֶּכה ֹּפה ֹׁשֶרׁש ֶאל ֵלב ָהֲאָדָמה 
ֶאל ַמַעְינֹות ַהֹּזַהר, ֶאל ְּבֵארֹות ַהֹּתם 

מֹוֶלֶדת ְלֹלא ֹּתַאר ְוצֹוֲעִני ָיתֹום. 

עֹוד ֹלא ַּתּמּו ָּכל ְּפָלַאִיְך
עֹוד ַהֶּזֶמר לֹו ָׁשט 

עֹוד ִלִּבי ַמֶּכה ִעם ַלִיל 
ְולֹוֵחׁש ָלְך ַּבָּלאט: 
ַאְּת ִלי ַאְּת ָהַאַחת 

ַאְּת ִלי ַאְּת, ֵאם ּוַבת 

אודות השיר
לפנינו שיר אהבה למולדת, 

לארץ ישראל. בשיר יש האנשה 
]ייחוס תכונות אנושיות למי 

שאינו אדם[ של הארץ לדמות 
אישה, ובפזמון היא "אם ובת".

יורם טהרלב, כותב השיר, 
מספר: "בשיר אני מביא מעין 

ציטוט של פסוק מתהילים: 
'פתחי לי שעריך, אבוא בם 
אודה יה'. בתהילים כתוב: 

'פיתחו לי שערי צדק, אבוא 
בם אודה יה'. לשיר זה חודר 
נוף הקיבוץ וזיכרונו של אבא 

שלי, שהיה רועה-צאן: 'נביאה 
בבגדינו את ריח הכפרים/ 

בפעמון לבנו יכו העדרים' "...

ְקחּו ִבְּכֵליֶכם ִמִזְּמַרת ָהָאֶרץ 
ְוהֹוִרידּו ְלִאיׁש ִמְנָחה. 

ית מג, יא( ֵראִשׁ )ְבּ

תֶֹנת – בגד, לבוש ֻכּ
אֹוֶדה ָיּה – אודה לאל )על פי פסוק 

בתהילים(
ַּתּמּו – נגמרו

ְּפָלַאִיְך – הנפלאות וההפתעות שלך
ַּבָּלאט – בשקט, באין רואים                                                

ִנְפָסָעה - נצעד
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ְּבגּוף ּכֹוֵאב, ְּבֵלב ָרֵעב 
ָּכאן הּוא ֵּביִתי 

ֵאין ִלי ֶאֶרץ ָאֶחֶרת                                                                                
מילים: אהוד מנור  

לחן: קורין אלאל  

ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת 
ַּגם ִאם ַאְדָמִתי ּבֹוֶעֶרת 

ַרק ִמָּלה ְּבִעְבִרית חֹוֶדֶרת 
ֶאל עֹוְרַקי, ֶאל ִנְׁשָמִתי 
ְּבגּוף ּכֹוֵאב, ְּבֵלב ָרֵעב 

ָּכאן הּוא ֵּביִתי 

ֹלא ֶאְׁשֹּתק, ִכּי ַאְרִצי 
ִׁשְּנָתה ֶאת ָּפֶניָה

ֹלא ֲאַוֵּתר ָלּה,
ְלַהְזִכּיר ָלּה,

ְוָאִׁשיר ָּכאן ְּבָאְזֶניָה
ַעד ֶׁשִּתְפַקח ֶאת ֵעיֶניָה 

ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת 
ַּגם ִאם ַאְדָמִתי ּבֹוֶעֶרת 

אודות השיר
השיר נכתב בעקבות מות אחיו 
הצעיר של המשורר אהוד מנור, 

יהודה וינר, שנהרג במלחמת 
ההתשה. מנור אמר שהשיר הוא 

בעצם ביקורת על אוזלת היד 
והיעדר ההתייחסות למותם 
המיותר, לדעתו, של חיילים 

רבים בזמן המלחמה. עם השנים, 
גורמים פוליטיים שונים עשו 

שימוש רב בשם השיר וכך הפך 
'אין לי ארץ אחרת' למעין מטבע 

לשון, לביטוי שגור )מקובל(, 
ולאחד השירים הידועים 
והאהובים של אהוד מנור.

ִּתְפַקח ֶאת ֵעיֶניָה – תפתח את 
עיניה לאמת, תתעורר )מטעותה(

ַרק ִמָּלה ְּבִעְבִרית חֹוֶדֶרת 
ֶאל עֹוְרַקי, ֶאל ִנְׁשָמִתי 
ְּבגּוף ּכֹוֵאב, ְּבֵלב ָרֵעב 

ָּכאן הּוא ֵּביִתי 

ֹלא ֶאְׁשֹּתק, ִכּי ַאְרִצי 
ִׁשְּנָתה ֶאת ָּפֶניָה

ֹלא ֲאַוֵּתר ָלּה,
ְלַהְזִכּיר ָלּה,

ְוָאִׁשיר ָּכאן ְּבָאְזֶניָה
ַעד ֶׁשִּתְפַקח ֶאת ֵעיֶניָה 

ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת 
ַעד ֶׁשְּתַחֵּדׁש ָיֶמיָה

ַעד ֶׁשִּתְפַקח ֶאת ֵעיֶניָה 

ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת 
ַּגם ִאם ַאְדָמִתי ּבֹוֶעֶרת 

ַרק ִמָּלה ְּבִעְבִרית חֹוֶדֶרת 
ֶאל עֹוְרַקי, ֶאל ִנְׁשָמִתי 
ְּבגּוף ּכֹוֵאב, ְּבֵלב ָרֵעב 

ָּכאן הּוא ֵּביִתי 

ַהִּמְדָּבר – ָאנּו ֶּדֶרְך ּבֹו ַנְחֹצָבה,
ַהִּבּצֹות – ֲאַנְחנּו ְנַיְּבֵׁשן.

ַמה ִּנֵּתן ָלְך עֹוד ְלהֹוד ָוֹׂשַבע,
ָמה עֹוד ֹלא ָנַתּנּו ְוִנֵּתן.

ֶּבָהִרים, ֶּבָהִרים ָזַרח אֹוֵרנּו,
ָאנּו ַנְעִּפיָלה ֶאל ָהָהר.

ָהֶאְתמֹול ִנְׁשַאר ֵמֲאחֹוֵרינּו,
ַאְך ַרָּבה ַהֶּדֶרְך ַלָּמָחר.

ִאם ָקָׁשה ִהיא ַהֶּדֶרְך ּובֹוֶגֶדת,
ִאם ַּגם ֹלא ֶאָחד ִיֹּפל ָחָלל,

ַעד עֹוָלם ֹנאַהב אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת,
ָאנּו ָלְך ַּבְּקָרב ּוֶבָעָמל!

ִׁשיר ֹּבֶקר
מילים: נתן אלתרמן

לחן: דניאל לא סמבורסקי

ֶמׁש ְמַלֶהֶטת ֶּבָהִרים ְּכָבר ַהּׁשֶ
ּוָבֵעֶמק עֹוד נֹוֵצץ ַהַּטל,

ָאנּו אֹוֲהִבים אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת,
ְּבִׂשְמָחה, ְּבִׁשיר ּוְבָעָמל.

