
12 1 

  כאן
 עוזי חיטמן :מילים ולחן

 

  כאן ביתי פה אני נולדתי

  במישור אשר על שפת הים

  כאן החברים איתם גדלתי

  ואין לי שום מקום אחר בעולם

 

  כאן ביתי פה אני שיחקתי

  בשפלה אשר על גב ההר

  כאן מן הבאר שתיתי מים

  .ושתלתי דשא במדבר

 

  כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי

  כאן בניתי את ביתי בשתי ידי

  כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידי

  .ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי

 

  כאן את כל שירי אני ניגנתי

  והלכתי במסע לילי

  כאן בנעורי אני הגנתי

  .שליהאלוקים על חלקת 

 

  ...כאן נולדתי

 

  כאן את שולחני אני ערכתי

  פת של לחם פרח רענן

  דלת לשכנים אני פתחתי

  ".אהלן"ומי שבא נאמר לו 

 

  ...כאן נולדתי

  יוצא לאור
 אהוד בנאי :מילים ולחן

 

  השביל הזה מתחיל כאן

  בין סניף בנק למעין

  לא תמיד מסומן, לא סלול

  .השביל הזה מתחיל כאן

 

  חוצה את העיר

  עולה על ההר

  ממשיך על הים

  ממשיך גם מחר

  בין הבתים, חותך באוויר

  .אל חיים חדשים, יוצא אל האור

 

  עלה עליו עכשיו, לך עליו

  עלה עליו עכשיו, לך עליו

  מלאכי ציפורים מעליך

  מלווים את צעדיך

  מרחוק נדלק אור

  .אל תסטה כדי שתוכל לחזור

 

  השיר הזה מתחיל כאן

  כחול על הדף הלבן

  לא תמיד מכוון, לא גמור

  .השיר הזה מתחיל כאן

 

  חוצה את העיר

  עולה על ההר

  ממשיך על הים

  ממשיך גם מחר

  בין אנשים, באוירחותך 

  .אל חיים חדשים, יוצא אל האור

 

   ...לך עליו

 

  לי דוד כזה בטלןהיה 

  .שהתעצל לנוח

  היה הולך לנמלה

  .חוזר בלי מצב רוח

 

  היה פחות טיפשלו 

  אז ודאי ידע שיש

  :גם תוספת לפתגם

  .ראה דרכיה וחכם

 

 פזמון

 

  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

 

  3Xפזמון 

 

 emm543@gmail.com:  עריכה

 כל הזכויות שמורות לבעלי הזכויות    
             .בשירים המקוריים

 

 
  יהיו 

 סנדרסוןודני  יק'אלון אולארצ :מילים
 קלפטרויצחק  דני סנדרסון :לחן

 
  קיבלתי עונש קצת מוגזם

  .שפטו אותי למוות

  חשמלכיסא ישבתי על 

  .נפרדתי מהפרייבט

 

  לו יכולתי לפחות

  ,כיסאות'תלהחליף 

  כי אומרים בדרך כלל

  .משנה מקום משנה מזל

 

  :פזמון

  היי יו יה

  אני שואל

  היי יו יה

  אתם עונים

  יהיו היי 

  ?האם זה פייר

  יהיו היי 

  .אתם לא יודעים

 

  אח שלי אסף בולים

  .לכן עבד בדואר

  מכתבים'תהיה מחלק 

  .קיבל אפילו תואר

 

  יום אחד פקח הבחין

  ,שאסף גם מכתבים

  וב מיד פוטר'מהג

  .כי יש סוף לכל דוור

 

 פזמון
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  ארץ
 פייקובשייקה : מילים ולחן

 
  ,ארץ, ארץ, ארץ

  ,ארץ תכול אין עב
  והשמש לה
  ,כדבש וחלב

  ארץ בה נולדנו
  ארץ בה נחיה

  יהיה, ונשב בה
 .מה שיהיה

  

  ארץ שנאהב
  היא לנו אם ואב

  ארץ של העם
  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

 
  ...ארץ שנאהב

 

