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 ָמְלאּו ֲאָסֵמינּו ָבר ִויָקֵבינּו ַיִין 

 ָבֵתינּו הֹוִמים, הֹוִמים ִמִתינֹוקֹות 
  –ּוְבֶהְמֵתנּו ּפֹוָרה

 

 ָמה עֹוד ְתַבְקִשי ֵמִאָתנּו ְמכֹוָרה 
 ?ְוֵאין, ְוֵאין ֲעַדִין

 ָמה עֹוד ְתַבְקִשי ֵמִאָתנּו ְמכֹוָרה 
 ?ְוֵאין, ְוֵאין ֲעַדִין

 ידידיה אדמון  -לוין קיפניס    ,ַסֵלינּו ַעל ְכֵתֵפינּו .  2
 ,ַסֵלינּו ַעל ְכֵתֵפינּו
 ;ָראֵשינּו ֲעטּוִרים

 ,ִמְקצֹות ָהָאֶרץ ָבאנּו
 .ֵהֵבאנּו ִבכּוִרים

 

 ,ִמיהּוָדה, ִמיהּוָדה, ִמּׁשֹוְמרֹון
 – ִמן ָהֵעֶמק, ִמן ָהֵעֶמק ְוַהָגִליל

 ,ִבכּוִרים ִאָתנּו ,ּנּו ֶדֶרְך ָלנּוּפַ 
 !ַהְך, ַהְך, ַהְך ַבֹתף, ַחֵלל ֶבָחִליל

 

 ָשֵדינּו ְוַגֵּנינּו 
 ,ִהְבִשילּו ְיבּוִלים

 ְכָרֵמינּו, ִמְקשֹוֵתינּו 
 .ִבְכרּו ְּפִרי ִהלּוִלים

 

 ,ְתֵאִנים, ְתֵאִנים, ַתּפּוִחים
 – ֲעָנִבים, ֲעָנִבים ּוְשֵקִדים

 ,ִבכּוִרים ִאָתנּו ,ַּפּנּו ֶדֶרְך ָלנּו
 !ַהְך, ַהְך, ַהְך ַבֹתף, ַחֵלל ֶבָחִליל

 

 ,ַמה ֹטבּו ַמְעָגֵלינּו
 !ַמה ָיפּו ַהטּוִרים
 ,ִזְמַרת ָהָאֶרץ ָלנּו
 .ֵהֵבאנּו ִבכּוִרים

 

 ,ִמגֹוָלן, ִמגֹוָלן ִמָבָשן
 !ן ִמן ַהֶּנֶגב, ִמן ַהֶּנֶגב ְוַהַיְרדֵ 

 ,ִבכּוִרים ִאָתנּו ,ַּפּנּו ֶדֶרְך ָלנּו
 . ַהְך, ַהְך, ַהְך ַבֹתף, ַחֵלל ֶבָחִליל

 עמוס ברזל  -   חדווה פרידמן   -שבעה מינים  .  3
 חיטה נגדל בזיעת אפנו 
 ממנה נוציא את לחמנו 

 שעורה בשלה זהובה נקצור 
 בירה וגריסים ניצור. 

 

 גפן פרי ההילולים 
 גם ליין גם לצימוקים.

 תאנה טריה או גרוגרת 
 בכל מצב היא נהדרת 

 

 שבעה מינים, שבעה מינים
 שנתברכה בהם ארצינו 

 בסלים ובטנאים 
 ביכורים הבאנו. 

 

 רימון אדום בריא טעים 
 גם המיץ גם הגרגרים. 

 זית מוסקים ושמן יוצרים
 מזיתים שחורים וירוקים.

 

 התמר דבש מתוק כל כך 
 גם היבש וגם הלח 

 תמר גפן חיטה ושעורה 
 ת רימון ותאנה. זי
 ידידיה אדמון   –מן המקורות   – ְוַחג ָשבּועֹות ַתֲעֶשה ְלָך.  4

  ְוַחג ָשבּועֹות ַתֲעֶשה ְלָך
 .ִבכּוֵרי ְקִציר ִחִטים

 

 . ְבִרָּנה ִיְקֹצרּו ַהּזֹוְרִעים ְבִדְמָעה
 

  ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה
 !ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש

