
 

  

 

 



 

 זמנים היו
 דמארי שושנה

 חפר חיים: מילים
 וילנסקי משה: לחן

 

 , האח מול אל תשב ועוד, היום יבוא

 , כחטוטרת כפוף יהיה הגב וגם

 , ח"בפלמ בימיך אז ותיזכר

 . מקטרת עישון אגב זאת על ותספר

 

 , הטף ישב ומסביב, ומסביב

  בשנים מופלגת היא גם ואישתך

 , האף את ותקנח דמעה תזיל

 ... זמנים היו, זמנים היו: ותיאנח

 

 , זמנים היו

 , ישבנו במשלט אז

 , זמנים היו

 , ואהבנו לחמנו

  - להכיר אין דבר עכשיו

 , עיר יושבת המשלט על

 ... זמנים אותם בזכות אולי

 

 , וקרב כיבושים על אזי ותספר

 : בלחש יעיר הילדים בין והקטן

 , המצב את שהציל סבא זה, ובכן

 ... נחת יש, באמת, באמת שכזה מסבא

 , החשופה זרועך את תראה ואז

  משנים שהגלידה צלקת ובה

 , ריפאה אז סבתא הן זאת את, ותחייך

 ... זמנים היו, זמנים היו - ומאז, נו

 

 ... זמנים היו

 

 , לדבר קצת תוסיף ועוד תמשיך ואם

 , מזקין, צרוד בקול תטיף מוסר וגם

  יתנער חיש שביניהם הבכור, פתאום

 ?... מבין אתה מה, סבא, אח: ויענה

 

 , מדבק חולי שזהו תדע ואז

 , הבנים הם צודקים אולי, תחשוב ואז

  -, צודק אני גם הייתי בשעתו

 ... זמנים היו, זמנים היו... עכשיו אבל

 

 ...זמנים היו

 



 

 על כל אלה

 נעמי שמר :מילים ולחן
 

 , העוקץ ועל הדבש על

 , והמתוק המר על

  התינוקת בתנו על

 . הטוב אלי שמור

 

 , המבוערת האש על

 , הזכים המים על

  הביתה השב האיש על

 . המרחקים מן

 

 , אלה כל על, אלה כל על

 . הטוב אלי לי נא שמור

 , העוקץ ועל הדבש על

 . והמתוק המר על

 , נטוע תעקור נא אל

  התקווה את תשכח אל

  ואשובה השיבני

 . הטובה הארץ אל

 

 , הבית זה על אלי שמור

 , החומה על, הגן על

  פתע מפחד, מיגון

 . וממלחמה

 

 , לי שיש המעט על שמור

  הטף ועל האור על

  עוד הבשיל שלא הפרי על

 . ושנאסף

 

 ... אלה כל על

 

 , ברוח אילן מרשרש

 , כוכב נושר מרחוק

  בחושך ליבי משאלות

 . עכשיו נרשמות

 

  אלה כל על לי שמור, אנא

 , נפשי אהובי ועל

  הבכי על, השקט על

 . השיר זה ועל

 

 ...אלה כל על
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 העמק שיר
  אריק איינשטיין

 נתן אלתרמן מילים:
  דניאל סמבורסקי לחן:

 

  ליגע מנוחה באה

 . לעמל ומרגוע

  משתרע חיוור לילה

 . יזרעאל עמק שדות על

 , מעל ולבנה מלמטה טל

 . נהלל עד אלפא מבית

 

  מליל לילה מה, מה

  ביזרעאל דממה

  תפארת ארץ, עמק נומה

 . משמרת לך אנו

 

 , הגלבוע בהר אופל

 . צל אל מצל דוהר סוס

 , גבוה עף זעקה קול

 . יזרעאל עמק שדות על

  נפל שם זה ומי ירה מי

 . ונהלל אלפא בית בין

 

 ... מה, מה

 

 

 , מתנועע הדגן ים

 , מצלצל העדר שיר

 , ושדותיה ארצי זוהי

 . יזרעאל עמק זהו

  ותהולל ארצי תבורך

 . נהלל עד אלפא מבית

 

 ...מה, מה
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 פה בארץ חמדת אבות

  שולי נתן

 ישראל דושמן :מילים

 חנינא קרצבסקי :לחן

 

 

  בארץ חמדת אבות פה

  תתגשמנה כל התקוות

 , פה נחיה ופה ניצור

 . חיי זוהר חיי דרור

  פה תהא השכינה שורה

 . פה תפרח גם שפת התורה

 

