
 

 

  על כל אלה
 מילים ולחן: נעמי שמר

 
 

AL HA DVASH VE AL HA OKETZ  
AL HA MAR VeHA MATOK  
AL BITENU HA TINOKET  
SHMOR ELI HA TOV  
 

AL HA ESH HA ME VOERET  
AL HA MAIM HA ZAKIM  
AL HA ISH HA SHAV HA BAITA  
MIN HA MERCHAKIM  
 

AL KOL ELE, AL KOL ELE  
SHMOR ELI, ELI HA A TOV 
AL HA DVASH VE AL HA OKETZ  
AL HA MAR VE HA MATOK 
AL NA TA AKOR NATUA  
AL TISHKACH ET HA TIKVA  

HA SHIVENI VE ASHUVA  
EL HA ARETZ HA TOVA 
 

SHMOR ELI AL ZE HA BAIT  
AL AH GAN AL HA CHOMA  
MI YA GON MI PACHAD PETA  
HU MI MIL CHAMA  
 

AL KOL ELE ….  
 
 

  אל נא תעקור נטוע,
  אל תשכח את התקווה

 השיבני ואשובה
  אל הארץ הטובה.

 
  שמור אלי על זה הבית,

  על הגן, על החומה,
  מיגון, מפחד פתע

  וממלחמה.
 

 על כל אלה, על כל אלה,
  שמור נא לי אלי הטוב.
  על הדבש ועל העוקץ,

  על המר והמתוק.
 

 

  על הדבש ועל העוקץ,
  על המר והמתוק,
  על בתנו התינוקת
  שמור אלי הטוב.

 
  על האש המבוערת,

  על המים הזכים,
  על האיש השב הביתה

  מן המרחקים.
 

 על כל אלה, על כל אלה, שמור
  נא לי אלי הטוב.

  על הדבש ועל העוקץ,
  על המר והמתוק.
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  רוני גזוז
  מילים ולחן: דני סנדרסון

 
 

RONI AT OMERT  
SHE HA KOL NIGMAR  
VE AT MITZTAEER  
AIN LACH MA LOMAR  
LIFNEI SHE AT OZEVET  
NISHMETET MI YADI  
KLAF NOASH EZROK LACH  
RONI AL TELCHI 
 

RONI AL TELCHI  
HA SHEMESH LO TIZRACH ALAI  
KSHE AT LO LE YADI  
RONI AL TELCHI 

UANI PASHUT ROTZE OTACH ITI  
 

RONI BILADAICH  
AIN LI SHUM KIVUN  
AFLIG BEIM 
MICHTAVAICH  
SHIKOR AL HA SIPUN  
LO ROTZE KOL EREV  
LATZET VE LE CHAPES  
TARGUM BE GUF 
ACHERET  
TNI LI MA SHE YESH  
 
RONI AL TELCHI … 
 

 

  רוני, בלעדייך
  אין לי שום כיוון

 אפליג בין מכתבייך
  שיכור על הסיפון
  לא רוצה כל ערב

  לצאת ולחפש
 תרגום בגוף אחרת

  תני לי מה שיש.
 

  רוני, אל תלכי...
 

 

  רוני, את אומרת
  שהכל נגמר

  ואת מצטערת
  אין לך מה לומר

  לפני שאת עוזבת
  נשמטת מידי

  קלף נואש אזרוק לך
  רוני אל תלכי.

 
  רוני, אל תלכי,

  השמש לא תזרח עלי
  כשאת לא לידי
  רוני, אל תלכי

 אני פשוט רוצה אותך
  איתי.
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  נתתי לה חיי
 מילים: אלון אולארצ'יק ודני סנדרסון

 לחן: דני סנדרסון
 

OD BA YAMIM HA RISHONIM SHEL 
HA HISTORIYA  
KSHE HA OLAM HAYA KAYAM RAK 
BA TEORYA  
VELO HIV DILO BEIN MACHAR 
SHILSHOM VE EMESH  
HAYO RAVIM EIFO KEDAI LASIM TA 
SHEMESH  
ACH DAVAR ECHAD HUSKAM  
IM AKSHAN HABEN ADAM  
AIN SIKUI AIN PITUI  
ZE MA SHE KARA  
 

NATATI LA CHAYAI  
YARADTI AL BIRKAI  
YA AMINU LI KULAM  
LAMADETI MA ZE STAM VE 
NEELAVTI  
 

ME AZ AVRU HARBE GSHARIM ME 
AL HAMAIM  
VE KVAR HISPIKU LEAMTZI TA 
TZHARAAIM  
 

OD LO YADU HEM AL HA 
GLOBUS MA TZURA LO 
IM MERUBA HU IM AGOL O AICH 
SHE BA LO  
ACH DAVAR ECHAD YADU  
VE ET ZE MIYAD KAVU  
IM SIRVA AIN TIKVA  
ZE MA SHE KARA  
 

NATATI LA CHAYAI  
YARADTI AL BIRKAI  
YA AMINU LI KULAM  
LAMADETI MA ZE STAM  
 
ANI NATATI LA CHAYAI  
YARADTI AL BIRKAI  
YA AMINU LI KULAM  
LAMADETI MA ZE STAM  
VE NEELAVTI  
 

 עוד לא ידעו הם על
  הגלובוס מה צורה לו,

 אם מרובע הוא, אם עגול,
  או איך שבא לו.

