שירון כיתה ו' בנים כבוד!!!

לו יהי
מילים ולחן :נעמי שמר

עוד יש מפרש לבן באופק
מול ענן שחור כבד
כל שנבקש לו יהי .
ואם בחלונות הערב
אור נרות החג רועד
כל שנבקש לו יהי .
לו יהי ,לו יהי
אנא  -לו יהי
כל שנבקש לו יהי .
אם המבשר עומד בדלת
תן מילה טובה בפיו
כל שנבקש לו יהי
אם נפשך למות שואלת
מפריחה ומאסיף
כל שנבקש לו יהי
לו יהי ,לו יהי ...
מה קול ענות אני שומע
קול שופר וקול תופים
כל שנבקש לו יהי

לו תישמע בתוך כל אלה
גם תפילה אחת מפי
כל שנבקש לו יהי
לו יהי לו יהי .....
בתוך שכונה קטנה מוצלת
בית קט עם גג אדום
כל שנבקש לו יהי .
זה סוף הקיץ סוף הדרך
תן להם לשוב הלום
כל שנבקש לו יהי .
לו יהי ,לו יהי ...
ואם פתאום יזרח מאופל
על ראשנו אור כוכב
כל שנבקש לו יהי .
אז תן שלווה ותן גם כוח
לכל אלה שנאהב
כל שנבקש לו יהי .
לו יהי ,לו יהי...

ולס להגנת הצומח
מילים ולחן :נעמי שמר

כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע
מרבדים נפרשים בשפלת החוף
כלנית וכרכום ,אלף גון וצבע
והחוק שאומר  -כאן אסור לקטוף !
רק עלי אין החוק משגיח
רק עלי איש אינו שומר
לו היו לי עלי גביע
אז ,היה מצבי אחר .
ציפורים נדירות כבר דוגרות בסלע
אילנות נדירים נשמרים לחוד
איילות נבהלות מסתכלות בשלט
בו כתוב בפירוש ש -אסור לצוד !
רק עלי עוד לא שמו שלט
מסביב אין לי כל גדר
לו הייתי  -נאמר  -איילת
אז היה מצבי אחר !
אדוני ,היזהר ,אל תיגע באיריס !
צבעוני-ההרים הוא מחוץ לתחום !
כל גבעה נישאה בשולי העיר היא -
שטח בר מגודר ואיזור רשום !
אז אני לפעמים חושבת
כי היה זה אולי רצוי
לו הייתי נרקיס או רקפת
או אפילו איזה בן חצב מצוי
הסתכלו מה שקורה לי בדרך :
כל אחד עובר  -חוטף  -קוטף  -קולע לו זר
לו הייתי חיה או פרח אז היה מצבי אחר !

ירושלים של זהב
מילים ולחן :נעמי שמר

אויר הרים צלול כיין
וריח אורנים
נישא ברוח הערביים
עם קול פעמונים .
ובתרדמת אילן ואבן
שבויה בחלומה
העיר אשר בדד יושבת
ובליבה חומה
ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור ...
איכה יבשו בורות המים
כיכר השוק ריקה
ואין פוקד את הר הבית
בעיר העתיקה .
ובמערות אשר בסלע
מייללות רוחות
ואין יורד אל ים המלח
בדרך יריחו .
...

ירושלים של זהב ...
אך בבואי היום לשיר לך
ולך לקשור כתרים
קטונתי מצעיר בנייך
ומאחרון המשוררים .
כי שמך צורב את השפתיים
כנשיקת שרף
אם אשכחך ירושלים
אשר כולה זהב
ירושלים של זהב ...
חזרנו אל בורות המים
לשוק ולכיכר
שופר קורא בהר הבית
בעיר העתיקה .
ובמערות אשר בסלע
אלפי שמשות זורחות
נשוב נרד אל ים המלח
בדרך יריחו .
ירושלים של זהב

כנרת
מילים :רחל
לחן :נעמי שמר

שם הרי גולן ,הושט היד וגע בם !
בדממה בוטחת מצווים :עצור .
בבדידות קורנת נם חרמון הסבא
וצינה נושבת מפסגת הצחור .
שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת
סתור שיער הדקל כתינוק שובב ,
שגלש למטה ובמי כינרת
ובמי כינרת משכשך רגליו .
מה ירבו פרחים בחורף על הכרך ,
דם הכלנית וכתם הכרכום .
יש ימים פי שבע אז ירוק הירק ,
פי שבעים תכולה התכלת במרום .
גם אם איוורש ואהלך שחוח ,
והיה הלב למשואות זרים -
איך אוכל לבגוד בך ,איך אוכל לשכוח
איך אוכל לשכוח חסד נעורים ?
שם הרי גולן ,שם הרי גולן ,שם...