  נירו ניר ניר ניר

  שירו שיר שיר שיר

  גילו גיל גיל גיל

 . כבר הנצו ניצנים

 

  נירו ניר ניר ניר

  שירו שיר שיר שיר

  גילו גיל גיל גיל

 .עוד יבואו זרעונים
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 ואולי

 רחל: מילים

 יהודה שרת: לחן

 
  מעולם הדברים היו לא, ואולי

  השכמתי לא מעולם, ואולי

 , לגן שחר עם

 . אפי בזיעת לעבדו

 

  ויוקדים ארוכים בימים, מעולם

  קציר של( ויוקדים ארוכים)

  אלומות עמוסת עגלה במרומי

 . בשיר קולי נתתי לא

 

  טהרתי לא מעולם

  ובתום שוקטה בתכלת

  שלי כינרת הוי שלי כינרת של

 ?חלום חלמתי או ההיית
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 בדרך התבור

  דקלון

 בנימין אביגל: מילים

 שלמה וייספיש: לחן
 

  לבדי הלכתי התבור בדרך

 . פרסה קול שמעתי מאחורי

  לידי ראיתי, ראשי את הפניתי

 . סוסה גב על ישוב צעיר רוכב

 " להרים: "עניתי -?" ילדה לאן: "שאל

 . הרים סוסתו על אותי והוא

 
  רז לי נגלה אז ומיני

 . שבה לבבי את דהר שבמשעול זה כי

 
  סערה כרוח בהרים דהרנו

  וגיא הר גם כיסתה אפלה עד

 , נערה: "לי ושח נעצר לפתע

 . עדרי אל חוזר כעת אני

  -" שנית למחרת כאן אשובה חכי

 . פראית בדהרה ונעלם

 
 ... רז לי נגלה אז ומיני

 

  המחרת ביום שנית חזר והוא

  בקר ראשי פסעו מאחוריו

  עמד ולצידי רכב לעברי הוא

  העפר את ניער מאוכפו

 , עלמתי, אלייך שוב חזרתי: "ושח

 ". סוסתי על נדהר, שנית עלי

 
 ...רז לי נגלה אז ומיני
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 שושנה שושנה

  יפה ירקוני

 חיים חפר :מילים

 עממי איטלקי :לחן

 

  שושנה, שושנה, שושנה

 , ענן אל נישא ירח

  - שושנה, אלייך כמוהו

 . קפיטן יפליג עוד בים

 

 , חרק התורן, סוער ים היה

 , ונשחק כמעט הספינה חרטום

  - התגבר העניין כל על יוסקה אך

 : זימר כה עליז וזמר

 

 ... שושנה, שושנה, שושנה

 

 , כוסית עוד הרים דן" עשרה שלוש"ב

 : המשחית ספינות הגיחו ולפתע

 " נסתדר, מעלש: "אמר דני אך

 : זימר כה עליז וזמר

 

 ... שושנה, שושנה, שושנה

 
 
 

 

  עלובה מאוד פיגורה זאת יתהיה

 , הובא לקפריסין הגוץ שמוליק עת

  - הגדר אחרי ישב עת גם אך

 : זימר כה עליז זמר הוא

 

 ... שושנה, שושנה, שושנה

 

 , לסוף הגיע הימים מסע

 . החוף מן אורות, מעה'ג עם סירות

  - הסתער איש כל שושנה אל ואז

 : זימר כה עליז וזמר

 

 ...שושנה, שושנה, שושנה

 
 
 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=539&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=396&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=396&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=807&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=807&lang=1


 

 טומבללייקה

 עממי: מילים ולחן
 

  החלוץ עושה, עושה מה

  לקיבוץ בא הוא, בא כשהוא

  לאכול רוצה, לקיבוץ בא הוא

 . תרנגול גונב, הלול אל נכנס

 

  טומבלליקה טומבליי טומבליי

  טומבלליקה טומבלי טומבלי

  טומבללי, טומבלליקה

 . נושן זמר בלליקה נגני

 

  החלוץ עושה, עושה מה

  לקיבוץ בא הוא, בא כשהוא

  לאכול רוצה, לקיבוץ בא הוא

 . הכל שוכח, בחורה רואה

 

 ...טומבליי טומבליי
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 חורשת האקליפטוס

