
דרך , שירי מסע

פרידה וסיכום שנה
שירונטמילים מתוך אתר 



אולי עוד קיץ

שמרית אור: מילים

קובי אושרת: לחן

,  היום עולה והיום בא

,  המלאכה רבה, זמן קצר

, בקושי אפשר לנשום

.  בקושי אפשר לחלום

כרכבות חולפות ביעף  

מתראים אנו בחטף 

,  עוצרים ושותים קפה

.  זוכרים שהיום יפה

ודאי ישנו מקום בו  

,  הכל קורה לאט

הזמן עומד מלכת  

.  אולי זה פה על יד

אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש  

.  זה נפלא-כולנו נתרגש 

אולי עוד קיץ נמחה את הדמעה  

ואם תגיע השעה  

.  אולי עוד קיץ ניפגש-ונבקש 

,  היום עולה והחום בא

.  רוח קם לו מן המדבר

, בקושי אפשר לנשום

.  בקושי אפשר לחלום

, כמסלולי הכוכבים

לפעמים אנו מצטלבים  

,  נותנים רגע יד ביד

. יכול להיות נחמד

רק שרוחות המערב  

יביאו סוף לשרב  

הקלה  -ולליבנו 

. ותקווה גדולה



לפני שנפרדים

שחר צפריר-נורית בת: מילים

קלינגריאיר : לחן

. לפני שנפרדים עוצרים לעוד דקה

שולחים עוד נשיקה , היד אינה ריקה

.  שלא שוכחים בין ידידים

,  בזמן כיבוי אורות, לפני שנפרדים

,  דולקות בין השורות עיניים מדברות

.  שלא שוכחים בין ידידים

ולכן כשהמסך ירד  

אנחנו נפרד 

עד הפעם הבאה  

רק עד הפעם הבאה  

ולכן כשהמסך ירד  

אנחנו נפרד 

עד הפעם הבאה  

.  רק עד הפעם הבאה

,  לפני שנפרדים חובקים זרי פרחים

,  את הדמעה מוחים בכמה חיוכים

.  שלא שוכחים בין ידידים

,  לפני שנפרדים הסוף קרב ובא

,  חשים את הקירבה בסוף שעה טובה

.  שלא שוכחים בין ידידים



שיר נבואי קוסמי עליז

יוני רכטר ועלי מוהר: מילים

יוני רכטר: לחן

כך תלך לפני העדר  , כמו עמוד ענן

לא תאמר מילה אחת  , תדע, תבין הכל

כמו עמוד עשן תעלם בתוך החדר 

משהו בך יאמר לך המשך 

.  בדרכך

כמו שביל החלב שחוצה את השמיים 

לא שם לב לכוכבים  , אתה הולך ישר

שזוהרים כדי לסנוור את העיניים  

משהו בך יאמר לך המשך 

.  בדרכך

.  תפחדאל , לבדלך , ישרלך , הו

.  אואוהואוהו 

.  אחדלך , תמיםלך , אל תכעס

כמו אווז הבר שחולף בשמי הערב  

לא נרתע מן המרחק  , הוא טס בראש החץ

והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך 

.  משהו בך יאמר לך המשך בדרכך

שתפסה כבר את העסק  ברדויט ´כמו בריז

השאירה מאחור את הטוב ואת הרע 

ועל העניינים היא צופה מן המרפסת  

.  משהו בך יאמר לך  הפסק

בלי להתכוון תן לעצמך ללכת  

כל החישובים ייגמרו מאליהם  

כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת  

משהו בך יאמר לך המשך 



יד ביד

בצלאל אלוני: מילים

צביקה פיק: לחן

אם המים גועשים 

וחייך כה קשים 

אל תיפול ברוחך  

בוא גלה את עצמך 

רק בך עוצמה רבה  

כמעיין המתגבר  

יד ביד הן שיר חוזר  

שתי עיניך ועיני  

הן הכוח עד בלי די  

הן האור באפלה  

יד ביד אם רק תיתן לי יד  

יד ביד נצעד את כל הדרך 

יד ביד אם רק תיתן לי יד  

יד אם רק תיתן  

יד ביד לאורך כל הדרך 

יד ביד  