  אך דבר אחד ידעו,
  ואת זה מיד קבעו,

  אם סירבה - אין תקווה,
  זה מה שקרה.

 
  נתתי לה חיי

  ירדתי על ברכי
  יאמינו לי כולם

  למדתי מה זה סתם
  אני נתתי לה חיי

  ירדתי על ברכי
  יאמינו לי כולם

 למדתי מה זה סתם
  ונעלבתי.

 
 

. 

 עוד בימים הראשונים של
  ההיסטוריה

 כשהעולם היה קיים רק
  בתיאוריה

 ולא הבדילו בין מחר,
  שלשום ואמש,

 היו רבים איפה כדאי לשים
  ת'שמש

  אך דבר אחד הוסכם,
  אם עקשן הבן אדם,
  אין סיכוי, אין פיצוי,

  זה מה שקרה.
 

  נתתי לה חיי
  ירדתי על ברכי
  יאמינו לי כולם

 למדתי מה זה סתם
  ונעלבתי.

 מאז עברו הרבה גשרים
  מעל המים

 וכבר הספיקו להמציא
  ת'צהריים.
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  קום והתהלך בארץ להקת פיקוד צפון
 מילים: יורם טהרלב לחן: יאיר קלינגר

 

KUM VE HITHALECH BA 
ARETZ  
BE TARMIL HU VAMAKEL  
HU VA DAI TIF GOSH BA 
DERECH  
SHUV ET ERETZ ISRAEL  
YE CHABKU OTCHA 
DRACHEA  
SHEL HA ARETZ HA TOVA  
HI TIKRA OTCHA ELEHA  
KMO EL ERES AHAVA  
 
ZOT ACHEN OTA HA 
ARETZ  
ZOT OTA HA ADAMA  
VE OTA PISAT HA SELA 
HA NITZREVET BA HAMA 
HU MITACHAT LA ASFALT 
 

LE BINYANEI HA RAAVA  
MISTATERET HA 
MOLEDET  
BAYSHANIT VE ANAVA 
KUM VE HITHALECH BA 
ARETZ ... 
 
U KARMEI ATZEI HAZAIT  
HU MISTOR HA MAAYAN  
OD SHOMRIM AL HALOMA  
VE HALOMENU HA 
YASHAN  
VE GAGOT ODMIM AL 
HAR  
VI YELADIM AL HA SVILIM  
BA MAKOM SHEBO 
HALACHNU  
IM CHAGOR VE TARMILIM  
 

  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...

 

  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.
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  שיר אהובת הספן
 מילים: יאיר לפיד לחן: רמי קלינשטיין

 

HA RUACH SHUV MOSERET  
HODAA LA YAM  
REGA OVERET  
REGA NI SGERET  
BEIN SHEAREI HA NAMAL 
  
YESH NICHOACH ARAK  
HU RSHATOT KRUOT  
SHIR AHUVAT HA SAPAN 
HA NISH KACHAT  
SHIR HA NASHIM 
HAMCHAKOT  
 
HU LO YADA AICH HE KINA 
BA SFINOT  
HU LO YADA AICH HE 
CHIKTA BA LEYLOT  
 

REGA LO BATUACH  
MUL MIFRAS RATOV  
ZAAM HA RUACH MAKE ET HA 
MAIM  
ET LEV HA NASHIM AL HA CHOF  
NER ECHAD BA RUACH  
SHE EINO KAVE DOLEK BA 
CHAALON  
SHE TEER GEORGE AMADO  
HA YAM HA ACHZAR HA HOZE  
 
HU LO YADA AICH HE KINA BA 
SFINOT  
HU LO YADA AICH HE CHIKTA BA 
LEYLOT  
 
 

  נר אחד ברוח
  שאינו כבה
  דולק בחלון

 שתאר ג'ורג'
  אמאדו

  הים האכזר ההוזה
 

  הוא לא ידע...
 

 

  הרוח שוב מוסרת
  הודעה לים
  רגע עוברת
  רגע נסגרת

  בין שערי הנמל
 

  יש ניחוח ערק
  ורשתות קרועות

  שיר אהובת הספן הנשכחת
  שיר הנשים המחכות

 
  הוא לא ידע

  איך היא קנאה בספינות
  הוא לא ידע

  איך היא חכתה בלילות
 

  רגע לא בטוח
  מול מפרש רטוב

  זעם הרוח
  מכה את המים

  את לב הנשים על החוף
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  עוף גוזל
 מילים: אריק איינשטיין לחן: מיקי גבריאלוב

 

HA GOZALIM SHELI AZVU ET 
HAKEN 
PARSU KNAFAIM VE AFU  
VA ANI TZIPOR ZKENA NISHARTI 
BAKEN 
MEKAVE MEOD SHE HAKOL IYE 
BESEDER  
 

