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 298 ................................................................................................................... אתניקס  -ב.מ.וו שחורה  

 299 ..................................................................................................................דניאל סלומון  -  בא מכאב

 300 ............................................................................................................ קובי אפללו  -  תיקהבא מן הש

 301 ................................................................................................................ מירי מסיקה  -באה אליכם  

 302 ........................................................................................... שם טוב לוי וארקדי דוכין  - באה המוסיקה 

 303 ............................................................................................................... יהודית רביץ  -  באה מאהבה

 304 ............................................................................................................................ היהודים  -  באוויר

 305 ............................................................................................................. ברי סחרוף  -באמונה עיוורת  

 306 ....................................................................................................................... מוקי  -באמת ומקרוב  

 307 ............................................................................................................... דודו טסה  - באת עם השקט 

 308 ........................................................................................................ רמי פורטיס  -בבוקר של קטיפה  

 309 ......................................................................................................................... אביתר בנאי  -  בבית

 310 .................................................................................................................. אהוד בנאי  -בגלגול אחר  

 311 ................................................................................................................. שלומי שבת  -ח  בגלל הרו

 312 .................................................................................................................. אריק איינשטיין  -בגללך  

 313 ............................................................................................................................ זהר ארגוב  -  בדד

 314 .............................................................................................................................. טוטא  -בדידותי  

 315 ........................................................................................................ ישראל בר און  -בדיוק כמו פעם  

 316 ............................................................................................ רמי פורטיס ושלומי ברכה  -בדיוק עכשיו  

 317 .................................................................................................................... אריאל זילבר  -בדיעבד  

 318 .................................................................................................... פבלו רוזנברג  -בדמעות שאת בוכה  

 319 .............................................................................................. החברים של נטאשה  -בדקה אחת שפויה  

 320 ............................................................................................................. דני רובס  -בדרך אל האושר  

 321 ..................................................................................................................... משינה  -בדרך אל הים  

 322 ................................................................................................................ שלמה יידוב  -בדרך אלייך  

 323 ................................................................................................ להקת הנח"ל  -  בהיאחזות הנח"ל בסיני

 324 ................................................................................................................. ריטה  ,  עברי לידר  -בוא  

 325 ................................................................................................................... אהוד בנאי  -  בוא הביתה

 326 ......................................................................................................... הפרויקט של עידן רייכל  -בואי  

 327 ....................................................................................... מופע הארנבות של דוקטור קספר  -בואי דינה  

 328 ................................................................................................................. ברי סחרוף  -  בואי הביתה

 329 ........................................................................................................ סטלה מאריס  -הביתה   בואי כבר

 330 ...................................................................................................... רן דנקר ועילי בוטנר  -בואי נעזוב  

 331 ...................................................................................................................... גידי גוב  -  בואי נשאר

 332 ......................................................................................................... אלון אוליארצ'יק  -בואי נתחבק  

 333 ........................................................................................................................ משינה  -אי וניפול  בו

 334 ................................................................................................................ אביב גפן  -בוכה על הקבר  

 335 ......................................................................................... רמי פורטיס ושלומי ברכה  -בוסה נובה קטן  

 336 .............................................................................................................. אביב גפן  -בוקר טוב איראן  

 337 ............................................................................................................... אבטיפוס  -טוב עולם   בוקר

 338 ........................................................................................................ יהודה פוליקר  -  בוקר יום ראשון
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 339 ..................................................................................................................... תיסלם  -  בוקר של כיף

 340 ................................................................................................................... מרוד והבודדיםנ  -בורח  

 341 ................................................................................................... אריאל זילבר  -בחברה להגנת הטבע  

 342 ......................................................................................................... שרית חדד  -בחום של תל אביב  

 343 .................................................................................................................... אריאל זילבר  -בטי בם  

 344 ....................................................................................................................... כוורת  -ה  ביום ובליל

 345 ..................................................................................................... רמי קליינשטיין  -ביום של הפצצה  

 346 .............................................................................................................. עברי לידר  -ביום שמש יפה  

