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שלום על ישראל 
מילים: דודו ברק

לחן: אפי נצר

הדליקו אור ברחובות ושיר זמרו בעיר 
מחר על פני כל התקוות יפציע יום בהיר 

משובכים יגביה אז ריבוא יוני לבן 
ושמש נקיה מפז תקרא מתוך ענן. 

שלום שלום שלום על ישראל 
אמרו אמרו שירי הלל שלום שלום על ישראל. 

כשיאיר יום של זהב בהר וברמה 
חידלו לכם מאש וקרב אנשי המלחמה 

עדו זרים אלפי גוון ובואו בשירה 
עם נערות הכרך כולן לעיר המוארה. 

שלום שלום שלום על ישראל... 

אם למחר שלום יבוא עד תמו הדורות 
מן הרמה עד הר נבו הדליקו מדורות 

אז הר להר שלום יאמר ואור גדול יהל 
ויום חדש יזרח מחר על כל בית ישראל. 

שלום שלום שלום על ישראל...

להאזנה בביצוע אפי נצר וזמרים שונים
חזרה לעמוד הבית 

https://www.youtube.com/watch?v=Cku5B-UoHPY
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נולדתי לשלום
מילים ולחן: עוזי חיטמן 

אני נולדתי אל המנגינות 
ואל השירים של כל המדינות 

נולדתי ללשון וגם למקום 
למעט להמון שיושיט יד לשלום. 

אני נולדתי לשלום שרק יגיע 
אני נולדתי לשלום שרק יבוא 

אני נולדתי לשלום שרק יופיע 
אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו. 

אני נולדתי אל החלום 
ובו אני רואה שיבוא השלום 

נולדתי לרצון ולאמונה 
שהנה הוא יבוא אחרי שלושים שנה. 

אני נולדתי לשלום שרק יגיע... 

נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים 
שמורה לה אדמה ולה חלקת שמיים 

והיא רואה צופה הנה עולה היום 
והשעה יפה זוהי שעת שלום. 

אני נולדתי לשלום שרק יגיע... 

להאזנה בביצוע עוזי חיטמן
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=3ivSCrzPYd4
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בנימין זאב 
מילים: יענקל'ה רוטבליט

לחן: יאיר רוזנבלום

תשטוף את העפר מן העינים, בנימין זאב 
תשטוף את העפר מן העינים, שים יד על הלב 

ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? 
אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה 

אני מביט היטב עליך, חוזה המדינה 
יהודי יקר כזה עם זקן עד החזה 

יהודי כל כך רזה - מאיפה יש לו כח להיות חוזה? 

תביט אלי ישר אל העינים, בנימין זאב 
תביט אלי ישר אל העינים, כמו אבא אוהב 

ותגיד לי כמה רצית, כמה בכית, כמה שתית 
אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה 

אני מביט היטב עליך, חוזה המדינה 
יהודי יקר כזה עם זקן עד החזה 

יהודי כל כך רזה - מאיפה הוא לוקח כח למסע הזה? 

תשתה אתי כוסית אחת לחיים, בנימין זאב 
תשתה אתי כוסית אחת לחיים, תפתח את הלב 

ותסביר לי איך לא נפלת, לא התבלבת, איך לא כשלת 
אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה 

אני מביט היטב עליך, חוזה המדינה 
יהודי יקר כזה עם זקן עד החזה 

יהודי כל כך רזה - מאיפה יש לו כח להיות חוזה? 

בנימין זאב, לגנב העברי הראשון כבר ניכו את השליש 
ובלילה מלכה עבריה משוטטת בכביש 

ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש 
)רק דרך אגב כדי שתדע - ואם תרצה, אין זו אגדה( 

תשטוף את העפר מן העינים, בנימין זאב...

להאזנה בביצוע רבקה מיכאלי' 
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=TT4wPukWyug&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=TT4wPukWyug&spfreload=10
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כאן 
 מילים ולחן: עוזי חיטמן

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 
על חלקת האלוהים שלי. 

כאן נולדתי... 

