עוד לא תמו כל פלאייך
מילים :יורם טהרלב
לחן :רמי קליינשטיין
ארצנו הקטנטונת ארצנו היפה,
מולדת בלי כותונת מולדת יחפה.
קבליני אל שיריך כלה יפהפיה,
פתחי לי שעריך 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 ליבי 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

מנורה וענפי זית
מנורה וענפי זית
שמן טוב ואור יהל
אור בארץ אור בבית
ושלום על ישראל
אור בארץ אור בבית
ושלום על ישראל

הדגל שלי
אני וגם הסבתא ישבנו פה בצוותא
על הספסל שבגינה
וסבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת
מה שהיה לפני המדינה
איך ישובים בנתה היא
מגדל גדר של תיל
ובלילות שמרה מפני אויב
בין דפנה וחניתה אל המגדל הביטה
ושרה עם כולם מכל הלב
הדגל שלי הוא כחול ולבן
אתמול היום וגם מחר
הדגל שלי הוא כחול ולבן
כמו הים והמדבר
אני וגם הסבתא ישבנו פה בצוותא
על הספסל שבגינה
וסבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת
מה שהיה לפני המדינה
היום הכל פורח ,גדל ומתפתח
רואה ולא מאמינה
והיא תמיד חוזרת
צוחקת ואומרת
אסור לשכוח את המנגינה
הדגל שלי הוא כחול ולבן....

כל הארץ דגלים /ר .ספורטה
כל הארץ דגלים
כל הארץ דגלים דגלים
עם רוקד גלים גלים
עם שמח ,טף צוהל
חג היום לישראל
עם שמח טף צוהל
חג היום לישראל

מתנה למדינה /אלי רווה
אינני יודע מה לבחור כמתנה
שאגיש ביום ההולדת למדינה
האם דגל על תורן בלבן וכחול
או כרזה שעטרתי בעצמי במכחול?
האם אור במנורה ,או פטיש רעשן,
זיקוקים בשמים עם אש ועשן?
ואולי לה אגיש רחובות נקיים,
חורשות מלבלבות ,שדות ירוקים,
נחלים איתנים ,אדניות בחלון,
אנשים מחייכים ומברכים בשלום?
מה ,מה אגיש למדינה
ביום הולדתה?
אולי רק הבטחה חרישית וקטנה
שאהיה כאן איתה
תמיד -כל שנה ושנה

יום הולדת למדינה /לאה נאור
יש יום הולדת למדינה
אנו הכנו לה מתנה
ציירנו ציור עם בית וגן
קשרנו בסרט כחול ולבן
יש לנו רק בעיה קטנה,
איפה בעצם נמצא המדינה?
בואו נצא אל הרחוב ונשאל,
מי שיודע איפה היא בכלל,
אולי בין עצי התפוח
אולי בפרדס המלבלב?
אולי במדבר הפתוח,
אולי אצלנו בלב?
אולי נסגרה במשרד היא,
אולי היא אצלי בגינה?
אז מי יספר ויגיד לי,
איפה נמצאת המדינה?

עושה שלום במרומיו -מילים :מתוך תפילה
לחן :נ .הירש

עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל
ואמרו אמרו :אמן
יעשה שלום ,שלום עלינו ועל כל ישראל

ארץ ישראל שלי /דתיה בן דור
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי נטע ומי בנה כולנו ביחד
אני בניתי בית בארץ ישראל
אז יש לנו ארץ ויש לנו בית בארץ ישראל
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי נטע ומי בנה כולנו ביחד
אני נטעתי עץ בארץ ישראל
אז יש לנו ארץ ויש לנו בית
ויש לנו עץ בארץ ישראל
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי נטע ומי בנה כולנו ביחד
אני סללתי כביש בארץ ישראל
אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ
ויש לנו כביש בארץ ישראל
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי נטע ומי בנה כולנו ביחד
אני בניתי גשר בארץ ישראל
אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ
ויש לנו כביש ויש לנו גשר בארץ ישראל
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי נטע ומי בנה כולנו ביחד
אני חיברתי שיר על ארץ ישראל
אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ
ויש לנו כביש ויש לנו גשר ויש לנו שיר
על ארץ ישראל.

כחול ולבן

כחול ולבן כחול ולבן
זה הצבע שלי הצבע שלי
כחול ולבן כחול ולבן
צבעי אדמתי צבעי אדמתי
כחול ולבן כחול ולבן
זה הצבע שלי כל ימי לעולם

אצלנו בחצר /נ .שמר
אצלנו בחצר בצל עצי הזית
באים בדרך כלל
המון אורחים לקיץ
לכל אחד מהם שפה משלו
ודרך משלו להגיד שלום
בן מאיטליה אומר – בונג'ורנו
בת מצרפת אומרת – בונג'ור
קן מיפן אומר – אוהיו
כשהוא בא לביקור
הי מהאווי אומר  -אלוהה
טניה מבריטניה אומרת – הלו
כל מי שבא אלינו הביתה
יש לו שלום משלו
צבענו את הגדר
קצרנו את הדשא
ילדי כל העולם יוכלו עכשיו לגשת
לפתוח לרווחה את השער הירוק
ולהביא ברכה מרחוק ,רחוק
אצלנו בחצר בצל אילן פורח
ילדי כל העולם באים להתארח
אצלנו בחצר ילדי העולם כולו
רוקדים במעגל ואומרים שלום

יש לי חבר בירושלים  /נעמי שמר
יש לי חבר בירושלים
יש לי חברה ברמת אביב
יש לי חברים בראש העין
וגם בגשר הזיו
אצא לי לטייל
על כל ארץ ישראל
במקלי ובתרמילי
ובערב היום
בוודאי אמצא מקום
אצל החברים שלי
יש לי חבר בכפר החורש
ובאשקלון ובעתלית
יש לי חברה בחוף מכמורת
ובעפולה עילית
אצא לי לטייל....
יש לי חברה גם בבאר שבע
יש לי חברה בכרם שלום
יש בנהלל ויש בגבע
ויש אפילו בסדום
אצא לי לטייל...
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אל הדרך
מילים :שמרית אור
לחן :נורית הירש
ושוב נצאה אל הדרך
יד ביד לדרך
בשלשלת זהב
ושוב נצאה אל הדרך
עם אחד לדרך
ושירנו על גב
ועד לשערי רקיע
בוודאי נגיע
כי דרכנו לא לשווא
וגם אם ארוכה הדרך
ורבה הדרך
הן כוחנו עוד רב
וגם אם ארוכה הדרך
ורבה הדרך
נעבור בה יחדיו

ועד לשערי רקיע...