 347 ................................................................................................................. רותי נבון  -בין האצבעות  

 348 ...................................................................................................................... אריק ברמן  -  מיבינוני

 349 .......................................................................................................................... גידי גוב  -  בית ישן

 350 .......................................................................................................................... בנזין  -בית משותף  

 351 ................................................................................................................ יהודית רביץ  -בך לא נוגע  

 352 ................................................................................................. יזהר אשדות  -ם שאני מתאהב  בכל פע

 353 ......................................................................................... חדוה עמרני ולהקת "פלפל לבן"  -בלב אחד  

 354 ......................................................................................................... פופיק ארנון  -בלדה בין כוכבים  

 355 ................................................................................................................... יעל לוי  -בלדה לנאיבית  

 356 ................................................................................................................ משינה  -כן כפול  בלדה לסו

 357 ................................................................................................החלונות הגבוהים  -בלדה לעוזב קיבוץ  

 358 ................................................................................................................. אושיק לוי  -בלדה לשוטר  

 359 .................................................................................... יהודית רביץ  -בלדה על אדון כמעט וגברת כבר  

 360 ............................................................................................................. ארון שבו  -בלוז בתי הזיקוק  

 361 .............................................................................................. הכל עובר חביבי  -בלוז מדרגות הרבנות  

 362 .................................................................................................................... אהוד בנאי  -  בלוז כנעני

 363 .................................................................................................................... סטלה מאריס  -בלי סוף  

 364 .................................................................................... מתי כספי , יהודית רביץ  -ץ החמים  בלילות הקי

 365 ................................................................................. ערן צור  -בלילות של ירח מלא )גירסא אקוסטית(  

 366 ......................................................................................................... ערן צור  -בלילות של ירח מלא  

 367 .......................................................................................................................... גידי גוב  -עדייך  בל

 368 ................................................................................................................ אביב גפן  -במילים אחרות  

 369 ........................................................................................................................... שי גבסו  -במקומי  

 370 ...................................................................................................... יזהר אשדות  -במרחק נגיעה מכאן  

 371 ........................................................................................................................... משינה  -בן המלך  

 372 ............................................................................................ שולי רנד  -  בן מלך שעשוי מאבנים טובות

 373 ....................................................................................................................... ריקי גל  -בני ילד רע  

 374 .............................................................................................................. פורטיסחרוף  -בסוף של יום  

 375 ................................................................................................................ משינה  -בספסל מול האגם  

 376 .......................................................................................................................... בנזין  - ת בעיר הזא

 377 ................................................................................................................... הדורבנים  -בפורים הזה  

 378 .................................................................................................................... בני ברמן  -טן  בפונדק ק

 379 ............................................................................................. מאיר אריאל ודיוויד ברוזה  -  בצהרי היום

 380 ....................................................................................................................... גידי גוב  -  בקצה ההר

 381 ....................................................................................................................... אודי דוידי  -  בראשית

 382 ................................................................................................... גבי שושן  ,  שרון עזריה  -בראשית  

 383 ....................................................................................... רמי פורטיס ושלומי ברכה  -ברחובות הגהנום  

 384 ................................................................................................................... משינה  -ברחובות שלנו  

 385 ........................................................................................................................... דני רובס  -  בריחה

 386 .............................................................................................................................. יםנעלי  -בריכה  

 387 .................................................................................................................... מתי כספי  -ברית עולם  

 388 .............................................................................................................. מאיר אריאל  -  בשביל לעשן

 389 .............................................................................................. שלמה ארצי  -  מלך העולם אתה בשבילה

 390 ......................................................................................................................שירלי צפרי  -בשבילי  

 391 ................................................................................................... פסיכו דליקה  -בשבילי את מושלמת  

 392 ...................................................................................................................... ברי סחרוף  -בשבילך  

 393 ..................................................................................................................... ביתר בנאיא  -  בשבילך

 394 .................................................................................................................. שלמה ארצי  -בשל תפוח  
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 395 ................................................................................................................. מאיר בנאי  -  בשם האהבה

