
שר משוררות–טל נאה 



שבת בבוקר
ראתתרצה: מילים

ררכטיוני: לחן

יום יפה! שבת בבוקר
אמא שותה המון קפה
)המון עיתון(אבא קורא המון עיתון 

ולי יקנו המון בלון

לשוט שם בסירה, אפשר ללכת לירקון
או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה

כאלה שלא אסור, אפשר לקטוף פרחים
ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור



לאשהבלדה 
ראתתרצה: מילים

יוילנסקמשה: לחן

לא יכלו לשתיקתה, אפילו ענני הגובה
היא הביטה וידעה, היא הביטה עד בלי שבע

שלל חבצלות הבר, שכעת פורחות בעמק
.נגמרהכל, הכלולמרות 

,הסגולים אל מול שקיעה, אפילו ענני אוקטובר
,להרגעלא עזרו , לא עזרו לה אף לרגע

שלל חבצלות הבר, אף כי שוב פרחו בעמק
.נגמרהכל, הכללמרות 

,הסגור והעצוב, אפילו הספרים בחדר
היא הולכת לבלי שוב, כבר ידעו היא לא בסדר

שלל חבצלות הבר, עוד פורחות הרחק בעמק
.נגמרהכל, הכלאך למרות 



אישור לבית הספר
יהרראביטל: מילים

טל נאה: לחן

שלום, המורה
.  מיכאל לא יגיע  היום לבית הספר

—לא כי הוא לא מרגיש טוב , לא

זה הסתיו המכה בחלון  
,הנושר מן העצים בגן

,אלו עלי הזהב ֶהעפים עם הרוח
.זה ילדי הצעיר וחושיו הערים

אמא, עמך הסליחה



למדני את השיר הפשוט
רחל שפירא: מלים

דדובררמי:לחן

למדני את השיר הפשוט של הלחם
.ופרוס לי חלק משלומך

קחני עם אבק היומיום על השכם
.כשתראני לפניך

לרחף, אני שהנחתי לרגש יחף
כבר יודעת כי התפתלה דרכי
-ומגובה רב ראשי עכשיו נרכן 
כבר יודעת כי התפתלה דרכי

.ובאה עד כאן

...למדני את השיר הפשוט של הלחם

חיי וחייך אורות וצללים מכילים
בעיני חולין, בעיני שבת

לו מחר שלך ייגש אל אתמולי
בעיני חולין, בעיני שבת

.שלך ושלי

...למדני את השיר הפשוט של הלחם

,אני שהנחתי לרגש יחף לרחף
כבר יודעת כי התפתלה דרכי
-ומגובה רב ראשי עכשיו נרכן 
כבר יודעת כי התפתלה דרכי

.ובאה עד כאן

.למדני את השיר הפשוט של הלחם



שיר של יום חולין
רחל שפירא: מלים

יאיר רוזנבלום: לחן

אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט
אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט
אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט

אם יש לי שורשים הם מתארכים לאט

אתה רואה כיצד פתאום עובר בי רעד
הרוח משנה תכופות את כיוונה

ניסינו לעזוב אבל אני יודעת
אנחנו נשארים שנה אחר שנה

בחדרים שלך השמש משרטטת
קוים ורצועות של אור על הכתלים

אני למענך כל בוקר מלקטת
שמחות קטנות , פרטים קטנים

של יום חולין

האם אתה עונה לי, האם אתה משיב
אולי באזנך הולמים גם שאוני

אולי אתה דומה לי, אולי אתה מקשיב
הן בפניך משתקפים פתאום פני

...אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט

יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד
ובחסדו שורות אליך נכתבות

מפוייסתקח את ידי עכשיו עשני 
ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות



צרות טובות
שמרית אור: מילים

שלום חנוך: לחן

בעירי היו שתי עלמות  
.  שתי עלמות יפות ותאומות
,  הן היו תמיד כל כך דומות
.  כל כך דומות היו העלמות

