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מתוך :הפורום הגדול למורים ולגננות

ֶאל ַה ֶּד ֶר ְך
וְׁשּוב ֵנצֵה ֶאל ַה ֶּד ֶר ְך
יָד ְּביָד ַל ֶּד ֶר ְך
ָהב.
ְׁשרֶת ז ָ
ׁשר ֶ
ְּב ַ
וְׁשּוב ֵנצֵה ֶאל ַה ֶּד ֶר ְך
ַעם ֶא ָחד ַל ֶּד ֶר ְך
ְׁשירֵנּו ַעל ּגַב.
וִ
יע
ָק ַ
ְׁש ֲערֵי-ר ִ
וְ ַעד ל ָ
יע
ְּבוַּדַאי ַנ ִּג ַ
עֹוד ְמ ַעט
ְׁשו.
ִאם לֹא ַעכ ָ
יע
ָק ַ
ְׁש ֲערֵי-ר ִ
וְ ַעד ל ָ
ִיע
ְּבוַּדַאי ַנּג ַ
ַׁשוְא.
ּכִי ַּד ְרּכֵנּו לֹא ל ָ
וְגַם ִאם ֲא ֻרּכָה ַה ֶּד ֶר ְך
ַּבה ַה ֶּד ֶר ְך
וְר ָ
ּכֹחנּו עֹוד רַב.
ֵהן ֵ
וְגַם ִאם ֲא ֻרּכָה ַה ֶּד ֶר ְך
ַּבה ַה ֶּד ֶר ְך
וְר ָ
ַחּדָו.
ַנעֲבֹר ָּבה י ְ
יע
ָק ַ
ְׁש ֲערֵי-ר ִ
וְ ַעד ל ַ

…

–

ש .אור/נ .הירש

ׁשלִי
ָאל ֶ
ִׂשר ֵ
ֶארֶץ י ְ
ָפה
ׁשלִי י ָ
ָאל ֶ
ִׂשר ֵ
ֶארֶץ י ְ
ַחת,
וְּגַם ּפֹור ַ
ָטע?
ּומי נ ָ
ִמי ָּבנָה? ִ
ָחד!
ֻּכלָנּו ְּבי ַ
ִיתי ַּביִת
ֲאנִי ָּבנ ִ
ָאל.
ִׂשר ֵ
ְארֶץ י ְ
ּב ֶ
ז יֵׁש לָנּו ֶארֶץ
וְיֵׁש לָנּו ַּביִת
ָאל.
ִׂשר ֵ
ְארֶץ י ְ
ּב ֶ
ׁשלִי
ָאל ֶ
ִׂשר ֵ
ֶארֶץ י ְ
ֵץ…
ְּתי ע
ָטע ִ
ֲאנִי נ ַ
ֵץ…
וְיֵׁש לָנּו ע

…

ׁשלִי
ָאל ֶ
ִׂשר ֵ
ֶארֶץ י ְ
ְביׁש..
ְּתי ּכ ִ
ֲאנִי ָס ַלל ִ
ְביׁש…
וְיֵׁש לָנּו ּכ ִ
…

ׁשלִי
ָאל ֶ
ִׂשר ֵ
ֶארֶץ י ְ
ֶׁשר…
ִיתי ּג ֶ
ֲאנִי ָּבנ ִ
וְיֵׁש לָנּו ּג ֶ
ֶׁשר…

…

ׁש ִלי
ָאל ֶ
ִׂשר ֵ
ֶארֶץ י ְ
ׁשיר
ְּתי ִ
ֲאנִי ִח ַּבר ִ
ָאל.
ִׂשר ֵ
ְארֶץ י ְ
ּב ֶ
ז יֵׁש לָנּו ֶארֶץ,
וְיֵׁש לָנּו ַּביִת,
וְיֵׁש לָנּו עֵץ,
ְביׁש,
וְיֵׁש לָנּו ּכ ִ
ֶׁשר,
וְיֵׁש לָנּו ּג ֶ
ׁשיר!
וְיֵׁש לָנּו ִ
ָאל.
ִׂשר ֵ
עַל ֶארֶץ י ְ