אח יא ראב
מה אני עושה פה לא יודע
מה זה פה בכלל ,אני שואל
מכל הצדדים אני שומע
סאלח ,פה זה ארץ ישראל
פה זה ארץ ישראל ,יא סאלח
פה היה דוד המלך חי
פה אתה תחיה גם כן אינשאללה
בארץ ציון כדבר אדוני
אח יא ראב ,יא ראב
אח יא וול ,יא וול
איפה ,איפה ,איפה
ארץ ישראל
איך עזבנו שמה את הבית
את הכל שמנו במזוודה
איך דיברו אלינו שמן זית
אם תרצו אז אין זו אגדה
באנו כמו ביציאת מצרים
הילדים ,המזוודה ,אשתי
מן הבוקר עד הצוהריים
עברנו גם את ים הדי די טי
אח יא ראב ,יא ראב
אח יא וול ,יא וול
איפה ,איפה ,איפה
ארץ ישראל
איך ראינו פעמי משיח
איך שמענו את קול השופר
איך אמרנו אלוהים משגיח
לא יהא חסר פה שום דבר
במקום המשיח אני באתי
ועכשיו אין מי שיעזור
אין משיח ,רק סלאח שבתי
את הגב נותן כמו חמור
אח יא ראב ,יא ראב
אח יא וול ,יא וול
איפה ,איפה ,איפה
ארץ ישראל

שלום לך ארץ נהדרת
יהורם גאון
לחן :סטיבן גודמן
מילים :אילן גולדהירש

הייתי בפריס וגם ברומא
ראיתי את שבעת פלאי תבל
בקוטב הצפוני וגם דרומה
אך אין מקום כמו ארץ ישראל
וכמו גלויות של נוף יפות
תמונות בזיכרוני עפות
כמו בעד עדשה של מצלמה
בתרמילי אותן אשא
בכל מקום לכל מסע
קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה
שלום לך ארץ נהדרת
עבדך הדל נושא לך שיר מזמור
גם אם לעיתים נודד אני על דרך
מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור
צריחי המגדלים בירושלים
וסמטאות השוק הצבעוני
גגות הרעפים של גבעתיים
הניבטים מבעד חלוני
את האביב בתל אביב
את סבתי ואת סבי

את החלה ואת נרות שבת
את ים המלח מול אדום
ואשת לוט צופה לסדום
ואת הקיץ בואכה לאילת
שלום לך ארץ נהדרת
עבדך הדל נושא לך שיר מזמור
גם אם לעיתים נודד אני על דרך
מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור
מימיה הכחולים של הכינרת
והרקיע התואם מעל
והרגשת הבית המוכרת
בתוך עורקי זורמת כמו חשמל
הרי גליל והשומרון
הפרדסים שבשרון
וילדים בגן המושבה
את הכרמל ואת הים
אחד אחד ואת כולם
תמיד קורצים אומרים ברוך הבא
שלום לך ארץ נהדרת...

הכל פתוח
עופר לוי ולאה לופטין
מילים ולחן :נעמי שמר
ראיתי ת'כנרת סוערת בטורקיז
וגל סגול כהה הריע והתיז,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
ראיתי את הסכר פתוח לרווחה
וכל שפעת המים נוהרת בשמחה,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח עוד לא מאוחר
מצב הרוח ישתפר מחר
זה יתכן ,זה אפשרי-
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הייתי בעפולה הייתי באילת
ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
בתל אביב טיילתי חופשי מדאגה
לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח עוד לא מאוחר...
גלשתי בחרמון נפלתי על האף
נפגשתי עם המון אנשים נשים וטף,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
אולי הכל פתוח ,אולי לא מאוחר
אולי מצב הרוח ישתפר מחר
הכל עוד ייתכן ,הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח עוד לא מאוחר...

שכשנבוא
אריק איינשטיין
א .קונדיס :לחן
אלמטריוטיס :מילים
עלי מוהר :גירסה עברית

הזמן את השנים יניס
וקצת בינה בלב מכניס
אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי
האם יפרח לי עוד שושן
האם נעור בי ניצוץ נושן
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי
ואיך נדע
אם יש תקווה
שכשנבוא ,שכשנבוא
נמצא תשובה
לאן נמשכת המסילה
לאן הולכת התפילה
ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי
ומי יפתח את לבבו
ואם אלך לאן אבוא
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי.
ואיך נדע...
זה רק אני וזו רק את
וזה הרבה וזה כה מעט
ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו
האם עמלנו לא לשווא
האם ביתנו לא יחרב
האם תחייה אהבה גם אחרינו.
ואיך נדע...