ִמּמֹוְרדֹות ַהְּלָבנֹון ַעד ָים ַהֶּמַלח
ַנֲעֹבר אֹוָתְך ְּבַמְחֵרׁשֹות,

ָאנּו עֹוד ִנַּטע ָלְך ְוִנְבֶנה ָלְך,
ָאנּו ְנַיֶּפה אֹוָתְך ְמאֹוד.

ַנְלִּביֵׁשְך ַׂשְלַמת ֶּבטֹון ָוֶמֶלט
ְוִנְפֹרׂש ָלְך ַמְרַבֵּדי ַּגִּנים,

ַעל ַאְדַמת ְׂשדֹוַתִיְך ַהִּנְגֶאֶלת
ַהָּדָגן ַיְרִנין ַּפֲעמֹוִנים.

אודות השיר
"שיר בוקר", הידוע יותר 

בשורותיו הראשונות "בהרים כבר 
השמש מלהטת", נכתב לסרט 

ההסברה הציוני: "לחיים חדשים" 
בשנת  1935. הסרט הופק 

לצורך גיוס כספים עבור פעולת 
ההתיישבות בארץ. השיר מלא 
מרץ, אמונה ושמחה, ומושם בו 
דגש על עבודת האדמה, סלילת 

דרכים ובניית הבתים כחלק חשוב 
מהגשמת הרעיון הציוני.

ַשְלַמת - שמלה 
ַמְרַבֵּדי - יריעות )בד( ששוטחים 

על הרצפה, שטיחים
ַהָּדָגן - תבואה חקלאית הכוללת 

חיטה, שעורה,  שיבולת שועל, 
כוסמין ושיפון

ַיְרִנין – ישמיע רינה, ישיר 
ַנְעִּפיָלה - נעלה למקום גבוה

ָחָלל - מי שמת בקרב

ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ֹּתאַכל ֶלֶחם.
)בראשית ג, יט(

ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת 
ֹיְצִאים ַבִּבְּקָעה ּוָבָהר.

)דברים ח', ז' (
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ָאח ָיא ַראּב, ָיא ַראּב...

ֵאיְך ָרִאינּו ַּפֲעֵמי ָמִׁשיַח
ֵאיְך ָׁשַמְענּו ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר

ֵאיְך ָאַמְרנּו ֱאֹלִהים ַמְׁשִּגיַח
ֹלא ְיֵהא ָחֵסר ֹּפה ׁשּום ָּדָבר 
ִבְּמקֹום ַהָּמִׁשיַח ֲאִני ָּבאִתי 

ְוַעְכָׁשו ֵאין ִמי ֶׁשַּיֲעֹזר
ֵאין ָמִׁשיַח, ַרק ַסָלּאח ַׁשָּבִתי 

ֶאת ַהַּגב ֹנוֵתן ְּכמֹו ֲחמֹור 

ָאח ָיא ַראּב, ָיא ַראּב...

שכולו מפח"(, סאלח, אדם פשוט 
ותמים מטבעו, נאלץ להתמודד 

עם הביורוקרטיה והנורמות 
הבעייתיות שהוא מגלה בישראל, 

ולומד בהדרגה לנצל את 
חולשותיה של המערכת לטובת 

משפחתו. השיר, כמו הסרט, 
משקף אהבה לארץ בצד ביקורת 

על התנהלות המדינה כלפי 
העולים אליה.

ָאח ָיא ַראּב
מילים: חיים חפר  
לחן: נורית הירש  

ה ֹּפה ֹלא יֹוֵדַע  ָמה ֲאִני עֹוֹשֶ
ָמה ֶזה ֹּפה ִבְּכָלל, ֲאִני ׁשֹוֵאל

ִמָּכל ַהְצָדִדים ֲאִני ׁשֹוֵמַע 
ָסאָלח, ֹּפה ֶזה ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל 

ֹּפה ֶזה ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל, ָיא ָסאָלח
ֶּלְך ַחי  ֹּפה ָהָיה ָּדִוד ַהְמֶ

ֹּפה ַאָתּה ִּתְחֶיה ַּגם ֵּכן ִאיְנַׁשְלָלה
ְבֶּאֶרץ ִצּיֹון ִּכְדַבר ֲאֹדָני

ָאח ָיא ַראּב, ָיא ַראּב
ָאח ָיא ִוול, ָיא ִוול

ֵאיֹפה, ֵאיֹפה, ֵאיֹפה 
ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל.

ְׁשקּוָלה ְיִׁשיַבת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,
ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. 

)תוספתא, מסכת עבודה זרה, ה', ב'(

אודות השיר
השיר עוסק בעליה ההמונית 
של עולים מארצות ערב, עם 

קום המדינה. בשיר באים 
לידי ביטוי געגועים למקום 

שהעולים עזבו, ובעיקר קשיי 
הקליטה וההסתגלות הרבים 

שאיתם הם צריכים להתמודד 
בארץ החדשה, קשיים חומריים 

ונפשיים כאחד. השיר נכתב 
למחזמר הקומי והביקורתי 

משנת 1988 המבוסס על 
ַבִּתי  הסרט  המצליח " ָסאָלח שָָ

" )1964( בבימויו של אפרים 
קישון. גיבור הסרט הוא סאלח 

שבתי, עולה שהגיע ארצה 
בשנות החמישים מאחת 

ממדינות ערב עם משפחתו 
הגדולה – אישה ושבעה ילדים. 

הם נשלחים למעברה )"בית 

ָיא ַראּב – קריאת הפתעה 
והתרגשות, וואו

ִאיְנַׁשְלָלה – בערבית: אם ירצה 
האל

ֶׁשֶמן ַזִית – ביטוי: בצורה 
חלקלקה

י ִּדי ִטי – חומר ניקוי וחיטוי  ַהִדּ
מפני מחלות

ֵאיְך ָעַזְבנּו ָׁשָּמה ֶאת ַהַּבִית 
ְמנּו ַּבִּמְזָוָדה  ֶאת ַהֹּכל ֹשַ

ֵאיְך ִּדְּברּו ֵאֵלינּו ֶׁשֶמן ַזִית 
ִאם ִּתְרצּו ָאז ֵאין זֹו ַאָּגָדה

ָּבאנּו ְּכמֹו ִבּיִציַאת ִמְצַרִים 
ַהְּיָלִדים, ַהִּמְזָוָדה, ִאְׁשִּתי

ִמן ַהֹּבֶקר ַעד ַהָּצֳהַרִים
ָעַבְרנּו ַּגם ֶאת ַים ַהִדּי ִּדי ִטי 

ָאח ָיא ַראּב, ָיא ַראּב...

ָלְקחּו אֹוִתי ָּבֳאִנָּיה,
ָלְקחּו אֹוִתי, ָלְקחּו אֹוִתי ְלָכאן. 

ָּטה ּוְפִתיִלָּיה, ָנְתנּו מִִ
ִמיָכה ְקרּוָעה ְוַגּם ֻׁשְלָחן.  ֹשְ

ָלְקחּו אֹוִתי ַחֻּבָּבִתי 
ָנְתנּו ִלי ַּבִית ֶׁשֻּכּלֹו ִמַּפח. 

ָלְקחּו אֹוִתי ָלְקחּו אֹוִתי 
ָמַתי ְּכָבר ַּגם ֲאִני ֶאַּקח 



57 56

ְוַגם ַהֶּנֶגב עֹוד ִיְהֶיה ּפֹוֵרַח 
ְועֹוד ִנְדַאג ֶׁשַהָּזֵקן ִיְהֶיה ָׂשֵמַח. 