…

–

ד .בן דור

ׁש ִלי
ַה ֶּדגֶל ֶ

–

יורם טהר-לב

ְּתא
ֲאנִי וְגַם ַה ַּסב ָ
ְּתא
ָׁש ְבנּו ּפֹה ְּב ַצו ָ
יַ
ׁש ַּב ִּגּנָה
עַל ַה ַּס ְפ ָסל ֶ
ְּתא ׁשּוב חֹוֶזרֶת
ְסב ָ
וַ
וְׁשּוב ִהיא ְמ ַס ֶּפרֶת
ִפנֵי ַה ְמדִינָה.
ׁש ָהיָה ל ְ
ַמה ֶ
ׁשלִי
ַה ֶּדגֶל ֶ
ָבן
הּוא ּכָחֹל וְל ָ
ֶא ְתמֹול ַהּיֹום
וְגַם ָמ ָחר
ׁשלִי
ַה ֶּד ֶגל ֶ
ָבן
הּוא ּכָחֹל וְל ָ
ְה ִּמדְּבָר.
ּכְמֹו ַהּיָם ו ַ

ָהב
ׁשל ז ָ
ְרּוׁש ַליִם ֶ
י ָ

\ נעמי שמר

ֲאוִיר ָהרִים צָלּול ַּכּיַיִן
ֵיח ֳא ָרנִים
וְר ַ
ְּביִם
ְרּוח ָה ַער ַ
ִּׂשא ּב ַ
נָ
עִם קֹול ַּפעֲמֹונִים.
ָא ֶבן
ֵמת ִאילָן ו ֶ
ְת ְרּד ַ
ּוב ַ
לֹומּה
ׁשבּויָה ַּב ֲח ָ
ְ
יֹוׁש ֶבת
ׁשר ָּבדָד ֶ
ָהעִיר ֲא ֶ
חֹומה.
ּובלִּבָּה ָ
ְ
ְׁשל אֹור
ְחֹׁשת ו ֶ
ְׁשל נ ֶ
ָהב ו ֶ
ׁשל ז ָ
ְרּוׁש ַליִם ֶ
י ָ
ׁשי ַריִ ְך ֲאנִי ּכִּנֹור.
ֲהלֹא ְלכָל ִ

ּכָל ָהרֶץ ְּד ָגלִים

–

רפאל ספורטה

ּכָל ָהרֶץ
ְּד ָגלִים ְּד ָגלִים,
רֹוקד
עַם ֵ
ַּגלִים ַּגלִים.
ׁש ֵמ ַח
עַם ָ
צֹוהל –
ַטף ֵ
ַחג ַהיֹום
ָאל.
ִׁשר ֵ
ְלי ְ

נולדתי לשלום \ עוזי חיטמן
ְּתי
ֲאנִי נֹו ַלד ִ
ֶאל ַה ַּמְנּגִינֹות
ּׁשירִים
ְאל ְה ִ
וֶ
ׁשל ּכָל ַה ְּמדִינֹות.
ֶ
ְּתי ַלּלָׁשֹון
נֹו ַלד ִ
ַּמקֹום,
וְגַם ל ָ
ֶהמֹון,
ַּמעַט ,ל ָ
לְ
ַּׁשלֹום.
ּיֹוׁשיט יָד ל ָ
ׁש ִ
ֶ
ֲא ָה ָה...
ַּׁשלֹום
ְּתי ל ָ
ֲאנִי נֹו ַלד ִ
ׁשרַק יַּגִי ַע.
ֶ
ַּׁשלֹום
ְּתי ל ָ
ֲאנִי נֹו ַלד ִ
ׁשרַק יָבֹוא.
ֶ
ַּׁשלֹום
ְּתי ל ָ
ֲאנִי נֹו ַלד ִ
יע
יֹופ ַ
ׁשרַק ִ
ֶ
ֲאנִי רֹוצָהֲ ,אנִי רוַצֶה
ְבר ּבֹו!
ִהיֹות ּכ ָ
לְ