,  אלי, ואהבתי את שתיהן
,  זאת שלי היתה וזאת שלי
ככה באו לי צרות טובות 

שתים הן ולא יודעות  
.  וזו על זאת, זאת על זו

האחת נשאתי להרים 
החמה בזרוח כדי לראות 

ואת השניה ליערים  
.  לראות כיצד השמש נעלמה

...  אלי, ואהבתי את שתיהן

איך שהימים חולפים מהר 
,  ואיך הליל הולך ומתקצר

-והמלאכים רומזים לי כבר 
?  במי מהן אבחר, מה אעשה

...אלי, כי אהבתי את שתיהן



אהבה
דליה רביקוביץ: מילים

הנאטל: לחן

,שני דגים נחפזו
וירדו למצולות הים
לספר איש לרעותו
.מה גדלה אהבתם

שני דגים צללו
ושהו במצולות הים

וככל שהרחיקו הלוך
.כן גדלה אהבתם

ולא עוד עלו אל החוף
.אוהבי מצולות הים

הפה מספרילא
.מה גדלה אהבתם



שובי לביתך
'דליה רביקוביץ: מילים

ילוטובשם:לחן

?ילדה, מה לך בחוץ
.מנוח לא מצאה רגלך

חזרי אלי, ציפור פצועה
.ושובי לביתך

,האזיני לקולות
,הרעם על גגות בתים

.שמרי נפשך, מקול סופה
.שובי לביתך

,סהר חצות גבוה
,אור על ענפי אילן

תני לנפשך לשמוע
.זמר קטן

,שם צמח לענה
.שם נפש מרעידה מקור

.חלון אפל ותריס מוגף
.שובי לביתך

,סהר חצות גבוה
,אור על ענפי אילן

תני לנפשך לשמוע
.זמר קטן

,שאי עין למרום
.כבר סדק שחר מאפיר
.נעורה כבר ציפור אחת

.שובי לביתך



תקופות השנה
דליה רביקוביץ: מילים

טל נאה: לחן

הרוח נושבת בחריגים
ריחות בשמים נפוגים

.מועדים וחגים, וחולפים מועדים וחגים

אובד האילן בקרה את עליו
וענן מצמח שערו ותלתליו

בו נחבא בשוליושהוצקוהזוהר 

זוחלים ועולים מן הארץ מחשכים
והופכים הנהרות עזים ועמוקים
ושמונת הנרות במנורה נדלקים