כאן את שולחני אני ערכתי 
פת של לחם פרח רענן 

דלת לשכנים אני פתחתי 
ומי שבא נאמר לו "אהלן". 

כאן נולדתי...

להאזנה בביצוע ארנה ומשה דץ
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=G-Z845LTx0c
https://www.youtube.com/watch?v=G-Z845LTx0c
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לא נפסיק לשיר 
מילים: חיים חפר

לחן: דובי זלצר

אם יהיה רע, והמיסים עוד יעלו 
ובמוסקווה, השערים ינעלו 

והסוכר, גם הוא עוד יעלה במחיר 
אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 
לא נפסיק לשיר 

אם הבנזין, מתל אביב עד רמת גן 
עולה לך, כמו סוף שבוע ביפן 

ואם באו"ם, אומרים תיסוג וגם תחזיר 
אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר... 

אם תירשם, תרצה שיכון של זוג צעיר 
כשתיכנס תהיה כבר מזקני העיר 
ואם נשמע את רוזה רוזה מקהיר 
אנחנו לא אנחנו לא נפסיק לשיר 

לא נפסיק לשיר... 

מה לעשות, זוהי ארצנו היחידה 
עוד יהיה טוב, ואין זו אין זו אגדה 

ועוד נזכה לראות זריחה של יום בהיר 
ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר 

לא נפסיק לשיר...

להאזנה בביצוע יהורם גאון
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=k3jgDXgeUP8
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שלום לך ארץ נהדרת 
מילים: אילן גולדהירש

לחן: סטיבן גודמן
 

הייתי בפריס וגם ברומא 
ראיתי את שבעת פלאי תבל, 

בקוטב הצפוני וגם דרומה, 
אך אין מקום כמו ארץ ישראל. 

וכמו גלויות של נוף יפות 
תמונות בזכרוני עפות, 

כמו בעד עדשה של מצלמה 
בתרמילי אותן אשא 

בכל מקום, בכל מסע 
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 בואכה אילת. 

שלום לך ארץ נהדרת... 

מימיה הכחולים של הכנרת 
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, 

תמיד קורצים, אומרים ברוך הבא. 

שלום לך ארץ נהדרת...

להאזנה בביצוע יהורם גאון
 להאזנה ולצפייה בלוויית שקופיות 

של הוויי הארץ ונופיה
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=DgvmC-F5jsE
https://www.youtube.com/watch?v=PLRK4_1Z0g4
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בארץ אהבתי השקד פורח  
מילים: לאה גולדברג

לחן: מוני אמריליו
 

בארץ אהבתי השקד פורח 
בארץ אהבתי מחכים לאורח 

שבע עלמות שבע אמהות 
שבע כלות בשער. 

בארץ אהבתי על הצריח דגל 
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 

בשעה טובה בשעה ברוכה 
המשכיחה כל צער. 

אך מי עיני נשר לו ויראנו 
ומי לב חכם לו ויכירנו 

מי לא יטעה מי לא ישגה 
מי יפתח לו הדלת? 

בארץ אהבתי על הצריח דגל 
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 

בשעה טובה בשעה ברוכה 
המשכיחה כל צער. 

אך מי עיני נשר לו ויראנו... 

להאזנה בביצוע רוחמה רז, סולנית בצוות הוויי חטיבת הצנחנים
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=ve8zQubEdLY
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הדגל שלי  
מילים: יורם טהרלב, לחן: אילנה אביטל

אני וגם הסבתא 
ישבנו פה בצוותא 

על הספסל שבגינה 
 וסבתא שוב חוזרת 
ושוב היא מספרת 

מה שהיה לפני המדינה. 
איך ישובים בנתה היא 

מגדל, גדר של תיל, 
ובלילות שמרה מפני אויב 

בדפנה וחניתה 
מהמגדל הביטה 

ושרה עם כולם מכל הלב: 

הדגל שלי הוא כחול ולבן 
אתמול, היום וגם מחר 

הדגל שלי הוא כחול ולבן 
כמו הים והמדבר. 