  שולי הרולד

 נעמי שמר: מילים ולחן

 , וצעירה יפה הנה באה כשאמא

 . בית לה בנה גבעה על אבא אז

  עברה מאה חצי, האביבים חלפו

 . בינתיים שיבה הפכו ותלתלים

 
 , קרה לא מאומה כמו ירדן חוף על אבל

 : התפאורה אותה וגם הדומיה אותה

  הסירה, הגשר, האקליפטוס חורשת

 . המים על המלוח וריח

 
 , התינוקות עדת יורדת הנה בשביל

  רגליים ישכשכו בירדן הם

  לשחות למדו וכבר הילדים גדלו

 . בשניים חותרים הנעורים ובני

 
 ... ירדן חוף על אבל

 
  התותחים רעמו לירדן מעבר

  הקיץ בסוף חזר והשלום

  לאנשים היו התינוקות וכל

  בית הקימו הגבעה על ושוב

 
 ...ירדן חוף על אבל
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 לחיי העם הזה

  יהורם גאון

 חיים חפר: מילים

 דובי זלצר: לחן
 

  השנה כל המפולג הזה העם

  סכנה מריח כשהוא קם הוא כיצד

  ילי'צ ועד מנורבגיה הוא מתעורר איך

  לי מי לי אני אין אם ... ש יודע הוא כי

 
 ... אה

  הזה העם, הזה העם לחיי

 , הזה העם

 , כזה שהוא טוב שכמה

 ! כזה שהוא

  הזה העם לחיי

 ! כזה שהוא טוב שכמה

 
  לעזרה הוא נחלץ מתי הזה העם

  צרה יש או אתגר שיש רואה כשהוא

  סקטור ואין אז סיעה אין, אז מפלגה אין

 ! בטרקטור אותו תזיז לא היעד ומן

 
 ... אה

 ... הזה העם לחיי

 

  להתבייש בלי נא ושתו כוס הרימו

  האש מול אל שעמד הנוער מול אל

  - הייקים לבני, יר'אלג לבני, תימן לבני

  הדיסקוטקים ולבני עקיבא לבני

 
 .. אה

 ... הזה העם לחיי

 
  שנה עשרים לפני נכתב הזה השיר

  במדינה פה תמימים היו הכל כשעוד

  לסבתא תספר תלך יאמרו היום

 שוב זאת נשיר יבוא ויום והלוואי
 ! בצוותא

 
 ... אה

 ...הזה העם לחיי
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 הבה נגילה

 אברהם צבי אידלסון: מילים
 עממי: לחן

 
 הבה נגילה, הבה נגילה

 הבה נגילה ונשמחה.

 הבה נרננה, הבה נרננה,

 הבה, הבה נרננה.

  עורו אחים בלב שמח.



 

 הפינג'אן

  יפה ירקוני
 חיים חפר: מילים

 עממי ארמני: לחן

 , קרירה נושבת הרוח

 , למדורה קיסם נוסיפה

  ארגמן בזרועות וכך

 , כקורבן יעלה באש

 , מלבלבת שירה, מהבהבת האש

 ... אן'הפינג סובב, לו סובב

 
 : תלחש לקיסם האש

  באש פנינו כה אדמו

  תותן תגבורת לנו אם

 , שבגן ענף בדל מכל

 , חרש אזי ישיר קרש וכל עץ כל

 ... אן'הפינג סובב, לו סובב

 
 . שבחים תוספת בלא, וזאת

 : המלכים משקה מלאכת

  יותן בו וסוכר קפה

  הקנקן מחצית - ומים

 , מים קצת הוסיפו - פעמיים ירתח

 ... אן'הפינג סובב, לו סובב

 
  - ירתח חיש בשלישית ואם

 , וישמח יחרד הלב

 

 

 : הנושן הפסוק יחזור

 . מוכן כבר הקפה הנה

 , ריח יש, טעם יש: ונשבח נשתה

 ... אן'הפינג סובב, לו סובב

 
 , לאט הספל מן נגמע

 ... יזבט'צ כבר מספרים הנה

 , זמן עליו שעבר סיפור

 ... זקן מצמיח בשקט

 , רותח שוב קנקן - מתפתח הבלוף

 ... אן'הפינג סובב, לו סובב

 
 , אליו איך אן'הפינג נזכר

 , מקרב הגיעו ה'החבר

 : רטן י'ינג'הג מוטקה איך

 ... לכאן כבר יחזור לא אחד

 , בעצב הוא סובב קצה אין בדמע

 ... אן'הפינג סובב, לו סובב

 
 , ודורות יעברו שנים

 , ומדורות וגשרים גבולות

  יובן לא לעולם לזר

  - נוגן הזמר טעם מה

  - בה יזכר תמיד ורזרבה צנחן

 ...אן'פינג של נצחית" נגלה"ב
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 זמר נודד