ְוַגם ַהֶּנֶגב עֹוד ִיְהֶיה ּפֹוֵרַח 
ְועֹוד ִנְדַאג ֶׁשַהָּזֵקן ִיְהֶיה ָׂשֵמַח. 

ּוִמָּכל ַהָּגֻּלּיֹות 
ְוִעם ָּכל ַהְּבָעיֹות 

ִמָּסִביב ֵיהֹום ַהַּסַער 
ַרב ַהֹּקִׁשי ְוַהַּצַער 

ֲאָבל ֵיׁש ַעל ָמה ִלְׂשֹמַח 
ֵיׁש עֹוד ֹאֶמץ, ֵיׁש עֹוד ֹּכַח. 

ְוִנְמֶׁשֶכת ַׁשָּיָרה 
ִמן ַהֵּמָאה ֶׁשָעְבָרה 

ְרחֹוִקים ְּכָבר ַהּיֹוְצִאים 
ִאָּכִרים ַוֲחלּוִצים 

ֶׁשָעְמלּו ָעְבדּו ַּבֶּפֶרְך 
ְּבִלי ִלְראֹות ֶאת סֹוף ַהֶּדֶרְך 

ְוַעְכָׁשיו עֹוְבִרים ֲאַנְחנּו 
ֹלא ָׁשַקְטנּו ְוֹלא ַנְחנּו 
ֹלא ַיְמִׁשיכּו ִּבְלֲעֵדינּו 
זֹוִהי ַהְרַּפְתַקת ַחֵּיינּו. 

ָּיָרה                                                    ִׁשיר ַהּׁשַ
מילים: עלי מוהר  

לחן: עממי יווני  

ִּמְלשֹונֹות ַרּבֹות ִמְסֹפר ִּדַּבְרנּו 
ְוֶזה ֶאת ֶזה ִּכְמעט ִּבְכָלל ֶׁשֹּלא ִהַּכְרנּו 

ּוְמקֹומֹות ַרִּבים ְמֹאד ָעַזְבנּו 
ְוַרק ָמקֹום ֶאָחד ָרִצינּו ְוָאַהְבנּו 

ּוְמקֹומֹות ַרִּבים ְמֹאד ָעַזְבנּו 
ְוֶאל ָהָאֶרץ, ֶאל ָהָאֶרץ ָּבאנּו. 

ְוִנְמֶׁשֶכת ַׁשָּיָרה 
ִמן ַהֵּמָאה ֶׁשָעְבָרה 

ְרחֹוִקים ְּכָבר ַהּיֹוְצִאים 
ִאָּכִרים ַוֲחלּוִצים 

ֶׁשָעְמלּו ָעְבדּו ַּבֶּפֶרְך 
ְּבִלי ִלְראֹות ֶאת סֹוף ַהֶּדֶרְך 

ְוַעְכָׁשיו עֹוְבִרים ֲאַנְחנּו 
ֹלא ָׁשַקְטנּו ְוֹלא ַנְחנּו 
ֹלא ַיְמִׁשיכּו ִּבְלֲעֵדינּו 

אודות השיר
השיר מתאר את מסע עלייתו 
של העם היהודי לארץ ישראל 

במאה השנים האחרונות, 
מראשית הציונות בסוף 
המאה ה-19 )"ונמשכת 

שיירה מן המאה שעברה"(
הבחירה להתחיל את הפזמון 

החוזר במילים "ונמשכת 
שיירה" מדגישה את העובדה 

שתהליך העלייה לארץ 
ופיתוחה אינו פוסק, וכי יש 

המשכיות וחיבור בין העולים 
והחלוצים בכל התקופות עד 

עצם היום הזה.

ֵהַגְחנּו – יצאנו )כביכול מן 
האדמה(

ְּיִׁשימֹון – שממה, מדבר
ֵיהֹום ַהַּסַער – הסערה תרעיש, 
תעורר מהומה; ביטוי מהמנון 

הפלמ"ח
ַהָּזֵקן – כינוי לבן גוריון, שהטיף 

ליישוב הנגב

זֹוִהי ַהְרַּפְתַקת ַחֵּיינּו. 

ִמֶּגָּטאֹות ּוַמֲחנֹות ֵהַגְחנּו 
ֶאל ַהִּבּצֹות ְוֶאל ַהְּיִׁשימֹון ָהַלְכנּו 
ִמְקּצֹות ֲעָרב, ֵמרּוסיה ּוּפולניה 

ִהְדַלְקנּו אֹור ַּגם ְּבִדימֹוָנה ַּגם ִּבְדָגִנָּיה. 
ִמְקּצֹות ֲעָרב, ֵמרּוסיה ּוּפולניה 

ִהְדַלְקנּו אֹור ַּגם ְּבִדימֹוָנה ַּגם ִּבְדָגִנָּיה. 

ּוִמָּכל ַהָּגֻּלּיֹות 
ְוִעם ָּכל ַהְּבָעיֹות 

ַעם נֹוַצר ְוֶאֶרץ ָקָמה 
ְוָׂשָפה ֲאֶׁשר ִנְרְדָּמה 

ׁשּוב ִהְתִחיָלה ִמְתעֹוֶרֶרת 
ּוְמַדֶּבֶרת ּוְמַדֶּבֶרת 

ִמָּסִביב ֵיהֹום ַהַּסַער 
ַרב ַהֹּקִׁשי ְוַהַּצַער 

ֲאָבל ֵיׁש ַעל ָמה ִלְׂשֹמַח 
ֵיׁש עֹוד ֹאֶמץ, ֵיׁש עֹוד ֹּכַח. 

ֵאיְך ִיְׂשָרֵאל צֹוַמַחת ִמְּסִביֵבנּו 
ִהיא ֲחָזָקה יֹוֵתר ִמָּכל ֶחְסרֹונֹוֵתינּו 

ָּכל ָמקֹום ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך, ֲאִני הֹוֵלְך 
ֶאל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
)ר' נחמן מברסלב(
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ְּבִמְקָצב יווִני ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני...
ְּבִסְלסּול ֵּתַמִני ִעם ִּכּנֹור רֹוָמִני...

ִמי ֲאִני? ִמי ֲאִני?
ֵּכן ֲאִני! ֵאִלי ֵאִלי!

ִׁשיר ִיְׂשְרֵאִלי.

"שיר ישראלי": "שיר חדש ישן 
שמאחה את הקרעים, הנה מה 

טוב ומה נעים". השורה הזו 
מתבססת כמובן על הפסוק 

ה ַמה-ּטֹוב  והשיר הידוע: "ִהֵנּ
ם-ָיַחד"  ֶבת ַאִחים ַגּ ִעים ֶשׁ ּוַמה-ָנּ

)תהילים קל"ג, א'(.  
גם בביצוע השיר באים לידי 

ביטוי הריבוי והאחדות שבזהות 
היהודית ישראלית: שלמה 
גרוניך מבצע השיר יחד עם 

מקהלת מורן ומקהלת שבא, 
שבה שרים ילדים מהעדה 

האתיופית.

ְִּׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ָאָדם ִמְׁשַּתֶּנה 
ֵמֲחֵברֹו:  ַּבּקֹול, ַּבַּמְרֶאה ּוַבַּדַעת.