ּתי ַּדי
ה ְב ִ
עֹוד לֹא ַ
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ְפר
ִיתי ּכ ָ
ְאּלֶה ַהּיָ ַדיִם עֹוד לֹא ָּבנ ִ
ּב ֵ
ְּבר
ְא ְמצַע ַה ִּמד ָ
ָאתי ַמיִם ּב ֶ
עֹוד לֹא ָמצ ִ
ִיתי ֵאי ְך
ְּתי ֶּפרַח ,עֹוד לֹא ִּגּל ִ
עֹוד לֹא ִצּיַר ִ
אֹותי ַה ֶּד ֶר ְך ּולְן ֲאנִי הֹו ֵל ְך
ּתֹוביל ִ
ִ
ה ְב ִּתי ּדַי
Bי ,עֹוד לֹא ַ
ּׁש ֶמׁש עַל ָּפנַי
ְה ֶ
רּוח ו ַ
ָה ַ
ְּתי ּדַי
מר ִ
Bי ,עֹוד לֹא ַ
ְאם לֹא ַעכ ָ
וִ
ימ ַתי
ְׁשו – ֵא ָ
ָפה
ְּBת ּכָל ָּכ ְך י ָ
ּBת ּפֹה ו ְ
ׁש ְ
וְBף עַל ִּפי ֶ
ֵפה
ֵח ּכְמֹו ִמ ַּמּג ָ
ִמ ֵּמ ְך ֲאנִי ּבֹור ַ
ִיתי ַלעֲׂשֹות
ׁש ָרצ ִ
ְברִים ֶ
עֹוד יֵׁש ַהרְּבֵה ּד ָ
ּׁשנָה ַהּזאֹת.
ְחי לִי ּגַם ַּב ָ
ֶטח ִּת ְסל ִ
ּBת ּב ַ
ְ
ָּת ִבינִיB ,י
ְּתי ּדַי...
הב ִ
עֹוד לֹא ַ

ׁשלֹום
עֹוׂשה ָ
ֶ
רֹומיו
ִמ ָ
ׁשלֹום ּב ְ
עֹוׂשה ָ
ֶ
ׁשלֹום ָעלֵינּו
ֲׂשה ָ
הּוא יַע ֶ
ָאל
ִׂשר ֵ
וְעַל ּכָל י ְ

–

מן.
ְא ְמרּו ֵ
וִ

ׁשלֹום,
ֲׂשה ָ
ׁשלֹום ,יַע ֶ
ֲׂשה ָ
יַע ֶ
ׁשלֹום ָעלֵינּו
ָ
ָאל.
ִׂשר ֵ
וְעַל ּכָל י ְ

מן התפילה

ְפיַ-זיִת – רפאל ספורטה
ְמנֹורָה וְ ַענ ֵ
ְמנֹורָה וְ ַענְפֵיַ-זיִת.
ָהל.
ׁש ֶמן טֹוב וְאֹור י ֵ
ֶ
אֹור ָּברֶץ ,אֹור ַּב ַּביִת
ָאל.
ִׁשר ֵ
ְׁשלֹום עַל י ְ
וָ

לְְ Bרצִי יֵׁש יֹום ֻה ֶּלדֶת
לְְ Bרצִי יֵׁש יֹום ֻה ֶּלדֶת,
Bתם וַּדַאי יֹו ְדעִים
ֶ
Bתם וַּדַאי זֹו ְכרִים
ֶ
ׁש ִהיא ּבַת ____
ֶ
ַחד
וְַלכֵן ֻּכּלָנּו י ַ
ְב ֵר ְך
ַׁשיר ּונ ַ
נִ
ְה
הל
ַה ָ
ּככ
ִי ָ
ְׁשיכ
המ ִ
ֵןַ ,
ּכ
ׁשר ֵּת ְלכִי ֵנ ֵלךְ.
ַא ֶ
ּב ֲ
ׁשירַ ,הלְלּוּיָה
ַּׁשיר לָה ִ
וְנ ִ
ְׁש ָמה.
ֵמּכָל ַהּלֵב וְכֹל ַהנ ָ