 396 ........................................................................................................... להקת הנח"ל  -ומה  בשמלה אד

 397 ................................................................................ מופע הארנבות של דוקטור קספר  -בשמלה אדומה  

 398 ................................................................................................................ אריק סיני  -  בשעה שכזאת

 399 .................................................................................................................... הגבעטרון  -  בת שישים

 400 ............................................................................ הקת חיל האויר , דפנה ארמוני , הראל סקעתל  -בתוך  

 401 ................................................................................................. יהודה פוליקר  -  בתוך הפקק האינסופי

 402 .................................................................................................................. רגב הוד  -בתלם אוהבים  

 403 .................................................................................................................. טיפקס  -בתוך נייר עיתון  

 404 ..........................................................................................................................חמי רודנר  - גאולה 

 405 .......................................................................................................................... נורית גלרון  -גאון  

 406 ........................................................................................................................ אהוד בנאי  -גבולות  

 407 ........................................................................................................................ גידי גוב  -  גבר בעיר

 408 ......................................................................................................... שלמה ארצי  -גבר הולך לאיבוד  

 409 ........................................................................................................................ עפרה חזה  -גבריאל  

 410 ........................................................................................................................ נעליים  -גברת נהדר  

 411 .............................................................................................................. משינה  -נה  גברת שרה השכ

 412 ................................................................................................................................... ג'ירפות  -גג  

 413 ................................................................................................................................. גזוז  -  גוביינא

 414 .......................................................................................................................... הגבעטרון  -גוונים  

 415 ...................................................................................................................... הבליינים  -גולה גולה  

 416 ................................................................................................................................ כוורת  -גולית  

 417 .............................................................................................................. אבי סינואני  -  גורלו של זמר

 418 ...................................................................................................................... סי היימן  -גיבור גדול  

 419 ......................................................................................................... הראל מויאל  -גיבור של טעויות  

 420 ......................................................................................... אריק איינשטיין ושלום חנוך  -גיטרה וכינור  

 421 ...................................................................................................................... חלב ודבש  -גלגל ענק  

 422 .............................................................................................................................. מי קפלןיר  -גלי  

 423 ......................................................................................................................... דני סנדרסון  -גלשן  

 424 ..................................................................................................................... אביב גפן  -גן החטאים  

 425 .................................................................................................................. אריק סיני  -גן השיקמים  

 426 ......................................................................................................................שוקי ודורית  - גן נעול 

 427 .............................................................................................. הכבש השישה עשר , גידי גוב  -גן סגור  

 428 ....................................................................................................................... יהודית רביץ  -  געגוע

 429 .......................................................................................................................... עמיר בניון  -געגוע  

 430 ............................................................................................................................... היהודים  -  ג'קי

 431 .................................................................................................................... בנזין , אלי לוזון  -גשם  

 432 ............................................................................................................................מאיר בנאי  - גשם 

 433 ...................................................................................................................עברי לידר  -גשם אחרון  

 434 .................................................................................................................... מוניקה סקס  - גשם חזק 

 435 ........................................................................................ דני ליטני , אביב גפן  -גשם כבד עומד ליפול  

 436 ...................................................................................................................... אודי דוידי  -  דבר אליו

 437 ................................................................................................................... טל שגב  -נים  דברים קט

 438 .................................................................................................. יהודה פוליקר  -דברים שרציתי לומר  

 439 ................................................................................................................................ דודי לוי  -דוד  

 440 .................................................................................................................... אהוד בנאי  -דוד ושאול  

 441 ....................................................................................................... מאיר בנאי וארקדי דוכין  -  דומינו

 442 .................................................................................................................... הראל מויאל  -דון חואן  

 443 ............................................................................................................. אריק איינשטיין  -דון קישוט  

 444 ............................................................................................................................ אודי דוידי  -  דיינו

 445 ........................................................................................................................... ביב גפןא  -דיכאון  

 446 ......................................................................................................................צביקה פיק  -דמדומים  