 דוד זהבי   –מן המקורות    –  ם ָעִסיס ְוִהִטיפּו ֶהָהִרי .  5
 , ְוִהִטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס

 .ַהְגָבעֹות ִתְתמֹוַגְגָנה-ְוָכל
 עמוס ברזל   –אורלי בינדר    –שבו שבועות  .  6

 , שבו, שבו, שבועות
 . בחג אוכלים הרבה גבינות

 , שבו, שבו, שבועות
 , פירות וירקות

 , שבו, שבו, שבועות
  נשמח בו עוד ועוד

 , ו, שבועותשבו, שב
 . לטעום ולהנות

 

 , חג השבועות הרי הוא חג מתן תורה
 לכבוד החג בני ישראל שמרו על טוהרה 

 , לא ידעו הם מה כשר, התורה עוד לא ניתנה
 לכן אכלו בני ישראל מאכלי גבינה. 

 ... שבו, שבו, שבועות       
 

 , התבואות כולן הבשילו אז ביום בהיר
 . ג קצירעל ראשו יונף מגל כי זהו ח

  על כתף אותן נשאו בשביל בין ההרים
 . ולכן קוראים לחג חג הביכורים

 ... שבו, שבו, שבועות      
 עמוס ברזל   –לוין קיפניס    –יֹום ֶשל ִזיו .  7

 יֹום ֶשל ִזיו, יֹום ֶשל אֹוָרה 
 .הּוא יֹום ַחג ַמַתן תֹוָרה 

 ַיַער, ֶכֶרם ְוִגָּנה 
 .ְמֵלִאים ִשיָרה, ִרָּנה

 

 , הֹו, ַאְך ֶזהּו ַחג ַהָּׁשבּועֹותהוֹ 
 .הֹו, הֹו, ַחג ַהָּׁשבּועֹות

 

 ַיַער, ֶכֶרם ְוִגָּנה 
 .ְמֵלִאים ִשיָרה, ִרָּנה

ִרים   ַמְקֵהלֹות ֶשל ִצּפֳּ
 .ִויָלִדים רֹוְקִדים, ָשִרים

 

 הֹו, הֹו, ַאְך ֶזהּו ַחג ַהָּׁשבּועֹות
 .הֹו, הֹו, ַחג ַהָּׁשבּועֹות

 

ִרים ַמְקֵהלֹות שֶ   ל ִצּפֳּ
 .ִויָלִדים רֹוְקִדים, ָשִרים
 ְוקֹוְטִפים ֵהם ִבְתרּועֹות 

 !ֶיֶרק ַרְך ְלָשבּועֹות
 

 הֹו, הֹו, ַאְך ֶזהּו ַחג ַהָּׁשבּועֹות
 



 עמוס ברזל   –  ' דברים כו   –  ושמת בטנא .  8
 והיה כי תבואו אל הארץ 

 ולקחת מראשית כל פרי האדמה 
 

 ושמת בטנא ושמת בטנא,
 כל פרי האדמה. 

 

 והלכת אל המקום אשר יבחר 
 אלוהיך  'ה

 והלכת אל המקום אשר יבחר 
 לשכן שמו שם.

 

 ושמת בטנא, ושמת בטנא
 כל פרי האדמה. 

 שרה לוי תנאי   –שמואל אבס   –ביכורים  .  9
 ,ְּפִרי ַגִּני ִהֵּנה ֵהֵבאִתי

 .ְמלֹוא ַהֶטֶנא ַרב ְּפֵאר
 ,יִבכּוִרים ֹּפה ֶהֱעֵליתִ 
 .ְוֹראִשי ָעַטְרִתי ֵזר

 ...ָלה, ָלה, ָלה
 

 ִמן ַהְכָפר מֹוִביל ָהִעיָרה 
 ,ֶבן רֹוִעים ָטֶלה ּוְגִדי
 :ְוִשיָריו ְבקֹול ָיִשיָרה
 !ִדיְדל, ִדיְדל, ִדיְדל ִדי