  ,ארץ, ארץ, ארץ
  ארץ התורה

  את מקור האור
  .ושפת האמונה

  ,ארץ, ארץ, ארץ
  ,ארץ יקרה

  הן הבטחת
  .שאין זו אגדה

 
  ...ארץ שנאהב

  קום והתהלך בארץ
 טהרלביורם  :מילים

 קלינגריאיר  :לחן

 

  קום והתהלך בארץ

  .בתרמיל ובמקל

  וודאי תפגוש בדרך

  .שוב את ארץ ישראל

  יחבקו אותך דרכיה

  ,של הארץ הטובה

  היא תקרא אותך אליה

  .כמו אל ערש אהבה

 

  ,זאת אכן אותה הארץ

  זו אותה האדמה

  ואותה פיסת הסלע

  .הנצרבת בחמה

  ומתחת לאספלט

  ,לבנייני הראווה

  מסתתרת המולדת

  .ביישנית וענווה

 

  ...קום והתהלך בארץ

 

  וכרמי עצי הזית

  ומסתור המעיין

  עוד שומרים על חלומה

  .וחלומנו הישן

  וגגות אודמים על הר

  ,וילדים על השבילים

  במקום שבו הלכנו

  .עם חגור ותרמילים

 

  ...קום והתהלך בארץ

 

 

 
  בא אלינו, בא אלינוהנה 

  גוליית, גולי

  מקווה שגם הפעם

  .הוא יחשוב אותי נחמד

  בא אלינו, הנה בא אלינו

  ,גוליית, גולי

  ,שלא ידרוך עלימקווה 

  .יעשה אותי גמד

 
  דוד מלך ישראל

  ,קם בבוקר לטייל

  מרחוק רואה המון סואן

  !"הצילו"צועק 

  בלי לחשוב יותר מיום

  ,התייצב על המקום

  חוץ משני גמלים וגדי

  .עוד לא ידעו אז מיהו

 

  ,גוליית נחמד, בוא אלי"

  ."שב אצלי על כף היד

  "?ככה מדברים"

  .באשקלוניתשאל גוליית 

  ,דוד מלך התעצבן

  !"הרוגטקה תנגן"

  ,אבן לעברו ירה

  .קלע לו בול בפוני

 

  ,ך אמר תודה והתרגש"כל התנ

  ,אם תרצה להיות מלכנו"

  "תתקשר מחר בשש

  ,ומאז לא שמעו אותם אומרים

 

  ...בא אלינו, הנה בא אלינו

 

  מקווה שלא ידרוך עלי

  מקווה שלא יקפוץ עלי

   הנה בא אלינו גוליית

 

 

 

 

 

 
  גוליית

  יק'אלון אולארצ :מילים
 ודני סנדרסון

 דני סנדרסון :לחן

 

  זהו שיר מאוד עצוב

  ,הנושא כזה כאוב

  ,אם תשים תחבושת

  .לא יעזור לך שנתיים

  הגיבור של הסיפור

  ,להגיד אותו אסור
  נגלה רק שהשם שלו

  .אפרייםכמו 

 

  יום אביב בכפר קטן

  ,ציפורים שרות בגן

  נמלה עוברת

  .אך המנגינה נשארת

  בחצר נולד תינוק

  ומיד התחיל לצעוק

  -פריים 'לא קוראים לי "

  !"שמי גוליית ולא אחרת

 

  ,ך פחד ממנו כמו מפיל"כל התנ

  ,גיבורים ברחו הביתה

  .גיל'תלוחמים זייפו 

  ".השד מאשקלון"הם קראו לו 

 

  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

 

  ך פחד ממנו כמו מפיל"כל התנ

  גיבורים ברחו הביתה

  לוחמים למדו חליל

  .הם קראו לו בשקט מרחוק

 

 



 

 ואם פתאום יזרח מאופל  

 ראשנו אור כוכב  על 

 יהיכל שנבקש לו 

 אז תן שלווה ותן גם כוח 

 לכל אלה שנאהב  

 יהיכל שנבקש לו 

 

  ...  לו יהי, לו יהי

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ו יהי ל

 נעמי שמר: מילים ולחן

 