 447 .............................................................................................................. יצחק קלפטר  -דמיון חופשי  

 448 ........................................................................................................................... אייל גולן  - דמעות 

 449 ......................................................................................... ארבע עשרה אוקטבות  -דמעות של מלאכים  

 450 ................................................................................................................................... משינה  -דני  
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 451 ............................................................................................................................. עמיר בניון  -דני  

 452 .................................................................................................................... בל לוריאיו  -דקה אחת  

 453 ........................................................................................................................... מוש בן ארי  -דרך  

 454 ............................................................................................................................ עמיר בניון  -דרך  

 455 .................................................................................................................... גלי עטרי  -דרך ארוכה  

 456 ................................................................................................................. יהודית רביץ  -  דרך המשי

 457 .................................................................................................... סוזי ופארן , הגבעטרון  -דרך ישנה  

 458 .............................................................................................................................. דני בסן  -דרכנו  

 459 ............................................................................................................ כנסיית השכל  -האביב הנצחי  

 460 .................................................................................................. צור-חן קליין ואייל אבן  -  קפוא האגם

 461 ........................................................................................................................ מוקי  -בוכה   האדמה

 462 ..................................................................................................................... אלג'יר  -האדמה תפתח  

 463 ............................................................................................................. שלמה ארצי  -האהבה הישנה  

 464 .................................................................................................................תמר גלעדי  -מתה  האהבה 

 465 ............................................................................................................... יצחק קלפטר  -האהבה שלי  

 466 ............................................................................................................................ נינט  -האור בחיי  

 467 ....................................................................................... אריק איינשטיין, יהודה פוליקר  -האור בקצה  

 468 ................................................................................................................ יהודית רביץ  -האיש ההוא  

 469 ................................................................................................................ שלמה ארצי  -האיש ההוא  

 470 .............................................................................. דורית ראובני ולהקת פיקוד מרכז  -  האיש מן הבקעה

 471 ............................................................................................................... רוקפור  -האיש שראה הכל  

 472 ............................................................................................................................ אביב גפן  -האמת  

 473 ..........................................................................................................יהודה פוליקר  -האמת ששכחנו  

 474 ...................................................................................................... אביב גפן  -האם להיות בך מאוהב  

 475 ........................................................................................................... שירה גבריאלוב  -הבוקר יאיר  

 476 ........................................................................................................... איפה הילד  -הביאו את הסתיו  

 477 ..........................................................................................................................אריק סיני  -הביתה  

 478 ............................................................................................................ השרוף  -הבל החן שקר היופי  

 479 .............................................................................................................. עמיר בניון  -ה לביישן  הבלד

 480 ...............................................................................................................יזהר אשדות  -הבלדה על...  

 481 ................................................................................. ארקדי דוכין  -הבלדה על האיש שהחליף את הירח  

 482 ............................................................................................... מירי אלוני  -הבלדה על חדווה ושלומיק  

 483 ..................................................................................... אריק איינשטיין  -הבלדה על יואל משה סלומון  

 484 ...................................................................................................... חמי רודנר  -הברית שצריך לחדש  

 485 ........................................................................................................................ גן חיות  -הגבר שלך  

 486 ..............................................................................................................אריק ברמן  -הגשמה עצמית  

 487 .................................................................................................................. יזהר אשדות  -הגשם ירד  

 488 .......................................................................................................................... סקסטה  - הדודאים 

 489 ........................................................................................................................ פורטיסחרוף  -הדלת  

 490 ....................................................................................................................ירמי קפלן  -הדפוק הזה  

 491 .................................................................................................. עידן עמדי ודיאנה גולבי  -  הדרך שלך

 492 ........................................................................................................... שלום חנוך  -הדרכים הידועות  

 493 ..................................................................................................................... מילי מירן  -  הו מרגנית

 494 ................................................................................................................... נעמי שמר  -הו רב חובל  

 495 ................................................................................................................ שוטי הנבואה ואיזבו  -הוא  

 496 ......................................................................................................................... ערן צור  -  הוא והיא