מיליונים
אתי אנקרי
מילים ולחן :אתי אנקרי

אני יודעת שהכסף לא חשוב
אני יודעת אם הלך אולי יום אחד ישוב
אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת
שלחשוב עליו זה סתם בזבוז
של זמן שעובר עלינו גם בלעדינו הוא יזוז
אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת
שאני לא יודעת כלום
אבל מישהו היום דרך עלי
ואני לא יכולה לקום
אני יודעת שאתה יודע -
השתכרתי החודש לא רע
ובכל זאת הם הגיעו
להוציא לפועל אצלי בדירה
לקחו ת'טלויזיה ת'ארון ת'מגירה
שפכו את מה שבתוכה
אני יודעת שזה לא צודק
ואין לי הוכחה
ניסיתי להגיד שהמיסים
הורגים כל הגיון
והם אמרו לי שהם לא גונבים ,
הם לוקחים ברישיון
אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת
שאני לא יודעת כלום
אבל איך שזה קרה לי
לא יכולתי לקום
ויש כמוני מליונים
מתגלגלים ברחובות
יש כמוני מליונים
בכל מיני צורות
יש כמוני מליונים
אנשים בני תמותה
בלי כסף ,
לא שווים פרוטה

אני יודעת שהבריאות חשובה
יותר מכסף הרבה יותר
ועל אהבה אין מה לדבר
אסור בשום פנים ואופן לוותר
אני יודעת יש חובות מגלגולים
מתגלגלים עלינו ביקום
אז אם היום נפלתי
אולי מחר אני אקום
אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת
שאני לא יודעת כלום
אבל מישהו היום דרך עלי
ואני לא יכולה לקום
ויש כמוני מליונים
מתגלגלים ברחובות
יש כמוני מליונים
בכל מיני צורות
יש כמוני מליונים
אנשים בני תמותה
בלי כסף ,
לא שווים פרוטה
אתה זוכר את סוזן הבכירה מהבנק
נתנה לי הרבה אהבה
בעיקר הפשטות הקסימה אותה ,
נגעתי לליבה
זה לקח לה קצת זמן לתפוס את העניין
לשנות את הגישה שלה אלי
היא הבינה שאין לי מזומן
והפשיטה את כבודי מעליי
אתה יודע שאני יודעת שאתה יודע
שאני לא יודעת כלום
ממרומי מעלתה
לא יכולתי לקום
יש כמוני מליונים
מתגלגלים ברחובות
יש כמוני מליונים
בכל מיני צורות
יש כמוני מליונים ,
אנשים בני תמותה ,
...

הבלדה על יואל משה סלומון
אריק איינשטיין
מילים :יורם טהרלב
לחן :שלום חנוך

בבוקר לח בשנת תרל"ח
עת בציר הענבים
יצאו מיפו על סוסים
חמשת הרוכבים .

קפץ הדוקטור על סוסו
כי חס על בריאותו ,
והרעים שלושתם יצאו
לשוב לעיר איתו .

שטמפפר בא וגוטמן בא ,
וזרח ברנט
ויואל משה סלומון ,
עם חרב באבנט .

אמר אז יואל סלומון
ושתי עיניו הוזות :
"אני נשאר הלילה פה
על הגבעה הזאת ".

איתם רכב מזרקי
הדוקטור הכסוף ,
לאורך הירקון הרוח
שר בקני הסוף .

והוא נשאר על הגבעה ,
ובין חצות לאור
פתאום צמחו לסלומון
כנפיים של ציפור .

ליד אומלבס הם חנו
בלב ביצות וסבך
ועל גבעה קטנה טיפסו
לראות את הסביבה

לאן הוא עף ,לאן פרח
אין איש אשר ידע ,
אולי היה זה רק חלום
אולי רק אגדה .

אמר להם מזרקי
אחרי שעה קצרה :
איני שומע ציפורים
וזה סימן נורא .

אך כשהבוקר שוב עלה
מעבר להרים ,
העמק הארור נמלא
ציוץ של ציפורים .

