
 עוזי חיטמן   –ארץ הצבר  
  ארץ ושמיים ירק ומדבר

  ליד מגדל של מים בין שבילי עפר
  שם אני נולדתי, שם ליבי נשבר

 . ביום שבו לקחו לי את ארץ הצבר 
 

 אני עוד חי איתה  , היתה או לא היתה

 .כמו שהיא היתה תחזירו לי אותה 
  אני עוד חי איתה , היתה או לא היתה

 רץ הצבר את א  - תחזירו לי אותה 
 

  כובע טמבל חאקי, פוני ותלתל
  גזוז חמוץ מתוק, עמוד אחד חשמל

  סרט ופלאפל, בקושי חצי מיל

 . חלב בתוך בקבוק כל בוקר כרגיל 

 ... היתה או לא היתה     
 

  קיפקא וטיארה מעל צמרות ברושים
  בן לוקח בת בערב יום שישי

  גוגואים ודודס, יו יו, מחבואים

 . א סתם ילדיםהיינו "ילדודס" ול 
 ... היתה או לא היתה   
 נעמי שמר   -  נשים טובים א  

  תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב
  פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב

  בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות
  אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות

 

  אנשים טובים באמצע הדרך
  אנשים טובים מאוד

  אנשים טובים יודעים את הדרך
  ואיתם אפשר לצעוד

 

  איש אחד קנה לי ספר בן מאה שנה
  איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה

  ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה
  ומאז אני בדרך שרה במקומה

 ... אנשים טובים     
 

  איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר
  איש אחר יצמיח יער במורדות ההר

  הואישה טובה אחרת, אם יהיה קש

  - רק תצביע אל האופק ותבטיח ש

 ... אנשים טובים    
 

  וממש כמו צמחי הבר הבודדים
  הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים

  הרקיע מתבהר, וכבר אפשר לראות
  .אנשים על אם הדרך מחכים לאות

 ...אנשים טובים    
 
 
 
 
 

 נעמי שמר   –עוד לא אהבתי די  
  באלה הידיים עוד לא בניתי כפר

  א מצאתי מים באמצע המדברעוד ל
  עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך

  תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך
 

  הרוח והשמש על פני עוד לא אהבתי די -אי 
  עוד לא אמרתי די -אי 

  ואם לא, אם לא עכשיו אימתי
 

  עוד לא שתלתי דשא, עוד לא הקמתי עיר
  עוד לא נטעתי כרם על כל גבעות הגיר

  ל עשיתי ממש במו ידיועוד לא הכ
  ל ניסיתי, עוד לא אהבתי דיועוד לא הכ

 ... עוד לא אהבתי די -אי      
 

  עוד לא הקמתי שבט, עוד לא חיברתי שיר
  עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר

  יזיכרונותיאני עוד לא כתבתי את 
  עוד לא בניתי לי את בית חלומותי

 ... עוד לא אהבתי די -אי      
 

  ואף על פי שאת פה, ואת כל כך יפה
  ממך אני בורח כמו ממגיפה

  עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות
  את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת

 ...עוד לא אהבתי די -תביני, אי      
 אמיתי נאמן   –מיכאל קשטן   –ניגון עתיק  

  עוד נשובה אל ניגון עתיק
  והזמר ייף ויערב

  נשיק, נשיקעוד גביע משומר 
  .עיניים ולבב עליזי

 

  טובו, טובו אוהלינו
  כי מחול הפציע

  טובו, טובו, אוהלינו
  עוד נשובה אל ניגון עתיק

 משה וילנסקי   –יורם טהרלב    –בים בם בום  
 . בים בם בום , שני חברים הלכו בדרך

 . בים בם בום , אחד קיבל מכה בברך 

 . בים בם בום , אחד קיבל מכה בברך 

 . דיוק אבל בערך בים בם בוםלא ב
 

 , אמר חברו: לא נורא חבר

 . ישנן צרות גדולות יותר 
 

 . בים בם בום , התיישב אותו ביש גדא

 . בים בם בום , תחת עץ האבוקדה

 . בים בם בום , תחת עץ האבוקדה

 . בים בם בום קודם שם פרה עמדה

 ... אמר חברו       
 
 
 



