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 שירה בציבור בניחוח ארץ ישראלי –שירונים 

 

 ניגון עתיק

 מילים: נתן אלתרמן

 לחן: מרדכי זעירא

 ,אם תרדנה בליל דמעותייך

 .שמחתי לך אבעיר כצרור תבן

 ,אם תרחפנה מקור עצמותייך

 .אכסך ואשכב על אבן

 

 ,אם תאמרי אל מחול לרדת

 .על אחרון מיתרי אנגן לך

 ,אם תחסר לך מתנת הולדת

 .חיי ומותי אתן לךאת 

 

  ,ואם לחם תאבי או יין

  מן הבית אצא כפוף שכם

  ואמכור את עיני השתיים

 .ואביא לך גם יין גם לחם

 

  אך אם פעם תהיי צוחקת

 ,בלעדי במסיבת מרעייך

  תעבור קנאתי שותקת

 .ותשרוף את ביתך עלייך
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 אור

 מילים ולחן: נעמי שמר

  אור עולה בבוקר

 (רחוק )זוכרתעל אגם 

  כן אני זוכרת

 .ולא אחדל ולא אשתוק

 

  אור שמבשר את

 )ההשכמה והזריחה )זוכרת

  רק לראות עוד פעם

 ה.יותר מזה איני צריכ

 

  שמש, הביאו שמש

  אם ָשַמי מעוננים

  עוצמת את עיני

 .םאבל השמש היא בפני

 

  אור בצהריים

 )על האדמה )זוכרת

  על חלקת המים

 .ועל שתיל ועל קמה

 

  אור יורד בערב

 (על שדות חיי )זוכרת

  עוד אני זוכרת

 .זה אור יומי זה אור ימי

 

 ... שמש, הביאו שמש

 

 (אור יורד בערב )שמש

 (אור בצהרים )שמש

 !אור עולה בבוקר אור
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 בשנה הבאה

 מילים: אהוד מנור

 לחן: נעמי שמר

 

  בשנה הבאה נשב על המרפסת

  .ונספור ציפורים נודדות

  ילדים בחופשה ישחקו תופסת

 .בין הבית לבין השדות

 

  עוד תראה, עוד תראה

  כמה טוב יהיה

 .בשנה, בשנה הבאה

 

  ענבים אדומים יבשילו עד הערב

 . ויוגשו צוננים לשולחן

  ורוחות רדומים ישאו אל אם הדרך

 .עיתונים ישנים וענן

 

 ... עוד תראה, עוד תראה

 

  בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים

  מול האור הניגר הלבן

  אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים

 .והשמש תזרח בתוכן

 

 ...עוד תראה, עוד תראה
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 בת שישים

 מילים: דודו מנוסי

 לחן: קובי אשרת

 

  את ראשו של הגלבוע

 ,מישהו צבע אדום

  מן הלול מודיע גבר

 .כי האיר היום

 

  בת שישים פוקחת עין

  .ונועלת נעלה

 ,גדול ממתין בפתחיום 

 .זה היום שלה

 

 ,יום גדול עומד בפתח

 .יום צעיר וחדשני

  מגהץ הוא את קמטיה

 .ומוחק שנים

 

  ,כי אמיתית היא ולא סמל

 .ולא דגל ולא אות

  - העבר מאחוריה

 .היא צופה אל הבאות

 

 ,היא גם סבתא וגם אמא

 .גם נכדה וגם נינה

  בקיצור, היא מתחדשת

  .כמו עונות שנה

 

 ,קיץ, אשת חורף אשת

  ,אשת חיק ואשת ריב

 ,אך בלב עמוק מתחת

  .שם תמיד אביב

 

  שם ידה המיובלת

  ,וקשה כגזע עץ

  עדינה ומלטפת

  .ברכות אין קץ

 

  ...כי אמיתית היא

 

  את ראשו של הגלבוע

 ,מישהו צבע אדום

  מן הלול מודיע גבר

 .כי האיר היום
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  בת שישים פוקחת עין

 .ונועלת נעלה

 ,דול ממתין בפתחיום ג

 .זה היום שלה

 

 ,בת שישים על פי הלוח

  - אך בשאר המובנים

 ,היא בת שש עשרה בקושי

 .או בת שש שנים

 