 497 .................................................................................................... אריק איינשטיין  -הוא חזר בתשובה  

 498 ............................................................................................................. חני נחמיאס  -הוא חייב לבוא  

 499 ................................................................................................... להקת הנח"ל  -הוא לא ידע את שמה  

 500 .......................................................................................................... פשוטי העם  -הוא נמצא קדימה  

 501 ............................................................................................................................ תמוז  -הולך בטל  

 502 .................................................................................................................. אביב גפן  -הולך לאיבוד  

 503 ............................................................................................................. שלום חנוך  -הולך נגד הרוח  

 504 ................................................................................................................... אביב גפן  -הולך קדימה  

 505 .......................................................................................................................... אבי טולדנו  -  הורה

 506 ................................................................................................. להקת הנח"ל ,כוורת   -  הורה היאחזות
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 507 ............................................................................................................. אביתר בנאי  -הזאב והאיילה  

 508 ............................................................................................................. עמיר בניון  -הזמן שלי איתך  

 509 ............................................................................................................... אורי בנאי  -  ה לחתונההזמנ

 510 .............................................................................................................. נערי רפול  -החברה הטובים  

 511 ................................................................................................ תערובת אסקוט  -החדר האינטימי שלי  

 512 ........................................................................................................................... מאור כהן  -החוזר  

 513 ..................................................................................................חוה אלברשטיין  -  בהחיטה צומחת שו

 514 ............................................................................................................ אהוד בנאי ומזי כהן  -החתונה  

 515 .................................................................................................................... פיטר רוט  -היא אוהבת  

 516 .......................................................................................................... מתי כספי  -  תשובההיא חזרה ב

 517 ................................................................................................ אלון אוליארצ'יק  -היא הולכת בדרכים  

 518 ..................................................................................................................... נינט טייב  -היא יודעת  

 519 .................................................................................................... אריק איינשטיין  -היא יושבה לחלון  

 520 .................................................................................................................... כוורת  -היא כל כך יפה  

 521 .............................................................................................................. ארכדי דוכין  -היא לא דומה  

 522 ........................................................................................... שלמה ארצי  -היא לא יודעת מה עובר עלי  

 523 .......................................................................................................................... גזוז  -  היא לא תדע

 524 ................................................................................................................... אתניקס  - היא לא תשוב 

 525 ......................................................................................................... אפרים שמיר  -הידעת את הדרך  

 526 .................................................................................................................... בועז שרעבי  -היה חזק  

 527 ..................................................................................................... דודו טסה  -היה לי חבר היה לי אח  

 528 ........................................................................................................................... אהוד בנאי  -היום  

 529 ............................................................................................................... שיבי קלר  -  היושבת בגנים

 530 ................................................................................................................................ בנזין  -היי היי  

 531 ..................................................................................................... כנסיית השכל  -בה  היינו עושים אה

 532 .......................................................................................... עידית חכמוביץ' , מתי כספי  -הייתי אומרת  

 533 ................................................................................................................ שרית חדד  -הייתי בגן עדן  

 534 ................................................................................................................. להקת הנח"ל  -הייתי נער  

 535 .............................................................................................................. שוטי הנבואה  -יאק  הייתי מנ

 536 ..................................................................................................................... דניאל סלומון  -  הייתכן

 537 .......................................................................................................................... תיסלם  -הילד שבי  

 538 .............................................................................................. הכבש הששה עשר  -  הילדה הכי יפה בגן

 539 .......................................................................................................................... אביב גפן  -הילדים  

 540 .......................................................................................................... שוטי הנבואה  -  הילדים קופצים

 541 ......................................................................................... אריק איינשטיין  -הימים הארוכים העצובים  

 542 ................................................................................................... אהוד בנאי  -הכוכב של מחוז גוש דן  

 543 ............................................................................................... משינה  -הכוכבים דולקים על אש קטנה  

 544 ............................................................................................................... עברי לידר  -הכוס הכחולה  

 545 ........................................................................................................................... קוזינה  -הכח לתת  