 . בים בם בום , אז עלמה יפת עיניים

 . בים בם בום , רקה לו פרח משמייםז

 . בים בם בום , זרקה לו פרח משמיים
  בים בם בום   מים צנצנתיחד עם 

 ... אמר חברו      
 

 . בים בם בום  , מה סופו של זה הזמר

 . בים בם בום אם תירצו לשים לו גמר 

 . בים בם בום , אם תירצו לשים לו גמר 

 . בים בם בום , תדחפו לאוזן צמר 
 

  נורא, לא נורא חברלא 

 . ישנן צרות גדולות יותר 
 עוזי חיטמן   –כאן  

  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 
 

  י כאן נולדו לי ילדיכאן נולדת
  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

 . על חלקת האלוהים שלי

 ... כאן נולדתי  
 

  כאן את שולחני אני ערכתי
  ם פרח רענןפת של לח

  דלת לשכנים אני פתחתי 

 ." ומי שבא נאמר לו "אהלן

 ...כאן נולדתי  
 שלום פוסטולסקי   –יצחק שנהר    –קומה אחא  

 ,קּוָמה ֶאָחא, ֹסָבה ֹסב

 ,ַאל ָתנּוָחה, ׁשּוָבה ׁשֹוב

 ,ֵאין ָכאן ֹראׁש ְוֵאין ָכאן סֹוף

ֲעֹזב -ָיד ֶאל ָיד   !ַאל תַּ

 

ע ְויֹום ִיזְ  חיֹום ָׁשקַּ  ,רַּ

 ,ָאנּו ֵנֶפן ָאח ֶאל ָאח

ְך ְכרַּ ְכָפר ּוִמן הַּ  ,ִמן הַּ

ֶחְרֵמׁש ּוָבֲאָנְך  .בַּ
 
 
 
 

 עמוס ברזל   –אל ההורה  
 , חוזר הריקוד  ו יד ביד נרקודה 

 , קדימה במקצב סוער צעד ועוד צעד
  במעגל כולם צעד ועוד צעד קדימה

 .וכולם נשירה, כי השיר לא תם
 

 , אל ההורה עוד נחזורה כמו אל השירים 

 . מתנגן לו זה הזמר של אותם ימים

 , אל ההורה עוד נחזורה מסתלסל מוכר

 . משתנה לו זה הזמר אך הריקוד נשאר 
 

  יד ביד נרקודה והניצוץ עובר

 , תגברת הורה ה קדימה  םמעגלי
  מקצבים עברנו תלושים מעם אחר

 . ועל ריקוד ההורה לא נוותר

 ... עוד נחזורה  אל ההורה
 עממי -מן המקורות    –צדיק כתמר  

 . כארז בלבנון ישגה , צדיק כתמר יפרח 
 עוזי חיטמן   –נולדתי לשלום  

  אני נולדתי אל המנגינות 
  ואל השירים של כל המדינות

  גם למקוםלשון וְ נולדתי לַּ 

 . שלוםהמון שיושיט יד לְ למעט לַּ 
 

  אני נולדתי לשלום שרק יגיע
  ום שרק יבואאני נולדתי לשל

  אני נולדתי לשלום שרק יופיע

 . אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו
 

  אומה ולה שנים אלפייםנולדתי לְ 
  שמורה לה אדמה ולה חלקת שמיים

  והיא רואה צופה הנה עולה היום

  יפה זוהי שעת שלוםעולה שעה 

 ...אני נולדתי לשלום שרק יגיע    
 י טולדנו אב   –יורם טהרלב    –הורה  

 עוד מזהיב השדה שעזבנו אז 
 ל עוד הארץ נושאת יבו

 ועוד יפים הם הלילות בכנען
 ה טרם השמש עול 

 

 עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק 
 ל חסידה עוד רוגעת מע

 ועוד נישא הערפל בעמק 
  בין הזריחה והטל

 

  היי -ההיא עם ה  וגם ההורה
  קולה לא נדם קולה עוד עולה

  היי - ההיא עם ה כן גם ההורה
  .ליבי לעולם  שירה ממלא

 