  שמר נעמי: מילים ולחן

 

 הדרך ארוכה היא ורבה, רבה

 הדרך ארוכה היא ורבת הדר

 סופה, סופהכולם הולכים בדרך עד 

 כולם הולכים בדרך עד סופה המר

 

 אבל אני, אבל אני, לבד לבד צועד

 הללו הללויה הללו

 ושר אני ושר אני, שירי זמר נודד

 הללו הללויה הללו

 

 אחד נשא פניו אל הזהב, הזהב

 אחד נשא פניו אל הזהב הטוב

 אחר מצא ילדונת שתאהב, תאהב

 אחר מצא ילדונת שתאהב אותו

 

 אבל אני...

 

 איני רוצה לי בית עם שדה, שדה

 איני רוצה לי בית עם שדה ירוק

 כי כל שכרי קולכם אשר עונה, עונה

 כי כל שכרי קולכם אשר עונה בשחוק

 

 קולי ישיר, קולי ישיר,

 אבל אתם לו הד

 הללו הללויה הללו

 אבוי לשיר, אבוי לשיר,

 אם אין לו, אין לו הד

 הללו הללויה הללו

 

 אילן בצד הדרך אט ישחיר, ישחיר

 אילן בצד הדרך אט ישחיר מאוד

 כבו הפנסים בכל העיר, העיר

 כבו הפנסים בכל העיר הזאת

 

 אבל אני...
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 כלניות

  שושנה דמארי

 אלתרמןנתן : מילים

 משה וילנסקי: לחן
 

  יוקדת בהר שקיעה, בא הערב

 : עיני ורואות חולמת אני

  יורדת קטנה נערה הגייאה

 . הגיא לוהט כלניות ובאש
 

  לה תלקט היא לצרור הפרחים את

  בטל המתכסים ובשבילים

 : לה וקוראת נחפזת היא אמא אל

 ! בסל לך הבאתי מה הביטי
 

 , כלניות, כלניות

  אדמוניות אדמדמות כלניות

 , כלניות, כלניות

 . חינניות מטוללות כלניות
 

  ותדעכנה תבערנה בהר שקיעות

  תפרחנה תמיד כלניות אבל

  ותסערנה תהמנה לרוב סופות

  תבערנה תמיד כלניות אבל
 

 ... כלניות, כלניות
 

  יוקדת השקיעה שוב עוברות שנים

  די בלי יפתה גדלה הנערה

  יורדת ליבה בחיר עם הגיא אל היא

  בגיא פורחות כלניות ושוב

 
  ידיים ליבה בחיר אליה מושיט

  מטל וטלולה צוחקת והיא

  הנשיקותיים בין לוחשת אליו

  בסל פה הוספתי מה נא הבט
 

 ... כלניות, כלניות
 

  תשכחנה הוי האהבה שבועות

  תפרחנה כלניות תמיד אבל

  הן עשן כמו כלות השבועות כי

  הן אותן תמיד כלניות רק אך
 

 ... כלניות, כלניות
 

 . יוקדת בהר שקיעה, עברו שנים

 . ידידי, סבתא כבר הנערה

  יורדת לגן נכדתה כבר הנה

 . בגיא פורחות כלניות ושוב

 
 : אליה הנערה וכשקוראת

 ," לך הבאתי מה סבתא הביטי"

  עיניה זוהרות ודמע מצחוק

 : נשכח מזמור שיר זוכרת והיא
 

 ... כלניות, כלניות
 

  גמר בלי חולפים באים הדורות, כן

 . וזמר כלנית יש דור לכל אך

  ורעם סופות בין אם האיש אשרי

 . פעם רק לו, לו הכלנית פרחה
 

 ... כלניות, כלניות
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 ירושלים של זהב