אני וגם הסבתא 
ישבנו פה בצוותא 

על הספסל שבגינה 
 וסבתא שוב חוזרת 
ושוב היא מספרת 

מה שהיה לפני המדינה. 
 היום הכול פורח 

גדל ומתפתח 
רואה ולא מאמינה 
והיא תמיד חוזרת 

צוחקת ואומרת 
אסור לשכוח את המנגינה.

הדגל שלי הוא כחול ולבן... 

להאזנה בביצוע עדנה לב
קישור לשיר )מושמע פעמיים ברצף(, מלווה בתמונות עם דגלי ישראל

חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=TYYl8TU4D1w
https://www.youtube.com/watch?v=Bwy9FiV2kFo
https://www.youtube.com/watch?v=Bwy9FiV2kFo
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 כחול ולבן 
מילים ולחן: ישראל רשל

כחול ולבן 
זה צבע שלי. 

כחול ולבן 
צבעי אדמתי. 

כחול ולבן 
כחול ולבן 

זה צבע שלי 
כל ימי לעולם. 

כחול ולבן, 
כמו שיר, כמו חלום. 

כחול ולבן 
תקוה לשלום. 

כחול ולבן... 

כחול ולבן 
חרמון וכנרת 

כחול ולבן 
ליבי מזמר את 

כחול ולבן... 

כחול ולבן 
שמים ושלג. 

כחול ולבן 
זה פלא ופלא 

כחול ולבן... 

כחול ולבן 
אין צבע אחר. 

כחול ולבן 
אני רק חוזר. 

כחול ולבן...

חזרה לעמוד הבית



10

קום והתהלך בארץ 
מילים: יורם טהרלב

לחן: יאיר קלינגר

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... 

 להאזנה ולצפייה בביצוע יהורם גאון, 
בליווי שקופיות מנופי הארץ

חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=EU0cm1uil_M
https://www.youtube.com/watch?v=EU0cm1uil_M
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אליעזר בן יהודה 
מילים: ירון לונדון

לחן: מתי כספי

כמו הנביאים הקנאים לשם 
הוא קינא לפועל ולתואר ולשם. 

ובחצות, העששית בחלונו, 
היה רושם במילונו תילי תילים 

מילים יפות, מילים עפות, 
מתגלגלות מן הלשון

אליעזר, מתי תשכב לישון. 
הן קומתך כמעט אפיים שחה 
והעברית אשר חיכתה אלפיים 
היא תמתין לך עד בוא השחר. 

אליעזר בן יהודה 
יהודי מבדח 

מילים מילים, מילים מילים 
הוא בדה ממוחו הקודח.

אם נמה העברית אלפיים, נו אז מה, 
הבה נעירנה ונמציא את היוזמה, 

את המגהץ, את הפצצה, את הריהוט 
בקצה נוצה בכתב רהוט. 
כתב כרובית, כתב גלידה, 

כתב את כל, את כל מילון בן יהודה. 
ועוד הוסיף מילים לברוא 

ונוצתו המהירה לא נחה 
והשפה גדלה 

ולא הכירה את מראה דמותה 
את מראה דמותה בבוא השחר. 

אליעזר בן יהודה... 

ובן נולד לו, וכזאת האיש אמר: 
זה הבכור אקרא לו בן יהודה איתמר 

שמינקות ועד קמילה, מיום בואו 
בברית מילה ועד מותו - 

כרותה לו ברית עם העברית 
ומלחמה לו את הלעז להכרית. 

איתמר - אכן היה לגבר, 
קומת תמר ויפי צורה וסבר, 

והלשון בפיו היתה שפת עבר. 
איתמר בן אבי, 

שאביו היה נביא 
גבר כלבבי. 

אליעזר בן יהודה...

להאזנה בביצוע מתי כספי
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=Jt2gLGvLKW0
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כנרת 
מילים: רחל

לחן: נעמי שמר

שם הרי גולן, הושט היד וגע בם! 
בדממה בוטחת מצווים: עצור. 

בבדידות קורנת נם חרמון הסבא 
וצינה נושבת מפסגת הצחור .

שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת 
סתור שיער הדקל כתינוק שובב, 

שגלש למטה ובמי כינרת 
ובמי כינרת משכשך רגליו. 

מה ירבו פרחים בחורף על הכרך, 
דם הכלנית וכתם הכרכום. 

יש ימים פי שבע אז ירוק הירק, 
פי שבעים תכולה התכלת במרום. 

גם כי אוורש ואהלך שחוח, 
והיה הלב למשואות זרים - 

האוכל לבגוד בך, האוכל לשכוח 
האוכל לשכוח חסד נעורים? 

שם הרי גולן, שם הרי גולן, שם...

להאזנה בביצוע נתנאלה, בליווי שקופיות של נופי הכינרת והגולן
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=t1_jq8I0mms
https://www.youtube.com/watch?v=t1_jq8I0mms
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הכל פתוח  
 מילים ולחן: נעמי שמר

ראיתי ת'כנרת זוהרת בטורקיז 
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 יתכן, זה אפשרי - 
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 הכל פתוח, אולי לא מאוחר 
אולי מצב הרוח ישתפר מחר 

הכל עוד ייתכן, הכל עוד אפשרי 
כל עוד אנחנו כאן שרים. 

הכל פתוח עוד לא מאוחר... 

להאזנה בביצוע לאה לופטין ועופר לוי
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=ryXmue6dutA
https://www.youtube.com/watch?v=ryXmue6dutA
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בוא שיר עברי 
 מילים ולחן: קובי לוריא

בוא שיר עברי, מן הגיא, מן העמק 
והבא איתך את טעם הניגון הישן. 

בדרום פורח רגב בצפון נמס השלג 
חזור שיר עברי, אל תהיה ביישן. 

הבוקר כבר עלה והציף את העמק 
מלאו האסמים ועמוס הדגן 

כבדים לעייפה האשכולות שבכרם 
והבשילו הפירות שבגן 

פרושה כמרבד כחולה הכינרת 
ומעל נישאים ההרים 

ורועה קטנה מול הגיא מזמרת 
זמר קט לעדרים. 

בוא שיר עברי... 

מה יפה השנה איכרים יוצאים לדרך, 
וקוצרים ברינה את תבואת הקציר 

ונובטים הנבטים ופורח כל פרח 
ורבתה ערמת החציר. 

בשביל בין השדות נוסע הטרקטור 
והרוח לבוקר עונה 

ושיר עברי בוקע מטרנזיסטור 
אך הזמר קצת שונה. 

בוא שיר עברי... 

ארצי התפתחה מגליל ועד נגב 
ישובים אל ההר וערים במדבר 

כבישים למכביר ולכל אחד יש רכב 
וברכב יש רדיו ששר. 

שר בכל השפות ומכה בכל קצב 
מה שיש, פחות או יותר 

אבל שיר עברי, הוא עוד כאן, 
הוא עודנו, הוא איננו מוותר. 

בוא שיר עברי... 

 להאזנה בביצוע דודו אלהרר, 
 בלוויית תמונות מנופי הארץ

חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=DK4j8l1J5Ss
https://www.youtube.com/watch?v=DK4j8l1J5Ss
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יכול להיות שזה נגמר  
מילים: יהונתן גפן
לחן: שם טוב לוי

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, 
והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי 

שומר עברי על סוס לבן, בלילה שחור 
על שפת הכינרת טרומפלדור היה גיבור

תל אביב הקטנה, חולות אדומים, ביאליק אחד 
שני עצי שיקמים, אנשים יפים מלאים חלומות 

ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, 
כי לנו, לנו, לנו ארץ זאת. 

כאן, איפה שאתה רואה את הדשא 
היו פעם רק יתושים וביצות 

אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר 
אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר 

יכול להיות שזה נגמר. 
יכול להיות שזה נגמר. 

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי 
והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי 

פלמ"ח, פינג'אן, קפה שחור וכוכבים 
אנגלים, מחתרת וילקוט הכזבים 

שפם ובלורית, כאפיה על צוואר, ירון זהבי 
אלתרמן, תמר, בחורות יפות, מכנסיים קצרים 

והיה להם בשביל מה לקום בבוקר 
כי לנו, לנו, לנו ארץ זאת 

כאן, איפה שאתה רואה את הדשא... 