ׁשל ָּ Bבא
ׁשירֹו ֶ
ִ
ֶן
אב
ּת ֶ
בָ
צְ
חַ
ָר ָ
ּבה
ִם ָ
א
ָׁש
חד
ּבנְיָן ָ
ִים ִ
הק
לָ
ְ
ּת
בָ
צְ
חַ
ִיָ ,
ַּשוְא ח
לֹא ל ָ
ָׁש,
חד
בנְיָן ָ
לִ
ְ
ֵּלּו
הא
בנִים ָ
אָ
הֲ
ִן ָ
ִי מ
ּכ
ָׁש.
קּד
מְ
ּבנֶה ִ
יִָ
ָׁש,
ּקּד
ּמ ְ
הִ
ּבנֶה ַ
ּבנֶה ,יִָ
ּבנֶה ,יִָ
יִָ
ָׁש.
ּקּד
ּמ ְ
הִ
ּבנֶה ַ
ּבנֶה ,יִָ
ּבנֶה ,יִָ
יִָ
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ָבן
ּכָחֹל וְל ָ
ישראל רשל

ָבן
ּכָחֹל וְל ָ
ׁשלִי
ֶבע ֶ
זֶה צ ַ
ָבן
ּכָחֹל וְל ָ
ְמ ִתי.
ִבעֵי Bד ָ
צְ
ָבן
ּכָחֹל וְל ָ
ָבן
ּכָחֹל וְל ָ
ׁשלִי –
ֶבע ֶ
זֶה צ ַ
ָמי לְעֹולָם
ּכָל י ַ

ׁשלִי
לֹהים ֶ
ֱא ִ

 -עוזי חיטמן

ׁש ֵּתדַע
ִיתי ֶ
ׁשלִיָ ,רצ ִ
לֹהים ֶ
ֱא ִ
ַּמ ָּטה.
ַמ ִּתי ַּב ַּליְלָה ּב ִ
ׁש ָחל ְ
ֲחלֹום ֶ
יתי ַמלְ ְך
ָא ִ
ּוב ֲחלֹום ר ִ
ַ
ְמר לִי ָּכךְ:
ּׁש ַמיִם ּבָא ֵאלַי ,ו ַ
ִמ ָ
ְּתי נְדּודִים
ָבר ִ
ּׁש ַמיִם ע ַ
ָאתי ִמ ָ
ּב ִ
ׁשלֹום ְלכָל ַהּיְ ָלדִים.
ָׂשאת ִּב ְרּכַת ָ
לֵ

ְּתי ַּב ֲחלֹום
ְּתי ִנְז ַּכר ִ
ְׁש ִה ְתעֹו ַרר ִ
ּוכ ֶ
ׁשלֹום.
ְח ֵּפש ְמעַט ָ
ָאתי ל ַ
וְיָצ ִ
ׁשלֹום.
וְלֹא ָהיָה ַמלְ ְך וְלֹא ָהיָה ָ
ַאנִי עִם ַה ֲחלֹום.
ְמן ָה ַל ְך  -ו ֲ
הּוא ִמּז ַ

אין לי ארץ אחרת
מילים :אהוד מנור
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקי ,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
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה

קום והתהלך בארץ
מלים :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
לבניני הראווה,
מסתתרת המולדת
בישנית 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......

דגל ישראל
ישראל ,ארצנו הקטנה,
ישראל ,את לנו יקרה.
זה דגלך .לעד אני אותו אוהב.
אחזיקו קרוב קרוב ללב..
שני פסים כחולים וגם מגן דויד
הדגל הוא שלנו לתמיד..
שני פסים כחולים וגם מגן דויד
הדגל הוא שלנו לתמיד

כאן – עוזי חיטמן
כאן ביתי ,פה אני נולדתי
במישור אשר על שפת הים
כאן החברים אתם גדלתי
ואין לי שום מקום אחר בעולם
אין לי שום מקום אחר בעולם
כאן ביתי ,פה אני שיחקתי
בשפלה אשר על גב ההר
כאן מן הבאר שתיתי מים
ושתלתי דשא במדבר
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
על חלקת האלוהים שלי
כאן נולדתי....
כאן ,כאן את שולחני אני ערכתי
פת של לחם ,פרח רענן
דלת לשכנים אני פתחתי

ומי שבא נאמר לו "אהלן!"
ומי שבא נאמר לו "אהלן!"
כאן נולדתי..