)בראשית ג, יט(

ְּבִמְקָצב יווִני ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני...
ְּבִסְלסּול ֵּתַמִני ִעם ִּכּנֹור רֹוָמִני...

ִמי ֲאִני? ִמי ֲאִני?
ֵּכן ֲאִני! ֵאִלי ֵאִלי!

ִׁשיר ִיְׂשְרֵאִלי 

ָהֵעֶמק ֶׁשְּלָך
ְוַהַהר ֶׁשִּלי
ַהַּיַער ֶׁשְּלָך

ְוַהִּמְדָּבר ֶׁשִּלי
ִנְפָּגִׁשים סֹוף סֹוף

ְּבנֹוף ִיְׂשְרֵאִלי
ִעם ָּכל ַהֲחלֹומֹות ְוַהַּגְעּגּוִעים

ִעם ָּכל ַהִּזכרֹונֹות
ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ְּבִׁשיר ָחָדׁש ָיָׁשן

ֶׁשְּמַאֶחה ֶאת ַהְּקָרִעים
ִהֵּנה ָמה טֹוב
ִהֵּנה ָמה טֹוב

ּוָמה ָנִעים.

ִׁשיר ִיְׂשְרֵאִלי 
מילים: אהוד מנור

לחן: שלמה גרוניך     

ֶלג ֶׁשְּלָך ַהּׁשֶ
ְוַהָּמָטר ֶׁשִּלי
הוואִדי ֶׁשְּלָך

ְוַהָּנָהר ֶׁשִּלי
ִנְפָּגִׁשים סֹוף סֹוף

ְּבחֹוף ִיְׂשְרֵאִלי
ִעם ָּכל ַהֲחלֹומֹות ְוַהַּגְעּגּוִעים

ִעם ָּכל ַהִּזכרֹונֹות
ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ְּבִׁשיר ָחָדׁש ָיָׁשן

ֶׁשְּמַאֶחה ֶאת ַהְּקָרִעים
ִהֵּנה ָמה טֹוב
ִהֵּנה ָמה טֹוב

ּוָמה ָנִעים.

אודות השיר
"שיר ישראלי" הוא השיר 

המסיים יצירה גדולה 
שנקראת  "סויטה ישראלית" 

שכתבו אהוד מנור  ושלמה 
גרוניך. 

ה"סוויטה הישראלית" נכתבה 
והולחנה בשנת 1995 על מנת 

לייצג את ישראל בפרויקט 
אירופאי "צעירי אירופה 
 Young Europe[ "שרים

.]Sings
השיר עוסק במאפיינים 

ייחודיים של החברה 
הישראלית ובמגוון האנושי 

והתרבותי שלה: "במקצב יווני 
עם מבטא פולני... בסלסול 
תימני עם כינור רומני... ". 
ודווקא מתוך הריבוי באה 

לידי ביטוי גם האחדות של 

ְּמַאֶחה – מחבר,  מאחד

ְּבִמְקָצב יווִני ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני...
ְּבִסְלסּול ֵּתַמִני ִעם ִּכּנֹור רֹוָמִני...

ִמי ֲאִני? ִמי ֲאִני?
ֵּכן ֲאִני! ֵאִלי ֵאִלי!

ִׁשיר ִיְׂשְרֵאִלי.
 

ה- "למד" ֶׁשִּלי
ֶוה- "חת" ֶׁשְּלָך

ה-"ַעִין" ֶׁשִּלי
ֶוה-"ֵריׁש" ֶׁשְּלָך

ִנְפָּגִׁשים סֹוף סֹוף
ִעם ֹּתף ִיְׂשְרֵאִלי

ִעם ָּכל ַהֲחלֹומֹות ְוַהַּגְעּגּוִעים
ִעם ָּכל ַהִּזכרֹונֹות
ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ְּבִׁשיר ָחָדׁש ָיָׁשן

ֶׁשְּמַאֶחה ֶאת ַהְּקָרִעים
ִהֵּנה ָמה טֹוב
ִהֵּנה ָמה טֹוב

ּוָמה ָנִעים.
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ְּכֶׁשַהֵּלב ּבֹוֶכה ַהְּזָמן עֹוֵמד ִמֶלֶּכת 
ָהָאָדם רֹוֶאה ֶאת ָּכל ַחָּייו ִּפְתאֹום 

ֶאל ַהֹּלא נֹוָדע הּוא ֹלא רֹוֶצה ָלֶלֶכת 
ֶלֱאֹלָהיו קֹוֵרא ַעל ַסף ְּתהֹום. 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלָהי...

ְּכֶׁשַהֵּלב ּבֹוֶכה
מילים: יוסי גיספן
לחן: שמואל אלבז

ְּכֶׁשַהֵּלב ּבֹוֶכה ַרק ֱאֹלִהים ׁשֹוֵמַע 
ַהְּכֵאב עֹוֶלה ִמּתֹוְך ַהְּנָׁשָמה 

ָאָדם נֹוֵפל ִלְפֵני ֶׁשהּוא ׁשֹוֵקַע 
ִּבְתִפָּלה ְקַטָּנה חֹוֵתְך ֶאת ַהְּדָמָמה. 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלָהי ַאָּתה ַהּכֹול ָיכֹול 
ָנַתָּת ִלי ֶאת ַחָּיי ָנַתָּת ִלי ַהּכֹול 

ְּבֵעיַני ִּדְמָעה ַהֵּלב ּבֹוֶכה ְּבֶׁשֶקט 
ּוְכֶׁשַהֵּלב ׁשֹוֵתק ַהְּנָׁשָמה זֹוֶעֶקת. 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלָהי ַעְכָׁשיו ֲאִני ְלָבד 
ַחֵּזק אֹוִתי ֱאֹלָהי ֲעֵׂשה ֶׁשֹלא ֶאְפַחד 

ַהְּכֵאב ָּגדֹול ְוֵאין לאן ִלְבֹרַח 
ֲעֵׂשה ֶׁשִּיָּגֵמר ִּכי ֹלא נֹוָתר ִּבי ֹּכַח. 

אודות השיר
היוצר יוסי גיספן כתב את השיר 
בעקבות מעשה הלינץ' )פעילות 

אלימה של המון המוציא להורג אדם 
ללא הליך משפטי( בשנת 2000, 

שבו נרצחו שני חיילי מילואים 
שנקלעו בטעות לרמאללה. זהו שיר 
תפילה העוסק בכאב לנוכח האירוע 
הטראגי והמציאות הקשה בישראל 

)פיגועי טרור, מלחמות(, ומבקש 
מן האל לחזק את העם בשעותיו 

הקשות. הפזמון מצטט את פתיחת 
ַמע ִיְשָׂרֵאל  התפילה המוכרת:   "ְשׁ

ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד" )דברים ו', ד(. 
באחד מראיונותיו אמר יוסי גיספן 

כי כוונתו ברבות ממילות השיר 
המתארות אדם לפני מותו )למשל 
"עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח", 

"לאלוהיו קורא על סף תהום"( 
הייתה כי "אילו אני הייתי שם, זה 

מה שהייתי אומר". 

ֶאֶלף ָׁשִנים ְצִעירֹות ְלָפָניו 
ְּכֶפֶלג צֹוֵנן, ְּכִׁשיר רֹוִעים, ְּכָעָנף. 

