
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרעות
 

 חיים גורי: מילים

 סשה ארגוב: לחן

 

 

 

 על הנגב יורד ליל הסתיו

 ומצית כוכבים חרש חרש

 עת הרוח עובר על הסף

 .עננים מהלכים על הדרך

 

 כבר שנה לא הרגשנו כמעט

 איך עברו הזמנים בשדותינו

 כבר שנה ונותרנו מעט

 .מה רבים שאינם כבר בינינו

 

 אך נזכור את כולם

 את יפי הבלורית והתואר

 שכזאת לעולם כי רעות

 לא תיתן את ליבנו לשכוח

 אהבה מקודשת בדם

 .את תשובי בינינו לפרוח

 

 הרעות נשאנוך בלי מילים

 אפורה עקשנית ושותקת

 מלילות האימה הגדולים

 .את נותרת בהירה ודולקת

 

 הרעות כנערייך כולם

 שוב בשמך נחייך ונלכה

 כי רעים שנפלו על חרבם

 .את חייך הותירו לזכר

 

 ...ת כולםונזכור א

רבותי ההיסטוריה 
 חוזרת

 
 חיים חפר: מילים

 שמואל פרשקו: לחן

 
 
 

 רבותי, ההיסטוריה חוזרת
 .שום דבר לא אבד, לא נשכח

 ד נזכור, תחת גשם עופרתעו
 .איך בסוריה צעד הפלמ"ח

 
 ,אל עלמין אף אותך לא נשכחה
 ,עת אל שדות הדרום הרחבים

  -אל הנגב פלוגונת נשלחה
 .עם מקלות כתחליף לרובים

 
 :ומספרת הסבתא לנכד

 ,כל מקום שלפעול בו נחוץ
 ,שם אומרים לפלמ"חניק ללכת

 .וחייו הם כפקק בקיבוץ
 

 שמעויריות בקהיר עת נ
 ,עת מבית איים האסון

 אל העיר חברינו נקראו
 ."ה"סזון -וקורא להם שם 

 
 ,ומסיימת הסבתא לנכד

 :ויושבת כפופה למולו
 ,כן, הכושי יכול כבר ללכת

 .כי הכושי עשה את שלו

 הפינג'אן
 

 חיים חפר: מילים

 עממי ארמני: לחן

 

 

 ,הרוח נושבת קרירה

 ,נוסיפה קיסם למדורה

 וכך בזרועות ארגמן

 ,באש יעלה כקורבן

 ,האש מהבהבת

 ,שירה מלבלבת

 ...סובב לו, סובב הפינג'אן

 

 :האש לקיסם תלחש

 אדמו כה פנינו באש

 תותןאם לנו תגבורת 

 ,מכל בדל ענף שבגן

 כל עץ וכל קרש

 ,ישיר אזי חרש

 ...סובב לו, סובב הפינג'אן

 

 שושנה שושנה
 

 חיים חפר: מילים

 עממי איטלקי: לחן

 

 

 שושנה, שושנה, שושנה

 ,ירח נישא אל ענן

  -כמוהו אלייך, שושנה

 .בים עוד יפליג קפיטן

 

 ,היה ים סוער, התורן חרק

 ,חרטום הספינה כמעט ונשחק

  -אך יוסקה על כל העניין התגבר

 :כה זימרוזמר עליז 

 

 ...שושנה, שושנה, שושנה

 

 

 הן אפשר
 

 חיים חפר: מילים

 דוד זהבי: לחן

 

 

 ,בשלכת נושב כבר הסתיו

 ,האבק בדרכים אט שקע

 היום רק אלייך נשרףו

 .וחולם על פגישה רחוקה

 

 ,הן אפשר כי עוד ערב יבוא

 ,והשער יחרוק לו דומם

 ,ועינייך יהיו כה טובות

 .כמו אין מלחמה בעולם

 

 ,הן אפשר, הן אפשר

 .שיהיה זה פשוט כבר מחר

 ,הן אפשר ובג'יפ שעבר

 .שאגו בחורים כי נגמר

 הן אפשר, הן אפשר

 .שיהיה זה פשוט כבר מחר
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 מה אומרות עינייך
 יצחק שנהר: מילים

 מרדכי זעירא: לחן

 

