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  מתוך: הפורום הגדול למורים ולגננות

  
  ש. אור/נ. הירש –ֶאל ַהֶּדֶרְך 

  
 

  ְוׁשּוב ֵנֵצ�ה ֶאל ַהֶּדֶרךְ 
  ָיד ְּבָיד ַלֶּדֶרךְ 

  ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב.
  ְוׁשּוב ֵנֵצ�ה ֶאל ַהֶּדֶרךְ 

  ַעם ֶאָחד ַלֶּדֶרךְ 
  ְוִׁשיֵרנּו ַעל ַּגב.

  ָרִקיעַ -ְוַעד ְלָׁשֲעֵרי
  יעַ ְּבַוַּדאי ַנּגִ 
  עֹוד ְמַעט

  ִאם לֹא ַעְכָׁשו.
  ָרִקיעַ -ְוַעד ְלָׁשֲעֵרי
  ְּבַוַּדאי ַנִּגיעַ 

  ִּכי ַּדְרֵּכנּו לֹא ַלָׁשְוא.
  

  ְוַגם ִאם ֲאֻרָּכה ַהֶּדֶרךְ 
  ְוַרָּבה ַהֶּדֶרךְ 

  ֵהן ּכֵֹחנּו עֹוד ַרב.
  ְוַגם ִאם ֲאֻרָּכה ַהֶּדֶרךְ 

  ְוַרָּבה ַהֶּדֶרךְ 
  ַנֲעבֹר ָּבה ַיְחָּדו.

  
  …ָרִקיעַ -ַעד ְלַׁשֲעֵריוְ 

  
  
 
 
 
 
 

 

  



 
 

  ד. בן דור –ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִלי 

  

  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִלי ָיָפה
  ְוַּגם ּפֹוַרַחת,

  ִמי ָּבָנה? ּוִמי ָנָטע?
  ֻּכָלנּו ְּבָיַחד!

  ֲאִני ָּבִניִתי ַּבִית
  ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
  �ז ֵיׁש ָלנּו ֶאֶרץ

  וְֵיׁש ָלנּו ַּבִית
  ִיְׂשָרֵאל. ְּבֶאֶרץ

  
  …ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִלי

  …ֲאִני ָנַטְעִּתי ֵעץ
  …וְֵיׁש ָלנּו ֵעץ

  
  …ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִלי

  ֲאִני ָסַלְלִּתי ְּכִביׁש..
  …וְֵיׁש ָלנּו ְּכִביׁש

  
  …ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִלי

  …ֲאִני ָּבִניִתי ֶּגֶׁשר
  …וְֵיׁש ָלנּו ֶּגֶׁשר

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  …יֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשלִ 
  רֲאִני ִחַּבְרִּתי ִׁשי
  ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

  �ז ֵיׁש ָלנּו ֶאֶרץ,
  וְֵיׁש ָלנּו ַּבִית,
  וְֵיׁש ָלנּו ֵעץ,

  וְֵיׁש ָלנּו ְּכִביׁש,
  ׁש ָלנּו ֶּגֶׁשר, וְיֵ 

  וְֵיׁש ָלנּו ִׁשיר!
 ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.



  
  

  לב-יורם טהר –י  ַהֶּדֶגל ֶׁשלִ 

  
  ֲאִני ְוַגם ַהַּסְבָּתא

  ָיַׁשְבנּו ּפֹה ְּבַצְוָּתא
  ַעל ַהַּסְפָסל ֶׁשַּבִּגָּנה
  ְוַסְבָּתא ׁשּוב חֹוֶזֶרת
  ְוׁשּוב ִהיא ְמַסֶּפֶרת

  ַמה ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ַהְמִדיָנה.
  

  ַהֶּדֶגל ֶׁשִלי 
  הּוא ָּכחֹל ְוָלָבן
  ֶאְתמֹול ַהּיֹום

  ְוַגם ָמָחר
  ל ֶׁשִלי ַהֶּדגֶ 

  הּוא ָּכחֹל ְוָלָבן
  ְּכמֹו ַהָּים ְוַהִּמְדָּבר.