 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

 לו יהי   -אנא 

 .  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
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  הכל פתוח
 נעמי שמר :מילים ולחן

 

  זוהרת בטורקיז כינרת'תראיתי 

  ,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 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

 

  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 לא מאוחר, אולי הכל פתוח

  אולי מצב הרוח ישתפר מחר

  הכל עוד אפשרי, הכל עוד ייתכן

  .כל עוד אנחנו כאן שרים

 

  ...פתוח עוד לא מאוחר הכל

  שירת העשבים
רבי נחמן מברסלב  :מילים

   בעיבוד של נעמי שמר
 נעמי שמר :לחן

 

  דע לך

  שכל רועה ורועה

  יש לו ניגון מיוחד

  משלו

  דע לך

  שכל עשב ועשב

  יש לו שירה מיוחדת

  משלו

  ומשירת העשבים

  נעשה ניגון

  של רועה

 

  כמה יפה

  כמה יפה ונאה

  כששומעים השירה

  שלהם

  טוב מאוד

  להתפלל ביניהם

  ובשמחה לעבוד

  את השם

  ומשירת העשבים

  מתמלא הלב

  ומשתוקק

 

  וכשהלב

  מן השירה מתמלא

  ומשתוקק

  אל ארץ ישראל

  אור גדול

  אזי נמשך והולך

  מקדושתה של הארץ

  עליו

  ומשירת העשבים

  נעשה ניגון

  .של הלב

  עוף גוזל
 אריק איינשטיין :מילים

 גבריאלובמיקי  :לחן

 

  הגוזלים שלי עזבו את הקן

  פרשו כנפיים ועפו

  ואני ציפור זקנה נשארתי בקן

  .יהיה בסדר שהכלמקווה מאוד 

 

  תמיד ידעתי שיבוא היום

  שבו צריך להיפרד

  אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום

  .אז מה הפלא שאני קצת דואג

 

  עוף גוזל

  חתוך את השמיים

  טוס לאן שבא לך

  רק אל תשכח

  יש נשר בשמיים

  .גור לך

 

  אני יודע שככה זה בטבע

  וגם אני עזבתי קן

  אבל עכשיו כשבא הרגע

  אז מחניק קצת בגרון

  .מחניק קצת בגרון

 

  ...עוף גוזל
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  הכחולים של הכנרתמימיה 

  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

  .אומרים ברוך הבא, תמיד קורצים

 

   ...שלום לך ארץ נהדרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שלום לך ארץ נהדרת
 גולדהירשאילן  :מילים

 סטיבן גודמן :לחן

 

  הייתי בפריז וגם ברומא

  ,ראיתי את שבעת פלאי תבל

  ,בקוטב הצפוני וגם דרומה

  .אך אין מקום כמו ארץ ישראל

  וכמו גלויות של נוף יפות

  ,עפות בזכרוניתמונות 

  כמו בעד עדשה של מצלמה

  בתרמילי אותן אשא

  בכל מסע, בכל מקום

  .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 בואך אילת

 

  ...שלום לך ארץ נהדרת

 עוד לא אהבתי די
 נעמי שמר: מילים ולחן

 
 באלה הידיים עוד לא בניתי כפר

 עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר
 עוד לא גיליתי איך, עוד לא ציירתי פרח

 תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך
 

 אהה עוד לא אהבתי די
 הרוח והשמש על פני

 אהה עוד לא אמרתי די
 ואם לא אם לא עכשיו אימתי

 

 עוד לא הקמתי עיר, עוד לא שתלתי דשא

 הגיר   –עוד לא נטעתי כרם על כל גבעות 

 עשיתי ממש במו ידי הכלעוד לא 

 .עוד לא אהבתי די, ניסיתי הכלעוד לא 
 

 ...אהה עוד לא אהבתי די

 
 עוד לא חיברתי שיר, עוד לא הקמתי שבט

 עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר
 אני עוד לא כתבתי את זיכרונותיי

 עוד לא בניתי לי את בית חלומותיי 
 

 ...אהה עוד לא אהבתי די

  אני ואתה
 אריק איינשטיין :מילים

 גבריאלובמיקי  :לחן

 