 ...כי אמיתית היא
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 גן השקמים

 מילים: יצחק יצחקי

 לחן: יוחנן זראי

 ,היה היו כאן פעם שקמים

 .חולות מסביב וגם נוף

  הימיםהעיר תל אביב של אותם 

 .היתה בית בודד על החוף

  ויש לפעמים נערכו ישיבות

 ,מתחת שקמים אז בצל

  וליד העצים צחקו הבנות

  ל."וענו בזמרה: "הי יל

 

 ,כן, זהו, כן, זהו

 .זה גן השקמים

  היו גם כאלה

 .אי אז בימים

 

  גדלה תל אביב מסביבה פרוורים

 .הכל בה תוכנן ונבדק

  נבנו בה כבישים נשכחו השקמים

 .והלבין אז ראשם מאבק

 

  - הכל כאן נבנה בקצבו של הדור

  ,חנויות ובתי שחקים

 ,אך רק אם נפנה מבטנו אחור

 .ניזכר בשקמים ירוקים

 

 ... כן, זהו, כן, זהו

 

  - היום השקמים נעלמו ואינם

  ,רק שלט את שמם עוד מזכיר

  כמה ציפורים וספסל מיותם

 .ניצב בליבה של העיר

  אליו, כשהערב יורדומושך הוא 

 ,ונושרים מן העץ העלים

  קבצן מן הרחוב או הלך בודד

 .או זוג צעירים אוהבים

 

 ...כן, זהו, כן, זהו
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 יא משלטי

 מילים: יחיאל מוהר

 לחן: משה וילנסקי

 

  יש מי שגר בצריף רעוע

  יש מי שוכן בתוך ארמון

 ,שלישי יש לו שיכון קבוע

 .ולרביעי בדון דלפון

 

  יש כאן להתווכחאך מה 

 ?היש שיכון דומה לזה

  גם לא שלמנו דמי מפתח

 .ועוד ביקשו שלא נצא

 

 ,יא, יא משלטי, יא משלטי

  ביתי שלי ללא קירות

  יא, יא מטבחי, יא מיטתי

 .וכוכבים כמנורות

 

  נכון שאין בו לוקסוס רב

  י,והחימום היחיד

  הוא חום הלב ואש הקרב

 .)על משלטי )על משלטי

 

  יב עכשיו קולנועבתל אב

 .ונערות בשלל צבעים

  ואנו כאן שוכבים בלי נוע

 .ומציצים בכוכבים

 

 ,אחד זוכר את אבא אמא

 ,ספק נרדם ספק הוזה

  שני חולם על רות או רינה

  ...ומחבק את הרובה

 

  ...יא, יא משלטי, יא משלטי

 

  רק תמול היה לנו אורח

 .קצת לא מוזמן, אבל צפוי

 ,עשינו לו כל כך שמח

  !הוא לא ישכח את הבילוי

 

 ,הגשנו לו כיבוד קולע

  ריקוד של אש, אימון קטן

 ,והוא אכל והתפקע

 .עת המקלע הגיש לפתן
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  ...יא, יא משלטי, יא משלטי

 

 ,לא במרכז עומד ביתנו

  דומה לבור או למלונה

  - ויש שיכון יפה ממנו

  .אך הוא שומר על השכונה

 

  על כן, על כן, נאהבנו

 ,יק בחוזק ידובו נחז

 .כי זאת לדעת בזמננו

 .בונים בתים בזכות משלט

 

  ...יא, יא משלטי יא משלטי

 

 ערב של שושנים

 מילים: משה דור

 לחן: יוסף הדר

 

  ערב של שושנים

  נצא נא אל הבוסתן

  מור בשמים ולבונה

 .לרגלך מפתן

 

  לילה יורד לאט

  ורוח שושן נושבה

  הבה אלחש לך שיר בלאט

 .אהבהזמר של 

 

  שחר הומה יונה

  ראשך מלא טללים

 .פיך אל הבוקר, שושנה

  ...אקטפנו לי
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 אהבת פועלי בניין

 : נעמי שמרןמילים ולח

 

 

  יום יום כשאת עוברת כאן בתשע

  אנו לך שורקים מן הסולם

  זהו פשע -ותאמיני לנו 

  שאת לא עוצרת מעולם

  כשאת לובשת את השמלה האדומה

  לפתע צומחת עוד קומהאז בבנין 

  ולו ידעו הפיגומים לשיר

 .כי אז שמעו אותם בכל העיר

 

  את אולי קטנה

 ,אבל כתפנו איתנה

  וכל חיוך שלך אצלנו חג

  יש לך פה ענין עם פועלי בנין

 .שאוהבים אותך עד ראש הגג

 