 ,שמש שמש רד לים
 רוח רוח קל יהום

 מי חולם חולם עלייך
 .משלט עירוםבמשלט 

 
 שני אורות בליל בליל בליל
 .לי רומזים רומזים פתאום

 מה אומרות עינייך עינייך עינייך
 .בלי לומר עד תום, עד תום

 
 בין סלעים סלעים והר

 .עץ בודד בודד ינום
 מי הולך הולך אלייך
 ?עם ערוב ערוב היום

 
 ...שני אורות בליל

 

 האמיני יום יבוא
 

 רפאל קלצ'קין: מילים

 מנשה בהרב: לחן

 

 היום אחות היא מלחמתנו

 לכן רחוק אני מכאן

 תחוגי נא את פגישתנו

 .במטבחנו הקטן

 

 על מקומי שבחרתיהו

 וא כוסיתתשימי יין מל

 תראי כאילו זה אני הוא

 .יושב איתך כמו תמיד

 

 האמיני יום יבוא

 טוב יהיה מבטיח לך

 לחבק אותך אבוא

 .והכל אשיח לך

 

 אתמול לפעולה יצאנו

 עד לאשמורת ראשונה

 היום שקטנו ונרגענו

 .ומכסיפה כה הלבנה

 

 את פגישתי איתך זכרתי

 ושמלתך הירוקה

 הלילה טוב לי, כה אמרתי

 .רובה מרחוקהכי את ק

 

 ...האמיני יום יבוא

 יצאנו אט
 

 חיים חפר: מילים

 דוד זהבי: לחן

 

 ,יצאנו אט, חיוור היה הליל

 ותבמרחקים הבליחו האור

 ,ואת היית יפה כשתי עינייך

 .עת הדמעות היו בן עצורות

 

 ,ילל התן, ואת הלכת לכרם

 ,ודמעתך נשרה כמו שרף

 ואת זכרת את השעות בטרם

 .יצאנו במשעול הצר לקרב

 

 ,ואת זכרת צחוקנו כמו נחל

 ,ואת זכרת ריקוד ומפוחית

 ,ואת זכרת את ערימת השחת

 ...ואת מגע ידו של היחיד

 

 הבדידות חובקתואם נותרת ו

 ,ואת פוסעת בכרמים לאט

 את תחכי על כן כל כך בשקט

 נפרדנו וחייכנו במבט

 הוא לא ידע את שמה
 

 חיים חפר: מילים

 סשה ארגוב: לחן

 

 ,הלך הוא יום אחד בדרך לבאר שבע

 ,הרוח מן הים את השיחים ליטף

 ,ן זקן היא את ראשה הסבהליד איל

 .וצמתה ירדה ירוד מן הכתף

 

הגדוד המשיך לצעוד, ועם הגדוד הלך 

 הוא

 .ואת פניו נשקו גם רוח, גם חמה

  -אבל בחניה לילית אחת נוכח הוא

 .נוכח הוא כי שכח לשאול אותה לשמה

 

 ,הוא לא ידע את שמה

 אבל אותה צמה

 ,הלכה עמו לאורך כל הדרך

 והוא ידע, יש יום

 ,ו יפגשו פתאוםב

 .עם שחר של טללים או שמש ערב

 

 ,הקיץ השני החליף גוונים וצבע

 פטרול סיור חזר מלילה של סיון

 מיהר האמבולנס בדרך לבאר שבע

 .והיא חיכתה חיכתה לו בחלוק לבן

 

 "והוא שאל "האם?", והיא ענתה "זוכרת

 וכה דיברו שעות, איש לא ידע על מה

 ,חיוורתוכשהלך בלי שוב והיא נותרה 

 .זכרה היא כי שכח לשאול אותה לשמה
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מי ידע שכך 
  יהיה

 
 עוזי חיטמן מילים ולחן:

 

 זה לא חלום
 עוד יבוא היום

 יום לו חיכינו
 אלפיים שנה

 .המלחמה האחרונה
 

 עוזבים את הבית
 עוזבים את החברים

 לובשים מדי זית
 והולכים לימים אחרים.

 
 מי ידע שכך יהיה

 שבכמה לילות ללא אמא
 תהפוך מנער ותהיה

 לבחור מסתער קדימה.
 