ִּפְתאֹום ָקם ָאָדם ַּבֹּבֶקר 
ּוַמְרִּגיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת 

ְורֹוֶאה ִּכי ָחַזר ָהָאִביב 
ֶּלֶכת.  ְוהֹוִריק ׁשּוב ִאיָלן ִמן ַהּׁשַ

ִּפְתאֹום ָקם ָאָדם ַּבֹּבֶקר 
ּוַמְרִּגיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת, 

ּוְלָכל ַהִּנְפָּגש ְּבַדְרּכֹו קֹוֵרא הּוא ָׁשלֹום. 

ִׁשיר ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר
מילים: אמיר גלבוע

לחן: גידי קורן ושלמה ארצי

ִּפְתאֹום ָקם ָאָדם ַּבֹּבֶקר 
ּוַמְרִּגיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת, 

ּוְלָכל ַהִּנְפָּגש ְּבַדְרּכֹו קֹוֵרא הּוא ָׁשלֹום. 

ְּדָגִנים עֹוִלים מּול ָּפָניו ִמֵּבין ֲחִריֵצי ַהִּמְדֶרֶכת. 
ְוִניחֹוחֹות ְלֹראׁשֹו ַמִּדיִפים ֲעֵצי ִאְזָּדֶרֶכת. 

ַהְּטָלִלים רֹוְסִסים ְוָהִרים ִרּבֹוא ַקְרַנִים, 
ֵהם יֹוִלידּו ֻחַּפת ֶׁשֶמׁש ִלְכלּולֹוָתיו. 

ִּפְתאֹום ָקם ָאָדם ַּבֹּבֶקר 
ּוַמְרִּגיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת, 

ּוְלָכל ַהִּנְפָּגש ְּבַדְרּכֹו קֹוֵרא הּוא ָׁשלֹום. 

ְוהּוא צֹוֵחק ְּגבּוַרת ּדֹורֹות ִמן ֶהָהִרים, 
ְוִנְכָלמֹות ִמְׁשַּתחוֹות ַהִּמְלָחמֹות ַאַּפִים, 

ְלהֹוד ֶאֶלף ָׁשִנים ְמַפּכֹות ַּבִמְסָּתִרים, 

אודות השיר
השיר עוסק בהתחדשות העם היהודי 

בארץ ישראל ובהקמת המדינה, דרך 
תיאור דמותו של אדם המתעורר 

בבוקר משינה. 
השיר מגלם חוויה של תקומה, של 

התעוררות פתאומית ומפתיעה 
המתרחשת אחרי אלפי שנות גלות, 

ושל התחלה חדשה. בשיר ישנה אוירה 
של אופטימיות, חגיגיות ושמחה.

ִּמְדֶרֶכת – מדרכה 
ִניחֹוחֹות – ריחות טובים

רֹוְסִסים – מרססים )ביטוי לטל 
היורד(

ִרּבֹוא ַקְרַנִים – רבבות קרני השמש
משמשת כביכול חופה, כבחתונה. 

ְמַפּכֹות – זורמות בשקט
הֹוִריק – נעשה ירוק, פרח

ִכּי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶתּם ָכּל 
ֵעץ ְתִּחָלּה, ְוָנַתן ָהֵעץ ִפְּריֹו ְוָהָאֶרץ 

ְיבּוָלּה.
)ויקרא יט, יג(

ֲעֵרי ְתִּפָּלה ִנְנֲעלּו, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּׁשַ
ַׁשֲעֵרי ִדְּמָעה ֹלא ִנְנֲעלּו.

)תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף לב, ע"ב(
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המנון המדינה: "ֶנֶפׁש ְיהּוִדי 
הֹוָמה ִּבי ְּפִניָמה".

)השיר האחר נכתב ב1998 
לרגל חגיגות היובל של 

אוניברסיטת בר- אילן ממנה 
קבל מנור תואר "דוקטור של 

כבוד".(

ְבָּכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת 
ַעְצמֹו, ְכִּאלּו הּוא ָיָצא ִמִמְּצַרִים.

)הגדה של פסח(

עֹוד חֹוֵזר ּוִמְתחֹוֵלל ַהֶּפֶלא
ְּבֶחְבַרת ַאַחי ְוַאְחיֹוַתי,

ִּבְזכּוָתם ֶׁשל ְרָגִעים ָּכֵאֶּלה
א ַעד סֹוף ָיַמי. ֶׁשֶאּׂשָ

אֹור ָוחֹם ַרק ֵהם נֹוְתִנים ִלי ּכַֹח...

ֲאִני ַׁשָּיְך 
מילים: אהוד מנור
לחן: נורית הירש

ְּבַרְגַלי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהֶּגֶׁשר
ַער ֶאְתַּדֵּפק, ְּבָיַדי ַּבּׁשַ

ִּכי ְּבֹעֶמק ִנְׁשָמִתי ַהֶּקֶׁשר
ֶׁשָּלַעד ֹלא ִיָּנֵתק.

אֹור ָוֹחם ַרק ֵהם נֹוְתִנים ִלי ֹּכַח,
ִלְקָראָתם ַהֵּלב ִנְפָּתח.

ֹלא אּוַכל ַּגם ִאם ֶאְרֶצה ִלְׁשֹּכַח-
ַעד עֹוָלם ֲאִני ַׁשָּיְך.

ֶאת ֵעיַני ֶאְפַּתח ְוׁשּוב ָאִריָמה,
ֲאַחֶּכה ַלֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן

ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוָמה ִּבי ְּפִניָמה
ַלָּכֹחל ְוַלָּלָבן.

אֹור ָוחֹם ַרק ֵהם נֹוְתִנים ִלי ּכַֹח...

אודות השיר
השיר "אני שייך" נכתב על ידי  
אהוד מנור פעמיים. שם השיר 
והלחן זהים, מילות השיר שונו.
השיר הראשון, המופיע לפנינו, 

נכתב על ידי מנור כהמנון 
למכבייה, אירוע ספורט 

בהשתתפות ספורטאים 
יהודים מכל העולם  בשנת  

1990.  הן מושמות כביכול בפי 
הצעירים משתתפי המכבייה, 
שהתכנסו בישראל מכל רחבי 

העולם, "ְּבֶחְבַרת ַאַחי ְוַאְחיֹוַתי". 
מילות השיר מעוררות את 

תחושת הזיקה, הקשר 
והשייכות לעם היהודי: "ַעד 

עֹוָלם ֲאִני ַׁשָּיְך". 
כדי לתאר את הקשר לעם 

ולארץ השיר מתייחס גם 
למילים המוכרות לנו מתוך 

ֶאְתַּדֵּפק – אנקוש, אדפוק על 
הדלת

הֹוָמה – רועשת, סואנת  
ִמְתחֹוֵלל – מתקיים, מתרחש

יושבי הארץ – אפיקי הנגב 
)הנחלים( המתמלאים במים 

שוטפים בפתאומיות, ללא 
שום הכנה מוקדמת, או קושי 

הזריעה של האיכרים והספקות 
הנלווים אליה )אם ירד גשם, 

אם התבואה תצליח וכו'( ואת 
חדוות קצירת הפירות. 