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי 
והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. 

להאזנה בביצוע אריק איינשטיין
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=KIP9khia_bY


16

הארץ הזאת 
מילים: דן אלמגור

לחן: שמעון ישראלי

אם תשאל כל אחד: 
"זאת הארץ שלך 

אך אמור: מה לך היא אומרת?" - 
לא יוכל לענות. 
כי הארץ הזאת 

בעיני כל אחד היא אחרת. 

אך אם בני או בתי 
ישאלו גם אותי: 

מה פירוש ארץ זו לגביך? - 
אז אומר לו: "אני אספר לך 

ואתה תספר לבניך!" 

כי הארץ הזאת 
כי הארץ הזאת 

בשבילי היא שמחה 
מהולה בדמעות. 

היא תפילה חרישית. 
היא חלום של דורות. 
היא המיית שורשים 

שצימחו צמרות. 
היא שדה של תלתן. 

היא כמו ילד צוהל. 
כמו זקן מתפלל. 

היא הכל בשבילי. 
היא הארץ שלי. 

להאזנה בביצוע שמעון ישראלי
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=5ya1nLD6Iqg
https://www.youtube.com/watch?v=5ya1nLD6Iqg
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 שיר ישראלי 
מילים: אהוד מנור; לחן: שלמה גרוניך

השלג שלך 
והמטר שלי 
הוואדי שלך 

והנהר שלי 
נפגשים סוף סוף 

בחוף ישראלי 
עם כל החלומות והגעגועים 

עם כל הזיכרונות 
הטובים והרעים 
בשיר חדש ישן 

שמאחה את הקרעים 
הנה מה טוב 
הנה מה טוב 

ומה נעים. 

במקצב יווני עם מבטא פולני
בסלסול תימני עם כינור רומני

מי אני? מי אני? 
כן אני! אלי אלי! 

שיר ישראלי. 

העמק שלך 
וההר שלי 
היער שלך 

והמדבר שלי 
נפגשים סוף סוף 

בנוף ישראלי 
עם כל החלומות והגעגועים 

עם כל הזיכרונות 
הטובים והרעים 
בשיר חדש ישן 

שמאחה את הקרעים 
הנה מה טוב 
הנה מה טוב 

ומה נעים. 

במקצב יווני עם מבטא פולני... 

ה- "למד" שלך 
וה- "חת" שלי 

ה-"עין" שלי 
וה-"ריש" שלך 

נפגשים סוף סוף 
עם תוף ישראלי 

עם כל החלומות והגעגועים 
עם כל הזיכרונות 
הטובים והרעים 
בשיר חדש ישן 

שמאחה את הקרעים 
הנה מה טוב 
הנה מה טוב 

ומה נעים. 

במקצב יווני עם מבטא פולני... 

להאזנה ולצפייה בביצוע שלמה גרוניך, בליווי 
שקופיות מנופי הארץ

חזרה לעמוד הבית 

https://www.youtube.com/watch?v=_olBylKCfIo
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ארץ 
מילים ולחן: שייקה פייקוב

ארץ, ארץ, ארץ, 
ארץ תכול אין עב, 

והשמש לה 
כדבש וחלב, 

ארץ בה נולדנו 
ארץ בה נחיה 

ונשב בה, יהיה 
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...

להאזנה בביצוע אילנית
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=PYvsK1jjx4I
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שיר ארץ 
מילים: נתן יונתן
לחן: סשה ארגוב

ארץ שיושביה היא אוכלת 
וזבת חלב ודבש ותכלת 

לפעמים גם היא עצמה גוזלת 
את כבשת הרש. 

ארץ שמתקו לה רגביה 
ומלוחים כבכי כל חופיה 

שנתנו לה אוהביה 
כל אשר יכלו לתת. 

שב החצב לבן לפרוח 
שם בדרך יחידי 

והיסמין ישיב ניחוח 
שדות הזמן שלה האבודים. 