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  נעמי שמר \ ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב

  
  ֲאוִיר ָהִרים ָצלּול ַּכַּייִן

  ְוֵריַח ֳאָרִנים
  ִנָּׂשא ְּברּוַח ָהַעְרַּבִים

  ִעם קֹול ַּפֲעמֹוִנים.
  

  ּוְבַתְרֵּדַמת ִאיָלן ָוֶאֶבן
  ָיה ַּבֲחלֹוָמּהְׁשבּו

  ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת
  ּוְבִלָּבּה חֹוָמה.

  
  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב ְוֶׁשל ְנחֶֹׁשת ְוֶׁשל אֹור

  ֲהלֹא ְלָכל ִׁשיַרִיְך ֲאִני ִּכּנֹור.
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  רפאל ספורטה –ָּכל ָה�ֶרץ ְּדָגִלים 

  
  ָּכל ָה�ֶרץ 

  ְּדָגִלים ְּדָגִלים,
  דַעם רֹוקֵ 

  ַּגִלים ַּגִלים.
  

  ַעם ָׁשֵמחַ 
  –ַטף צֹוֵהל 
  ַחג ַהיֹום
  ְלִיְׁשָרֵאל.

  

  
  
  
 
 
  
 



  עוזי חיטמן \ נולדתי לשלום
  

  ֲאִני נֹוַלְדִּתי
  ֶאל ַהַּמְנִּגינֹות
  ְוֶאל ְהִּׁשיִרים

  ֶׁשל ָּכל ַהְּמִדינֹות.
  

  נֹוַלְדִּתי ַלָּלׁשֹון
  ְוַגם ַלָּמקֹום,

  ַלְּמַעט, ֶלָהמֹון,
  ּיֹוִׁשיט ָיד ַלָּׁשלֹום.ׁשֶ 
  

  ֲאָהָה...
  ֲאִני נֹוַלְדִּתי ַלָּׁשלֹום 

  ֶׁשַרק ַיִּגיַע.
  ֲאִני נֹוַלְדִּתי ַלָּׁשלֹום

  ֶׁשַרק ָיבֹוא.
  ֲאִני נֹוַלְדִּתי ַלָּׁשלֹום

  ֶׁשַרק יֹוִפיעַ 
  ֲאִני רֹוָצה, ֲאִני רַוֶצה

  ִלְהיֹות ְּכָבר ּבֹו!
 



  עמי שמרנ -  עֹוד לֹא �ַהְבִּתי ַּדי

  
  ְּבֵאֶּלה ַהָּיַדִים עֹוד לֹא ָּבִניִתי ְּכָפר

  עֹוד לֹא ָמָצאִתי ַמִים ְּבֶאְמַצע ַהִּמְדָּבר
  עֹוד לֹא ִצַּיְרִּתי ֶּפַרח, עֹוד לֹא ִּגִּליִתי ֵאיךְ 

  ּתֹוִביל אֹוִתי ַהֶּדֶרְך ּוְל�ן ֲאִני הֹוֵלךְ 
  

  Bי, עֹוד לֹא �ַהְבִּתי ַּדי
  ַעל ָּפַני ָהרּוַח ְוַהֶּׁשֶמׁש

  Bי, עֹוד לֹא �ַמְרִּתי ַּדי
  ֵאיָמַתי –ְוִאם לֹא ַעְכָׁשו 

  
  ְוBף ַעל ִּפי ֶׁשBְּת ּפֹה ְוBְּת ָּכל ָּכְך ָיָפה

  ִמֵּמְך ֲאִני ּבֹוֵרַח ְּכמֹו ִמַּמֵּגָפה
  עֹוד ֵיׁש ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֶׁשָרִציִתי ַלֲעׂשֹות

  ָּׁשָנה ַהּזאֹת.Bְּת ֶּבַטח ִּתְסְלִחי ִלי ַּגם ּבַ 
  

  ָּתִביִני, Bי
  עֹוד לֹא �ַהְבִּתי ַּדי...

  



 
  מן התפילה  עֹוֶׂשה ָׁשלֹום

  

  עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו

  הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו

   –ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 

  ְוִאְמרּו �ֵמן.