  ,אני ואתה נשנה את העולם

  ,אני ואתה אז יבואו כבר כולם

  ,אמרו את זה קודם לפני

  .אני ואתה נשנה את העולם -לא משנה 

 

  ,אני ואתה ננסה מהתחלה

  ,אין דבר זה לא נורא, יהיה לנו רע

  ,אמרו את זה קודם לפני

  .אני ואתה נשנה את העולם -זה לא משנה 

 

  ,אני ואתה נשנה את העולם

  ,אני ואתה אז יבואו כבר כולם

  ,אמרו את זה קודם לפני

  .אני ואתה נשנה את העולם -לא משנה 

 

 

 

  שמור לי על כל אלה, אנא

  ,ועל אהובי נפשי

  על הבכי, על השקט

  .ועל זה השיר

 

   ...על כל אלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  על כל אלה
 נעמי שמר :מילים ולחן

 

  ,על הדבש ועל העוקץ

  ,על המר והמתוק

  על בתנו התינוקת

  .לי הטוב-שמור א

 

  ,על האש המבוערת

  ,על המים הזכים

  על האיש השב הביתה

  .מן המרחקים

 

  ,על כל אלה, על כל אלה

  .לי הטוב-שמור נא לי א

  ,על הדבש ועל העוקץ

  .על המר והמתוק

  ,אל נא תעקור נטוע

  אל תשכח את התקווה

  ואשובההשיבני 

  .אל הארץ הטובה

 

  ,לי על זה הבית-שמור א

  ,על החומה, על הגן

  מפחד פתע, מיגון

  .וממלחמה

 

  ,שמור על המעט שיש לי

  על האור ועל הטף

  על הפרי שלא הבשיל עוד

  .ושנאסף

 

  ...על כל אלה

 

  ,מרשרש אילן ברוח

  ,מרחוק נושר כוכב

  משאלות ליבי בחושך

  .נרשמות עכשיו
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  צביארץ 
 רוז אליגוןתלמה  :מילים

 דובי זלצר :לחן

 

יְָלה ֵהם ָקמּו לַּ ֲחִצי הַּ   בַּ

  וְִהּכּו ִבְקֵצה ָהעֹוָלם

  ִּכְבנֵי ֶרֶשף ָחשּו ִהְרִחיקּו עּוף

  ְלָהִשיב ֶאת ְּכבֹוד ָהָאָדם

 

  ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי

ש ְשדֹוֶתיהָ    ֶאל ְדבַּ

ִמְדָבר ּכְַּרֶמל וְהַּ   ֶאל הַּ

ם ֲאֶשר ֹלא יֱֶחֶשה   ֶאל עַּ

 רְלזָ ֶשֶאת ָבנָיו ֹלא יְַּפִקיר 

  ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי ֶשְבָהֶריהָ 

  ּפֹוֶעֶמת ִעיר ִמדֹור ְלדֹור

בּוָרּה   ֶאל ֶאֶרץ ֵאם ְלטַּ

עב ְבטֹוְקשּוִרים ָבנֶיָה   ּוְברַּ

 

ֲחִצי  יְָלה עֹוֶבֶרתבַּ לַּ   הַּ

  ִבְשדֹוֵתינּו רּוחַּ ָשָרב

אאשִאלֶ ֲעָרָבה  ְרִּכין ָאז ר   ֶמת ַַּּ

ר ֹלא ָשב חַּ ל ֲאֶשר ִעם שַּ   עַּ

 

  ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי

  ֶאל ְדבַּש ְשדֹוֶתיהָ 

ִמְדָבר ּכְַּרֶמל וְהַּ   ֶאל הַּ

ם ֲאֶשר ֹלא יֱֶחֶשה   ֶאל עַּ

 רְלזָ ֶשֶאת ָבנָיו ֹלא יְַּפִקיר 

  ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי ֶשִדְמעֹוֶתיהָ 

ָמנִּיֹות ל ְשֵדה חַּ   נֹוְשרֹות עַּ

  בֹונָּה ּוְששֹונָּהֶשִעצְ 

 ּהיֹומָ ֵהם ְשִתי וֵָעֶרב ְבֶבֶגד 

 