יד ביד לאוהבים  

אין תקווה לבודדים 

יד ביד לחיילים  

אל הבית שוב חוזרים  

שוב חוזרים  

יד ביד לנדכאים  

מבט תוהים  עצובי

אל האור במרחקים  

אל האור שבמרומים  

לתקווה בחלומות 



מכאן

יגאל בשן ואבי דור: מילים

יגאל בשן ואבי דור: לחן

לא חשוב לאן  , מכאן

,  לא נזוז מכאן

יחד נישאר ואולי  

,  בוקר יעלה, מכאן

אני לא אתפלא  

..  שאני עוד כאן

,  כאן הכל התחיל

לא יגמר לעולם  

כאן נשבעת רק לי  

שזה אני מכולם  

בואי נרקוד לבד  

כי את כל כך קרובה  

הלילה נתמכר לאהבה  

מכאן בואי נגנוב עוד זמן  

אם אני עוד כאן  

זה תמיד סימן  

שמכאן תראי  

יש לי אור קטן 

הוא מאיר מכאן  

בואי ניתן לו זמן  



מילה טובה

יעקב גלעד: מילים

יהודית רביץ: לחן

אפילו בשרב הכי כבד 

ידעתי שהגשם עוד ירד  

ראיתי בחלון שלי ציפור  

.  אפילו במשב סופה וקור

לא פעם זה קשה  

אבל לרוב מילה טובה 

מיד עושה לי טוב 

רק מילה טובה 

.  או שתיים לא יותר מזה

אפילו ברחוב ראשי סואן  

ראיתי איש יושב ומנגן  

פגשתי אנשים מאושרים  

.  אפילו בין שבילי עפר צרים

תמיד השארתי פתח לתקווה  

אפילו כשכבתה האהבה  

חלמתי על ימים יותר יפים  

.  אפילו בלילות שינה טרופים

...לא פעם זה קשה



עוף גוזל

אריק איינשטיין: מילים

מיקי גבריאלוב: לחן

הגוזלים שלי עזבו את הקן  

פרשו כנפיים ועפו  

ואני ציפור זקנה נשארתי בקן  

.  יהיה בסדרשהכלמקווה מאוד 

תמיד ידעתי שיבוא היום  

שבו צריך להיפרד  

אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום  

.  אז מה הפלא שאני קצת דואג

חתוך את השמיים  , עוף גוזל

טוס לאן שבא לך  

רק אל תשכח  

.  גור לך, יש נשר בשמיים

עכשיו נשארנו לבדנו בקן  

אבל אנחנו ביחד  

חבקי אותי חזק תגידי לי כן 

אל תדאגי ביחד כיף להזדקן  

אני יודע שככה זה בטבע 

וגם אני עזבתי קן  

אבל עכשיו כשבא הרגע  

אז מחניק קצת בגרון  

.  מחניק קצת בגרון



הללויה

שמרית אור: מילים

קובי אושרת: לחן

,  הללויה לעולם

הללויה ישירו כולם  

במילה אחת בודדה  

הלב מלא בהמון תודה  

.  איזה עולם נפלא-והולם גם הוא 

,  הללויה עם השיר

,  הללויה על יום שמאיר

,  הללויה על מה שהיה

-ומה שעוד לא היה 

.  הללויה

הללויה לעולם  

הללויה ישירו כולם  

והענבלים הגדולים  

יהדהדו בהמון צלילים  

.  הללויה, ואתנו הם יאמרו

הללויה על הכל  

הללו על מחר ואתמול  

ותנו יד ביד  , הללויה

-ושירו מלב אחד 

.הללויה



החגיגה נגמרת

נעמי שמר: מילים ולחן

ולפעמים  

החגיגה נגמרת  

כיבוי אורות  

החצוצרה אומרת  

שלום לכינורות  

-אשמורת תיכונה נושקת לשלישית 

.  לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית

לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב  

לשיר אותו בכאב  , בכחלשיר אותו 

לשמוע חלילים ברוח החופשית  

.  ולהתחיל מבראשית

מבראשית  

:  את עולמך בבוקר תמיד לברוא

העשב וכל המאורות  , האדמה