כשמדינה גדלה בשנה
סמדר שיר
כשילד גדל בשנה,
הוא קצת יותר גבוה,
וקצת יותר עגלגל,
ויש לו יותר תלתלים,
ויותר נמשים,
ויותר בכלל.
כשעץ גדל בשנה,
הוא קצת יותר עבה,
וקצת יותר רחב,
ויש לו יותר ענפים,
ויותר פרות ועלים,
וגם יותר צל ימצא
האיש היושב מתחתיו.
כשמדינה גדלה בשנה,
יש בה יותר כבישים,
ויותר סלעים
ופחות שלווה,
אך יש בה גם
יותר ילדים ויותר עצים,
המאחלים לה מזל טוב
באהבה.

עוד לא תמו כל פלאייך
יורם טהרלב
ארצנו הקטנטונת
ארצנו היפה
מולדת בלי כתנת
מולדת יחפה
קבליני אל שיריך
כלה יפיפיה
פתחי לי שעריך
אבוא בם אודה יה.
בצל עצי החרש
הרחק מאור חמה
יחדיו נכה פה שרש
אל האדמה
אל מעינות הזהר
אל בארות התם
מולדת ללא תאר
וצועני יתום.

עוד לא תמו כל פלאייך
עוד הזמר לו שט
עוד לבי מכה עם ליל
ולוחש לך בלאט:
את לי ,רק את האחת
את לי את אם ובת
את לי את המעט
המעט שנותר.
נביאה בבגדינו
את ריח הכפרים
בפעמון לבנו
יכו העדרים.
ישנה דממה רוגעת
וקרן אור יפה
ולאורה נפסעה
ברגל יחפה.
עוד לא תמו כל פלאייך…

חי
מילים :אהוד מנור
לחן :אבי טולדנו

שמעו אחי
אני עוד חי
ושתי עיניי עוד נישאות לאור.
רבים חוחיי
אך גם פרחיי
ולפניי שנים רבות מספור
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה.
עובר מזמור
מדור לדור
כמעיין מאז ועד עולם
אני שואל...
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 ימיי  -חי ,חי
ולילותיי  -חי ,חי
ובשמיי עמוד האש עוד קם.
אשיר בלי די  -חי ,חי
אפרוש ידיי  -חי ,חי
לידידיי אשר מעבר ים.
אני שואל...
חי ,חי ,חי...
שמעו אחיי,
אני עוד חי
ושתי עיניי עוד נישאות לאור.
אז כה לחיי
לכל אורחיי
ולבניי המבקשים לחזור.
אני שואל...
חי ,חי ,חי...
חי ,חי ,חי,
חי ,חי ,חי,
חי ,אני עוד חי ,חי ,חי!

על כל אלה
נעמי שמר
על הדבש ועל העוקץ,
על המר והמתוק,
על ביתנו התינוקת
שמור אלי הטוב.
על האש המבוערת,
על המים הזכים,
על האיש השב הביתה
מן המרחקים.

שמור על המעט שיש לי,
על האור ועל הטף
על הפרי שלא הבשיל עוד
ושנאסף.

על כל אלה,
על כל אלה,
שמור נא לי אלי הטוב.
על הדבש ועל העוקץ,
על המר והמתוק.
אל נא תעקור נטוע,
אל תשכח את התקווה
השיבני ו___אשובה
אל הארץ הטובה.

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

מרשרש אילן ברוח,
מרחוק נושר כוכב,
משאלות לבי בחושך
נרשמות עכשיו.
אנא ,שמור לי על כל אלה
ועל אהובי נפשי,
על השקט ,על הבכי
ועל זה השיר.
על כל אלה...

התקווה
נפתלי הירץ אימבר

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה
עוד לא אבדה תקוותנו
התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון ירושלים.