 זה לא חלום
 עוד יבוא היום

 יום לו חיכינו
 אלפיים שנה

 המלחמה האחרונה.
 

 ימים ללא בית
 ימים ללא חברים

 במקום דשא רק שית
 גבעות עמקים והרים.

 
 מי ידע שכך יהיה

 שבכמה לילות ללא אמא
 תקבל עליך תואר שכזה

 שתצעק: "אחרי וקדימה!".
 

 נחזור אל הבית
 נחזור אל החברים

 נפשוט מדי זית
 ונחזור לימים כלפנים.

 
 מי יתן וכך יהיה

 שבכמה לילות ללא בית
 נלך לימים אחרים ונראה

 יונה עם עלה של זית.

 

 

  
 

 

 מלכות החרמון
 

 יובב כץ מילים:
 אפי נצר לחן:

 
 

 כל המילים השמחות
 פרצו, שוב, בהורה סוערת

 טיפסנו עם כל הרוחות
 ן הזוהרתאל פסגת החרמו

 
 עם שחר הלילה נמלט

 טובע העמק באור
 דמשק באופק נבלעת
 גלבוע נושק לתבור...

 
 לו היית לידי

 לו את כאן, לו את כאן...
 הייתי נושאך על כפיים

 מעל ערפילים, ערפילים וענן
 לקטוף כוכבים בשמיים.

 
 אילו היית כאן איתי

 הייתי נותן לך מזכרת
 את כל האורות, חמדתי

 ד הכינרתמהבניאס וע
 

 הייתי מגיש לך מלכות
 טובלת בים של זהב

 משלג הייתי תופר לך
 שמלה לבנה כשנהב

 
 לו היית לידי...

 
 היינו גולשים במדרון

 היינו שוטפים עם הרוח
 שותקים בחדוות תימהון...

 ונושקים זה לזו לקינוח
 

 אך את לא נמצאת לצידי
 ורק המקלע בידי

 נשבעתי אבנה לך ארמון
 ת החרמון...ארמון במלכו

 
 לו הייתי לידי...

 

 

  
 

 גולני שלי
 

 עמוס אטינגר מילים:
 אפי נצר לחן:

 
 

 גולני שלי
 היא טורי אנשים

 ליגולני ש
 היא שמות ופנים

 מקומות וזמנים
 וקולות משונים

 השבים ועולים למולי.
 

 גולני שלי
 היא מלחמת שחרור

 גולני שלי
 היא אותו הסיפור

 של מצליח יעל
 של כל עם ישראל

 השבים ועולים למולי.
 

 גולני, גולני שלי, 
 .....גולני שלי

 
 גולני שלי

 היא מלחמת קדש
 גולני שלי

 היא רפיח ואש
 ימיםובששת 

 אל תל פחר נעים
 אל התל הניצב ממולי.

 
 גולני שלי

 היא גם יום כיפורים
 היא מוצב החרמון

 בפסגת ההרים
 רובאים שירו

 ורעים שנותרו
 בצידי הדרכים למולי.

 
 גולני, גולני שלי...

 
 וכשמדרום נפתחה הרעה

גולני שלי שוב בראש 
 השורה

 והמחיר לא קטן
 אבל הוא צוק איתן
 לי.הלוחם באויב ממו

 
 

 גולני, גולני שלי....
 

 גולני שלי
 אגדה וסיפור

 גולני שלי
 ללא אות ועיטור

 של אתמול שעבר
 ולתקוות יום מחר

 השבות ועולות למולי.
 

 גולני, גולני שלי...
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 פרחים בקנה
 

 דודו ברק: מילים

 אפי נצר: לחן

 

 כשאביב נרדם יעור בחוורון

 בשדות האש ייתם הקרב האחרון

 ובוקר נהדר מן הבקעה להר

 .אז יעלה בזמר, ברון

 

 ,השמש ידם בין עזה לרפיח

 ירח ילבין על פסגת החרמון

 פרחים בקנה ובנות בצריח

 .ילים בהמוןישובו לעיר חי

 

 ,ילדה אחת קטנה ובידה זרים

 ,לעיר הלבנה תצא אז בשירים

 ,ולחייל נרגש תשים סביון בדש

 .והשמיים כה בהירים

 

 ...השמש ידם בין עזה לרפיח

 

