
  הכול פתוח 
  נעמי שמר: מילים ולחן

  
  כנרת צוהלת בטורקיז'ראיתי ת

  ,וגל סגול כהה הריע והתיז
  חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי

  .כל עוד אנחנו כאן שרים
  

  ראיתי את הסכר פתוח לרווחה
  ,וכל שפעת המים דוהרת בשמחה
  חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי

  .כל עוד אנחנו כאן שרים
  

  וחרהכל פתוח עוד לא מא
  מצב הרוח ישתפר מחר

  -זה אפשרי , זה יתכן
  .כל עוד אנחנו כאן שרים

  
  הייתי בעפולה הייתי באילת

  ,ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט
  חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי

  .כל עוד אנחנו כאן שרים
  

  גלשתי בחרמון נפלתי על האף
  ,נפגשתי עם המון אנשים נשים וטף

  חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
  . עוד אנחנו כאן שריםכל
  

  ...הכל פתוח עוד לא מאוחר



  

  ָּכל ָה�ֶרץ ְּדָגִלים

  רפאל ספורטה

  

  ָּכל ָה"ֶרץ 

  ,ְּדָגִלים ְּדָגִלים

  ַעם רֹוֵקד

  .ַּגִלים ַּגִלים

  

  ַעם ָׁשֵמַח

  –ַטף צֹוֵהל 

  ַחג ַהיֹום

 ְלִיְׁשָרֵאל

.  
  

  רפאל ספורטה – ַזִית- ְֵמנֹוָרה ְוַעְנפי

  

  .ַזִית-ְֵמנֹוָרה ְוַעְנפי

  .ֶׁשֶמן טֹוב ְואֹור ָיֵהל

ָאֶרץ ִית, אֹור ּבָ ּבַ   אֹור ּבַ

ְׁוָשלֹום ַעל ִיְשָרֵאל ׁ.  
  
 



  

מוש בן ארי -ם סאלא  

  

  עוד יבוא שלום עלינו

  עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם

  סאלאם עלינו ועל כל העולם

  סאלאם, סאלאם

 

  ירושלים של זהב  
  נעמי שמר:  מילים ולחן

  
  ֲאוִיר ָהִרים ָצלּול ַּכַּייִן

  ְוֵריַח ֳאוָרִנים
  ִנָּׂשא ְּברּוַח ָהַעְרַּבִים

  .ִעם קֹול ַּפֲעמֹוִנים
  

  ַמת ִאיָלן ַוֶאֶבןּוְבַתְרֵּד
  ְׁשבּוָיה ַּבֲחלֹוָמּה

  ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת
  .ּוְבִלָּבּה חֹוָמה

  
  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב

  ְוֶׁשל ְנחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור
  ֲהלֹא ְלָכל ִׁשיַרִיְך

  ...ֲאִני ִּכּנֹור
  

  ֵאיָכה ָיְבׁשּו ּבֹורֹות ַהַּמִים
  ִּכָּכר ָהִעיר ֵריָקה

  ֵקד ֶאת ַהר ַהַּבִיתְוֵאין ּפֹו
  .ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה

  
  ּוַבְּמָערֹות ֲאֶׁשר ַּבֶּסַלע

  ְמַיְּללֹות רּוחֹות
  ְוֵאין יֹוֵרד ֶאל ָים ַהֶּמַלח

  .ְּבֶדֶרְך ְיִריחֹו
  

  ...ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב
  
  
 



  

  שומר החומות 
 

  רכזלהקת פיקוד המ: ביצוע
  דן אלמגור: מילים

  בני נגרי: לחן
  

   אני עומד על החומה
  עומד בגשם לבדי וכל העיר העתיקה

  מונחת לי על כף ידי אני מביט בה מאוהב
  אני עולה לכאן תמיד סתם להביט
  X2.אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד

  
  מי חלם אז בכיתה, כן, כן

  כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים
  םהפקדתי שומרי

  X3.שיום אגיע ואהיה אחד מהם
  

  אני עומד על החומה
  עומד מקשיב אל הקולות
  קולות השוק והמהומה
  קריאות רוכלים ועגלות
  הנה הוא קול המואזין

  הנה דינדון הפעמון אבל עלי להאזין
  X2.אם אין שום נפץ של רימון

  
  ...מי חלם, כן, כן
  

  אני עומד על החומה
   החמהרועד מקור ומסתכל הנה שקעה כבר

  שומר מלילה מה מליל אור הירח במלואו
  שוטף חומות ושערים מתי יבוא היום שבו

  X2. לא נזדקק עוד לשומרים
  
 ...מי חלם, כן, כן

   מירון מינסטר/יערה שבו –-להיות כאן ילד 
  

  
  זה לא כל כ� פשוט להיות כא� ילד

  לשמוע חדשות בכל חצי שעה
  לדעת שהיכ� שהוא עוד אימא מתפללת

  ...דמעה ועוד דמעה, ק שעו� הול�תקתו
  

  זה לא כל כ� פשוט להיות כא� ילד
  ללמוד בבית הספר על המלחמות

  אבל מול שמי התכלת, זה לא כל כ� פשוט
  ...אני יודע רק שכא� אני רוצה לחיות

  