TAMID YADATI SHE YAVO HA YOM  
SHE BO TZARICH LE HIPARED  
AVAL ACHSHAV ZE KACHA BA LI 
PITOM  
AZ MA HAPELE SHE ANI KTZAT 
DOEG  
 

UF GOZAL  
CHATOCH ET HA SHAMAIM  
TUS LEAN SHE BA LECHA  
RAK AL TISH KACH  
YESH NESHER BA SHAMAIM  
GUR LECHA  
 

ACHSHAV NISHARNU 
LEVADENU BA KEN  
AVAL ANACHNU BE YACHAD 
CHABKI OTI CHAZAK HAGIDI LI 
KEN  
AL TIDAGI BE YACHAD KEF LE 
HIZDAKEN  
  

UF GOZAL  
CHATOCH ET HA SHAMAIM  
TUS LEAN SHE BA LECHA  
RAK AL TISH KACH  
YESH NESHER BA SHAMAIM  
GUR LECHA  
 

ANI YODEA SHE KACHA ZE BA 
TEVA  
VE GAM ANI AZAVTI KEN 
AVAL ACHSHAV KSHE BA HA 
REGA  
AZ MACHNIK KETZAT BA 
GARON  
MACHNIK KETZAT BA GARON 
UF GOZAL ….. 

  עכשיו נשארנו לבדנו בקן
  אבל אנחנו ביחד

 חבקי אותי חזק תגידי לי
  כן

 אל תדאגי ביחד כיף
  להזדקן

 

  עוף גוזל...
 

  אני יודע שככה זה בטבע
  וגם אני עזבתי קן

  אבל עכשיו כשבא הרגע
  אז מחניק קצת בגרון

  מחניק קצת בגרון.
 

  עוף גוזל…
 

  הגוזלים שלי עזבו את הקן
  פרשו כנפיים ועפו

 ואני ציפור זקנה נשארתי
  בקן

 מקווה מאוד שהכל יהיה
  בסדר.

 

  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.
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 היא כל כך יפה והמגפיים של ברוך
 

HI KOL KACH YAFA  
ZE TZOVET BALEV SHELCHA 
ACH BE KEEV ATZUM  
HI LO MEVINA SHE ANI ROTZE 
OTA  
LO OMERET LI KLUM  
 

KOL HA SHAVUA CHALON 
PATUACH  
KOCHAVIM MEAL VE LEV 
MITMOTET  
HAITI NOTEN LA SAK SHEL 
SENTIMENTIM 
ACH ANI MIT BAYESH LATET  
 

ZE KORA RABOT  
GAM BE MISHPACHOT TOVOT  
YALED OHEV ISHA  
HI BASUF TARGISH  
SHEANI OMED BA KVISH  
VE TAFNE ET ROSHA  
 
KOL HASHAVUA CHALON 
PATUACH  
 

HU KANA OTAN BE ZOL 
HEN HAYU MELEOT BE CHOL  
HU NIKA OTAN BE SPIRT KOL 
SHA ATAIM  
HE ECHIL OTAN MARAK  
KE SHE HE KIHU HU SHATAK 
HU LAKACH OTAN LE SERET  
KOL YOMAIM  
 
AVAL YOM ECHAD HU KAM  
ADAIN ME NUMNAM  
CHIPES TA MA GAFAIM BA ARON  
HU BA MAKOM SHE HEN HAYU  
RAK GARBAIM NISHARU 
SHE SIPRU LO ET HAKOL BE 
HIGAYON 
 
NA ALAIM KONIM MAHER  
VE GARBAIM LO HASER  
ACH MAGAFAIM VE 
MICHNASAIM  
SHE TAMID KONIM KOMPLET  
KASHE MEOD LE HASIG OTAM 
KAET  
NAGNI NAGNI GITARA...  

  הוא קנה אותן בזול
  הן היו מלאות בחול

 הוא ניקה אותן בספירט כל
  שעתיים.

  האכיל אותן מרק
  כשהקיאו הוא שתק,

 הוא לקח אותן לסרט כל
  יומיים.

 
  אבל יום אחד הוא קם

  עדיין מנומנם,
  חיפש ת'מגפיים בארון.

  ובמקום שהן היו
  רק גרביים נשארו

 שסיפרו לו את הכל בהיגיון,
  ש-

 
  נעליים קונים מהר
  וגרביים לא חסר.

  אך מגפיים ומכנסיים
  שתמיד קונים קומפלט

 קשה מאוד להשיג אותם
  כעת.

 
 נגני, נגני גיטרה...

  היא כל כך יפה
  זה צובט בלב שלך,

  אך בכאב עצום.
  היא לא מבינה

  שאני רוצה אותה,
  לא אומרת לי כלום.

 
  כל השבוע חלון פתוח

 כוכבים מעל ולב
  מתמוטט.

 הייתי נותן לה שק של
  סנטימנטים

 אך אני מתבייש לתת.
 

  זה קורה רבות
  גם במשפחות טובות,

  ילד אוהב אישה.
  היא בסוף תרגיש

  שאני עומד בכביש,
  ותפנה את ראשה.