 

 

 

 

 

 נוסף לזכרו של  בית )

 (ד"רועי קליין הי

 

אֶפל ר ָבא חַּ   ְּכֶשִהְפִציעַּ שַּ

  הּוא ִחֵלץ ָּפצּועַּ ֵמֵאש

ְך    ִרמֹון ְבגּופֹו סֹוֵכְךְּכֶשֻהְשלַּ

ּיִים הּוא ִבֵקש ִציל חַּ   ְלהַּ

 

  –ָאז ֶאֶרץ ְצִבי 
  ֶאת ִדְמעֹוֶתיהָ 

ֵשם ָּכְבָשה   ֶאל מּול ִקדּוש הַּ

ע יְִשָרֵאל   ּוְכֶשָקָרא ְשמַּ

  ָהרּוחַּ ֶחֶרש ֶאת ְשמֹו נָָשא

 

אר ָעֶליָך' רֹוִעי ה   יְִשמ

ל ֻעְזָך אם ְדָרֶכיָך עַּ ל ַּ   עַּ

ל ֶאֶרץ ְצִבי    ֶשנְִשָמְתָך -עַּ

  ְשזּוָרה ָלנֶצַּח ְבֶבֶגד יֹוָמּה

  אנחנו לא נפסיק לשיר
 חיים חפר :מילים

 זלצרדובי  :לחן

 

  והמיסים עוד יעלו, אם יהיה רע

  השערים ינעלו, ובמוסקווה

  גם הוא עוד יעלה במחיר, והסוכר

  אנחנו לא נפסיק לשיר, אנחנו לא

 

  לא נפסיק לשיר

  לא נפסיק לשיר

  לא נפסיק לשיר

  לא נפסיק לשיר

 

  מתל אביב עד רמת גן, אם הבנזין

  כמו סוף שבוע ביפן, עולה לך

  אומרים תיסוג וגם תחזיר, ם"ואם באו

  אנחנו לא נפסיק לשיר, אנחנו לא

 

  ...לא נפסיק לשיר

 

  תרצה שיכון של זוג צעיר, אם תירשם

  כשתיכנס נהיה כבר מזקני העיר

  מקהיר רוזהואם נשמע את רוזה 

  אנחנו לא אנחנו לא נפסיק לשיר

 

  ...לא נפסיק לשיר

 

  זוהי ארצנו היחידה, מה לעשות

  ואין זו אין זו אגדה, עוד יהיה טוב

  לראות זריחה של יום בהיר, ועוד נזכה

  ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר

 

  ...לא נפסיק לשיר

  שורו הביטו וראו
 חןזלמן  :מילים ולחן

 

  הביטו וראו, שורו

  .היום הזה, מה גדול היום הזה

  אש יוקדת בחזה

  .והמחרשה שוב פולחת בשדה

 

  ,טוריה וקלשון, מכוש, את

  ,התלכדו בסערה

  ,ונדליקה שוב את האדמה

  .בשלהבת ירוקה

 פה בארץ 
  אבותחמדת 

 דושמןישראל  :מילים
   קרצבסקיחנינא  :לחן

 

  פה בארץ חמדת אבות

  תתגשמנה כל התקוות

  ,פה נחיה ופה ניצור

  .חיי זוהר חיי דרור

  פה תהא השכינה שורה

  .פה תפרח גם שפת התורה

 

  ניר נירנירו ניר 

  שיר שירשירו שיר 

  גיל גילגילו גיל 

  .כבר הנצו ניצנים

 

  ניר נירנירו ניר 

  שיר שירשירו שיר 

  גיל גילגילו גיל 

  .זרעוניםעוד יבואו 
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  של זהבירושלים 
 נעמי שמר :מילים ולחן

 

  הרים צלול כייןאוויר 

  וריח אורנים

  נישא ברוח הערביים

 פעמוניםעם קול 

 

