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  אלוהי
 נת	 ל� במתנה
  דבר נפלא, דבר גדול

  אלוהי
 נת	 ל� במתנה
  את החיי
 על פני האדמה

  

  נת	 ל� את הלילה והיו


  אהבה תקווה וחלו
  אביב, סתיו, חור�, קי�

  נשמה טובה להביט סביב
  


  נת	 ל� שדות ירוקי

  פרחי
 ועצי
 מלבלבי

  נחלי
 וימי
, נהרות

  וכבי
כ, ירח, שמי

  
  אלוהי
 נת	 ל� במתנה

  דבר נפלא, דבר גדול
  אלוהי
 נת	 ל� במתנה

  את החיי
 על פני האדמה
  

  נת	 ל� חגי
 ושבתות
  את ישראל אר� האבות

  ידיי
 וראש להגשי
 חלומות
  נת	 ל� את כל הנפלאות

  

  נת	 ל� דברי
 כל כ� יפי


  להביא לעול
 ילדי

  לראות צבעי
, להאזי	 לשירי

  שי� אלוקי
מה רבו מע, הו
  


  ת	 לי רק עוד מתנה, אלוהי
  א� נפלאה, מתנה קטנה


  ת	 לי רק עוד מתנה, אלוהי
  את השלו
 על פני האדמה

  



ֶ�ֶדת   ְל&ְרִצי ֵי" י!
 ה 
  

ֶ�ֶדת   ,ְל&ְרִצי ֵי" י!
 ה 

  &ֶת
 ַוַ)אי י!ְדִעי

  &ֶת
 ַוַ)אי ז!ְכִרי

  שישי
ֶ"ִהיא ַ(ת 
ָּ�נ* ַיַח   דְוַלֵכ	 כ 
  ַנִ"יר *ְנַבֵרְ�

  ַהְמִ"יִכי ָ-ַכה ָהְל.ה, ֵ-	
  .ַ(ֲאֶ"ר ֵ/ְלִכי ֵנֵלְ�

  

  ַהְלל*3ָה, ְוַנ2ִיר ָלה ִ"יר
  .ֵמָ-ל ַהֵ�ב ְוכֹל ַהְנָ"ָמה

  

  

 

  

  

  



  נעמי שמר 5 ִ"יר! ֶ"ל &ָ(א

  ִא
 ָ(ָהר ָחַצְבָ/ ֶאֶב	
  ְלָהִקי
 ִ(ְנָי	 ָחָד"

  ָחַצְבָ/, לֹא ַל6ְָוא .ִחי
  ,ְלִבְנָי	 ָחָד"

  ִ-י ִמ	 ָהֲאָבִני
 ָהֵא�*
  .ִיָ(ֶנה ִמְקָ)"

  ,ִיָ(ֶנה ַה7ְִקָּ)", ִיָ(ֶנה, ִיָ(ֶנה
  .ִיָ(ֶנה ַה7ְִקָּ)", ִיָ(ֶנה, ִיָ(ֶנה

 

 

 



  נעמי שמר 5  ע!ד לֹא .ַהְבִ/י ַ)י

  
   ָ(ִניִתי ְ-ָפרְ(ֵאֶ�ה ַה3ַָדִי
 ע!ד לֹא

  ע!ד לֹא ָמָצאִתי ַמִי
 ְ(ֶאְמַצע ַה7ְִדָ(ר
  ע!ד לֹא 9ִִ�יִתי ֵאיְ�, ע!ד לֹא ִצ3ְַרִ/י 8ֶַרח

  /!ִביל א!ִתי ַהֶ)ֶרְ� *ְל.	 ֲאִני ה!ֵלְ�
  
  ע!ד לֹא .ַהְבִ/י ַ)י, &י

  ָהר*ַח ְוַה2ֶֶמ" ַעל 8ַָני
  ַ)י ע!ד לֹא .ַמְרִ/י, &י

   ֵאיָמַתי–ְוִא
 לֹא ַעְכָ"ו 
  

  ְו&� ַעל 8ִי ֶ"&ְ/ 8ֹה ְו&ְ/ ָ-ל ָ-ְ� ָיָפה
  ִמ7ְֵ� ֲאִני (!ֵרַח ְ-מ! ִמ9ֵ7ַָפה

  ע!ד ֵי" ַהְרֵ(ה ְ)ָבִרי
 ֶ"ָרִציִתי ַלֲע:!ת
  .&ְ/ ֶ(ַטח ִ/ְסְלִחי ִלי 9ַ
 ַ(2ָָנה ַה;אֹת