 ,החיילים לעיר יגיעו בעם רב

 ,עם נערות ושיר ועם פרחי זהב

 וכל אשר אתמול ידע מכאוב ושכול

 .לא עוד ידע שלכת וקרב

 

 ...השמש ידם בין עזה לרפיח

 אין כבר דרך חזרה
 

 יורם טהרלב: מילים

 יאיר רוזנבלום: לחן

 

 כשעלו הבילויים מלאי תקוות

 ויתד תקעו בארץ האבות

 בקדחת הם חלו פה

 מחמסינים הם סבלו פה

  -אבל משהו לחש בלבבות

 

 אם זה טוב ואם זה רע

 .חזרהאין כבר דרך 

 !אין כבר דרך חזרה

 

 על סוסים רכבו עם חרב ומקל

 לגרש כל מתנקש ומתנכל

 ברחובות ובגדרה

 פתח תקווה וחדרה

 .ישראל -הם קראו לפלשתינה 

 

 ...אם זה טוב ואם זה רע

 

 אילו ציפורים
 ז'אן ברוסול: מילים

 ז'אן קלבה: לחן

 נעמי שמר: תרגום

 

 אילו ציפורים אשר עפות מעל הים

 אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם

 אלו סיפורים היו ודאי לציפורים

 .על הארצות אשר מעבר להרים

 

 תכל חופי הפלא, כל אגמי התכל

 כל הרכסים המושלגים

 כל ימי הפרך שחלפו בדרך

 .כל השבתות והחגים

 

 אילו ציפורים אשר עפות מעל הים

 אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם

 אלו מן שירים היו ודאי לציפורים

 .איזה קרנבל היה לכל המשוררים

 

 כל ירק היער, כל חשכת הסער

 כל חמדת הקיץ בלבבות

 זו אשר הופכת לצבעי שלכת

 .של האהבות הנכזבות

 

 כל חופי הפלא, כל אגמי התכלת

 כל הרכסים המושלגים

 כל ימי הפרך שחלפו בדרך

 .כל השבתות והחגים

 

 אך הציפורים נאמנות לשתיקתן

 ועם בוא הסתיו

 הן ממריאות במחי כנף

 והסודות איתן
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 אתה לי ארץ
 

 יורם טהרלב: מילים

 נורית הירש: לחן

 

 אני פוסעת חרש בשביליך

 ,אני נוגעת בעשבי הזמן

 אני לומדת את כל משעוליך

 .חונה ליד כל מעין

 

 אני הולכת במסע אליך

 ,האדמה עיקשת וצרובה

 לאט פורחת בין סלעיךאני 

 .כמו איילה תועה בערבה

 

 אני יודעת עוד רבה הדרך

 .אבל אלך בה עד יכלה כוחי

 אתה לי ארץ אבודה לנצח

 .אך שורשיך כבר בתוך תוכי

 

 ,תן לי זמן, הושט לי יד

 .עד נגלה ביחד את הארץ

 ,אני יודעת עוד רבה הדרך

 .אך שורשיך כבר בתוך תוכי

 

 אני מוצאת במסתרי החורש

 פינות בן לא דרכה עוד אהבה

 ,ובצילן אפול מוכת סחרחורת

 ?הזאת הארץ הטובה

 

 אני יודעת עד ימי יתמו

 ,לא, לא אבואה עד עמקי ליבך

 אך מה יפה הדרך בה השארתי

 .את פסיעותי שלי על אדמתך

 

 ..אני יודעת עוד רבה הדרך

 עוד לא תמו כל פלאייך
 

 יורם טהרלב: מילים

 רמי קלינשטיין: לחן

 

 

 ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה

 יחפה מולדת בלי כותונת, מולדת

 קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה

 .פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה

 

 בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה

 יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה

 אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום

 .מולדת ללא תואר וצועני יתום

 

 עוד לא תמו כל פלאייך

 עוד הזמר לו שט

 עוד לבי מכה עם ליל

 :ולוחש לו בלאט

 את לי את האחת

 את לי את, אם ובת

 את לי את המעט

 .המעט שנותר

 

 נביאה בבגדינו את ריח הכפרים

 ,בפעמון ליבנו יכו העדרים

 ישנה דממה רוגעת

 ,וקרן אור יפה

 .ולאורה נפסעה ברגל יחפה

 