אם ציפורים אינן שרות
המוות פה מולך ,
כדאי לצאת מפה מהר ,
הנה אני הולך .

ויש אומרים כי עד היום
לאורך הירקון
הציפורים שרות על יואל
משה סלומון.

שהשמש תעבור עלי
מילים :יורם טהרלב
לחן :חנן יובל

ישנם ימים ללא מרגוע
בם לא אמצא לי נחמה
ומוכרחה אני לנגוע
בעשבים ,באדמה
לפסוע באותה הדרך
בתוך פריחת הכרכומים
ולהיות כל כך אחרת
ולפרוח ערב הגשמים .
רק תפילה אשא
הוי א-לי ,א-לי
שהשמש תעבור עלי
ותראה לי שוב את משעולי
הוי א-לי ,א-לי
רק תפילה אשא
שהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע .
ואם אשוב אל זאת הארץ
ואם אפסע שוב בדרכים
האם כקדם יכירוני
האנשים והפרחים .
רק תפילה אשא ...
האם אמצא את כל היופי
האהבה הנושנה
אשר היתה שם כשעזבתי
עת אהבתי פעם ראשונה.

יוצא לאור
אהוד בנאי
מילים ולחן :אהוד בנאי

השביל הזה מתחיל כאן
בין סניף בנק למעין
לא סלול ,לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל כאן .
חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר ,בין הבתים
יוצא אל האור ,אל חיים חדשים .
לך עליו ,עלה עליו עכשיו
לך עליו ,עלה עליו עכשיו
מלאכי ציפורים מעליך
מלווים את צעדיך
מרחוק נדלק אור
אל תסטה כדי שתוכל לחזור .
השיר הזה מתחיל כאן
כחול על הדף הלבן
לא גמור ,לא תמיד מכוון
השיר הזה מתחיל כאן .
חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר ,בין אנשים
יוצא אל האור ,אל חיים חדשים .
לך עליו...

יו יה
כוורת
מילים :אלון אולארצ'יק ודני סנדרסון
לחן :דני סנדרסון ויצחק קלפטר

קיבלתי עונש קצת מוגזם
שפטו אותי למוות .
ישבתי על כסא חשמל
נפרדתי מהפרייבט .
לו יכולתי לפחות
להחליף ת'כיסאות ,
כי אומרים בדרך כלל
משנה מקום משנה מזל .
יו יה
אני שואל
יו יה
אתם עונים
יו יה
האם זה פייר ?
יו יה
אתם לא יודעים .
אח שלי אסף בולים
לכן עבד בדואר .
היה מחלק ת'מכתבים
קיבל אפילו תואר .
יום אחד פקח הבחין
שאסף גם מכתבים ,
מהג'וב מיד פוטר

כי יש סוף לכל דבר .
יו יה ...
היה לי דוד כזה בטלן
שהתעצל לנוח .
היה הולך לנמלה
חוזר בלי מצב רוח .
לו היה פחות טיפש
אז ודאי ידע שיש
גם תוספת לפתגם :
ראה דרכיה וחכם .
יו יה ...
בן דוד שלי רצה לשחות
כדי לצוף קבוע
למד שחיה בהתכתבות
אצל מציל ידוע .
כשנכנס סוף סוף לים ,
תוך שניות הוא נעלם .
שניים קפצו אליו מיד טובעים השניים מן האחד .
יו יה ...

גוליית
כוורת
מילים :אלון אולארצ'יק ודני סנדרסון
לחן :דני סנדרסון

זהו שיר מאוד עצוב
הנושא כזה כאוב ,
אם תשים תחבושת ,
לא יעזור לך שנתיים .

הגיבור של הסיפור
להגיד אותו אסור ,
נגלה רק שהשם שלו
כמו אפריים .

יום אביב בכפר קטן
ציפורים שרות בגן ,
נמלה עוברת
אך המנגינה נשארת .
בחצר נולד תינוק
ומיד התחיל לצעוק
"לא קוראים לי 'פריים -
שמי גוליית ולא אחרת "!
כל התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל ,
גיבורים ברחו הביתה ,
לוחמים זייפו ת'גיל .
הם קראו לו "השד מאשקלון ".
בגנון אמר שלום
ילדים עברו לדום ,
בן חמש וכבר הספיק
להביא הביתה סלע .
התאמן כל יום שעות
בלהפריע לחיות ,
יש אומרים היה לו קול
נמוך מים המלח .
כל התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל
גיבורים ברחו הביתה
לוחמים למדו חליל
הם קראו לו בשקט מרחוק .
הנה בא אלינו ,בא אלינו
גולי ,גוליית
מקווה שגם הפעם
הוא יחשוב אותי נחמד .