  עוד שטים עננים על בתי העיר
  והים מלטף את החול

  ועוד נשמע איך בלבבות פועם לו

 . זמר ישן ומחול 

 ...וגם ההורה      



 מתתיהו שלם   –שיבולת בשדה  
  כורעה ברוח שיבולת בשדה

 . מעומס גרעינים כי רב
  יום כבר יפוח ובמרחב הרים

 . השמש כתם וזהב
 

  שורו בני כפרים, עורו הוי עורו
  על פני הכרים קמה הן בשלה כבר
  עת ראשית הקציר קיצרו שילחו מגל

 

 , זר חג עוטרת שדה שעורים תמה

 . שפע יבול וברכה 

 , בזוהר מזהרת לקראת בוא הקוצרים

 . חרש לעומר מחכה
 

  נירו לכם ניר הבו הניפו

 . עת ראשית קציר ,חג לקמה 
  קיצרו, שילחו מגל

 .עת ראשית הקציר
 עמנואל עמירן   –מן המקורות    –שאבתם מים  

 ממעייני הישועה ושאבתם מים בששון
 הממעייני הישוע ושאבתם מים בששון

 

 הוי מים בששון מים ,מים, מים, מים
 חיים אגמון   -יצחק קינן   –ים השיבולים  

  ים השיבולים שמסביב

 . שוט יצא הרוח על גליו ל

 , אלף חיוכים אלי שלח האביב

 . שמש חביבה יצאה לשוח 

 , על המיתרים המפיקים צלילי זהב

 . הם המזמרים אל מול התכלת

 , אלף מלאכים השרים שלום לסתיו 

 . נושקים ומלטפים פצעי שלכת

 ... לה לה לה     

 , גם האהבות באור נפלא 

 , שוב פורחות כולן בשדות הזמר 
  שלוחים אלייך, ילדה לבבותאלף 

 . זר שירים קטף לך משורר
 

 ." יש אומרים: "נפלא הוא ריחן של אהבות 

 ." יש אומרים: "אורן הוא ים של זיו

 , אלף ציפורים לקולך שיר מזמרות

 . יפית כה ילדתי מן האביב

 ... לה לה לה       
 

 .ים השיבולים, אלף חיוכים, אלף מלאכים    
 
 
 
 
 
 
 
 

 יגאל בשן   –הופה היי 
  ופה הופה הופה הופה הייה

  שיר איתנו את ההופה הופה היי
  צא לדרך אל תשכח כשאתה עצוב כל כך

  שיר איתנו את ההופה הופה היי
 

  אני כל כך אוהב להסתובב ולטייל
  בכל מקום בכל פינה שיש בארץ ישראל

  קיבוץ ועיר או כפר כנרת ומדבר
  ואז אני לוקח שיר אחד לדרך

 ... ה הופה הייהופה הופה הופ    
 

  הופה אל הנגב או אל הגליל
  הופה צליל גיטרה, מנדולינה וחליל

  כל פעם מחדש ואז אני נרגש
  שכל הילדים שרים איתי ביחד

 ... הופה הופה הופה הופה היי    
 

  הופה לא הרגשנו איך הזמן עובר
  הופה היי צריך ללכת למקום אחר

  ומי שכאן היה סוף למסיבה
  יי בקול ישיר איתנואת ההופה ה

 ... הופה הופה הופה הופה היי     
 אריס סאן   –יובב כץ    –סיגל  

  מים לא לגמתי עיניים לא עצמתי
  אוכל לא טעמתי חלמתי וחלמתי
  מול קרני הסהר את לבבי השחתי

 . אין אני אני מאז את לי סיגל
 

  תמתי סיגל סיגל חמדתי סיגל סיגל
  יגלעבד לך אני ס אדונך אני סיגל

  איך פתאום כל כך כל כך 

 .רק אותך אותך אותך 
 

  אמש עוד דהרתי כפרא על אופנוע
  אמש התפרחחתי בחוף ובקולנוע

  אמש עוד שרקתי אחרי כל בת ברובע

 . אין אני אני מאז את לי סיגל
 

  ...חמדתי סיגל סיגל
 

  לך אם תבקשיני אקטוף את הירח
  לך אבנה פה בית טובל בגן פורח

  ית עוד יעשו שמחילדים בב

 . הבנים שלי ומלכתי סיגל 
 

  תמתי סיגל סיגל חמדתי סיגל סיגל
  יגלעבד לך אני ס אדונך אני סיגל

  איך פתאום כל כך כל כך 

 .רק אותך אותך אותך 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