 ...עוד לא תמו כל פלאייך

 ארץ
 

 שייקה פייקוב מילים ולחן:

 
 

 ארץ, ארץ, ארץ,
 ארץ תכול אין עב,

 והשמש לה
 כדבש וחלב,

 ארץ בה נולדנו
 ארץ בה נחיה

 ונשב בה, יהיה
 מה שיהיה

 
 ארץ שנאהב

 היא לנו אם ואב
 של העםארץ 

 ארץ לעולם
 ארץ בה נולדנו
 ארץ בה נחיה

 יהיה מה שיהיה.
 
 

 ארץ, ארץ, ארץ,
 ים אל מול החוף

 ופרחים וילדים
 בלי סוף.

 בצפון כינרת
 בדרום חולות

 ומזרח למערב
 נושק גבולות/ נושק בסוד

 ארץ שנאהב...
 

 ארץ, ארץ, ארץ,
 ארץ התורה

 את מקור האור
 ושפת האמונה.

 ארץ, ארץ, ארץ,
 ארץ יקרה,
 הן הבטחת

 שאין זו אגדה.
 

 ארץ שנאהב...
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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

, לחשתי, בשביל שאלתי
 מה?

 
החורף שוב היכה בי קור 

 כחרב
והמבט כה סגרירי בשתי 

 עיני
 ומסדקי קירות ניבט העצב
 שאלתי, לחשתי, עד מתי?

 
 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

 שאלתי, האומנם ואם כדאי
 

את תפילתי אשא כך 
 הלאה הלאה

עוד לוחשות שפתי מתוך 
 עוני

 אני יודעת מישהו למעלה
 רואה אור עששית בחלוני

 
 אך לעת ערב...

 
 

 

  
 

 על כל אלה
 

 נעמי שמר: מילים ולחן

 

 ,על הדבש ועל העוקץ

 ,על המר והמתוק

 על בתנו התינוקת

 .שמור אלי הטוב

 

 ,על האש המבוערת

 ,על המים הזכים

 על האיש השב הביתה

 .מן המרחקים

 

 ,על כל אלה, על כל אלה

 .שמור נא לי אלי הטוב

 ,על הדבש ועל העוקץ

 .על המר והמתוק

 ,אל נא תעקור נטוע

 אל תשכח את התקווה

 השיבני ואשובה

 .אל הארץ הטובה

 

 ,שמור אלי על זה הבית

 ,על הגן, על החומה

 מיגון, מפחד פתע

 .וממלחמה

 

 ,שמור על המעט שיש לי

 על האור ועל הטף

 הבשיל עוד על הפרי שלא

 .ושנאסף

 

 ...על כל אלה

 

 ,מרשרש אילן ברוח

 ,מרחוק נושר כוכב

 משאלות ליבי בחושך

 .נרשמות עכשיו

 

 אנא, שמור לי על כל אלה

 ,ועל אהובי נפשי

 על השקט, על הבכי

 .ועל זה השיר

 

 חברים
 

 דודו ברק מילים:
 יוני רועה לחן:

 
 
 

 חבר אחד לימד אותי לשיר
חבר אחד לימד אותי 

 לשמוח
גם חברתי הציעה לי 

 לקחת קצת אויר
ואת הרע מהר מאוד 

 לשכוח.
 

 היה מי שלימד אותי לבכות
 היה מי שעזר לי גם לסלוח
מכל הלטיפות, העלבונות 

 והמכות
נשאר לי רק אל תוך עצמי 

 לברוח.
 

מכל החברים שלי קיבלתי 
 את הטוב

את החיוך נתן לי החבר 
 הכי קרוב.

 
 קיבלתי מכולם את המיטב

את הכנות ואת מגע 
 האושר

קיבלתי קרן שמש וירח 
 וכוכב,

את קו הרחמים, את קו 
 היושר.

 
 עכשיו אני פוסע לי לאט
 ומעלי זורחת לי השמש

חשבתי לי לתת פה, 
 כם, אחדלכול

אחד, את מה שחברי נתנו 
 לי אמש.

 
מכל החברים שלי קיבלתי 

 את הטוב
את החיוך נתן לי החבר 

 הכי קרוב.
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