 546 ............................................................................................................... מאור כהן  -הכי יפה בעולם  
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 646 .............................................................................................................. עברי לידר  -זה תמיד אהבה  

 647 ........................................................................................................................... ירון חדד  -זודיאק  
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 673 ..................................................................................................................... עידן יניב  -חושב עליה  
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 794 ..................................................................................... שלום חנוך , נורית גלרון  -השדה   כי האדם עץ

 795 ................................................................................................................ תמוז  -  ככה את רצית אותי

 796 .................................................................................................................... שלום חנוך  -ככה וככה  

 797 ....................................................................................................................... ברי סחרוף  -ככה זה  

 798 .................................................................................................................. אינפקציה  -ככה מפנקים  

 799 ......................................................................................................... דני בסן  -  ככלות הקול והתמונה

 800 .......................................................................................... יזהר אשדות  -  האור שרק אפשר לשאת כל

 801 ...............................................................................................דודי לוי ואהוד בנאי  -כל הזמן שבעולם  

 802 .................................................................................................................. מוניקה סקס  -כל החברה  

 803 ................................................................................................................... דוד ד'אור  -כל הכוכבים  

 804 ...................................................................................................... החלונות הגבוהים  -לך   כל השבוע

 805 .................................................................................................. נמרוד שיקלר  -כל יום שאת לא איתו  

 806 ........................................................................................................................... רוקפור  -כל כיוון  

 807 ...................................................................................................... יהודה סעדו  -כל כך הרבה שירים  

 808 .................................................................................................... בוטן מתוק בקרקס  -כל מה שנשאר  

 809 ................................................................................................................ הדורבנים  -כל מה שרצית  

 810 .................................................................................................................. רונן חזיזה  -כל משבריך  

 811 ...................................................................................................................... בועז שרעבי  -כל עוד  

 812 ............................................................................................................. אביתר בנאי  -וב  כלום לא עצ

 813 .............................................................................................................. דיוויד ברוזה  -כלילת היופי  

 814 ................................................................................................................... גידי גוב  -כלים שלובים  

 815 .............................................................................................................................. תיסלם  -  כלניות

 816 ................................................................................................................... ר בנאימאי  -  כמה אהבה

 817 ................................................................................................................ אריק איינשטיין  -כמה חם  

 818 ................................................................................................... שלום חנוך  -  כמה טוב שבאת הביתה

 819 ..................................................................................................................... ברי סחרוף  -כמה יוסי  

 820 ................................................................................................................ אסף ארליך  -כמה מדרגות  

 821 ............................................................................................................... הראל מויאל  -כמו אוהבים  

 822 ....................................................................................................................... שלמה ארצי  -כמו אז  

 823 ............................................................................................................. האחים והאחיות  -כמו בלדה  

 824 .............................................................................................................. נינט ואלי פיניש  -לם  כמו כו

 825 ................................................................................................................... עופרה חזה  -כמו ציפור  

 826 ............................................................................................ סי היימן , חוה אלברשטיין  -כמו צמח בר  

 827 ...................................................................................................................... גידי גוב  -כמעט סתיו  

 828 ..................................................................................................................... יהודה פוליקר  -כפיים  

 829 ........................................................................................ מתי כספי  - כשאלוהים אמר בפעם הראשונה 

 830 ..................................................................................................................... רן דנקר  -  כשאת איתי

 831 ............................................................................................ אריק איינשטיין  -את לא יפה  כשאת בוכה 

 832 ........................................................................................................תיסלם  -כשאת בוכה את לא יפה  

 833 ........................................................................................................... בועז שרעבי  -כשאת נוגעת בי  

 834 ................................................................................................................ עמיר בניון  -עצובה   כשאת

 835 .......................................................................................................................... נינט  -כשאתה כאן  

 836 ............................................................................................... קורין אלאל ואביתר בנאי  -כשזה עמוק  

 837 ................................................................................................. אהוד בנאי  -כשחיכיתי לך על הספסל  

 838 .................................................................................................................... בועז שרעבי  -  כשתבוא