היו שפירשו עניינים אלו 
כפשוטם, כמשאלה לעתיד, והיו 
שראו במזמור שיר של שבי ציון, 

שחזרו לארץ אחרי גלות בבל. 
בזמן הדיונים על המנון המדינה 
היו מי שדרשו שמזמור זה יהיה 

המנון המדינה, שהיא "שיבת 
ציון" של ימינו.

ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה – ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו.
)תהילים קכ"ו ה(

ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה 
ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָזַּרע 

ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה 
ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו.

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
מילים: תהילים קכ"ו
לחן: יוסל'ה רוזנבלט

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות 
ְּבׁשּוב אדוני 

ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון 
ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים. 

ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו 
ּוְלשֹוֵננּו ִרָּנה. 

ָאז ֹיאְמרּו, ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים 
ִהְגִּדיל אדני ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה, 

ִהְגִּדיל אדני ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו 
ָהִיינּו ְׂשֵמִחים. 

ׁשּוָבה אדוני ֶאת ְׁשִביֵתנּו 
ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב, 
ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה 

ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו, 

אודות השיר
מזמור זה מספר תהילים נוהגים 

לשיר בקהילות רבות בישראל 
בסעודות השבת והחג וכן 

באירועי שמחה כמו נישואין. 
המזמור מעלה את תקוות 

הגאולה, ומתאר את תפילתם 
של הגולים לבבל, לפני כאלפיים 
וחמש מאות שנה: "ׁשּוָבה אדוני 

ֶאת ְׁשִביֵתנּו", כלומר – השב 
אותנו לארץ. הגולים מדמיינים 

וחוזים את שיבתם לארץ ישראל, 
הנראית להם פנטסטית, מופלאה, 

כמו חלום שמתגשם, עד כדי כך 
שהם זקוקים לשמוע את דברי 

הגויים על כך שאכן נגאלו. 
בצד התפילה השיר מציג את 

השמחה וההתרגשות הגדולה 
שתאחוז בחוזרים מן הגלות. 

הדימויים בחלק זה של המזמור 
לקוחים מעולמם החקלאי של 

ְׂשחֹוק – צחוק, שמחה
ֲאִפיִקים – מסלול הנחלים 

ּוָבכֹה – מתוך בכי, דאגה
נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע – מושך במחרשה
ֲאֻלּמָֹתיו – חבילות השיבולים של 

התבואה   
ִמְתחֹוֵלל – מתקיים, מתרחש
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ּפֹוֵרט – מנגן 
ַּכּטֹוב ִלּבֹו ַּבַּיִין – אולי אחרי ששתה 

הרבה יין, והוא במצב רוח טוב
ִנְפֶעֶמת – נדהמת

ִּמְׁשעֹול – שביל, דרך.

תבורי וזכה במקום השני 
בפסטיבל הזמר המזרחי בשנת 
1977. מאז הפך השיר הקצבי 

ללהיט מצליח. 

ָחְלפּו ָׁשִנים ַרּבֹות ִמְּתִהַּלת ַהְּתִהִּלים 
עֹוד ֵמיְתֵרי ִּכּנֹור ָּדִוד נֹוְגִנים 

אֹוְמִרים, ֶיְׁשנֹו ָמקֹום ּובֹו ַהַּצִּדיִקים 
ִעם ֶעֶרב ֶאת ִּכּנֹור ָּדִוד ׁשֹוְמִעים 

ֶזה ִּכּנֹור ָּדִוד...

ִּכּנֹור ָּדִוד
מילים: אביהו מדינה

לחן: אביהו מדינה 
        ויהודה בדיחי

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ָׁשְמעּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
קֹולֹות ִנּגּון ִׁשיָרה ּוִמְזמֹוִרים 

ִּבְצִליל ֹּכה ְמֻיָחד ּוִבְנִעיָמה טֹוָבה 
ְכִּׁשיר ִצּפֹור ָזִמיר ֵּבין ֶהָעִלים 

ֶזה ִּכּנֹור ָּדִוד ְבַּיד ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
ַהּפֹוֵרט ַעל ֵמיתָריו 

ַּכּטֹוב ִלּבֹו ַּבַּיִין ְלֵעת ֶעֶרב 
ְמַלֶּוה הּוא ֶאת ִׁשיָריו 

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים 
ִנְּצָבה ִנְפֶעֶמת ַּבֲחלֹון ִמיַכל 

ִהִּביָטה ַּבִּמְׁשעֹול ּוְבֵעיֶניָה אֹור 
רֹוֵקד ָּדִוד ּוְבָידֹו ִּכּנֹור 

ֶזה ִּכּנֹור ָּדִוד... 

אודות השיר
בשיר מתוארת נגינתו המופלאה 

של דוד המלך. השיר מזכיר 
כמה אירועים מן הסיפור 

בתנ"ך: תחילה, סיפור 
ההעברה החגיגית  של ארון 

ה' לירושלים, כאשר מיכל, 
ִבתו של שאול ואשתו של 

דוד, צופה בו מהחלון. בנוסף, 
השיר מזכיר את נגינתו של דוד 
בצעירותו לשאול המלך. לימים 

הפך דוד עצמו למלך ישראל, 
כבש את ירושלים והפך אותה 

לבירת ממלכתו. השיר מסתיים 
ביצירת רצף היסטורי בן אלפי 

שנים, כביכול עד עצם היום 
הזה שבו ממשיכה להישמע 

נגינתו של דוד המלך בירושלים. 
השיר "כינור דוד" בוצע 

לראשונה על ידי הזמר שימי 

ְירּוָׁשַלִים

ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ,ִיְרַעם  ִיְׂשְמחּו ַהּׁשָ
ַהָּים ּוְמֹלאֹו.

)תהילים צו, יא(
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ְטֹבל ַהִּפיָתה ִעם ַהחּומּוס ְוַהְּצנֹוָבִרים 
יִרים.  ִהְתַמֵּזג ִעם ָהֲאִויר ְוִעם ַהּׁשִ

ִמְתַּגֶּנֶבת ְויֹוֵצאת ִמּתֹוְך ַהְּצִעיִפים, 
ַרְקָדִנית ַהֶּבֶטן ֶאל ְמחֹול ַהִּכּסּוִפים, 

ֹּתף ָהֹעז נֹוֵתן ִסָּמן ְוַהַּטְמּבּור מּוָכן 
ְיֵרֶכיָה ִמְתַּפְּתלֹות ְלָכאן ּוְלָכאן. 

יא ליל, יא ליל... 

ֲחִליפֹות, ּכפיות, גלּביות ּוַמִּדים 
חֹוְגִגים ַּבִמְּסָעָדה ֶׁשל ַאּבּו ִאיְּבָרִהים. 

ָּכל ַהְּבָעיֹות ֻּכָּלן ָּבאֹות ַעל ִּפְתרֹוָנן 
ַרק ָצִריְך ָלֶׁשֶבת ִמָּסִביב ַלֻׁשְּלָחן. 

קֹול ַּפֲעמֹוִנים קֹוֵרא ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה
קֹול רֹוְכִלים ַמְכִריז ַעל ָּכל ִמיֵני ַהְּמִתיָקה, 

ֵחי ְזָקנֹו ֶׁשל ַהָּנִביא ְוֵחי ֱאמּונֹותי 
ְּפַקח ֵעיַנִים ּוְרֵאה ֵהיכן ַאָּתה ַחי... 