בצלם אנשים  , ואז מן העפר

.  לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית

גם אצלך החגיגה נגמרת  

ובחצות הביתה את הדרך  

קשה לך למצוא  

-מתוך החשכה אנחנו מבקשים 

.  לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית



הלא נודע

דני סנדרסון: מילים ולחן

הולכים אל הלא נודע 

אל הלא נודע 

אל הלא נודע 

הולכים אל הלך תדע 

אם זה טוב או רע 

שם בלא נודע 

בלי לדעת את גורלנו או מה יהיה  

כל אחד מנחש קדימה  

עד היכן שהוא רואה  

תנסו לדמיין אותנו  

עוד שנים רבות  

לא פחות מסובך לקבוע  

מה יהיה עוד שתי דקות  

בלי לדעת את גורלנו או מה יהיה  

כל אחד מנחש קדימה  

עד היכן שהוא רואה  

אין לדעת מה יהיה  

אין לדעת מה נראה 

כל אחד מרחק מודד  

מהיכן שהוא עומד  



עניין של זמן

אהוד מנור: מילים

רמי קלינשטיין: לחן

קח אותו לאט את הזמן  

העולם עוד יחכה בחוץ  

קח עוד שאיפה מן הזמן  

.  שתי דקות לפני ההתפכחות

להתמכר ללב המתפרע  

לדמיון המתפקע  

ולאושר הנוגע  

.  בעומק הכאב

אתה עוד תגלה את העולם  

אם תרצה או לא תרצה  

יש עוד זמן להשתנות  

.  מן הקצה אל הקצה

אם האהבה כאבה לך אתמול  

אולי מחר היא לא תכאב  

אם עוד הדמעות זולגות בלי קול  

.  בסופן אולי חיוך רחב

...להתמכר ללב המתפרע



יום יבוא

דן אלמגור: מילים

בני נגרי: לחן

יום יבוא , יום יבוא

בקרוב הוא יבוא , במהרה

זאת ידע כל אדם  

בעמקי לבבו 

! הוא יבוא, יום יבוא, יום יבוא

יום יבוא , יום יבוא

הוא קרב והולך בנתיבו 

לא יושפל שום אדם  

על גזעו וצבעו 

.  הוא יבוא, יום יבוא, יום יבוא

זה היום  , הוא יבוא

ואין זה חלום אראינוכך 

אם נמות כמשה על פסגת הר נבו 

,  הוא כבר בא, זאת נדע

הוא כבר בא , הוא כבר בא

יום יבוא במהרה 

פעמון החרות דרור יקרא 

ושחורים ולבנים יתכנסו מסביבו 

.  יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא

יום של אור , יום יבוא

.  יום של חג לאדם השחור

.  יחייך אז האל ממרומי מושבו

! הוא יבוא, יום יבוא, יום יבוא

זה היום , הוא קרב

ועם בוקר נקום ופתאום  

גם אנחנו פתאום בני אדם ככולם  

,  הוא כבר בא, אז נדע

!הוא יבוא, הוא כבר בא



יחד

שמרית אור: מילים

קובי אושרת: לחן

,  עוד נדע ימים טובים מאלה

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 

.  בוא יבוא, שעוד יבוא

,  כל הדרך-יחד 

, לא אחרת-יחד 

יחד איש אל איש יפתח  

.  את לבבו

, רק אם נאמין בעוז הרוח

רק אם נאמין ולא ננוח 

אל ים פתוח המיצריםמן 

.  כמים רבים נסער

,  רק אם נאמין ודאי נצליח

רק אם נאמין ודאי נגיע  

בימים של סער ברקיע  

.  כאש התמיד נבער



משהו חדש מתחיל

תמיראילאיל: מילים

דני רובס: לחן

משהו מתחיל מתגלגל ברחובות  

משהו אחר יורד במדרגות  

תופס לו בזנב  , משהו קורה

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו  

מישהו מוכר עומד ומסתכל  