ארץ שמתקו לה רגביה... 

כל אביב שבים לה סביוניה 
לכסות את כל קמטי פניה 

רוח קיץ עצב אבניה 
ילטף באור. 

שב הסתיו עם כובד ענניה 
לעטוף אפור את כל גניה 

והחורף את שמורות עיניה 
הבוכות יסגור. 

שב החצב לבן לפרוח 
שם בדרך יחידי 

והיסמין ישיב ניחוח 
שדות הזמן שלה האבודים 

להאזנה בביצוע חוה אלברשטייןשב הסתיו עם כובד ענניה...
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=ZtxEIY7hmJQ
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חי 
מילים: אהוד מנור, לחן: אבי טולדנו

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 ומתפלל 

טוב שלא אבדה עוד התקווה. 

חי, חי, חי 
כן, אני עוד חי. 

זה השיר שסבא 
שר אתמול לאבא 

והיום אני. 
אני עוד חי, חי, 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 
ומתפלל 

טוב שלא אבדה עוד התקווה. 

חי, חי, חי... 

שמעו אחי, 
אני עוד חי 

ושתי עיני עוד נישאות לאור. 
אז כה לחי 
לכל אורחי 

ולבני המבקשים לחזור. 
אני שואל 

ומתפלל 
טוב שלא אבדה עוד התקווה. 

חי, חי, חי...

להאזנה בביצוע עפרה חזה
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=2XajH8PiVi0
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לחיי העם הזה 
מילים: חיים חפר, לחן: דובי זלצר

העם הזה המפולג כל השנה 
כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה 

איך מתעורר הוא מנורבגיה ועד צ'ילי 
כי הוא יודע ש... אם אין אני לי מי לי 

אה... לחיי העם הזה, 
העם הזה, העם הזה, 

שכמה טוב שהוא כזה, 
שהוא כזה! 

לחיי העם הזה 
שכמה טוב שהוא כזה! 

העם הזה מתי נחלץ הוא לעזרה 
כשהוא רואה שיש אתגר או יש צרה 

אין מפלגה אז, אין סיעה אז ואין סקטור 
ומן היעד לא תזיז אותו בטרקטור! 

אה... לחיי העם הזה, העם הזה ... 

הרימו כוס ושתו נא בלי להתבייש 
אל מול הנוער שעמד אל מול האש 

לבני תימן, לבני אלג'יר, לבני הייקים - 
לבני עקיבא ולבני הדיסקוטקים 

אה.. לחיי העם הזה, העם הזה ... 

השיר הזה נכתב לפני עשרים שנה 
כשעוד הכל היו תמימים פה במדינה 

היום יאמרו תלך תספר לסבתא 
והלוואי ויום יבוא נשיר זאת שוב בצוותא! 

אה... לחיי העם הזה, העם הזה ...

להאזנה בביצוע יהורם גאון
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=IhMaTgxH61A
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ללכת שבי אחרייך 
מילים: אהוד מנור

לחן: נורית הירש

להיוולד כל בוקר מחדש, 
עם כל מילת פרידה למות מעט, 

ולהביא אל העולם עוד בן ובת 
בארץ של חלב, מרור ודבש. 

ללכת שבי אחרייך, 
לנשום את השמש הצורב, 

לחלום אותך מול שמייך, 
לכאוב אותך ושוב להתאהב. 

לשאת חלום מבטן, מדורות, 
לשאול באביבייך נחמה, 

לחיות על פני ובתוכי האדמה 
הנוראה והיפה הזאת. 

ללכת שבי אחרייך... 

עם ערב הד קולנו יעלה, 
מבוקר יום אלינו הוא יבוא 

ופדיוננו יראה עד בוא ערבו, 
מתי סוכת שלומך עלינו תיגלה. 

ללכת שבי אחרייך... 