 

  כל השבוע חלון פתוח
 כוכבים מעל אומרים לא
 כדאי. הייתי נותן לה שק

 של סנטימנטים אך
 חיכיתי יותר מדי.
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  מחרוזת עידן רייכל, ממעמקים, אם תלך, מילים יפות

 
 

Mime'amakim kar'ati elaich boi elai 
mul yare'ach me'ir et darkech shuv 
elai 
nifrasu venamsu mul maga shel 
yadaich be'oznaich lochesh sho'el: 
 

Mi zeh kore lach halailah - hakshivi 
mi shar bakol elaich - el chalonech 
mi sam nafsho shetehi me'usheret 
mi yasim yad veyivneh et beitech. 
Mi yiten chayav, yasimam 
mitachtaich 
mi ka'afar leraglaich yichyeh 

mi yohavech od mikol ohavaich 
mi mikol ru'ach ra'ah yatzilech 
Mime'amakim. 

 

Im Telech, mi yechabek oti 
kacha  
Mi yishma oti besof hayom  
Mi yenachem veyargia, rak ata 
yodea.  
 

Ve'Im telech, lemi achake 
bachalon,  
besimla shel chag sheyagia,  

 מי ייתן חייו, ישימם
  מתחתייך

  מי כעפר לרגלייך יחייה
  מי יאהבך עוד מכל אוהבייך

  מי מכל רוח רעה יצילך
 ממעמקים.

 
" 

  אם תלך מי יחבק אותי ככה
  מי ישמע אותי בסוף היום

  מי ינחם וירגיע
  רק אתה יודע

 
 ואם תלך למי אחכה בחלון

  בשמלה של חג
 שיגיע, יחבק אותי ככה, כמו

  שאתה מגיע

 ממעמקים קראתי אלייך
  בואי אלי

 מול ירח מאיר את דרכך
  שוב אלי

 נפרסו ונמסו מול מגע של
  ידייך

  באוזנייך לוחש שואל.
 

 מי זה קורא לך הלילה -
  הקשיבי

 מי שר בקול אלייך - אל
  חלונך

 מי שם נפשו שתהיי
  מאושרת

 מי ישים יד ויבנה את
  ביתך.
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 כשתלך לשמש אצא, בשדה
  המוזהב, בוקר וערב,

 ירח יאיר את פני שחולמות כל
  היום רק עליך

 
 וכשתבוא תישא אותי בשתי

  ידיך, משדה לנהר,
  תרחוץ את פני ותגיד לי מילים

 כמו שרק אתה יודע
 
" 

  זה לא אומר שאני לא אף פעם
  זה רק עכשיו, אז תחכה

  ואז אבוא כשיעבור הזעם
  ואז אחזור - כשיתבהר.

 
  זה לא אומר שאני לא חושבת

  עליך בכל יום, כל שעה
  עדיין אין שלווה ואין את השקט

 כי בכל מקום עולה מולי
  דמותך.

 
 
 

 גם אם קשה לי להגיד
  מילים יפות מאלה

 גם אם לא מצאתי דרך
  להגיד שלך

 תדע עכשיו שרק אותך
  אני אוהבת

 תדע בלב אני תמיד
  איתך

 תדע אני תמיד, תמיד
  איתך

 
 זה לא אומר שכך ואין

  אחרת
  זו רק סופה ביום חולף

 ואז תראה איך
  כשתזרח השמש

 אשוב אליך מן הגשם
  השוטף.

 
 גם אם קשה לי ….

 

adain ein shalvah ve'ein et 
hasheket 
ki bechol makom olah muli 
d'mutcha. 
 

Gam im kasheh li lehagid 
milim yafot me'eleh 
gam im lo matzati derech 
lehagid, shelcha 
ted'a lach'shov she'rak otcha 
ani ohevet 
ted'a balev ani tamid itcha 
ted'a ani tamid tamid itcha. 
 

Zeh lo omer she'kach ve'ein 
acheret 
zo rak sufah beyom cholef 
ve'az tir'eh ech k'shetizrach 
hashemesh 
ashuv eleicha min hageshem 
hashotef. 
 
Gam im kashe... 

yechabek oti cacha, cmo she'ata 
magia  
 
Kshe'telech la'shemesh  
etze basade hamuzhav,  
boker ve'erev  
Yare'ach yair et panai,  
she'cholmot col hayom rak alecha.  
 
Kshe'tavoh, tisa oti bishtei 
yadeicha,  
misadeh lanahar tirchotz et panai  
vetagid li milim cmo sherak ata 
yodea. 
 