  סגול של שקיעות, תכלת שמיי�
  פרחי� ודמעות, סירות על המי�

  גשמי� של ברכה, בתי� לבני�
  ...כאב ושמחה, שלנו, אנחנו

  
  וכא� אפשר ביחד וג� מותר לחוד
  וכא� אני בטוח שלא הכל אבוד

  למרות הכל, וכא� אני יכול למרות
  .ג� לחיי� ג� לחלו� וג� לגדול

  

 



  

 תנו לגדול בשקט 
  ה רוטבליט'יענקל: מילים

 שלומי שבת: לחן
  

  ומתי יבוא עלינו
  איזה בוקר חינני

  שיצהל לו מול פנינו
   בוקר חייכניסתם

  ושמחת פתאום מהממת
  בלי הודעה מוקדמת
  תמלא שוב את ליבנו

  כשיבוא עלינו
  

  עד מתי הרוח תסיע
  עננים ודאגות

  ומתי ישוב להפציע
  סתם יום תענוגות

  יום בלי פחד, יום בלי עצב
  כל הארץ מתייפחת

  כמו ילדה קטנה זועקת
  תנו לחיות בשקט

  
  ! אהבוני-היא זועקת 

  ונימלחמה אל נא תלמד
  את אהבתכם הראוני

  ..תנו לגדול בשקט
 

 לא נעצור 

  יורם טהרלב: מילים
  נורית הירש: לחן

  
  לנו קוראים המרחקים

  הפתוחים הארוכים
  העמקים, ההרים

  .לא נעצור
  זו הריצה שאין לה סוף
  אין לה בית אין לה חוף

  לשאוףלא להגיע רק 
  .לא לעצור

  
  ארץ גדולה ורבה

  אין לנו בה רגע מנוח
  לנו קורא המרחב

  .האופק הבהיר
  ארץ גדולה ורבה

  ועל גבה אלף שנותיה
  לנו קורא המרחב

  .לבנו עוד צעיר
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  

  אין לנו רגע לחלום
  לא בלילה לא ביום

  רק לנוע ולנשום
  .לא לעצור
  ,בסערה, באפלה

  גם בטוב וגם ברע
  אם התחלנו אין ברירה

  .לא נעצור
  

  ....גדולה ורבהארץ 
  

  לא יעצרנו הכאב
  לא הלהט הצורב

  כל עוד פועם בנו הלב
  .לא נעצור

  
 ......ארץ גדולה ורבה

  



  

 אומרים ישנה ארץ 

  שאול טשרניחובסקי: מילים
  נעמי שמר : לחן
  

  ,ישנה ארץ: אומרים
  ,עמודיה שבעה

  שבעה כוכבי לכת
  .צצים על כל גבעה

  
  ,איפה אותה ארץ

  ?כוכבי אותה גבעה
  ,מי ינחנו דרך

  ?יגיד לי הנתיבה
  

  כבר עברנו כמה
  ,מדברות וימים

  ,כבר הלכנו כמה
  .כוחותינו תמים

  
  ?כיצד זה טעינו
  ?טרם הונח לנו

  ,שמש-אותה ארץ
  .אותה לא מצאנו

  
  ארץ בה יתקיים

  ,כל אשר איש קיוה
  ,נכנס כל הנכנס
  .פגע בו עקיבא

 

  !שלום לך עקיבא
  !רבי, שלום לך

  ,איפה הם הקדושים
  ?איפה המכבי

  
  ,עונה לו עקיבא
  :אומר לו הרבי

  ,כל ישראל קדושים
  !אתה המכבי

  
  ,איפה אותה ארץ

  ?כוכבי אותה גבעה
  ,מי ינחנו דרך

  ?יגיד לי הנתיבה
  

  ,ישנה ארץ: אומרים
  ......שמש-ארץ שכורת

  ?איה אותה ארץ
  ?איפה אותה שמש

  
  ,ישנה ארץ: אומרים
  ....שמש-ארץ רות

  ?יה אותה ארץא
  ?איפה אותה שמש

 

  חי
  אהוד מנור: מילים
  אבי טולדנו: לחן
  

  שמעו אחי
  אני עוד חי

  .ושתי עיניי עוד נישאות לאור
  

  רבים חוחיי
  אך גם פרחיי

  ולפניי שנים רבות מספור
  

   ומתפללאני שואל
  .טוב שלא אבדה עוד התקווה

  
  עובר מזמור
  מדור לדור

  כמעיין מאז ועד עולם
  

  ...אני שואל
  
  חי, חי, חי
  ,אני עוד חי, כן

  זה השיר שסבא
  שר אתמול לאבא

  .והיום אני
  ,חי, חי, אני עוד חי

  .עם ישראל חי
  זה השיר שסבא
  שר אתמול לאבא

  .והיום אני
  
 

  חי,  חי-הומים ימיי 
  חי,  חי-ולילותיי 

  .ובשמיי עמוד האש עוד קם
  

  חי,  חי-אשיר בלי די 
  חי,  חי-אפרוש ידיי 

  .לידידיי אשר מעבר ים
  

  ...אני שואל
  
  ...חי, חי, חי
  

  ,שמעו אחיי
  אני עוד חי

  .ושתי עיניי עוד נישאות לאור
  יאז כה לחי
  לכל אורחיי

  .ולבניי המבקשים לחזור
  

  ...אני שואל
  
  ...חי, חי, חי
  
  ,חי, חי, חי
  ,חי, חי, חי
  !חי, חי, אני עוד חי, חי

 

  
 

  

  