  את משגעת פה את כל הנוער

  את יפה בכל התסרוקות

  כשאת עוברת בעקב גבוה

  סימפוניה של שריקות את שווה

  כשמביטים למטה מגובה המנוף

  זו את שמקשטת בשבילנו את הנוף

  אמרי מלה ונטפס איש איש

  מן הקומה העשירית לכביש

 

  ...את אולי קטנה

 

  אם גם היום תפני אלינו עורף

  אנו נדבר עם הקבלן

  ונשבע לו שעד סוף החורף

  לא נוכל לגמור את הבנין

  מבט אחד קצראך אם תעיפי הנה 

  מיד תראי שאנו גומרים אותו מחר

  ומן הגג הבנאים שלך

 .בלב אוהב ישליכו פרח לך

 

 ...את אולי קטנה
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 הדרך אל הכפר

 מילים: יורם טהרלב

 לחן: נורית הירש

 

  על הדרך היורדת מן הכפר

  בין עצי האלונים והאלה

  נשארו עוד בוודאי צעדי ועקבותי

 .בקולהואימי עוד קוראת לי 

 

  אך איני יודעת מה קרה

  אי אבדה הדרך הברוכה

  אי אבדה הדרך אל הכפר

 .הדרך בה רציתי לשוב בחזרה

 

  אל הדרך הקסומה של ילדותי

  אני שבה בחסות הערפל

  ונוגעת בכולם בפניהם ובקולם

 .כמו נוגעת בארץ ישראל

 

  ואני עוברת ואני זוכרת

  כל מה שהשארתי שם

  עצי הזית עוד ניצב הבית בין

 .רוח באה מן הים

 

  עוד ניצב הבית בין עצי הזית

  רוח באה מן הים

  ואני עוברת ואני זוכרת

 .וליבי עודנו שם

 

  בלילות הארוכים הלבנים

  עת הנפש לא תמצא מנוחתה

  אני קמה מעפר אני שבה אל הכפר

 .כמו ילדה שחוזרת אל ביתה

 

 ...אך איני יודעת מה קרה
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 פרח הלילך

 מילים: אורי אסף

 לחן: נורית הירש

 

  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

 

  נאהב כי לי ולךשותקים 

 ,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 בוא השלכת

 .ולא יוכל לבוא הסתיו

  - רבות הן לאביב ממלכת דרכים

 .אם רק אותן אור חיוכך יאהב

 

 ...שותקים נאהב
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 קסם על ים כנרת

 מילים: מרדכי הוניג

 לחן: עממי

 

  קסם על ים כינרת

  בשמי התכלת ירח שט

  אני שלך ואת שלי

 .כינרת את, כינרת את אהובתי

 

  קסם על ים כינרת

 .בשמי התכלת ירח שט

  חותרתעל גלי כסף ידי 

  גל אל גל, יד אל יד

 .ילחש כל רז

 

  יפה את בליל, כינרת

 .הלב ילחש לך אהובה

  אני שלך ואת שלי

 .כינרת את, כינרת את אהובתי
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 סימן שאתה צעיר

 מילים: יוסי גמזו

 לחן: עממי אירי

 ,אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח

 ,אם בלילות אתה שיכור מן הירח

  מרחבים בצווארונך תמיד נושבתאם רוח 

 ... ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת

 

  זה סימן שאתה צעיר

 ,כמו יום אביב בהיר

  כמו יום אביב בהיר

 ! סימן שאתה צעיר

 

 ,אם לא איכפת לך לצאת ולתעות בדרך

 ,אם בשדות אתה קוטף מדי פעם פרח

 ,ואם כשכבר חורשים

  סוף סוף, את השדות האלה

 ... הולך בטל אך לא הולך בתלם אתה אולי

 

 ... זה סימן שאתה צעיר

 

 ,אם שפת הים עוד רגילה לסנדליך

 ,אם לפעמים אתה יוצא עוד מכליך

  אם טיפ טיפת חוצפה מן הנשמה שלך לא פגה

 ... ואם עוד בינתיים לא קראו לך להג"א

 

 ... זה סימן שאתה צעיר

 

 ,אם עוד מושכים אותך שירים וגם גיטרה

 "! זה בררה -קים לך: "זה נוער, זה? אם צוע

  ואם עוד בחורות ברחוב עושות לך עיניים

 ... ולא בין השיניים -ויש לך זהב בלב 

 

 ... זה סימן שאתה צעיר

 