 נעמי שמר: מילים ולחן

 
  כיין צלול הרים אויר

  אורנים וריח

  הערביים ברוח נישא

 . פעמונים קול עם

 
  ואבן אילן ובתרדמת

  בחלומה שבויה

  יושבת בדד אשר העיר

  חומה ובליבה

 
  זהב של ירושלים

  אור ושל נחושת ושל

  שירייך לכל הלא

  כינור אני

  זהב של ירושלים

  אור ושל נחושת ושל

  שירייך לכל הלא

  כינור אני

 
  המים בורות יבשו איכה

  ריקה השוק כיכר

  הבית הר את פוקד ואין

 . העתיקה בעיר

 
  בסלע אשר ובמערות

  רוחות מייללות

  המלח ים אל יורד ואין

 . יריחו בדרך

 
 ... זהב של ירושלים

 
  לך לשיר היום בבואי אך

  כתרים לקשור ולך

  בנייך מצעיר קטונתי

 . המשוררים ומאחרון

 
  השפתיים את צורב שמך כי

  שרף כנשיקת

  ירושלים אשכחך אם

  זהב כולה אשר

 
 ... זהב של ירושלים

 
  המים בורות אל חזרנו

  ולכיכר לשוק

  הבית בהר קורא שופר

 . העתיקה בעיר

 
  בסלע אשר ובמערות

  זורחות שמשות אלפי

  המלח ים אל נרד נשוב

 . יריחו בדרך

 
 ...זהב של ירושלים
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 איפה הן הבחורות

  יהורם גאון

 יוסי גמזו: מילים

 עממי רוסי: לחן

  והוצאנו - חור היה כשבגרוש

 , וכבישים ביצות על הזמן את

  - בארצנו חתיכות היו לא

 !!! נשים, חביבי יא, היו אך

 
 , הן איפה, איפה! אח

 , ההן הבחורות

 , והסרפן" קוקו"ה עם

 . והשבריה הטוריה עם

 ?!... אותן רואים לא כבר למה

 
 , ממעל כך, רוכבות אז היו הן

 ". השומר" אגודת סוסי על

 , הבעל על רוכבות הן - כיום אך

 ... אחר עסק כבר זה - וחמור

 
 ... הן איפה, איפה! אח

 
 

 " פרבלום" בחזה טמנו הן

 . אש לשעת רימונים וכמה

 , כאלו יש מחשופים - כיום אך

 ... שיש מה נכנס שבקושי

 
 ... הן איפה, איפה! אח

 
  פושקין את הגורן על קראו הן

 ! בזמן בו, הלב את וקרעו

  כי, בפירוש שונה זה - כיום אך

 ... יןילענ ניגשות מיד הן

 
 ...הן איפה, איפה! אח
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 קטיושקה

 הגבעטרון

 איסקובסקי מיכאל: מילים

 בלנטר מטביי: לחן

 פניאל נח: תרגום

 

 

  תפוח וגם אגס לבלבו

  הנהר את כיסו ערפילים

  לשוח יצאה אז וקטיושקה

  ונהדר תלול חוף אלי

  לשוח יצאה אז וקטיושקה

 . ונהדר תלול חוף אלי

 

  כמיה בלב שרה העלמה

  מכל הערב זה שירה את

  המתגעגע נפשה אהוב על

  מכל יקרות לה איגרותיו

  המתגעגע נפשה אהוב על

  .מכל יקרות לה איגרותיו

 



 

 קום והתהלך בארץ

  יהודה אליאס

 יורם טהרלב: מילים

 יאיר קלינגר: לחן
 

  בארץ והתהלך קום

 . ובמקל בתרמיל

  בדרך תפגוש וודאי

 . ישראל ארץ את שוב

  דרכיה אותך יחבקו

 , הטובה הארץ של

  אליה אותך תקרא היא

 . אהבה ערש אל כמו

 

 , הארץ אותה אכן זאת

  האדמה אותה זו

  הסלע פיסת ואותה

 . בחמה הנצרבת

  לאספלט ומתחת

 , הראווה לבנייני

  המולדת מסתתרת

 . וענווה ביישנית

 

 ... בארץ והתהלך קום

 
 
 
 

 

  הזית עצי וכרמי

  המעיין ומסתור

  חלומה על שומרים עוד

 . הישן וחלומנו

  הר על אודמים וגגות

 , השבילים על וילדים

  הלכנו שבו במקום

 . ותרמילים חגור עם

 

 ...בארץ והתהלך קום
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 רבותי ההיסטוריה חוזרת

  יפה ירקוני

 חיים חפר: מילים

 שמואל פרשקו: לחן
 

  חוזרת ההיסטוריה, רבותי

 . נשכח לא, אבד לא דבר שום

  עופרת גשם תחת, נזכור עוד

 . ח"הפלמ צעד בסוריה איך

 