והאור לא נמצא אלא טיפה מזהירה
ואין חום עוד בארץ זולתי בבערה

ואין זוהר מתאבך זולת במנורה

והתכלת השקטה צחה מחלב
והאור מתענג על מעלליו
והכסף הקר נהפך לזהב

ואדמת הגבעה כנחושת אדומה
וענפי האילן אדומים בחמה

וברוב תאווה שואפים את חומה

וקני סוף ברוח נעים ושורקים
ועלי העצים עגולים וירוקים

ומי נהרות מרעידים ומפכים

קיץ חורף אביב וסתיו
מי נהרות והים הרחב

והרים ויערות ושיחים ופרחים
וגופי עשבים ירוקים ולחים

והאור הנודד כנסיך מאוהב
וצינת הכסף וחום הזהב

סובבים והולכים בגלגל השנה
שטים ועוברים בתקופות השנה

.ואתה עמהם בתקופת השנה



האיש ההוא
אהובה עוזרי: מילים ולחן

האיש ההוא הוא עולמך  
שכחת הכל גם את ביתך 

הכל דומם בתוך חדרך  
נעול סגור גם שערך 

האיש ההוא הוא עולמך  
אחריו תלכי גם באש  

דומיה הלב פועם  
לא מאמינה איך זה קורה 

הזמן אישה יפה חלף 
גופך לך קורא , וחום הלב

אש בוערת בך  
ליל סוער לך  

עשה לך  מה 
הכל נשבר בך  

ויום לך אחכה  יום 
אם תרצי עולם אחצה  

לראות אותך ביום בהיר 
לומר לך יש עוד חיים 

לזכור איתך ימים יפים  
את העבר לא שוכחים  

לראות אותך ביום בהיר 
הלב סוער מי יאמין  

ילדות יפה על חוף לבן  
בלב נשאר לעולם  

...חלף הזמן אישה יפה



נעמיד פני יתומים
צרויה להב: מילים

יהודית רביץ: לחן

נעמיד פני יתומים
נחצה את הגדר

נשכב בעשבים הלוחשים
נישן ונתעורר
נישן ונתעורר

הבית צף על מים גועשים

ואת המציאות נסגור מאחורי הדלת
היא מחכה כי היא נמל והיא תהום

ומתגנבת דרך הסדקים ממילא
לאור היוםהכלמחר נראה 



לפלח הרימון
ישבזשלם' ר: מילים

טל נאה: לחן

לפלח הרימון אדמה רקתך 
כגובה הארמון גבוהה קומתך 

יפיחון מביתך  קנמוןומור עם 
צביה עיניה לליבי אסרו 

לעיני היונים אדמה עיניה  
כמו חוט השני דמות שפתותיה  

עם עונים יבורך צוריה  ליופיה
לבבי ולבבה באהבה נקשרו  

לבנה כסהר מאירה כחמה  
מדלגת מהר אלי גבעה רמה 

אני ארבה מוהר תנו לי העלמה 
נחברולבבי עם רוחי בידה 

לפלח הרימון אדמה רקתך 
כגובה הארמון גבוהה קומתך 

יפיחון מביתך  קנמוןומור עם 
צביה עיניה לליבי אסרו 

לעיני היונים אדמה עיניה  
כמו חוט השני דמות שפתותיה  

עם עונים יבורך צוריה  ליופיה
לבבי ולבבה באהבה נקשרו  

חבצלת שרון ושושנת עמק 
הגרון ועלי תתחמק  נטויית

ותביא החרון לליבי הנמק 
הביאו למכתי זורורטיה



שירת העשבים
נחמן מברסלב' נעמי שמר על פי ר: מילים

נעמי שמר: לחן

דע לך
שכל רועה ורועה
משלויש לו ניגון מיוחד

דע לך
שכל עשב ועשב

משלויש לו שירה מיוחדת
ומשירת העשבים

רועהשל נעשה ניגון

כמה יפה
כמה יפה ונאה

כששומעים השירה
שלהם

טוב מאוד
להתפלל ביניהם
השםאת ובשמחה לעבוד

ומשירת העשבים
מתמלא הלב

ומשתוקק

וכשהלב
מן השירה מתמלא

ארץ ישראלאל ומשתוקק
נמשך והולךאזי אור גדול

עליומקדושתה של הארץ
ומשירת העשבים

נעשה ניגון
.של הלב



שי
לוי שער: לחן, רחל: מלים

אעולל כגפן  
שארית הרחש  

ואשלח מנחה לך 
מזמרת לבי  

כל שיד העצב 
לא עקרה משורש  

הזעם  -שקדים
לא שדף עוד בי 

ארפד הטנא 
זכרונות כנרת  

ורד שמי הבוקר  
בין עצי הגן 

זהב הצהרים 
במרחב רוגע  
ולילך הערב 
על הרי גולן  

זכר ליל הסהר 
על חלקת המים  

זו תרועת האושר 
בעלות ימי  

זו תרועת האושר 
בה אקשור הטנא 

ואשלח אליך  
?התשמח לשי

15



עגור
דליה רביקוביץ: מילים

טל נאה: לחן

אני אקדים לבוא אליו מחר   
המתחכמים יבלו כפקועות

הטרדנים יוכו על שפתיהם   
יהיה הבוקר בתחילה, וכך יהיה

וכך אני רוצה לבוא אליו מחר    
געגועיםיטפוחלומותי
יאבדו את החוחים      חלומותי

ולא יפוגו בשעה הרגילה

, אולי הוא יעמוד לי בסמוך
אוכל לפרוח מעליו כמו נוצות

אוכל לזרוח כמו נוצת טווס  

--

וזהו שניפץ את השיאים שבטבלה   
זה ששדף אותי באהבה

זהו שכמו עוף אינו ניצוד

--

אני אקדים לבוא אליו מחר   
המתחכמים יבלו כפקועות

הטרדנים יוכו על שפתיהם   
יהיה הבוקר בתחילה, וכך יהיה



מחר
גגולדברלאה: מילים

טל נאה: לחן

מחר אנחנו נצא אל חוף נחל ירוק
במימיו איבדה החמה טבעת זהב

,אנחנו נשוט בסירה בנחל ירוק
.עמוק במימיו טבעת זהב, עמוק

,המכמורת תרד למצולה
.תעלה הטבעת ברשת

!הרי את מקודשת: על אצבעיתענדנה



ימים לבנים
לאה גולדברג: מילים

שלמה יידוב: לחן

. כמו בקיץ קרני החמה, ארוכים, ימים לבנים
.  שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר

. חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה
.  גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר

ימים לבנים וריקים  , כל כך קל לשאת שתיקתכם
הן עיני למדו לחייך וחדלו משכבר  

. לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים
.  ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול ומחר

.  לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו
,  מוותר ונרגע, ולמתק הקצב הרך מתפייס

,  כתינוק מזמר שיר ערשו טרם סגור את עיניו
.עת האם הלאה פסקה מזמר ונרדמה



*מחבואים
דליה רביקוביץ: מילים

טל נאה: לחן

יש דבר ששכחתי
ויש דבר שאני עוד זוכרת

ילדותי פרחה עברה לה
.ואני נשארת

גם יונק הדבש פורח
מענף לענף

מקיסם אל קורה
.ואני מסתכלת

כשאני מאוהבת אני דחוסה כענן
,עמוס גשמים

.מגיר מטר
כשאני מאוהבת

אני כל דבר
.שיכול לעלות בדעת איש

דבר מה נמצא מאחורי  
:הכותל והדלת

זיכרון שעוקר הרים
.וטוחנם זה בזה

אני שואלת
:בפנים תמהות

מה יכול לקרות לי
?שלא קרה לי עוד

אני תלויה מעל ענן
מבלי ליפול
.בלי מקור, בלי כנפים

כשהייתי מאוהבת, פעם
כבר לא הרגשתי

.חם או קר
כשאני מאוהבת

אני כל דבר
.שיכול לעלות בדעת איש



תמונה
ץרביקובידליה: מילים

יהודית רביץ: לחן

חורשות הכבשים הירוקים גלשו במורדות
.והים למטה שכשך והכחיל מן השמש
בשמיים פרחו עננים כמו שושני נהר