הנה בא אלינו ,בא אלינו
גולי ,גוליית ,
מקוה שלא ידרוך עלי ,
יעשה אותי גמד .
דוד מלך ישראל
קם בבוקר לטייל ,
מרחוק רואה המון סואן
צועק "הצילו "!
בלי לחשוב יותר מיום
התייצב על המקום ,
חוץ משני גמלים וגדי
עוד לא ידעו אז מיהו .
"בוא אלי ,גוליית נחמד ,
שב אצלי על כף היד ".
"ככה מדברים "?
שאל גוליית באשקלונית .
דוד מלך התעצבן ,
"הרוגטקה תנגן "!
אבן לעברו ירה ,
קלע לו בול בפוני .
כל התנ"ך אמר תודה והתרגש ,
"אם תרצה להיות מלכנו ,
תתקשר מחר בשש "
ומאז לא שמעו אותם אומרים ,
הנה בא אלינו ,בא אלינו ...
מקווה שלא ידרוך עלי
מקווה שלא יקפוץ עלי
הנה בא אלינו גוליית

עוד לא אהבתי די
מילים ולחן :נעמי שמר

באלה הידיים עוד לא בניתי כפר
עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר
עוד לא ציירתי פרח ,עוד לא גיליתי איך
תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך
אי  -עוד לא אהבתי די
הרוח והשמש על פני
אי  -עוד לא אמרתי די
ואם לא ,אם לא עכשיו אימתי
עוד לא שתלתי דשא ,עוד לא הקמתי עיר
עוד לא נטעתי כרם על כל גבעות הגיר
עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידי
עוד לא הכל ניסיתי ,עוד לא אהבתי די
אי  -עוד לא אהבתי די ...
עוד לא הקמתי שבט ,עוד לא חיברתי שיר
עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר
אני עוד לא כתבתי את זיכרונותי
עוד לא בניתי לי את בית חלומותי
אי  -עוד לא אהבתי די ...
ואף על פי שאת פה ,ואת כל כך יפה
ממך אני בורח כמו ממגיפה
עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות
את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת
תביני ,אי  -עוד לא אהבתי די ...

אוהב להיות בבית
אריק איינשטיין
מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב

יש אנשים שמטפסים על הרים
יש אנשים שצונחים מגבהים
יש אנשים שרוכבים על סוסים
ויש כאלה שגומאים רחקים
אבל אני אוהב להיות בבית
עם התה והלימון והספרים הישנים
כן ,אני אוהב להיות בבית
עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים
אוהב להיות בבית
יש אנשים שצדים נמרים
יש אנשים שדולים פנינים
יש אנשים שבונים מגדלים
ויש כאלה שצמים חודשים
אבל אני ...
יש
יש
יש
לא

אנשים שתמיד מחפשים
אנשים שתמיד מגלים
אנשים שהולכים בגדול
מוותרים ורוצים את הכל

אבל אני...

טיפ טיפה
מילים ולחן :אהוד בנאי
טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה
לאן נושרת הקליפה ומסתלקת
אל האוקיינוס הגדול תכול שמיים
שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים
מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו
עוד טיפה תראי ,כמעט הגענו
אל אותה פינה ,אל המנגינה
זאת המנגינה שלנו
טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה
לאן נושרת לה דמעה ומתגלגלת
אל האוקיינוס הגדול ,תכול שמיים
שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים
מרחוק הם מנגנים ...

עד מחר
אביתר בנאי
מילים ולחן :אביתר בנאי

אסור לך לחשוב
כשאת כל כך עייפה
צאי לטיול לאור זריחה
רחוקה מהבית
השביל לחזור נמחק
הולכת על חבל דק
הלילות ארוכים
בלי לדעת למה
בורחת ואין רודף
עד מחר
עוד מעט
ילד רץ אלייך
מחבק אותך
נקיף את הפארק
רק להפסיק לחשוב
אנשים עייפים רצים ברחוב
היינו פה כבר קודם
בתפקיד הפוך
הליכה מהירה ,להתיש את הגוף
עד מחר
עוד מעט
ילד רץ אלייך
מחבק אותך
יש פירצה בגדר
בין הגפנים ,בין ענבי הכרם
שועלים מחבלים ,מייללים
ונעלמים...