  ובתרדמת אילן ואבן

  שבויה בחלומה

  העיר אשר בדד יושבת

 חומהובליבה 

 

  ירושלים של זהב

  ושל נחושת ושל אור

  הלא לכל שירייך

  אני כינור

  ירושלים של זהב

  ושל נחושת ושל אור

  הלא לכל שירייך

 כינוראני 

 

  איכה יבשו בורות המים

  כיכר השוק ריקה

  ואין פוקד את הר הבית

 העתיקהבעיר 

 

  ובמערות אשר בסלע

  מייללות רוחות

  ואין יורד אל ים המלח

 יריחובדרך 

 

  ...ירושלים של זהב

 

 

 

 

 

 

 

 

  אך בבואי היום לשיר לך

  ולך לקשור כתרים

  קטונתי מצעיר בנייך

 המשורריםומאחרון 

 

  את השפתייםכי שמך צורב 

 שרףכנשיקת 

  אם אשכחך ירושלים

 זהבאשר כולה 

 

  ...ירושלים של זהב

 

  חזרנו אל בורות המים

 ולכיכרלשוק 

  שופר קורא בהר הבית

 העתיקהבעיר 

 

  ובמערות אשר בסלע

 זורחותאלפי שמשות 

 המלחנשוב נרד אל ים 

 יריחובדרך 

 

  ...ירושלים של זהב

  על כפיו יביא
 טהרלביורם  :מילים

 יאיר רוזנבלום :לחן

 

  ברחובנו הצר

 ,גר נגר אחד מוזר

  הוא יושב בצריפו

 .ולא עושה דבר

 

  ,איש אינו בא לקנות

  ,ואין איש מבקר

  ושנתיים שהוא

 .כבר אינו מנגר

 

  והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו

  ,לבנות כסא לאליהו שיבוא

  ,על כפיו אותו יביא

  .לאליהו הנביא

 

  והוא יושב ומחכה לו

  ,כבר שנים חולם הוא שיזכה לו

  על סודו שומר ומחכה לו

  .מתי כבר יגיע היום

 

 

  ברחובנו הצר

 ,גר סנדלר אחד מוזר

  הוא יושב בצריפו

 .ולא עושה דבר

 

 

 

  שומר החומות
 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

  אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד

  .אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד

 

  מי חלם אז בכיתה, כן, כן

  כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים

  הפקדתי שומרים

  שיום יגיע ואהיה אחד מהם

  שיום יגיע ואהיה אחד מהם

  .שיום יגיע ואהיה אחד מהם

 

  אני עומד על החומה

  עומד מקשיב אל הקולות

  קולות השוק והמהומה

  קריאות רוכלים ועגלות

  הנה הוא קול המואזין

  הפעמון אבל עלי להאזין דינדוןהנה 

  אם אין שום נפץ של רימון

  .אם אין שום נפץ של רימון

 

  ...מי חלם, כן, כן

 

  אני עומד על החומה

  רועד מקור ומסתכל הנה שקעה כבר החמה

  שומר מלילה מה מליל אור הירח במלואו

  שוטף חומות ושערים מתי יבוא היום שבו

  לא נזדקק עוד לשומרים

  .לא נזדקק עוד לשומרים

 

  ...מי חלם, כן, כן

  הריקיםמדפיו 

 ,באבקמכוסים 

  כבר שנתיים מונח

 .בשקהמרצע 

 

  ,והוא חולם כי נעליים הוא תופר

  .רגלי המבשר ינוועל הרים הן 

  ,על כפיו אותן יביא

 .הנביאלאליהו 

 

  ...והוא יושב ומחכה לו

 

  בירושלים ישנו

  ,איש לגמרי לא צעיר

  שבנה הרבה בתים

  .בכל פינות העיר

 

  ,הוא מכיר כל סמטה

  ,כל רחוב ושכונה

  הוא בונה את העיר

  .כבר שבעים שנה

 

כמו שאת העיר  , והוא חולם כי

  ,בנה

  .יניח למקדש את אבן הפינה

  על כפיו אותה יביא

  .הנביאלאליהו 

 

  ...והוא יושב ומחכה לו