  

  ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום, ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום,

  ָׁשלֹום ָעֵלינּו

  ָּכל ִיְׂשָרֵאל.ְוַעל 

  

 



  

  רפאל ספורטה –ַזִית -ְמנֹוָרה ְוַעְנֵפי
  

  ַזִית.-ְמנֹוָרה ְוַעְנֵפי
  ֶׁשֶמן טֹוב ְואֹור ָיֵהל.

  אֹור ָּב�ֶרץ, אֹור ַּבַּבִית
  ְוָׁשלֹום ַעל ִיְׁשָרֵאל.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 



  

  ְלBְרִצי ֵיׁש יֹום ֻהֶּלֶדת
  

  ְלBְרִצי ֵיׁש יֹום ֻהֶּלֶדת,
  יֹוְדִעיםBֶתם ַוַּדאי 

  Bֶתם ַוַּדאי זֹוְכִרים
  ֶׁשִהיא ַּבת ____

  ְוַלֵכן ֻּכָּלנּו ַיַחד
  ַנִׁשיר ּוְנַבֵרךְ 

  ֵּכן, ַהְמִׁשיִכי ָּכַכה ָהְל�ה

  ַּבֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵנֵלְך.
  

  ְוַנִּׁשיר ָלה ִׁשיר, ַהְללּוָּיה
  ֵמָּכל ַהֵּלב ְוכֹל ַהְנָׁשָמה.

  
  

 



  נעמי שמר- אּבָ ל Bׁשֶ  ירֹוׁשִ 

  

  ִאם ָּבָהר ָחַצְבָּת ֶאֶבן
  ְלָהִקים ִּבנְיָן ָחָדׁש

  לֹא ַלָּשוְא �ִחי, ָחַצְבּתָ 
  ְלִבנְיָן ָחָדׁש,

  ִּכי ִמן ָהֲאָבנִים ָהֵאּלּו
  יִָּבֶנה ִמְקָּדׁש.

  יִָּבֶנה, יִָּבֶנה, יִָּבֶנה ַהִּמְּקָּדׁש,
  יִָּבֶנה, יִָּבֶנה, יִָּבֶנה ַהִּמְּקָּדׁש.

 

 



  ןְוָלבָ  ָּכחֹל
  רשל ישראל

   
  ְוָלָבן ָּכחֹל

  ֶׁשִלי ֶצַבע ֶזה
  ְוָלָבן ָּכחֹל
  .Bְדָמִתי ִצְבֵעי
  ְוָלָבן ָּכחֹל
  ְוָלָבן ָּכחֹל

  –ֶׁשִלי  ֶצַבע ֶזה
ְלעֹוָלם ָיַמי ָּכל





  עוזי חיטמן - ֱאלִֹהים ֶׁשִלי

  

  ֱאלִֹהים ֶׁשִלי, ָרִציִתי ֶׁשֵּתַדע

  ָּטה.ֲחלֹום ֶׁשָחַלְמִּתי ַּבַּלְיָלה ַּבּמִ 

  ּוַבֲחלֹום ָרִאיִתי ַמְל�ךְ  

  ִמָּׁשַמִים ָּבא  ֵאַלי, ְו�ַמר ִלי ָּכְך:

  ָּבאִתי ִמָּׁשַמִים ָעַבְרִּתי ְנדּוִדים

  ָלֵׂשאת ִּבְרַּכת ָׁשלֹום ְלָכל ַהְּיָלִדים.

  

  ּוְכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי ִנְזַּכְרִּתי ַּבֲחלֹום

  וְָיָצאִתי ְלַחֵּפש ְמַעט ָׁשלֹום.

  ָהָיה ַמְל�ְך ְולֹא ָהָיה ָׁשלֹום. ְולֹא 

  ַוֲאִני ִעם ַהֲחלֹום. -הּוא ִמְּזַמן ָהַלְך 

  



  לי ארץ אחרת אין

  מנור אהוד: מילים                
  

  לי ארץ אחרת אין
  אם אדמתי בוערת גם
  חודרתמילה בעברית  רק
  עורקי, אל נשמתי אל

  כואב, בגוף
  רעב, בלב
  הוא ביתי כאן

  
  אשתוק לא
  ארצי שינתה את פניה, כי

  אוותר לה, לא
  לה, אזכיר
  ,באוזניהכאן  ואשיר

  שתפקח את עיניה עד
  

  לי ארץ אחרת אין
  שתחדש ימיה עד
  את עיניה שתפקח עד

 

