
בין אהבה להתאהבות



אהבה אסורה
זהבה בן

כיביתי את הנר, הנה בוקר
האם אתה עוד ער, עוד לילה עבר

האם נגמרה האהבה, האם
.בוא רק תן לי יד, בוא אהובי

געגועים לחיבוקים חמים
נזכרים רק ברגעים יפים

כייף זה היה
.עכשיו עצוב לי נורא

דבר איתי, בוא דבר, בוא אהובי
אתה היחידי, אוהבת רק אותך
אל תוותר, אל תוותר עלינו

.בוא יחדיו ניזכר, את הלילות היפים

...געגועים לחיבוקים חמים

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=372&lang=1


אהבה קצרה
מאיר בנאי וארקדי דוכין

מה את מנסה לומר

לא אכפת לי מה

מאוחר כל כך עכשיו

ואין כאן אהבה

מבטים נפגשים

.ואנחנו שני זרים

את היית יפה כל כך

אז במסיבה

בעינייך השתויות

הצעת לי אהבה

האורות עמומים

.ואנחנו כבר עוזבים

,רוח בשדרה

לצידיאת כאן 

לילה יעבור

בביתך או בביתי

ובנגיעה

יש בה גם תקווה

.שאת האחת שחיפשתי בדרכי

אבל זה סיפור נוסף
של אהבה קצרה

שבערהוהאש 
כמעט מיד כבתה

בלי דמעות, בלי כאב
כאן דרכינו נפרדות

שוב למעגל
בו אני לכוד
בן לוקח בת

ריקודאיתהורוקד 
שוב מהתחלה

דלת תיפתח
?להיכן אני נכנס, וכשאכנס

...בלי דמעות, בלי כאב

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1296&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?type=chords&lang=1&prfid=1296&wrkid=59
https://shironet.mako.co.il/artist?type=chords&lang=1&prfid=1296&wrkid=59
https://shironet.mako.co.il/artist?type=chords&lang=1&prfid=1296&wrkid=59