Zeh lo omer she'ani lo af pa'am 
zeh rak achshav az techakeh 
ve'az avo k'sheya'avor haza'am 
va'az ech'zor - k'sheyitbaher. 
Zeh lo omer she'ani lo choshevet 
aleicha bechol yom, kol sha'ah 
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  עוד לא אהבתי די יורם גאון
  מילים ולחן: נעמי שמר

 
 

BE ELE HA YADAIM OD LO BANITI 
KFAR  
OD LO MATZATI MAIM BE EMTZA 
HA MIDBAR  
OD LO TZIYARTI PERACH OD LO 
GILITI EICH 
TOVIL OTI HA DERECH LEAN ANI 
HOLECH 
 

AHH… OD LO AHAVTI DAI  
HA RUACH VE HA SHEMESH AL 
PA ANAI  
AHH… OD LO AMARTI DAI  
VE IM LO IM LO ACHSHAV EIMATAI  
OD LO SHA TALTI DESHE OD LO 
HIKAMTI IR  
 

OD LO NATATI KEREM AL KOL 
GVAOT HA GIR 
OD LO HAKOL ASITI MAMASH BEMO 
YADAI  
OD LO HAKOL NISITI OD LO AHAVTI 
DAI  
 

AHH… OD LO AHAVTI DAI  
 

VE AF AL PI SHE AT PO VE AT KOL 
KACH YAFA  
MI MECH ANI BO REACH KEMO MI 
MAGEFA  
OD YESH HARBE DVARIM SHE 
RATZITI LA ASOT  
AT BETACH TI SLECHI LI GAM BA 
SHANA HAZOT  

TAVINI  -   AHH… OD LO AHAVTI DAI  

 עוד לא הכל עשיתי ממש
  במו ידי

 עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא
  אהבתי די

 
 אי - עוד לא אהבתי די…

  
 אף 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

 
 תביני, אי - עוד לא אהבתי

 די…
 

 באלה הידיים עוד לא בניתי
  כפר

 עוד לא מצאתי מים
  באמצע המדבר

 עוד לא ציירתי פרח, עוד
  לא גיליתי איך

 תוביל אותי הדרך ולאן אני
  הולך

 

  אי - עוד לא אהבתי די
  הרוח והשמש על פני

  אי - עוד לא אמרתי די
 ואם לא, אם לא עכשיו

  אימתי
 

 עוד לא שתלתי דשא, עוד
  לא הקמתי עיר

 עוד לא נטעתי כרם על כל
  גבעות הגיר
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  לי ולך - אריק איינשטין
 מילים: דידי מנוסי, לחן: יוחנן זראי

 
 

Ba yam ha rogea  
Ha shemesh shokea 
Le mi mitgaagea 
Li ve’lach Li ve’lach  
Li ve’lach  
 

Ke’od mitlakeach  
Ole ha yareach 
Le mi ho zoreach  
Li ve’lach Li ve’lach  
Li ve’lach  
 

Kan sheneynu levad  
Posim yad be yad 
Bashvil she noad 
Li ve’lach Li ve’lach Li ve’lach  

Ba gan siach vered  
Lemi ho soger et  
Alei ha koteret  
Li ve’lach Li ve’lach  
Li ve’lach  
 
Kan sheneynu levad  
Posim yad be yad 
Bashvil she noad  
Li ve’lach Li ve’lach  
Li ve’lach  

  בגן שיח ורד
  למי הוא סוגר את

  עלי הכותרת
  לי ולך, לי ולך

  לי ולך
 

  כאן שנינו לבד
  פוסעים יד ביד
  בשביל שנועד
  לי ולך, לי ולך

  לי ולך
 

  בים הרוגע
  השמש שוקע
  למי מתגעגע

  לי ולך, לי ולך
  לי ולך

 

  כאוד מתלקח
  עולה הירח

  למי הוא זורח
  לי ולך, לי ולך

  לי ולך
 

  כאן שנינו לבד
  פוסעים יד ביד
  בשביל שנועד
  לי ולך, לי ולך

 לי ולך
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  פרח הלילך - אריק איינשטין
 מילים: דידי מנוסי, לחן: יוחנן זראי

 
 

Hayom ulai nidche et bo  
Halayla  
Velo nishaf le’or kochav  
 

Hen li ve lach yesh kol asher  
nishala , mibli milim neda zot  
Ki nohav  
 

Hayom ulai nidche et ketz  
Darchenu velo nizkor ki  
Sof la kol  
Ze hamishol shebo dorchot 
raglenu, beshnei ktzotav  
Hadeshe lo ivol  
 

Shotkim nohav ki li velach 
Dai bli milim she’hen 

le’ele, asher einam 
yodim lomar acheret  
Kama yafe poreach 
ha’lilach  
 

Hayom ulai nidche et 
Ha’atzevet  
Im yad be’yad ba’or 
nelech  
Ki ruach kfor 
ba’chashecha 
noshevet, rak 
ba’makom bo lo 
shamu et shmech 
Shotkim nohav ki li 

 שותקים נאהב כי לי
  ולך

 די בלי מילים שהן
  לאלה,

 אשר אינם יודעים
  לומר אחרת

 כמה יפה פורח
 הלילך

 

 היום אולי נדחה את
  העצבת

 אם יד ביד באור,
  נלך,

 כי רוח כפור בחשכה
  נושבת

 רק במקום בו לא
  שמעו את שמך.

 

  שותקים נאהב...
 

 היום אולי נדחה
  את בוא הלילה

 ולא נשאף לאור
  כוכב

 הן לי ולך יש כל
  אשר נשאלה

 מבלי מילים נדע
  זאת, כי נאהב.

 

 היום אולי נדחה
  את קץ דרכנו

 ולא נזכור כי סוף
  לכל.