 839 .................................................................................................................. יהודה פוליקר  -כשתגדל  

 840 .................................................................................................................... יהודה פוליקר  -כתמים  

 841 ........................................................................................................................ אתניקס  -כתם הפרי  

 842 ............................................................................................................ הדורבנים  -  ועלא בא לי לשמ
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 843 ................................................................................................... מתי כספי  -  לא דיברנו עוד על אהבה

 844 .............................................................................................. יהודית רביץ  -לא טוב היות האדם לבדו  

 845 ............................................................................................................. כוורת  -  לא ידענו מה לעשות

 846 ..................................................................................................... מתי כספי  -  לא ידעתי שתלכי ממני

 847 ................................................................................................................... יהודה פוליקר  -לא יודע  

 848 ................................................................................................ תמוז, גידי גוב  -  לא יודע איך לומר לך

 849 ................................................................................... מאיר אריאל  -לא יכול להוריד ממך את העיניים  

 850 ............................................................................................................. תמוז  -  לא יכול לישון עכשיו

 851 ..................................................................................................... אביב גפן  -לא יכולתי להציל אותך  

 852 ........................................................................................................... עמיר בניון  -לא כחול ולא לבן  

 853 ......................................................................................................... הראל מויאל  -  לא מכירים אותך

 854 .........................................................................................................כנסיית השכל  -  לא מרגיש כלום

 855 ............................................................................................................... שלומי שבת  - לא נזוז מכאן 

 856 ........................................................................................................................ שיבי קלר  -א  לא ניר

 857 .......................................................................................................... דני רובס  -לא נרדמת תל אביב  

 858 ........................................................................................................ שלמה ארצי  -  לא עוזב את העיר

 859 .......................................................................................................... מאיר אריאל  -תתפוס אותי   לא

 860 .................................................................................................................. עופרה חזה  -לאורך הים  

 861 ............................................................................................................. שירי מימון  -לאן שלא תלכי  

 862 ...................................................................................................................... ברי סחרוף  -לב שלם  

 863 ..................................................................................................................... גיא מזיג  -לבד במדבר  

 864 ............................................................................................................. הדורבנים  -  לבדוק לך תמנוע

 865 ............................................................................................... אביב גפן , אריק איינשטיין  -לבכות לך  

 866 ........................................................................................................... איפה הילד  -לבן בחלום שחור  

 867 ...................................................................................................................... דן תורן  -לבן על לבן  

 868 ........................................................................................................................ ריקי גל  -לגור איתו  

 869 ....................................................................................................................... הבנות נחמה  -להיות  

 870 ............................................................................................................... שלמה ארצי  -להציל אותך  

 871 .......................................................................................................... גבי שושן  -להשתטות לפעמים  

 872 ............................................................................................................ השלושרים  -לו הייתי פיראט  

 873 ...................................................................................................... נעמי שמר והגשש החיוור  -  לו יהי

 874 ................................................................................................................................. כוורת  -לו לו  

 875 .................................................................................................................. שוטי הנבואה  -לובש חם  

 876 ......................................................................................................... אתי אנקרי ודוד ד'אור  -לוליטה  

 877 ................................................................................................................... דנה ברגר  -לומדת לעוף  

 878 ............................................................................................................................. אלי מגן  -לזכור  

 879 ........................................................................................................................ קורין אלאל  -לחיות  

 880 ......................................................................................... מיקי גבריאלוב ויפעת תעשה  -לחיי האהבה  

 881 .......................................................................................................................... אריק סיני  -לי ולך  

 882 ........................................................................................................................ שולי נתן  -ליל אמש  

 883 ......................................................................................................................... ובלחנן י  -ליל חניה  

 884 ........................................................................................................................ נוער שוליים  -לילה  

 885 .......................................................................................................................... שלום חנוך  -לילה  

 886 ............................................................................................ שלישיית גשר הירקון  -ב  לילה בחוף אכזי

 887 .................................................................................................. חמי רודנר  -לילה בלי טיפה של דלק  