 , נשכחה לא אותך אף עלמין אל

 , הרחבים הדרום שדות אל עת

  - נשלחה פלוגונת הנגב אל

 . לרובים כתחליף מקלות עם

 

 : לנכד הסבתא ומספרת

 , נחוץ בו שלפעול מקום כל

 , ללכת חניק"לפלמ אומרים שם

 . בקיבוץ כפקק הם וחייו

 

 
 

 

  נשמעו עת בקהיר יריות

 , האסון איים מבית עת

  נקראו חברינו העיר אל

 ". סזון"ה - שם להם וקורא

 

 , לנכד הסבתא ומסיימת

 : למולו כפופה ויושבת

 , ללכת כבר יכול הכושי, כן

 .שלו את עשה הכושי כי
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 רותי

  הדודאים

 חיים חפר: מילים

 עממי רוסי: לחן

 

  מזכרת נושא גל כל לי

 , החוף מן, הבית מן

  צמרת יפי העצים מן

 . חלוף בת שלכת וזהב

 

  - ושוטי, ספינה, הנשאי

  הכיסופים רבים מה

 , רותי ושמה יש נערה לי

 . החופים באלה המצפה

 

  כשמיים עיניה תכול

 . כלהבה מבטה

  השפתיים נשקתי אך לו

 . אהבה זאת מה ידעתי אז

 

 , חורקת הספינה, סער

 . גל אל מגל תקפץ

  צוחקת היא רעם עם אלי

 .תלתל תפרע לי רוח ועם
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 חי

 
 אהוד מנור : מילים

 אבי טולדנו : לחן

 

 שמעו אחי,

 אני עוד חי

 ושתי עיני עוד נישאות לאור.
 

 רבים חוחי

 אך גם פרחי

 ולפני שנים רבות מספור.
 

 אני שואל

 ומתפלל

 טוב שלא אבדה עוד התקווה.
 

 עובר מזמור

 מדור לדור,

 כמעיין מאז ועד עולם
 

 אני שואל...
 

 חי, חיחי, 

 כן, אני עוד חי.

 זה השיר שסבא

 שר אתמול לאבא

 והיום אני.

 

 חי, חי, אני עוד חי,

 עם ישראל חי.

 זה השיר שסבא

 שר אתמול לאבא

 והיום אני.
 

 הומים ימי חי חי

 ולילותי חי חי

 ובשמי עמוד האש עוד קם.
 

 אשיר בלי די, חי חי

 אפרוש ידי חי חי

 לידידי אשר מעבר ים.
 

 אני שואל...

 חי, חי, חי...
 

 שמעו אחי,

 אני עוד חי

 ושתי עיני עוד נישאות לאור.
 

 אז כה לחי

 לכל אורחי

 ולבני המבקשים לחזור.
 

 אני שואל...

 חי, חי, חי...



 

 לשלום שיר

 יענקל'ה רוטבליט: מילים

 יאיר רוזנבלום: לחן

 

 תנו לשמש לעלות

 לבוקר להאיר,

 הזכה שבתפילות

 אותנו לא תחזיר.

 

 מי אשר כבה נרו

 ובעפר נטמן,

 בכי מר לא יעירו

 לא יחזירו לכאן.

 

 איש אותנו לא ישיב

 מבור תחתית אפל,

 כאן לא יועילו

 לא שמחת הניצחון

 ולא שירי הלל.

 

 לכן, רק שירו שיר לשלום

 אל תלחשו תפילה

 מוטב תשירו שיר לשלום

  בצעקה גדולה.

 תנו לשמש לחדור

 מבעד לפרחים.

 אל תביטו לאחור,

 הניחו להולכים.

 

 שאו עיניים בתקווה,

 לא דרך כוונות

 שירו שיר לאהבה

 ולא למלחמות.

 

 - אל תגידו יום יבוא

 הביאו את היום!

 כי לא חלום הוא

 ובכל הכיכרות

 הריעו רק שלום!

 

 לכן, רק שירו שיר לשלום...



 

 התקווה

 אימבר הרץ נפתלי: מילים

 עממי: לחן

  פנימה בלבב עוד כל

  הומייה יהודי נפש

  קדימה מזרח ולפאתי

 . צופיה לציון עין

 

  תקוותינו אבדה לא עוד

  אלפיים שנות בת התקווה

  בארצנו חופשי עם להיות

  וירושלים ציון ארץ

 

 

 

 