 זה המשעול שבו
  דורכות רגלינו,

 בשני קצותיו
  הדשא לא יבול.
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  ערב של שושנים  - אריק איינשטין
 מילים: דידי מנוסי, לחן: יוחנן זראי

 

Erev shel shoshanim  
Netza na el ha’bustan 
Mor besamim ve’levona  
Le’raglech miftan 
 

Layla yored leat  
Ve’ruach shoshan noshva 
Have elchash lach shir balat 
Zemer shel ahava  
 

Shachar home yona  
Roshech male tlalim  
Pich el boker shoshana  
Ektafeno li 

  
 

  ערב של שושנים
  נצא נא אל הבוסתן
  מור בשמים ולבונה

  לרגלך מפתן.
 

  לילה יורד לאט
  ורוח שושן נושבה

  הבה אלחש לך שיר בלאט
  זמר של אהבה.

 

  שחר הומה יונה
  ראשך מלא טללים

  פיך אל הבוקר, שושנה.
  אקטפנו לי...
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  כשהלב בוכה
 מילים: יוסי גיספן לחן: שמואל אלבז

 

 

KSHE HA LEV BOCHE  
RAK ELOHIM YODEA  
HA KEEV OLE  
MI TOCH HA NESHAMA  
ADAM NOFEL LIFNEI  
SHE HO SHOKEA  
BI TFILA KTANA CHOTECH 
ET HA DMAMA  
 
SHMA ISRAEL ELOHAI ATA 
KOL YACHOL  
NATATA LI ET CHAYAI 
NATAT LI HA KOL 
BE EINAI DIMA HA LEV 
BOCHE BE SHEKET  
VE KSHE HALEV BOCHE  
HANESHAMA ZOEKET  

SHMA ISRAEL ELOHAI 
ACHSHAV ANI LEVAD  
CHABEK OTI ELOHAI 
ASE SHE LO AFCHAD  
HA KEEV GADOL VE 
AIN LEAN LI VROACH  
ASE SHE IGAMER KI LO 
NOTAR BI KOACH  
 
KSHE HA LEV BOCHE  
HA ZMAN OMED MI 
LECHET HA ADAM ROE 
ET KOL CHAYAV PITOM  
EL HA LO NODA HO LO 
ROTZE LALECHET  
LE ELOHAV KORE AL 
SAF TEHOM  

 שמע ישראל אלוהי עכשיו אני
 לבד

 חזק אותי אלוהי עשה שלא
 אפחד

 הכאב גדול ואין לאן לברוח
 עשה שיגמר כי לא נותר בי

 כוח.
 

 כשהלב בוכה הזמן עומד
 מלכת

 האדם רואה את כל חייו
 פתאום

 אל הלא נודע הוא לא רוצה
 ללכת

 לאלוהיו קורא על סף תהום.
 

 שמע ישראל אלוהי….

 כשהלב בוכה רק אלוהים
 שומע

 הכאב עולה מתוך הנשמה
 אדם נופל לפני שהוא

 שוקע
 בתפילה קטנה חותך את

 הדממה.
 

 שמע ישראל אלוהי אתה
 הכל יכול

 נתת לי את חיי נתת לי
 הכל

 בעיני דמעה הלב בוכה
 בשקט

 וכשהלב שותק הנשמה
 זועקת.
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  מחרוזת מזרחית

 

Ani lo Cinderella 
Shmi lo Shelgia 
Kol hasipurim shelcha 
Lo shevim shmeya 
Lo bekashti melech 
Sheviateach armonot 
Veoti bekesef lo tucal 
Lo tucal liknot 
 
Al tikra li snobit 
Ki ani lo mitnaset 
Lo lokachat 
Kol mah she'ani motzet 
Rotsa bachor nechmad 
Litsod eto laad 
Latet lo yad 

Litsod eto laad 

Ma yafot hen shtei eineha 
Esh halehava 
Mabatim shalchu eleiha 
Esh betoch liba 
Li nagnu biksha hi 
Li nagnu bekol 
Lo nafsik amra hi 
Ad ya'ale ha'or 
 

Rikdi, yadech hanifi 
At betoch haketzev 
At betoch hakesem 
Rikdi, rikdi, rikdi. 
 
Im tirtzi ledaber 

 "לי נגנו", ביקשה היא,
  "לי נגנו בקול"

 "לא נפסיק", אמרה היא,
  "עד יעלה האור".

 

  ריקדי, ידך הניפי
  את בתוך הקצב
  את בתוך הקסם

  ריקדי ריקדי ריקדי.
 