 

 

  

  



  והתהלך בארץ קום
טהרלב יורם: מלים  

: יאיר קלינגרלחן  
 

והתהלך בארץ קום  
ובמקל. בתרמיל  

בדרך תפגוש וודאי  
את ארץ ישראל. שוב  
אותך דרכיה קויחב  
הארץ הטובה, של  
אותך אליה תקרא היא  
אל ערש אהבה. כמו  

 
אכן אותה הארץ, זאת  

האדמהאותה  זו  
פיסת הסלע ואותה  

בחמה. הנצרבת  
לאספלט ומתחת  
,הראווה לבניני  

המולדת מסתתרת  
וענווה. בישנית  

 
.....בארץוהתהלך  קום  

 
  

  

  

  

  

  עצי הזית וכרמי
  המעיין ומסתור

  חלומהשומרים על  עוד
  הישן. וחלומנו

  אודמים על הר וגגות
  על השבילים, וילדים
  הלכנושבו  במקום

  חגור ותרמילים. עם
  

  והתהלך בארץ...... קום

 



  ישראל דגל
  

  

  

 

  , ארצנו הקטנה,ישראל 
  , את לנו יקרה.ישראל  
  .אוהבדגלך. לעד אני אותו  זה  
  קרוב קרוב ללב.. אחזיקו  
   
  דוידפסים כחולים וגם מגן  שני  
  הוא שלנו לתמיד.. הדגל  
  דוידפסים כחולים וגם מגן  שני  
  שלנו לתמיד הוא הדגל  
   
  

  

  

  

  

  

  



  
 חיטמן עוזי – כאן

   
  , פה אני נולדתיביתי כאן

  על שפת הים אשר במישור
  אתם גדלתי החברים אןכ

  שום מקום אחר בעולם לי ואין
  שום מקום אחר בעולם לי אין

   
  , פה אני שיחקתיביתי כאן

  על גב ההר אשר בשפלה
  הבאר שתיתי מים מן כאן

  במדבר דשא ושתלתי
  במדבר דשא ושתלתי

   
  נולדתי כאן
  לי ילדי נולדו כאן
  את ביתי, בשתי ידי בניתי כאן
  אתה איתי גם כאן
  אלף ידידי כל וכאן

  אלפיים סוף לנדודי שנים ואחרי
   

   
  

   
  

  

  

  את שולחני אני ערכתי כאן, כאן
  לחם, פרח רענן של פת

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

   
  ..נולדתי כאן

 

  כל שירי אני ניגנתי את כאן
  לילי במסע והלכתי

  אני הגנתי בנעורי כאן
  האלוהים שלי חלקת על
  האלוהים שלי חלקת על

   
  ....נולדתי כאן

 



  

 בשנה  גדלה כשמדינה

  שיר סמדר 
   

  בשנה, גדל כשילד
  יותר גבוה, קצת הוא

  עגלגל, יותר וקצת
  יותר תלתלים, לו ויש

  ,נמשים ויותר
  .בכלל ויותר

   
  בשנה, גדל כשעץ

  יותר עבה, קצת הוא
  רחב, יותר וקצת

  יותר ענפים, לו ויש
  ועלים, פרות ויותר

  צל ימצא יותר וגם
  מתחתיו. היושב האיש

   
  בשנה, גדלה כשמדינה

  יותר כבישים, בה יש
  סלעים ויותר

  ,שלווה ופחות
  בה גם יש אך

  ויותר עצים, ילדים יותר
  מזל טוב לה המאחלים

  .באהבה
  



   לא תמו כל פלאייך עוד 
  טהרלב יורם

   
  הקטנטונת ארצנו

  היפה ארצנו
  כתנתבלי  מולדת

  יחפה דתמול

  שיריךאל  קבליני
  יפיפיה כלה

  שעריךלי  פתחי

  יה. אודהבם  אבוא
   

  החרשעצי  בצל
  חמהמאור  הרחק

  פה שרש נכה  יחדיו
  האדמה אל
  הזהרמעינות  אל

  התםבארות  אל
  תארללא  מולדת
  .יתום וצועני

   
   