.ואנחנו היינו עוד ילדות

והייתה בנו אחת שהיו לה עיניים אהובות
,וקינאנו בה כולנו עד ששכחנו

והייתה בנו אחת בהירה וזקופת קומה
.שהיו שואלים אותה בכיתה וידעה להשיב תשובות

והייתי יוצאת בשמש אל השדה הקרוב
ואוהבת את העננים והוגה בהם סיפורים

והייתה לי שהות רבה להרהר בצער
.מראשית הסתיו עד סוף הקיץ הצהוב



חמיםזכרונות
דליה רביקוביץ: מילים

טל נאה: לחן

רק האבק ליווה אותי: תאר לך
.ולא היה לי מלווה אחר

והוא הלך אתי לגן הילדים
והיה מסכסך את שערותי

.בימי ילדותי החמים ביותר

תאר לך מיהו שליווה אותי
.ולכל חברותי היה אחר

בפרוס ערסלים איומים, בחורף
והעננים טורפים את צידם

תאר לך מיהו שליווה אותי
.ועד כמה רציתי מלווה אחר

ולשעה  , זרעוני העצים שקשקו
.לשכון ביחידות עם הרוחנתאוויתי

לילות רבים הייתי הוזה
על בתים אחדים רטובים מאהבה

כמה הייתי מקופחת
.שזה המלווה היחיד שלי

בימות החמסין הייתי מפליגה  
.הלוויתניםעד עירם של 

הייתי מלאה הפקרות מאושרת  
,לא רציתי לשוב כל עוד בי רוחי

אולם בשובי הייתי כעורב  
,בו קרוביו העורביםשנקוטו

,  ולא היה לי שום מלווה
ורק האבק  
.ליווה אותי



כישופים
דליה רביקוביץ: מילים

טל נאה: לחן

,היום אני גבעה
.מחר אני ים

כל יום אני תועה
,כבאר של מרים
כל יום אני בועה
.אובדת בנקיקים

בלילה חלמתי
סוסים אדומים
.סגולים וירוקים

לבוקר הקשבתי
פכפוך עד אין קץ

.קשקוש של תוכים

היום אני שבלול
מחר אני עץ

.רם כתמר

אתמול הייתי כוך
צדפיתהיום אני 

.מחר אני מחר



)זמר נוגה(התשמע קולי 
רחל  : מלים

שמוליק קראוס:לחן

התשמע קולי רחוקי שלי  
התשמע קולי באשר הנך  

קול בוכה בדמי , קול קורא בעוז
.  ומעל לזמן מצווה ברכה

תבל זו רבה ודרכים בה רב 
. נפגשות לדק נפרדות לעד

,  אך כושלות רגליו, מבקש אדם
.  לא יוכל למצוא את אשר אבד

,  אחרון ימי כבר קרוב אולי
.  כבר קרוב היום של דמעות פרידה

,  אחכה לך עד יכבו חיי
.כחכות רחל לדודה



סליחות
לאה גולדברג: מילים

עודד לרר: לחן

,באת אלי את עיני לפקוח
,וגופך לי מבט וחלון וראי

באת כלילה הבא אל האוח
.להראות לו בחושך את כל הדברים

שם לכל ריס וציפורן: ולמדתי
ולכל שערה בבשר החשוף
וריח ילדות ריח דבק ואורן

.של הגוףלילוהוא ניחוח 

הם הפליגו אליך-אם היו עינויים 
מפרשי הלבן אל האופל שלך

תנני ללכת תנני ללכת
.לכרוע על חוף הסליחה

...ולמדתי שם לכל ריס וציפורן



תמיד יחכו לך
לאה שבת: מלים ולחן

הו ילד עבר זמן
נסעת לחפש רחוק מכאן

ואני מחכה לך

הו ילד שלי בעולם
ציפור אדם כמו כולם

מחפש את האופק

כל מטוס שטס בשמיים
כל כוכב מאיר בעיניים

מזכיר לי אותך
נחליאלי לפני הגשם

צרצרים בשעות הערב
תמיד יחכו לך

הו ילד כששקט
אני יושבת במרפסת לנגן

מנגינות געגוע

הו ילד תשתדל
להגיע לכאן מהר

ככה אני מבקשת בשקט

כל מטוס שטס בשמיים
כל כוכב מאיר בעיניים

מזכיר לי אותך
נחליאלי לפני הגשם

צרצרים בשעות הערב
תמיד יחכו לך



יפת עיניים
ארה'נגישראל ' ר: מילים

טל נאה: לחן

יפת עיניים ובבות
בם תצודי כל לבבות

שפתיך דבש זבות 
ופניך אור לא עבות

רחשי שירות ערבות
למלכך שוכן ערבות

אל קולך אזניו קשובות
אהבותעפרתצביה 

בר יעטפו עמקיך 
וירננו עצי יערך

מעולפת ספיריך
קומי אורי כי בא אורך

שוב אשיב כאז שופטיך  
ועירך ברך אברך

השמיעיני נא את קולך
כאיילות השובבות



מה עושות האיילות
גגולדברלאה:מילים

יוני רכטר:לחן

?מה עושות האיילות בלילות
.הן עוצמות את עיניהן הגדולות

,את רגליהן הקלותשולבותהן 
.ישנות האיילות בלילות

?מי שומר על חלומן המתוק
.הירח הלבן מרחוק

הוא מביט אל תוך הגן בבת צחוק
!נום ושתוק: ואומר לכוס ותן

?מה חולמות האיילות בלילות
הן חולמות כי הפילות הגדולות

,וגולותולים'בגשיחקו איתן 
.האילותבכל זכו , ובכל

?מי מעיר אותן עם שחר משנתן
,ולא התן, ולא הקוף, לא הפיל

,ולא שפןשכוילא , לא ארנבת
כי איילת השחר חברתן

.מעירה אותן בבוקר משנתן
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