 אם תרצי לדבר מחר
  אני חוזר

 אל הפינה החמה
  שבליבך

 תני לי שקט נפשי וכח
  להמשיך

  לחיות את חיי לצידך
 

 רק חכי הלילה עוד צעיר
  דולקים אורות העיר

  אני לא סינדרלה
  שמי לא שלגיה

  כל הסיפורים שלך
  לא שווים שמיעה
  לא ביקשתי מלך

  שיבטיח ארמונות
  ואותי בכסף לא תוכל

  לא תוכל לקנות
 

  אל תקרא לי סנובית
  כי אני לא מתנשאת

  לא לוקחת
  כל מה שאני מוצאת

  רוצה בחור נחמד
  לצעוד איתו לעד

  לתת לו יד
  לצעוד איתו לעד

 

  מה יפות הן שתי עיניה, אש הלהבה
  מבטים שלחו אליה, אש בתוך ליבה
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El hapinah hachamah shebelibech 
Tni li sheket nafshi 
Vekoach lahamshich 
Lichiot et kahayay letzidech 
Rak hakhi halayla od tzair 
Dolkim orot hair 
Ve'ein od afela 
Tistakli, halaya ko yafe 
Otach ani rotze 
Tehi li lacala 

 

Yafa sheli 
Et kol melot ha'ahava eshkor 
beseret  
Eten otan bematana, eten gam 
vered 
Lemaanech ani eshkach et 
chulshotay 
Yafa sheli 
Hakinerot yetnu lach hargasha 
acheret 
 
 
 

Machar ani chozer 
Otzem Enay zo ahava 
iveret 
Lemaanech ani eten gam 
et chayay 

 
 
At olami im shachar 
at li kol hayom 
at olami balayla 
at hachalom. 
At bedami beruchi u'levavi 
at ha'nicho'ach hamatok 
haperach begani. 
 

  ואין עוד אפלה
 תסתכלי הלילה כה יפה

 
 
 
 
 
 

  ואין עוד אפלה
  הסתכלי הלילה כה יפה

  אותך אני רוצה
  תהיי לי לכלה

 
 יפה שלי

 את כל מילות האהבה אקשור בסרט
  אתן אותן במתנה אתן גם ורד

 למענך אני אשכח את חולשותיי
  יפה שלי

  הכינורות יתנו לך הרגשה אחרת
  עוצם עיני זאת אהבה עיוורת
  למענך אני אתן גם את חיי.

 
" 
 
 

  את עולמי עם שחר את לי כל היום
  את עולמי בלילה את החלום

  את בדמי ברוחי ולבבי
  את הניחוח המתוק הפרח בגני.
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  אני ואתה
 מילים: אריק איינשטיין לחן: מיקי גבריאלוב

 

 

 

ANI VE ATA NE SHANE ET HA 
OLAM  
ANI VE ATA AZ YAVOU KVAR 
KULAM  
AMRU ET ZE KODEM LEFANAI  
LO MESHANE ANI VE ATA 
NESHANE ET HA OLAM  
 

ANI VE ATA NENASE ME HA 
TCHALA, IHIYE LANU RA AIN 
DAVAR ZE LO NORA  
AMRU ET ZE KODEM LEFANAI 
ZE LO MESHANE  
 

ANI VE ATA NESHANE 
ET HA OLAM  
ANI VE ATA NESHANE 
ET HA OLAM  
ANI VE ATA AZ YAVOU 
KVAR KULAM  
AMRU ET ZE KODEM 
LEFANI LO MESHANE  
ANI VE ATA NESHANE 
ET HA OLAM  
 

 זה לא משנה - אני ואתה
 נשנה את העולם.

 אני ואתה נשנה את העולם,
 אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

 אמרו את זה קודם לפני,
 לא משנה - אני ואתה נשנה

 את העולם.
 

 אני ואתה נשנה את העולם,
 אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

 אמרו את זה קודם לפני,
 לא משנה - אני ואתה נשנה

 את העולם.

 

 אני ואתה ננסה מהתחלה,
 יהיה לנו רע, אין דבר זה לא

 נורא,
 אמרו את זה קודם לפני,
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 דרך השלום פאר טסי
 מילים ולחן: אבי אוחיון

 

Tel aviv lif'ney chatzot haruach 
lo rotzah lin'shov. 
V'halachot lo mar'peh otiy 
choneket. 
B'veit kafeh bein hashׁ'khunot 
od lo kibu et haorot. 
Al kise yashen l'vadah yoshevet. 
 
Ani lo batuach mah lomar im 
k'dai bak'lal lageshet,lsgt. 
V'ruachbaah min hayam hi 
mash'likhah mabat katan oti hi 
Maz'minah lashׁabat.  
 
Hi maz'miynah hafukh' 
lish'neynu v'rak mit'lonenet al 
hachum. 
Ulai nazuz Shoelet, garah 
badirah shekorah mamash. 
Karov laderekh' hashׁalom 
naz'min chesh'bon halai'lah lo 
hol'khim lishon. 