 ,אם יש שטויות נהדרות שעוד לא עשית

 ,אם לא טעמת עוד הכל ועוד לא ניסית

  ואם אתה מרגיש עוד לפעמים תחושה מוזרת

 ... ושיכול להיות אחרתשלא הכל צודק, 

 

 ...זה סימן שאתה צעיר
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 לו יהי

 מילים ולחן: נעמי שמר

  עוד יש מפרש לבן באופק

  מול ענן שחור כבד

 .כל שנבקש לו יהי

  ואם בחלונות הערב

  אור נרות החג רועד

 .כל שנבקש לו יהי

 

  לו יהי, לו יהי

  לו יהי -אנא 

 .כל שנבקש לו יהי

 

  אם המבשר עומד בדלת

  תן מילה טובה בפיו

  כל שנבקש לו יהי

  אם נפשך למות שואלת

  מפריחה ומאסיף

  כל שנבקש לו יהי

 

 ... לו יהי, לו יהי

 

  מה קול ענות אני שומע

  קול שופר וקול תופים

  כל שנבקש לו יהי

  לו תישמע בתוך כל אלה

  גם תפילה אחת מפי

  כל שנבקש לו יהי

 

 ..... לו יהי לו יהי

 

  נה קטנה מוצלתבתוך שכו

  בית קט עם גג אדום

 .כל שנבקש לו יהי

  זה סוף הקיץ סוף הדרך

  תן להם לשוב הלום

 .כל שנבקש לו יהי

 

 ... לו יהי, לו יהי

 

  ואם פתאום יזרח מאופל

  על ראשנו אור כוכב

 .כל שנבקש לו יהי

  אז תן שלווה ותן גם כוח

  לכל אלה שנאהב
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 .כל שנבקש לו יהי

 

 ...יהילו יהי, לו 

 

 שושנה שושנה

 מילים: חיים חפר

 לחן: איטלקי עממי

  שושנה, שושנה, שושנה

 , ירח נישא אל ענן

  - כמוהו אלייך, שושנה

 .בים עוד יפליג קפיטן

 

 , היה ים סוער, התורן חרק

 , חרטום הספינה כמעט ונשחק

  - אך יוסקה על כל העניין התגבר

 :וזמר עליז כה זימר

 

 ... שושנהשושנה, שושנה, 

 

 ,ב"שלוש עשרה" דן הרים עוד כוסית

 :ולפתע הגיחו ספינות המשחית

 "אך דני אמר: "מעלש, נסתדר

 :וזמר עליז כה זימר

 

 ... שושנה, שושנה, שושנה

 

  היתה זאת פיגורה מאוד עלובה

 ,עת שמוליק הגוץ לקפריסין הובא

  - אך גם עת ישב אחרי הגדר

 :הוא זמר עליז כה זימר

 

 ... שושנה, שושנהשושנה, 

 

 , מסע הימים הגיע לסוף

 .סירות עם ג'מעה, אורות מן החוף

  - ואז אל שושנה כל איש הסתער

 :וזמר עליז כה זימר

 

 ... שושנה, שושנה, שושנה
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 סרנדה לך

 מילים ולחן: נעמי שמר

 ,בחלון הכי גבוה כבר כבה האור

 ,כנף וילון אחרונה הורדה

 ,ואנחנו פה למטה רועדים מקור

 .נזמר באוזנך סרנדה

 

  כל הלילה, אישה

  אבירייך שלושה

  סרנדה קדושה

 .שרים לך

  אבל את מעולם

 ,לא הורדת סולם

  לא זרקת בחטיפה

  מטפחת משי או כפפה

 .שנרים לך

 

 ,מעלינו התפוח כבר נשר בסתיו

 ,ונרטבנו במטר בחורף

 ,עוד מעט יגיע קיץ ואיתו שרב

 ?עד מתי תהפכי לנו עורף

 

 ... הלילה, אישהכל 

 

 ,בגיטרה שקנינו כבר פקע מיתר

 ,הרוחות את כובעינו העיפו

 ,אך אנחנו עוד נשיר לך בגרון ניחר

 .עד אשר תלתלינו יכסיפו

 

  כל הלילה, אישה

  אביריך שלושה

  סרנדה קדושה

 .שרים לך

  אבל איש מכולם

  לא זכה מעולם

  להגיע

 ,מעלה מעלה בסולם

 ,ולהביא לך מניפה

 ,משי או כפפהמטפחת 

  אשר זרקת

  בחטיפה

 .שנרים לך