אמצע הרחוב ומישהו אוכל  

כמה רעשים הופכים כבר למקצב 

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו  

דברים קורים תמיד בזמן נכון  

באים הולכים בין ההמון  

ומגע מקרי בי  , את עיניי תראי

הכול עוד אפשרי , ניסים קורים

? האם פתאום את תעברי

ערב שוב יורד לעיר העסוקה  

מונית שם מחכה  , חושך מתגנב

חתול רחוב קטן גווע ברעב  

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו  

ריח מתוקים מציץ מהחלון  

שם במרחקים עולה כבר אור ראשון  

קטע של רחוב כורע מתחתיו  

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו  

כל הנקודות כבר מתחברות לקו  

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו  

אני עוד פה לבד  , רגע של שלווה

מחזיק לו יד ביד  , זוג צעיר עובר

חיוך רחב  , מעבר לפינה פנים

...  משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

...מתחיל אצלי עכשיו



קשת לבנה

שוייצרברוריה : מילים

יוסף הדר: לחן

,  בוא יבוא הבוקר זך וחכלילי

.  אור בקצה דרכי, מישהו ימצא לי

.  מה נאמר-מה נבקש בדרך 

?  מה, מה נבקש בשקט

רק שיוריק הדשא  

-רק שתזרח השמש 

ובאורה ליטוף רך לי ולך  

רק שיוריק הדשא  

-רק שתזרח השמש 

.  ובאורה ליטוף רך לך

ילד תכול עיניים לי יפתח האור  

.  בעיניו השתיים לי יאמר הכל

.....  מה נבקש בדרך

מישהו ימצא לי קשת לבנה  

.ומתוך הקשת צליל מיתר נפלא



התחלה חדשה

יעקב גלעד: מילים

יהודה פוליקר: לחן

שנים אני ואת בתוך מלכודת 

יותר מדי ביחד  

בתוך אותה ביצה  

היום אני נוסע לאן אני לא יודע  

אל תבכי  , אל תבכי

לכל סיום יש התחלה חדשה 

ותמיד הפרידה היא קשה  

זה הוא הזמן זה היום זה הרגע  

החופש קורא לי מכל הכבישים  

זה הזמן זה היום זה הרגע  

החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים 

אני ואת טובעים במערבולת  

סבוכים במעגל סגור בדרך בלי מוצא  

יותר מדי ביחד  

רגשות אשמה ופחד 

אל תבכי  , אל תבכי

לכל סיום יש התחלה חדשה 

וכל דרך היא דרך קשה  

...  זה הוא הזמן זה היום זה הרגע

אין מחיר לחופש לא יקנו אותי חינם  

אותי בכסף אין שום כח בעולם יקחולא 

...זה הוא הזמן זה היום זה הרגע



כשהילדים שרים

יואב גינאי: מילים

רמי קלינשטיין: לחן

כשהילדים שרים  

האור נדלק פתאום וכל החושך נעלם  

כשהילדים שרים  

חוזרים צבעי הקשת היפים שבעולם  

,  האגדות שבות מארץ רחוקה

שבים החיוכים ואין עוד מועקה  

,  הלב שוב מתעטף ניחוח של אביב

החום ממיס את כל הקרחונים סביב  

קולות מהשמיים  

קולות של מלאכים  

קולות של ילדים  

כמו פרחים שנפתחים  

כשהילדים שרים  

הרוע מתחבא ומתכווץ בתוך הים  

כשהילדים שרים  

האהבה שוטפת כמו מימי המעיין  

,  האגדות שבות מארץ רחוקה

שבים החיוכים ואין עוד מועקה  

,  הלב שוב מתעטף ניחוח של אביב

החום ממיס את כל הקרחונים סביב  

האור נדלק פתאום  , הילדים שרים

וכל החושך נעלם  