   
  
  

  

  

  

  

  

  בבגדינו נביאה

  הכפריםריח  את
  לבנו בפעמון

  .העדרים יכו

  רוגעתדממה  ישנה
  יפהאור  וקרן

  נפסעה ולאורה
  .יחפה ברגל

   
  …כל פלאייך תמולא  עוד

 

  פלאייךכל   תמולא  עוד
  שט לו הזמר עוד

  עם ליל מכהלבי  עוד
  :בלאטלך  ולוחש

  האחת אתלי ,רק  את

  ובת אםלי את  את
  המעטלי את  את

  .שנותר המעט

 



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  חי, חי -  ימיי הומים

  חי, חי -  ולילותיי

  האש עוד קם. עמוד ובשמיי
   

  חי, חי -די  בלי אשיר

  חי, חי - ידיי אפרוש
  מעבר ים. אשר לידידיי

   

  ...שואל אני
   

  , חי...חי, חי

   
  ,אחיי מעוש

  חי עוד אני
  עוד נישאות לאור. עיניי ושתי

  לחיי כה אז
  אורחיי לכל

  לחזור. המבקשים ולבניי

   
  ...שואל אני

   

  , חי...חי, חי
   

  , חי,חי, חי

  , חי,חי, חי
  עוד חי, חי, חי! אני, חי

 

  חי
  מנור אהוד: מילים

  טולדנו אבי: ןלח
   

  אחי שמעו

  חי עוד אני
  עוד נישאות לאור. עיניי ושתי

   

  חוחיי רבים
  פרחיי גם אך

  רבות מספור שנים ולפניי

   
  ומתפלל שואל אני
  אבדה עוד התקווה. שלא טוב

   

  מזמור עובר
  לדור מדור

  ועד עולם מאז כמעיין

   
  ...שואל אני

   

  , חיחי, חי
  עוד חי, אני, כן
  שסבא השיר זה

  לאבא אתמול שר
  .אני והיום

  חי, חי, חי, עוד אני

  עם ישראל חי
  זה השיר שסבא

  שר אתמול לאבא

  והיום אני.
 



   כל אלה על
  שמר נעמי

   
  ועל העוקץ,  הדבש על

  והמתוק,  המר על
  התינוקת  ביתנו על

  הטוב.  אלי שמור

  המבוערת,  האש על
  הזכים,  המים על
  השב הביתה  האיש על

  . המרחקים מן
   
   

  אלה, כל על

  אלה,  כל על
  לי אלי הטוב.  נא שמור

  ועל העוקץ,  הדבש על

  והמתוק.  המר על
  תעקור נטוע,  נא אל
  את התקווה  תשכח אל

  ___אשובה ו יהשיבנ
  הטובה.  הארץ אל

   

  על זה הבית,  אלי שמור
  , על החומה, הגן על

  פתע  מפחד, מיגון

  . וממלחמה
   
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  המעט שיש לי,  על שמור
  ועל הטף  האור על

  שלא הבשיל עוד  הפרי על
  . ושנאסף

   

  ה, אל כל על
  אלה,  כל על

  לי אלי הטוב.  נא שמור

  ועל העוקץ,  הדבש על
  והמתוק.  המר על
  תעקור נטוע,  נא אל

  את התקווה  תשכח אל
   ואשובה השיבני

  הטובה.  הארץ אל
   

  ברוח,  אילן מרשרש
  כוכב,  נושר מרחוק

  בחושך  לבי משאלות

  . עכשיו נרשמות
  לי על כל אלה  שמור, אנא
  נפשי,  אהובי ועל

  , על הבכי השקט לע
  השיר.  זה ועל

   

  אלה... כל על
   

 



  

 התקווה    
  אימבר   הירץ נפתלי                      

   
  בלבב פנימה עוד כל

  הומיה יהודי נפש
  קדימה מזרח ולפאתי

  צופיה לציון עין
   

  תנואבדה תקוו לא עוד
  שנות אלפיים בת התקווה

  חופשי בארצנו עם להיות
    ירושלים. ציון ארץ

 