היחידה שלי
דודו אהרון

אני פוסעלצידך

ובחלום שלי נוגע

ועכשיו הלב יודע

שאת הוא המזל שלי

את עיני נושא למעלה

ומבקש מאלוהים

שתהיי שלי הלילה

ונאהב כל החיים

כי את הנשמה שלי

את האור את החלום שלי

בעיניי אני אגע בך

ומילה קטנה אלחש לך

שאת האהבה שלי

האחת היחידה שלי

אני אתן לךהכלאת 

כי אני אוהב אותך

אהבות רבות חלמתי
ומכולן אותך בקשתי
כי בתוך ליבי ידעתי

שליהאשהשאת היא 
כל הזמן חושב עלייך

ומלא געגועים
חבקי אותי בשתי ידייך

ונהיה מאושרים

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=4592&lang=1


מלכת היופי שלי
אייל גולן

אני בא אלייך, בדרך לא דרך

אולי נולדתי לשיר למענך

אור הירח מביט בלילותייך

.לצידךחולם להיות כאן 

אני מבטיח, אם תחכי

אמצא מפתח לליבך

אקטוף כוכב מהרקיע

.אקשור אותו לחלונך

את הכי יפה בעולם

מלכת היופי שלי

אני מרגיש קייםאיתךרק 

.נולדת בשבילי

עוד מעט נוגע, הדרך נגמרת

בחלומות שלי, באהבה שלך

את מחייכת ואני יודע

.שאת נולדת בשבילי

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=92&lang=1


רגע גדול
אייל גולן ושרית חדד

כשראיתי אותך לא הפסקתי לחשוב על פנייך
לא ידעתי עצבות רק שמחה עירומה

איך רציתי אותך לאהוב
כמו גן עדןאמיתיתזה נעים להרגיש אהבה 

ולפתע הבנתי שזהו רגע גדול

כשפגשתי בך בליבי נפתחו השמיים
כל גופי התמלא רסיסי אהבה

איך גרמת לי שוב לאהוב
מול הים הגדול התרגשתי לשאול

אם תרצה בי
ולפתע הרגשתי שזה רגע גדול

את החיים שלי, את
את העיניים שלי, את

מהכלהכלבך יש את 
מביאה את השמש אלי

אתה החיים שלי, רק את
אתה העיניים שלי, את

מלמעלה נפלו רסיסי אהבה כמו שלכת
לבזבז את היום, לא רציתי לישון

בלי לשים את ראשי על כתפך
הזריחה בליבי מתחדשת, מול ירח מלא

הוא רגע גדולאיתךכל חיבוק , כל מבט

את החיים שלי, את
אתה העיניים שלי, את

מהכלהכלבך יש את 
מביאה את השמש אלי

אתה החיים שלי, רק את
אתה העיניים שלי, את

העיניים רואות כשאני מתרגשת
והלב מתמלא יש לי אותך

התפילות מתגשמות
אלוקים לי שלח אותך

איך אני מאושרת
איך אני מאושר

מהכלהכלבך יש את 
מביאה את השמש אלי

אתה החיים שלי, רק את
אתה העיניים שלי, את

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=11354&lang=1


עכשיו התור לאהבה
עוזי חיטמן

אחרי שסיימנו את מה שהתחלנו
עכשיו התור לאהבה

אחרי שקיימנו את מה שהבטחנו
עכשיו התור לאהבה

אז בואי כי יש לנו עוד זמן
בואי ונמשיך מכאן

מהמקום שבו עצרנו
כי למה בעצם נוצרנו אדם וחווה

עכשיו התור לאהבה

אחרי שעשינו את מה שחלמנו
עכשיו התור לאהבה

אחרי שניסינו והחכמנו
עכשיו התור לאהבה

אז בואי כי יש לנו עוד זמן
בואי ונמשיך מכאן

מהמקום שבו עצרנו
כי למה בעצם נוצרנו אדם וחווה

עכשיו התור לאהבה

רצנו כמו מטורפים
ולא ידענו בשביל מה

לב שבור וסדקים
ודוקר על הנשמה

עכשיו אנחנו עייפים
נאחזים במה שבא

את ראשך הניחי על כתפי
עכשיו התור לאהבה

עכשיו שנשארנו לבדנו
עכשיו התור לאהבה

עכשיו שנשארנו לבדנו
עכשיו התור לאהבה

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=778&lang=1


שיר של יום חולין
אילנית

אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט
אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט
אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט

אם יש לי שורשים הם מתארכים לאט

אתה רואה כיצד פתאום עובר בי רעד
הרוח משנה תכופות את כיוונה

ניסינו לעזוב אבל אני יודעת
אנחנו נשארים שנה אחר שנה

בחדרים שלך השמש משרטטת
קוים ורצועות של אור על הכתלים

אני למענך כל בוקר מלקטת
שמחות קטנות של יום חולין, פרטים קטנים

האם אתה עונה לי, האם אתה משיב
אולי באזנך הולמים גם שאוני

אולי אתה דומה לי, אולי אתה מקשיב
הן בפניך משתקפים פתאום פני

...אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט

יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד
ובחסדו שורות אליך נכתבות

מפוייסתקח את ידי עכשיו עשני 
ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=108&lang=1


האהבה מתה
תמר גלעדי
אריאל הורוביץ:מילים ולחן

שנינו ישבנו לצידה
ובלי מילים החזקנו בידה

כמה שנים היא רעדה
והאהבה מתה

מה שניסינו לא הלך
חיוורת כל כךהיתהבסוף היא 

הוצאנו אותה לאוויר הצח
אבל האהבה מתה

רוח קרה חדרה אל החדר
ואל העצמות

נלך עם העדר, כלום לא קרה
של כל הנשמות

שממלמלות
האהבה מתה

אין בעיתון שום הודעה
כל שעה, כי בכל יום

איפה שהוא בעולם
האהבה מתה

וברדיו לשדרן
יש גם היום מצב רוח מצוין
הוא לא שמע שאצל כולם

האהבה מתה

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1263&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=161&lang=1


כל יום שעובר

בוקשטייןאניה:מילים

בוקשטייןאניה:לחן

סיימתי מאוחר

היום הזה נגמר

חיכית לי עם אוכל חם

והזמן נעלם

הכלהורדתי 

נתתי שיפול

הרי אתה אוסף

בנגיעה חמה

נחמה שאתה יודע

בכמה מלחמה זה לפעמים עולה לי

כל יום שעובר
אנחנו מבינים יותר

כל יום שעובר
אנחנו אוהבים יותר

אמרת לי תמיד
ששום דבר אינו מובטח

וכל מה שבסוף נחרט
זו נגיעה חמה

נחמה שאני יודעת
הרי המלחמה גם בך נוגעת

כל יום שעובר
אנחנו מבינים יותר

כל יום שעובר
אנחנו אוהבים יותר

https://xmusic.co.il/authors/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://xmusic.co.il/composers/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F


ותום אבניצמחמןנליהובאנה מוגלי

https://www.youtube.com/watch?v=TlWVoNz_

B3o
,באנה

,המון דברים הרגשתי כבר ביער
.וגם בושה, שמחה, קנאה, פחד

,עכשיו בפנים עובר לי, אבל מה שכאן
.זו הרגשה לגמרי חדשה

,מוגלי
,דברים אני כבר חשתיהמוןהמון 
,שנאה וגם כאב, חמלה, צער

,באמת עוד לא הרגשתי, אבל אף פעם
.בלב, את התחושה המוזרה הזו

אולי אנחנו לא יודעים
את המילה המדויקת

,כדי להסביר את התחושה המשונה
?זו אהבה

,לא יודעת
לא יודע

כי בשביל שנינו זו פעם ראשונה

,מוגלי
,אני צריכה בעצם להסמיק לי

,ולהרגיש גם נבוכה מאוד
,אבל מה שעכשיו
,כרגע מתחשק לי

.ועודשתחבקני עוד ועוד 

דברים רוצה לומר לךהמוןבאנה המון 
(גם אני רוצה)

שפה'תאך רק עכשיו למדתי 
(מה תגיד עכשיו)

,לכן רק שתי מילים אני אגיד לך
.יפה, נוראנורא , נורא, שאת נורא

אולי אנחנו לא יודעים
את המילה המדויקת

.כדי להסביר את התחושה המשונה
?זו אהבה

,לא יודעת
,כי בשביל שנינו, לא יודע

.זוהי פעם ראשונה

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2663&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=TlWVoNz_B3o


:שטיסל

https://m.xoox.co.il/clip/video_4398.php

https://m.xoox.co.il/clip/video_4398.php