האור המתחבא  , הילדים שרים

ומתכווץ בתוך הים  

האהבה שוטפת כמו מימי המעיין  , הילדים שרים

קולות מהשמיים  

קולות של מלאכים  

...וכל החושך נעלם,  הילדים שרים



סימני דרך

נעמי שמר: מילים ולחן

מי זוכר ומי יודע  

את הדרך אל ביתי  

מי אשר קולי שומע  

הוא יבוא הביתה איתי  

ענני נוצה ממעל והשלף לרגלי  

פעמון הפלא  ודינדון

השומר תמיד עלי  

שר לו בדרך  , אי משם

שר פעמון  , אי משם

!  בזמן הנכון, שובה הביתה, אי משם

המוכרת משנים  , אם שכחתי את הדרך

פה ושם בצד הדרך  

:  נשארו לי סימנים

, בגיר לבןמצוייר, חץ אחד הנה שלוח

אחר הרוח  לךלך 

!  שתי פסיעות ורבע מכאן

מחצבה בצד הדרך ועליה צל אילן  

ובאר אחת או שתיים  

לי לאות ולסימן  

עז אחת שחורה כלילה  

הלוחכת את השיחים  

רק למיטיבי הלכת  

השבילים הללו פתוחים  

לא לבד אני בדרך  

ההולכת אל ביתי  

יש חבר אחד או שניים  

שהולכים הביתה איתי  

ובשמש השוקעת  

פעמונים  בדינדון

הם ידעו לפענח  

לי את כל הסימנים  



תמיד חלמתי

ואליעד נחוםארגאיראובן : מילים

אליעד נחום: לחן

עם השמש החמה שמרגישה קרוב  

אני יושב ומנגן וזה עושה לי טוב 

סוף סוף  , כל העולם עוצר

אני נושם אני קיים אני מתחיל לחיות 

מגשים את כל מה שתמיד רציתי להיות  

בלהבות  , והעולם בוער

תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח 

לי כוח  תתןגם אם לפעמים קשה אם 

לא לוותר עדיין  , לשתות את החיים כמו יין

תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח  

זו הרגשה שלא הכרתי  , החופש נגע בי

ליהנות  , בדרך שכחתי

עם הרוח הקרה שמתחילה לנשוב  

לכל כיוון שהיא תיקח אותי מבלי לחשוב 

והעולם אחר סוף סוף  

איתוצבעים על הירח אני שט 

שלם עם הגורל אני בוטח בו  

איזה נוף  , והעולם זוהר

תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח 

לי כוח  תתןגם אם לפעמים קשה אם 

לא לוותר עדיין  , לשתות את החיים כמו יין

תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח  

זו הרגשה שלא הכרתי  , החופש נגע בי

ליהנות, בדרך שכחתי



כמה טוב שנפגשנו

חמוטל בן זאב:מילים
סטופליובל :לחן

אם עד לפני שעה קלה
היינו רחוקים

עכשיו יש הקלה גדולה
בוכים וצוחקים

כי זה חיבור של נשמות
זה קשר אמיתי

ותחושות טובות חמות
מלוות אותי

כמה טוב שנפגשנו, כמה טוב
מה אני בלעדיכם

יחד התרגשנו
כל זה בשבילכם

כמה טוב שנפגשנו, כמה טוב
כאן פנים אל פנים
השירים שאהבנו
תודה על השנים

אתם אתי בכל מצב
מלווים אותי

מביט באור לבכם עכשיו
אור שהולך אתי

כי אתם נותנים לי כוח
לתת לכם שמחה

את לבכם אלי
לפתוח לרווחה

רגע לפני שנפרדים
אוספים את השירים
לזמן שעוד יביא לכאן

ימים מאושרים

יום חדש עלינו יאיר
שמיים בהירים
וביחד עוד נשיר
את כל השירים

...כמה טוב שנפגשנו

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=407&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=13821&lang=1