  
  &י, ָ/ִביִני

  ... לֹא .ַהְבִ/י ַ)יע!ד
  

 

  



  

  

  


  רפאל ספורטה – ָ-ל ָה.ֶר� ְ)ָגִלי

  
  ָ-ל ָה.ֶר� 


  ,ְ)ָגִלי
 ְ)ָגִלי
  ַע
 ר!ֵקד


  .9ִַלי
 9ִַלי
  

  ַע
 ָ"ֵמַח
  –ַט� צ!ֵהל 

  ַחג ַהי!
  .ְלִיְ"ָרֵאל

 

  

  

  



  &ֶחֶרת ֵאי	 ִלי ֶאֶר�


 ֲאה*ד ָמנ!ר: ִמִ�י

 

 

 ִלי ֶאֶר� &ֶחֶרת ֵאי	

9ַ
 ִא
 &ְדָמִתי (!ֶעֶרת 

 ח!ֶדֶרת ַרק ִמָ�ה ְ(ִעְבִרית

  ֶאל ִנְ"ָמִתי, ֶאל ע!ְרַקי 

 ,ְ(ג*� -!ֵאב

 ,ָרֵעב ְ(ֵלב

 ָ-א	 ה*א ֵ(יִתי

 

 לֹא ֶאְ"/ֹק

 ,8ֶָניָה ִ-י &ְרִצי ִ"ְ=ָתה ֶאת

 ,לֹא ֲאַוֵ/ר ָל<

 ,&ְזִ-יר ָל<

 ,ְ(.ְזֶניָה ְו.ִ"יר ָ-א	

 ַעד ֶ"ִ/ְפַקח ֶאת ֵעיֶניָה

 

 &ֶחֶרת ֵאי	 ִלי ֶאֶר�

 ַעד ֶ"ְ/ַחֵ)" ָיֶמיָה

 ֵעיֶניָה ַעד ֶ"ִ/ְפַקח ֶאת

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 ב	 דור. ד –ֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל ֶ"ִלי 

  ֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל ֶ"ִלי ָיָפה
  ,ְו9ַ
 8!ַרַחת

  ?*ִמי ָנָטע? ִמי ָ(ָנה
ָלנ* ְ(ָיַחד  -!  

  ֲאִני ָ(ִניִתי ַ(ִית
  .ְ(ֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל

  .ז ֵי" ָלנ* ֶאֶר�
  ְוֵי" ָלנ* ַ(ִית

  .ְ(ֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל
  

  …ִליֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל ֶ"
  …ֲאִני ָנַטְעִ/י ֵע�

  …ְוֵי" ָלנ* ֵע�
  

  …ֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל ֶ"ִלי
  ..ֲאִני ָסַלְלִ/י ְ-ִבי"

  …ְוֵי" ָלנ* ְ-ִבי"
  

  …ֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל ֶ"ִלי
  …ֲאִני ָ(ִניִתי 9ֶֶ"ר

  …ְוֵי" ָלנ* 9ֶֶ"ר
 

  …ֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל ֶ"ִלי
  ירֲאִני ִחַ(ְרִ/י ִ"
  .ְ(ֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל

  ,.ז ֵי" ָלנ* ֶאֶר�
  ,ְוֵי" ָלנ* ַ(ִית
  ,ְוֵי" ָלנ* ֵע�

  ,ְוֵי" ָלנ* ְ-ִבי"
  , רְוֵי" ָלנ* 9ֶֶש

  !ְוֵי" ָלנ* ִ"יר
  .ַעל ֶאֶר� ִיְ:ָרֵאל

 

  

 