יא ליל, יא ליל...

ָיא ֵליל
מילים ולחן: 

קובי לוריא

קֹול ַּפֲעמֹוִנים קֹוֵרא ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה
קֹול רֹוְכִלים ַמְכִריז ַעל ָּכל ִמיֵני ַהְּמִתיָקה, 

ֵריח ַּתְבִליִנים ִנָּשׂא ִמּׁשּוק ַהְּבָׂשִמים 
מֹור ְוִקָּנמֹון ּוִפְלְּפִלים ְוַיְסִמין. 

י ושאבס ֶזה ַׁשָּבת  ג'ומעה ָּכאן ֶזה יֹום ִׁשּׁשִ
ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ִמֶּזה, ַהּכֹול ְּכמֹו ָסָלט, 

ֵמַהְּיִׁשיָבה עֹוָלה ְּתִפָּלה ַאְׁשּכנִזית, 
ַעל ַהְּצִריַח ִמּמּוָלּה קֹוֵרא המואזין. 

יא ליל, יא ליל ַּבֹּבֶקר ּוַבֵּליל, 
ַהֶּזֶמר ִמְתַּגְלֵּגל ְוַהִּוּכּוַח ִמְתַּפְלֵּפל. 

ִמְׂשַרד ַהְּפִנים ִמְׂשַרד ַהִּבָּטחֹון 
ַאֲחֵרי ַהּכֹול ֻּכָּלנּו ַּבִמְזָרח ַהִּתיכֹון. 

ַהּכֹוְפִרים, להם ַרק ַהַּמְלָאְך ַהּטֹוב ִיְמַחל 
ֵּביְנַתִים ַקח ֵמַהַּמְׁשֶקה ַהְּמֻהָּלל, 

אודות השיר
השיר מתאר תמונות מן העיר 
העתיקה בירושלים, על שלל 
הקולות, הצלילים, הריחות, 

הטעמים והמראות המיוחדים 
לה. התמונות השונות משקפות 
את הדתות, העדות והתרבויות 

השונות החיות בעיר זו לצד 
זו, ולעתים גם זו בתוך זו, עד 
ש"הכול כמו סלט": נוצרים, 

מוסלמים ויהודים; אשכנזים 
ומזרחיים; קולות המתפללים 

השונים וקולות הרוכלים בשוק; 
קדושה והנאות החיים; 

ברוח זו השיר משלב לא מעט 
מלים בערבית, וגם שמו – "יא 

ליל", הוא ביטוי ערבי נפוץ 
הפותח שירים, בעיקר בשמחות. 

ירושלים מתוארת בפסטיבל 
ססגוני, שניתן לראות דווקא 

בו – בגלל המגוון המיוחד – את 
הסיכוי לשלום. כל הבעיות יוכלו 

להיפתר אם הצדדים השונים 
ישבו מסביב לשולחן אחד, וכאן 
הרמז הוא גם לשולחן הדיונים, 

וגם לאכילה משותפת, המקרבת 
את הלבבות.

ם ַהְבּנּוָיה, ְכִּעיר ֶשֻׁחְבָּרה  "ְירּוָשׁלִַ
ָלּּה ַיְחָדּו" – עיר שהיא עושה כל 

ישראל חברים.
)תהילים קכ"ב, ג; תלמוד ירושלמי, 

חגיגה ב' ו'(
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שיחררו הצנחנים את הכותל 
כבר היה בפיהם המנון מוכן. 
אותו יום 7.6.1967 הוספתי 

לשיר בית רביעי לכבוד 
הניצחון".

ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשַלִים 
ֲאֶׁשר ֻּכָּלּה ָזָהב 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב ... 

ָחַזְרנּו ֶאל ּבֹורֹות ַהַּמִים 
ַלּׁשּוק ְוַלִּכָּכר 

ׁשֹוָפר קֹוֵרא ְבַּהר ַהַּבִית 
ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה. 

ּוַבְּמָערֹות ֲאֶׁשר ַּבֶּסַלע 
ַאְלֵפי ְׁשָמׁשֹות זֹוְרחֹות 

ָנׁשּוב ֵנֵרד ֶאל ַים ַהֶּמַלח 
ְּבֶדֶרְך ְיִריחו ! 

אלינו רק ב-1968(. אותה 
שנה, 1967, חרגו באופן חד 

פעמי מן הנוהג, והזמינו מחוץ 
לתחרות גם חמישה  שירים 

אצל מלחינים מקצוענים, 
שאני הייתי אחת מהם. מאוד 
התקשיתי בכתיבת השיר, עד 

שנזכרתי באגדה התלמודית 
על רבי עקיבא, שהבטיח 

לרעייתו רחל 'עיר של זהב', 
כלומר תכשיט של זהב בדמות 

ירושלים. 
לביצוע השיר בחרתי את 

שולי נתן, מורה-חיילת בת 
20, שביצעה את השיר בקול-

פעמונים עם הגיטרה שלה. 
השיר כבש את הלבבות כבר 

בשמיעה ראשונה, ובחצות 
הלילה, כאשר שולי הוזמנה 
לבמה שנית, כבר שר איתה 
הקהל בבנייני-האומה את 

הבית החוזר. 
אותה שעה החלו הדברים 
להתגלגל לקראת מלחמה, 

ואחרי שלושה שבועות, כאשר 

ֲהֹלא ְלָכל ִׁשיַרִיְך 
ֲאִני ִּכּנֹור 

ֵאיָכה ָיְבשּו ּבֹורֹות ַהַּמִים 
ִּכַּכר ַהּׁשּוק ֵריָקה 

ְוֵאין ּפֹוֵקד ֶאת ַהר ַהַּבִית 
ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה. 

ּוַבְּמָערֹות ֲאֶׁשר ַּבֶּסַלע 
ְמַיְּללֹות רּוחֹות 

ְוֵאין יֹוֵרד ֶאל ַים ַהֶּמַלח 
ְּבֶדֶרְך ְיִריחֹו. 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב ... 

ַאְך ְבּבֹוִאי ַהּיֹום ָלִׁשיר ָלְך 
ְוָלְך ִלְקֹשר ְּכָתִרים 

ָקֹטְנִּתי ִמְּצִעיר ָּבַנִיְך 
ּוֵמַאֲחרֹון ַהְּמשֹוְרִרים. 

ָפַתִים  ִּכי ְׁשֵמְך צֹוֵרב ֶאת ַהּׂשְ
ִּכְנִׁשיַקת ָׂשָרף 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב
מילים ולחן:

נעמי שמר

ֲאִויר ָהִרים ָצלּול ַּכַיִין 
ְוֵריַח ֳאָרִנים 

א ְּברּוַח ָהַעְרַּבִים  ִנּׂשָ
ִעם קֹול ַּפֲעמֹוִנים. 