להאזנה בביצוע אילנית
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=Y5A-vlhG1Pc
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אין לי ארץ אחרת 
 מילים: אהוד מנור, 

 לחן: קורין אלאל

אין לי ארץ אחרת 
גם אם אדמתי בוערת 

רק מילה בעברית חודרת 
אל עורקיי, אל נשמתי 

בגוף כואב, בלב רעב 
כאן הוא ביתי 

לא אשתוק, כי ארצי 
שינתה את פניה 

לא אוותר לה, 
אזכיר לה, 

ואשיר כאן באוזניה 
עד שתפקח את עיניה 

אין לי ארץ אחרת...

אין לי ארץ אחרת 
עד שתחדש ימיה 

עד שתפקח את עיניה 

אין לי ארץ אחרת 
גם אם אדמתי בוערת 

רק מילה בעברית חודרת 
אל עורקיי, אל נשמתי 

בגוף כואב, בלב רעב 
כאן הוא ביתי

בגוף כואב, בלב רעב 
כאן הוא ביתי.

להאזנה בביצוע קורין אלאל
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=yNlf6szK2XI
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שיעור מולדת 
מילים: עלי מוהר

לחן: אפרים שמיר

אז בבית הספר 
על הקיר תמונה 

והאיכר חורש בה 
את האדמה 

וברקע, הברושים 
שמי שרב חיוורים 

האיכר יצמיח לנו לחם 
שנהיה גדולים. 

והמורה אומרת: 
"עוד מעט כבר סתיו". 

בשיעור מולדת 
היא מראה חצב. 

היורה יבוא עכשיו 
שפע טיפותיו 

כווילון שקוף על פני העמק 
הפורש שדותיו. 

כך זה היה, פשטות רכה 
זה הצטייר בילדותנו 

שהיתה יפה. 

וכך בדמיוננו 
התרבו פלאות 

הפטישים ניגנו 
מחרשות רנות 

יש יוגבים ויש כורמים 
ארץ של רועים - 

כך זה הצטייר בילדותנו 
שהיתה יפה.

להאזנה בביצוע להקת כוורת
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=ib2bHprtGzA
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שיר השיירה 
 מילים: עלי מוהר, 

לחן: עממי יווני

בלשונות רבות מספור דיברנו 
וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
ורק מקום אחד רצינו ואהבנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
ואל הארץ, אל הארץ באנו. 

ונמשכת שיירה 
מן המאה שעברה 

רחוקים כבר היוצאים 
איכרים וחלוצים 

שעמלו עבדו בפרך 
בלי לראות את סוף הדרך 

ועכשיו עוברים אנחנו 
לא שקטנו ולא נחנו 
לא ימשיכו בלעדינו 
זוהי הרפתקת חיינו. 

מגטאות ומחנות הגחנו 
אל הביצות ואל הישימון הלכנו 

מקצות ערב, מרוסיה ופולניה 
הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה. 

מקצות ערב, מרוסיה ופולניה 
הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה. 

ומכל הגלויות 
ועם כל הבעיות 

עם נוצר וארץ קמה 
ושפה אשר נרדמה 

שוב התחילה מתעוררת 
ומדברת ומדברת 

מסביב יהום הסער 
רב הקושי והצער 

אבל יש על מה לשמוח 
יש עוד אומץ, יש עוד כח.     המשך בעמוד הבא
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שיר השיירה )המשך(

איך ישראל צומחת מסביבנו 
היא חזקה יותר מכל חסרונותינו 

וגם הנגב עוד יהיה פורח 
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח 

וגם הנגב עוד יהיה פורח 
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח. 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות 
מסביב יהום הסער 

רב הקושי והצער 
אבל יש על מה לשמח 

יש עוד אומץ, יש עוד כח. 
ונמשכת שירה 

מן המאה שעברה 
רחוקים כבר היוצאים 

אכרים וחלוצים 
שעמלו עבדו בפרך 

בלי לראות את סוף הדרך 
ועכשיו עוברים אנחנו 

לא שקטנו ולא נחנו 
לא ימשיכו בלעדינו 
זוהי הרפתקת חיינו

להאזנה בביצוע אריק איינשטיין
חזרה לעמוד הבית

https://www.youtube.com/watch?v=hbZ07A7RS6c