מישהו הולך תמיד איתי

רמי קידר:מילים
אפי נצר:לחן

היו ימים חמים ימי בצורת
פני יבשו כסדק אדמה

שדי קמל ולא נותר לקצור את
?בשביל מה, לחשתי, שאלתי

החורף שוב היכה בי קור כחרב
והמבט כה סגרירי בשתי עיני

ומסדקי קירות ניבט העצב
?עד מתי, לחשתי, שאלתי

אך לעת ערב עם רוח ערב
,עלה נושר לו על גג ביתי
אני יודעת אני שומעת
.מישהו הולך תמיד איתי

אני זוכרת בדידותי זועקת
אליט פני בשתי כפות ידי

את צערי חילקתי עם פת לחם
האומנם ואם כדאי, שאלתי

הלאהאת תפילתי אשא כך הלאה 
עוד לוחשות שפתי מתוך עוני

אני יודעת מישהו למעלה
רואה אור עששית בחלוני

... אך לעת ערב

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=919&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=156&lang=1


מישהו הולך תמיד איתי

רמי קידר:מילים
אפי נצר:לחן

היו ימים חמים ימי בצורת
פני יבשו כסדק אדמה

שדי קמל ולא נותר לקצור את
?בשביל מה, לחשתי, שאלתי

החורף שוב היכה בי קור כחרב
והמבט כה סגרירי בשתי עיני

ומסדקי קירות ניבט העצב
?עד מתי, לחשתי, שאלתי

אך לעת ערב עם רוח ערב
,עלה נושר לו על גג ביתי
אני יודעת אני שומעת
.מישהו הולך תמיד איתי

אני זוכרת בדידותי זועקת
אליט פני בשתי כפות ידי

את צערי חילקתי עם פת לחם
האומנם ואם כדאי, שאלתי

הלאהאת תפילתי אשא כך הלאה 
עוד לוחשות שפתי מתוך עוני

אני יודעת מישהו למעלה
רואה אור עששית בחלוני

... אך לעת ערב

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=919&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=156&lang=1


המסע

סמינהיוגב :מילים ולחן

וצא אל המסע איתיבוא 
מפרך מייגע, שמתארך ונוגע

ואיך כל יום הופך לעוד סימן
לשביל שבדרך שנותן לך ערך

לחיות עם עצמך בשלום
להסתכל לשמיים ביראה של כבוד

ולחכות לטוב, ולחכות
אותנו רחוקויקחשרק הוא יגיע 

בוא וצא אל המסע איתי
מפרך מייגע, שמתארך ונוגע

,בסוף הדרך היא מחכה
אמת משחררת שתיתן לך ערך

...לחיות עם עצמך בשלום



הדרךתפילת

רצון מלפניךיהי "
אלוקינו ואלוקי אבותינו' ה

שתוליכנו לשלום ותדריכנו לשלום
ותגיענו למחוז חפצנו

לחיים ולשמחה לשלום
ותצילני מכף כל אויב ואורב
וליסטים וחיות רעות בדרך
ובכל מקום שאנחנו הולכים

ומכל מיני פורענויות
המתרגשות ובאות לעולם

ותשלח ברכה בכל מעשי ידינו
ותתננו לחן ולחסד ולרחמים

בעיניך ובעיני כל רואינו
ותשמע קול תחנונינו

כי קל שומע תפילה ותחנונים אתה
'ברוך אתה ה
''שומע תפילה




