
 

 נעמי שמר/ בראש השנה 
 בראש השנה , בראש השנה

 פרחה שושנה אצלי בגינה 
 בראש השנה סירה לבנה 

 הפליגה לים פתאום 
 

 בראש השנה , בראש השנה
 ליבנו ענה בתפילה נושנה 
 שיפה ושונה תהא השנה 

 אשר מתחילה היום 
 

 בראש השנה , בראש השנה
 פרחה עננה ברקיע הסתיו 

 בראש השנה כנר נשמה 
 נדלק בשדה חצב 

 
 בראש השנה , בראש השנה

 ליבנו ענה בתפילה נושנה 
 שיפה ושונה תהא השנה 

 . אשר מתחילה עכשיו
 

 בראש השנה , בראש השנה
 פרחה מנגינה שאיש לא הכיר 

 ותוך יממה הזמר המה 
 מכל חלונות העיר 

 
 בראש השנה , בראש השנה

 ליבנו ענה בתפילה נושנה 
 יפה ושונה תהא השנה ש

 אשר מתחילה בשיר
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חווה אלברשטיין/ מתנה לראש השנה 
 

 ציפור אחת קטנה 
 . שלחה אלי נוצה
 רציתי להחזיר 

 . לא רוצה: אמרה לי
 , זאת מתנה לראש השנה

 שתהיה לך שנה יפה ונחמדה 
 . וגם לי
 . תודה

 
 ענף אחד נמוך 

 שלח עלה אדום 
 רציתי להחזיר 

 . מה פתאום: אמר לי
 , זאת מתנה לראש השנה

 שתהיה לך שנה יפה ונחמדה 
 . וגם לי
 . תודה

 
 ענן אחד אפור 

 . שלח טיפה קטנה
 , טיפה אחת קטנה

 . בכלל לא בעונה
 , זאת מתנה לראש השנה

 שתהיה לך שנה יפה ונחמדה 
 . וגם לי
 . תודה

 
 ילדה אחת יפה 

 ציירה לי על החול 
 שמש ושמיים 

 . ם גיבעולפרח ע
 , זאת מתנה לראש השנה

 שתהיה לך שנה יפה ונחמדה 
 .וגם לי

 



 
 

 
 נעמי שמר/לו יהי

 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 
 

 ..... יהי לו יהי לו
 

 בתוך שכונה קטנה מוצלת 
 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 

 . ש לו יהיכל שנבק
 

 ... לו יהי, לו יהי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נעמי שמר/ ירחים  21
 בתשרי נתן הדקל 
 פרי שחום נחמד 
 בחשוון ירד יורה 

 ועל גגי רקד 
 

 בכסלו נרקיס הופיע 
 בטבת ברד 

 ובשבט חמה הפציעה 
 . ליום אחד

 
 באדר עלה ניחוח 

 מן הפרדסים 
 בניסן הונפו בכוח 

 כל החרמשים 
 

 באייר הכל צמח 
 בסיוון הבכיר 

 בתמוז ואב שמחנו 
 אחר קציר 

 
 טבת , כסלו, חשוון, תשרי
 חלפו ביעף , חלפו

 , אייר, ניסן, אדר, גם שבט
 תמוז ואב , סיוון

 
 ובבוא אלול אלינו 

 ריח סתיו עלה 
 והתחלנו את שירנו 

 .מהתחלה
 



 
 

 
  

 לוין קיפניס/ שנה טובה 
 שנה באה , שנה הלכה

 אני כפי ארימה 
 , אבא, שנה טובה לך
 אמא , שנה טובה לך

 ! שנה טובה, שנה טובה
 

 שנה טובה לדוד גיבור 
 אשר על המישמרת 

 , בכפר, בעיר, ולכל נוטר
 . נמסרת" חזק"ברכת 

 ! שנה טובה, שנה טובה
 

 , טייס אמיץ, שנה טובה
 , רוכב במרום שמיים

 , ורוב שלום מלח עברי
 . עושה דרכו במים

 ! שנה טובה, נה טובהש
 

 שנה טובה לכל עמל 
 , בניר וגם במלט

 שנה טובה ומתוקה 
 ! לכל ילדה וילד

 !שנה טובה, שנה טובה
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (עופרה חזה)נעמי שמר / התחדשות
 עייפות בלתי מוסברת 

 פיק ברכיים לא מובן 
 זו שעה שלא חוזרת 

 אבל  -לעולם 
 בליבך אתה יודע 

 שמעבר לפינה 
 אהבה חדשה 

 ממתינה 
 

 אחרי החגים יתחדש הכל 
 יתחדשו וישובו ימי החול 

 המטר והאש , העפר, האוויר
 גם אתה תתחדש , גם אתה

 
 בגנך פורחים לפתע 

 בערבוביה גמורה 
 עץ החלומות 

 ועץ הדעת טוב ורע 
 הסתכל על כליך 
 שהשארת בחצר 

 המעדר , הסולם, הפטיש
 

 ... אחרי החגים
 

 במסע שלא נגמר 
 בין שדות הצל ושדות האור 

 יש נתיב שלא עברת 
 ושתעבור 
 שעון חייך , שעון החול

 מאותת לך עכשיו 
 .וו-למד, הא-למד, דלת-למד

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלב ודבש/ גלגל ענק 

 אדם בונה ביתו בדם ויגע 
 מלילו ויומו 

 ממש בן רגע , ובסופה עזה
 . חרב עולמו, כן, הוא חרב

 
 עוד שנה ועוד שנה 

 הזמן הוא גלגל ענק 
 ומחר עוד יום שממרומיו 

 . נדאה למרחק
 

 מעגל נפתח בכל שנה 
 ומעגל נסלח בכל שנה 
 ואם דבר לא השתנה 

 . מחר ודאי נצחק
 מעלה כשזה טוב 
אם זה , ולא נורא כשמטה

  -רע 
  -תמיד יש עוד ברירה 

 . הזמן הוא כמו גלגל ענק
 

אדם אוהב תמיד בתום 
 להט ו

 ביומו ולילו 
פתאום כמו רוח פרא לא 

 נודעת 
 . נעלם חלומו, נעלם

 
 ... עוד שנה ועוד שנה

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 (אילנית)אהוד מנור / בשנה הבאה 
 בשנה הבאה נשב על המרפסת 

 . ונספור ציפורים נודדות
 ילדים בחופשה ישחקו תופסת 

 . בין הבית לבין השדות
 

 עוד תראה , עוד תראה
 כמה טוב יהיה 

 . בשנה הבאה, בשנה
 

 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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עממי/ הימים חולפים 
 ָשָנה עֹוֶבֶרת, ַהָיִמים חֹוְלִפים

 תַמְנִגיָנה ְלעֹוָלם ִנְשֶאֶר הַ  ֲאָבל
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 נעמי שמר/ על כל אלה 
 , 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
 , אל נא תעקור נטוע

 אל תשכח את התקווה 
 השיבני ואשובה 
 . אל הארץ הטובה

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 מפחד פתע , מיגון
 . וממלחמה

 
 , שמור על המעט שיש לי

 על האור ועל הטף 
 על הפרי שלא הבשיל עוד 

 . ושנאסף
 

 ... על כל אלה
 

 , מרשרש אילן ברוח
 , מרחוק נושר כוכב

 משאלות ליבי בחושך 
 . נרשמות עכשיו

 
 שמור לי על כל אלה , אנא

 , ועל אהובי נפשי
 ל הבכי ע, על השקט

 . ועל זה השיר
 

 ...על כל אלה
 

  
  
  
 

 

 