ּוְבַתְרֵּדַמת ִאיָלן ָוֶאַבן 
ְׁשבּוָיה ַּבֲחלֹוָמּה 

ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת 
ּוְבִלָּבּה חֹוָמה 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב 
ְוֶׁשל ְנֹחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור 

ֲהֹלא ְלָכל ִׁשיַרִיְך 
ֲאִני ִּכּנֹור 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב 
ְוֶׁשל ְנֹחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור 

אודות השיר
שיר זה הפך כמעט להמנונה 

הבלתי רשמי של ירושלים, 
והוא אף הוצע בעקבות איחוד 

העיר אחרי מלחמת ששת-
הימים )יוני 1967( לשמש 

כהמנון מדינת ישראל. 
על נסיבות כתיבת השיר כתבה 

נעמי שמר: "בחורף 1967 
פנה אלי גיל אלדמע מ'קול 

ישראל' )לבקשת טדי קולק, 
ראש העיר ירושלים דאז( 

והזמין אצלי שיר על ירושלים. 
במשך שנים רבות נהגו 

ב'קול ישראל' לערוך במוצאי 
יום-העצמאות פסטיבל-זמר 

תחרותי, ששודר עד אז ברדיו 
בלבד )כי הטלוויזיה הגיעה 

ֲעָשׁ ָר ה ַק ִבּים יֹו ִפי יָ ְרדּו  ְלעֹו לָ ם, 
ִתְּשָׁע ה – נָ ְטלָ ה ְירּו ָשׁ לַ ִים, ְוֶא ָח ד – 

כֹּ ל ָה עֹו לָ ם ֻכּלֹו. 
)תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף 

מ"ט, ע"ב(
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משיח בן דוד, ויביא את הגאולה 
השלמה. זה אחד השירים 

האהובים עלי, בעיקר בגלל 
אופיו ה"עממי". הוא מעלה 

אל פני השטח בעלי מקצועות 
יומיומיים, שדמותם נזכרת 

הרבה בשירי העם היהודיים 
ממזרח אירופה, אך כמעט לא 

מופיעה בשירים העבריים."

ִּבירּוָׁשַלִים ֶיְׁשנֹו 
ִאיש ְלַגְמֵרי ֹלא ָצִעיר, 

ֶׁשָּבָנה ַהְרֵּבה ָּבּתים 
ְּבָכל ִּפּנֹות ָהִעיר. 

הּוא ַמִּכיר ָּכל ִסְמָטה, 
ָּכל ְרחֹוב ּוְׁשכּוָנה, 

הּוא ּבֹוֶנה ֶאת ָהִעיר 
ְּכָבר ִׁשְבִעים ָׁשָנה. 

ְוהּוא חֹוֵלם ִּכי, ְּכמֹו ֶׁשֶאת ָהִעיר ָּבָנה, 
ָיִניַח ַלִּמְקָּדׁש ֶאת ֶאֶבן ַהִּפָּנה. 

ַעל ַּכָּפיו אֹוָתּה ָיִביא 
ֵאִלָיּהּו ַהָּנִביא . 

ְוהּוא יֹוֵׁשב ּוְמַחֶּכה לֹו ...

ַעל ַּכָּפיו ָיִביא 
מילים: יורם טהרלב
לחן: יאיר רוזנבלום

ְוהּוא יֹוֵׁשב ּוְמַחֶּכה לֹו 
ְּכָבר ָׁשִנים חֹוֵלם הּוא ֶׁשִּיְזֶּכה לֹו, 

ַעל סֹודֹו ׁשֹוֵמר ּוְמַחֶּכה לֹו  
ָמַתי ְּכָבר ַיִּגיַע ַהּיֹום. 

ִּבְרחֹוֵבנּו ַהָּצר 
ָּגר ַסְנְּדָלר ֶאָחד מּוָזר 

הּוא יֹוֵׁשב ְּבצִריפֹו 
ְוֹלא עֹוֶׂשה ָּדָבר. 

ַמָּדָפיו ָהֵריִקים 
ְמֻכִּסים ָּבָאָבק 

ְּכָבר ְׁשָנַתִים מּוָנח 
ק.  ַהַּמְרֵצַע ַּבּׂשַ

ְוהּוא חֹוֵלם ִּכי ַנֲעַלִים הּוא ּתֹוֵפר, 
ר.  ֵּבן ַעל ָהִרים ִיְנוּו ַרְגֵלי ַהְּמַבּׂשֵ

ַעל ַּכָּפיו אֹוָתן ָיִביא, 
ְלֵאִלָיּהּו ַהָּנִביא . 

ְוהּוא יֹוֵׁשב ּוְמַחֶּכה לֹו ... 

ִּבְרחֹוֵבנּו ַהָּצר 
ָּגר ַנָּגר ֶאָחד מּוָזר 

הּוא יֹוֵׁשב ְּבצִריפֹו 
ְוֹלא עֹוֶׂשה ָּדָבר. 

ִאיש ֵאינֹו ָּבא ִלְקנֹות, 
ְוֵאין ִאיׁש ְמַבֵּקר, 

ּוְׁשָנַתִים ֶׁשהּוא 
ְּכָבר ֵאינֹו ְמַנֵּגר. 

ְוהּוא ֲחלֹום ֶאָחד נֹוֵׂשא עֹוד ִּבְלָבבֹו 
ִלְבנֹות ִּכֵּסא ְלֵאִלָיּהּו ֶׁשָּיבֹוא, 

ַעל ַּכָּפיו אֹותֹו ָיִביא, 
ְלֵאִלָיּהּו ַהָּנִביא 

אודות השיר
יורם טהר לב המחבר, כתב על 

השיר: "אחרי מלחמת ששת 
הימים היה בארץ גל של שירי 
ניצחון ותהילה.  אבל מתחת 
לפני השטח החלו לרחוש גם 

זרמים מיסטיים של אמונה 
בנסים שקרו לנו. את השיר 

"על כפיו יביא" כתבתי שנתיים 
אחרי המלחמה, אבל אני חושב 

ששורה עליו רוח המסורת 
היהודית, שהרי אליהו הנביא 
נחשב למבשר ביאת המשיח. 
לפני בוא המשיח יבוא אליהו 

הנביא כדי לבשר את בואו, 
אחריו יבוא משיח בן יוסף, 

שייהרג במלחמת גוג ומגוג ורק 
אחריהם יבוא המשיח האמיתי, 

ַּמְרֵצַע – כלי לעשיית חורים 
)בהכנת הנעל(

ִיְנוּו – יהיו נאווים, יפים
ַהְּמַבֵּׂשר – מבשר הגאולה, 

המשיח
ֶאֶבן ַהִּפָּנה – האבן הראשונה 

של הבניין

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי, 
ֵאִלָּיהּו ַהִּגְלָעִדי – 

ִּבְמֵהָרה ָיבֹוא ֵאֵלינּו, 
ִעם ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד.

)פיוט למוצאי שבת(
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ִים ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשלִַ
מילים: מן התפילה
לחן: אביהו מדינה

ִים את ה'  ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשלִַ
ַהְלִלי ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון. 

ִּכי-ִחַּזק, ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך
ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך. 

ַהְלִלי, ַהְלִלי ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון.

אודות השיר
מזמור זה פסוקים אלו מתוך 

מזמור תהלים, קוראים לירושלים 
)הכוונה כנראה לתושבי 

ירושלים( להתפלל לשלומה 
ולברכתה. 

הלחן והביצוע המיוחדים של 
אביהו מדינה הפכו פסוקים 
אלו לשיר פופולארי ששרים 

בשמחות שונות. 

ְִּריֵחי – מנעולי 

ְיָבֶרְכָך ה' ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב 
ְירּוָׁשַלִים.

)תהילים קכח, ה'(
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