B'tel aviv acharei 
chatzot olim 
b'cheder 
mad'regot. 
Motziah 
m'fat'chot 
potachat 
delet,shul'chan 
katan sh'tei 
kur'saot. 
Shoelet mah 
tir'tzeh 
lish'tot,ani 
mar'giysh 
mamash k'mo 
d'mut mi seret 
shetai kosot al 
hashulchan vehi 
mozeget ve 
mozeget oti 
gomeret  

 בתל אביב אחרי חצות
  עולים בחדר מדרגות

 מוציאה מפתחות
 פותחת דלת, שולחן

  קטן שתי כורסאות
 שואלת מה תרצה

 לשתות, אני מרגיש
  ממש כמו דמות מסרט
 שתי כוסות על השולחן

 והיא מוזגת ומוזגת,
 אותי גומרת

 
 פותחת עוד יין לבן

 זורקת לי חיוך קטן לאט
  ללב שלי נכנסת

 
 היא מזמינה הפוך

 לשנינו ורק מתלוננת
  על החום

 איזה חום אולי נזוז
 שואלת גרה בדירה
 שכורה ממש קרוב
 לדרך השלום נזמין

  חשבון

 תל אביב לפני חצות הרוח לא
  רוצה לנשוב

  והלחות לא מרפה אותי חונקת
 בבית קפה בין השכונות עוד לא

  כיבו את האורות
  על כיסא ישן לבדה יושבת

 
 אני לא בטוח מה לומר אם

  כדאי בכלל לגשת, לסגת
 ורוח באה מן הים היא משליכה

 מבט קטן אותי היא מזמינה
  לשבת

 
 היא מזמינה הפוך לשנינו ורק

  מתלוננת על החום
 איזה חום אולי נזוז שואלת,

 גרה בדירה שכורה ממש קרוב
 לדרך השלום נזמין חשבון

  הלילה לא הולכים לישון
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Potachat od yain lavan zoreket 
li chiyuch' katan l'at lalev sheli 
nikh'neset. 
Hi maz'minah hafukh' 
lish'neinu v'rak  
zoreket mit'lonenet al hachum. 
Eizeh chum ulai nazuz shoelet 
garah badirah shekorah 
mamash. 
karov laderekh' hashׁalom 
naz'min chesh'bon. 

Bein kol mah shekoreh baninu 
mad'likah maz'gan big'lal 
hachum eizeh chum. 
Ulai nelech lacheder 
Im ata rotze ata yachol 
lehoshaer po gam lishon  

Eize lishon halayla lo osim 
cheshbon  

   
 בין כל מה שקורה בינינו

 מדליקה מזגן בגלל החום איזה
 חום אולי נלך לחדר אם אתה

 רוצה אתה יכול להישאר פה גם
 לישון איזה לישון הלילה לא

  עושים חשבון
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  בגלל הרוח שלומי שבת
 מילים: מיכה שטרית לחן: לאה שבת

 

YIHIYEH MA SHE YIHIYEH 
ANI OD ASHANE 
ANI AGSHIM ET CHALOMI  
NOSEI BSORA RAA 
MAKOT O OT GZERA  
LO YE SHANU ET MAHUTI  
 

ANI AT VE HA EL SHE LE TZIDI  
OD NENATZEACH  
LO BIGLAL HA KOACH  
RAK BIGLAL HA RUACH  
HA NOSHEVET BE GABI 
 

RAK BIGLAL HA RUACH 
BE TOCHI BE MOCHI BE 
NISHMATI   
RAK BIGLAL HA RUACH 
BE TOCHI BE MOCHI BE 
NISHMATI   

ET SHE YESH LI LE HAGID  
ANI OD ETZRACH  
AFILO BA YARECH ISHMEU 
MI SHE YAGID LO KACH  
OTO LO ESHKACH  
YAVO HA YOM OCHIACH 
TZIDKATI  
 

ANI AT VE HA EL SHE LE TZIDI  
OD NENATZEACH  
LO BIGLAL HA KOACH  
RAK BIGLAL HA RUACH  
HA NOSHEVET BE GABI 
 

RAK BIGLAL HA RUACH 
BE TOCHI BE MOCHI BE 
NISHMATI   
RAK BIGLAL HA RUACH 
BE TOCHI BE MOCHI BE 
NISHMATI   
 

  רק בגלל הרוח
  בתוכי, במוחי, בנשמתי

  רק בגלל הרוח
  בתוכי, בדמי, בנשמתי.

 
  את שיש לי להגיד,

  אני עוד אצרח
  אפילו בירח ישמעו
  מי שיגיד: "לא כך"

  אותו לא אשכח
  יבוא היום אוכיח צדקתי.

 
 אני את והאל שלצידי…

 רק בגלל הרוח ...
 

  יהיה מה שיהיה
  אני עוד אשנה
 אני אגשים את

  חלומי
  נושאי בשורה רעה
  מכות או עוד גזירה

 לא ישנו את מהותי.
 

 אני את והאל
  שלצידי

  עוד ננצח
  לא בגלל הכח
  רק בגלל הרוח
  הנושבת בגבי.
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  סלאם להקת שבע
 מילים ולחן: מוש בן ארי

 
 

 

OD YAVO SHALOM ALEINU   
OD YAVO SHALOM ALEINU 
OD YAVO SHALOM ALEINU VE AL 
KULAM 
 

SALAM ALEINU VE AL KOL HA 
OLAM  
SALAM SALAM  
SALAM ALEINU VE AL KOL HA 
OLAM, SALAM SALAM   

  עוד יבוא שלום עלינו  
  עוד יבוא שלום עלינו

  עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם.
 

  סאלם, עלינו ועל כל העולם
  סאלם, סלאם

  סלאם, עלינו ועל כל העולם
  סאלם, סלאם.
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