 ...ִלי, ִלי, ִלי
 

  –ֶבן ִאָכר ִמְּפִרי ַגֵּנהּו
 ,ְתֵאִנים ְוִרּמֹוִנים

 ל ִשְכֵמהּו ּוַבַסל לֹו עַ 
 .ֶתֱהֶמיָנה זּוג יֹוִנים

 ...לּו, לּו, לּו
 עמוס ברזל   –אברהם ברוידס    –זמר לשבועות  .  10

 ִשיר ַלַגְיא ְוַלְגָבעֹות 
 ,ַבְדָרִכים ַחג ָשבּועֹות

 !ַהָקִציר ִבְשֵדה ְתבּואֹות
 

 ,ְבַטְנֵאנּו ֹכל ָוֹכל 
 ְיָרקֹות, ִעְנֵבי ַהְכחֹול 

 ! יֹוָנה ְוַתְרְנגֹול ְגִדי, 
 

 ִבכּוֵרי ָעָמל ָוִגיל 
  –ְלִציֹון ִמְנָחה נֹוִביל

 !ַהְך ַבֹתף ּוֶבָחִליל 
 

ִלים ּוְפִרי ִאיָלן  , ִשבֳּ
  ,–ְדַבש ְוַזִית ַרֲעָנן

 !ִלְבָרָכה ָכל ַהִּמְטָען
 

 ... ִבכּוֵרי ָעָמל ָוִגיל
 חיים אגמון   –יצחק קינן    –ים השיבולים  .  11

  ים השיבולים שמסביב
 . על גליו לשוט יצא הרוח

 , 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 

 , ב פורחות כולן בשדות הזמר שו
  אלף חיוכים שלוחים אלייך, ילדה

 . 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        

 .אלף מלאכיםים השיבולים, אלף חיוכים, 
 עמוס ברזל   –אברהם שלונסקי    –שיר עיטור  .  12

  –ֶדֶרְך ַּפּנּו, ִהֵּנה ָבאנּו
 .קֹול ָהמֹון חֹוֵגג כָֻּלנּו

 ,ָהָאֶרץ-ַחג ַהיֹום ִלְפִרי
 .ַגן ָוֶכֶרם ְוָשדֹות 

 

  –ְמלֹוא ַהַסל ֲהלֹום ֵהֵבאנּו
 .ְמלֹוא ַהֶטֶנא ִבכּוֵרינּו

 ץ ָהָארֶ -ַסל ָוֶטֶנא ְּפִרי
 .ְנַעְטֵרם ָכבֹוד

 

 ,ֶזה ַטְנֵאנּו ּוַנַעְטֵרהּו ,ֶזה ַסֵלנּו ְוַנְנֵוהּו
 .ָשֶדה-ִבכּוֵרי ֶזה ַסֵלנּו, ֶזה ַטְנֵאנּו

 מתתיהו שלם   –שיבולת בשדה  .  13
 ִשֹבֶלת ַבָשֶדה 
 כֹוְרָעה ָברּוחַ 

 .ֵמֹעֶמס ַגְרִעיִנים ִכי ַרב
 ּוְבֶמְרַחב ָהִרים 

 חַ יֹום ְכָבר ָיפּו
 .ַהֶּׁשֶמש ֶכֶתם ְוָזָהב

 עּורּו הֹוי עּורּו 
 שּורּו ְבֵני ְכָפִרים 

 ָקָמה ֵהן ָבְשָלה ְכָבר 
 ַעל ְּפֵני ַהָכִרים 

 ִקְצרּו ִשְלחּו ַמָגל 
 ֵעת ֵראִשית ַהָקִציר 

 

 ְשֵדה ְשעֹוִרים ַתָּמה 
 ,ֵזר ַחג עֹוֶטֶרת

 .ֶשַפע ְיבּול ּוְבָרָכה
 קֹוְצִרים ִלְקַראת בֹוא הַ 
 ,ְבֹזַהר ַמְזֶהֶרת

 .ֶחֶרש ָלֹעֶמר ְמַחָכה 
 ָהבּו ָהִניפּו 

 ִנירּו ָלֶכם ִניר 
 ,ַחג ַלָקָמה

 .ֵעת ֵראִשית ָקִציר
 ִקְצרּו, ִשְלחּו ַמָגל 

 .ֵעת ֵראִשית ַהָקִציר
 
 
 
 
 
 



 דובי זלצר   –יחיאל מוהר    –הורה האחזות  .  14
 , יודע חקלאי פיקח

 , והוא הנחיל זאת לצבא 
 , זן יש לשבחשאת ה

 ] היטיב בהרכבה] . ולהיטיב בהרכבה
 

 , הוחלט ונלקחה שיבולת
 , חרבות -הירכיבוה 

 , חמרה, חמרה המערבולת 
 ]הנח"ל לשדות] . יצא הנח"ל לשדות

 

 , הורה כרוב והורה תרד 
 ! עגבניה עלי כידון

  הורה נח"ל מסחררת
 ! הורה חסה, הורה צנון
 , הורה טנק רתום לפרד

 , התות הורה סיירי 
 , הורה נח"ל מסחררת

 . הורה האחזות
 

 , יקום חייל למשך זרע
 . וחקלאי יקלע אל בול
  יש נח"ל שיודע הרה
  [כדי לתת יבול] . לזרום כדי לתת יבול

 

 , זה פרושו של משק עזר
 . ככה ייכתב בדו"ח

  כל השקאה של צנון וגזר 
 ] רק אל תעשה לי ברוך] . היא השקעה לזמן ארוך

 

 ... ב והורה תרד הורה כרו
 

 , כאן שיבולים עומדות במתח
 . כל עץ זקוף כמו חייל

  והתמצאות יפה בשטח
  [יוכיח הבצל] . יוכיחו ערוגות בצל

 

 , ראשי כרובים עומדים אין רחש
 , זבוב על אף אין מגרש

  כאן בשורות עובר מין לחש
  [יוכיח החמש] . ההאחזות חמש חמש

 ...הורה כרוב והורה תרד      
 אליהו גמליאל   –מן המקורות   –  ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש.  15

 . ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש
 נעמי שמר   –האורח  .  16

  אם בשער יש אורח
  שנחת מעבר ים
  מה נציע לאורח

 ? בבואו משם
 

  טנא ירוק, פרח לבן
  יין אדום, פת במלח

  זה מה שיש
 . שב איתנו כאן

 

  שב איתנו, זה הבית
  ברתריס פתוח למד

  שב איתנו כבן בית
 . לא כהלך זר

 ... טנא ירוק      

  והלב הזה הפתי
  שאף פעם לא יחכים

  שוב נדלק ושוב הריע
 . אל המרחקים

 ... טנא ירוק     
 

  האורחים הולכים הביתה 
  תריס פתוח שוב נסגר

  השולחן נעור וריק
 . וזה מה שנשאר

 ...טנא ירוק    
 לוי שער   –רחל    –שי  .  17
  ולל כגפןאע

  שארית הרחש
  ואשלח מנחה לך

  מזמרת לבי
  כל שיד העצב

  לא עקרה משורש
  הזעם-שקדים

  לא שדף עוד בי
 

  ארפד הטנא
  זכרונות כנרת

  ורד שמי הבוקר
  בין עצי הגן

  זהב הצהרים
  במרחב רוגע
  ולילך הערב
  על הרי גולן

 

  זכר ליל הסהר
  על חלקת המים

  זו תרועת האושר
  ימי בעלות

  כבשני תולעת
  בה אקשור הטנא

  ואשלח אליך
 ?התשמח לשי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מני גל   –פז  -יעקב גל  –הללויה  .  18
  אדם חוזר וקציר יומו

 , צנוע הוא ודל
  ועל גבו צרות החול
 . עומסות לו כמגדל

  ולפניו רואה פתאום
  את שתי עיניה של ביתו

  והוא אז שר, והן איתו
 . שרות הללויה 

 

  הללויה, וזה השיר
  ולה מכל פינות העירע

  כשהאדם ושתי עיני ביתו
 . שרים הללויה

 

  בונה אדם את בנייניו
 , מהבל וקלפים

  יום יום טורח ועמל
 . יום יום הם נטרפים

  אבל אל מול חורבן קלפיו
  עולה השמש מעליו

  והוא אוסף אותם אליו
 . ושר הללויה

 

  הללויה וזה השיר
  עולה מכל פינות העיר

  ף את כל קלפיוכשהאדם אוס 
 . ושר הללויה

 

  פרושים ימי בפני האל
  יודע הוא דרכי

  וכל שירי כמו תפילות
 . שולחו למרחקים

  וכשיגיע סוף התוואי
  אנעל בשקט את חיי
  ושיר חדש צעיר וחי

 . יושר הללויה
 

  הללויה וזה השיר
  עוד יעלה בכל העיר

  והוא חדש והוא צעיר וחי
 .ושר הללויה