 888 ............................................................................................................ שימי תבורי  -לילה בלי כוכב  

 889 ....................................................................................................................... אביב גפן  -לילה טוב  

 890 ......................................................................................................... הכבש השישה עשר  -לילה טוב  

 891 .................................................................................................................. סטלה מאריס  - לילה טוב 

 892 ..................................................................................................... יוריק בן דויד , דני ליטני  -לילה לי  

 893 ................................................................................ מאיר אריאל  -לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ  

 894 ................................................................................................................... אביב גפן  -לילות לבנים  

 895 ........................................................................................................ תופעת דופלר  -ליפול על גן עדן  

 896 ............................................................................................... אילנה רובינא, נוער שוליים  -לך איתה  

 897 ..................................................................................................................... אור כשדים  -לך מכאן  

 898 ................................................................................................................... כוורת  -  תאלך ספר לסב
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 899 ........................................................................................................................... גזוז  -לכבוד הקיץ  

 900 ............................................................................................................... שלומי שבת  -לכל אחד יש  

 901 ....................................................................................................................... אודי דוידי  -  לכל זמן

 902 ................................................................................................. נורית גלרון  -  למדני את השיר הפשוט

 903 ................................................................................................................................. נעליים  -למה  

 904 ................................................................................. אריק איינשטיין , שלום חנוך  -למה לי לקחת ללב  

 905 ............................................................................................. גידי גוב ואלי לוזון  -למה ליבך כמו קרח  

 906 ................................................................................................................ בוטן מתוק בקרקס  -למות  

 907 ...................................................................................................... אביב גפן  -  למיואשים יש רק גורל

 908 ........................................................................................................................ בית הבובות  -למעני  

 909 .............................................................................................................. ערן צור  -ה  למראשות המיט

 910 ................................................................................................................... בן ישראלי  -לעוף איתך  

 911 ................................................................................................................................ רעש  -לעתים  

 912 ......................................................................................................................... לרון שוב  -לפעמים  

 913 .............................................................................................. יהודית רביץ , מתי כספי  -לקחת את ידי  

 914 ............................................................................................................... תיסלם  -לראות אותה היום  

 915 .......................................................................................................... אפשרת גוש  -לראות את האור  

 916 ................................................................................................... מלאני פרס ויהלי סובול  -מהר   לרוץ

 917 ............................................................................................ בועז שרעבי ושושנה דמארי  -לשיר איתך  

 918 ......................................................................................................................... מירי מסיקה  -לשם  

 919 .......................................................................................................................... בועז שרעבי  -לתת  

 920 .......................................................................................................................... חנוךשלום   -מאיה  

 921 ..................................................................................................... ארנון צדוק , מיכאל פטישי  -מאמי  

 922 ......................................................................................................................... מירי מסיקה  -  מאמי

 923 .................................................................................................................. אביב גפן  -מגיע לך יותר  

 924 ............................................................................................ הפרויקט של עידן רייכל  -  בשקט מדברים

 925 ................................................................................................... משינה  -מדוע לובשת הזברה פיג'מה  

 926 ........................................................................................................................ כוורת  -מדינה קטנה  

 927 .................................................................................................................... רבקה זוהר  -מה אברך  

 928 ................................................................................................................ אריק איינשטיין  -מה איתי  

 929 ................................................................................................................... ארז לב ארי  -מה אעשה  

 930 ............................................................... אריק איינשטיין , זקני צפת  -מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר  

 931 .................................................................................................................... שולי רנד  -  מה התכלית

 932 .................................................................................................... ריקי גל ומתי כספי  -ה  מה זאת אהב

 933 ....................................................................................................... מאור כהן  -מה ידוע על היום הזה  

 934 ........................................................................................................... נורית גלרון  -מה יהיה בסופנו  

 935 ........................................................................................................... יהודה פוליקר  -מה יהיה יהיה  

 936 ..................................................................................................................... אינפקציה  -לאכול   מה

 937 ........................................................................................................................... סגיב כהן  -  מה לך

 938 ............................................................................................................. אריק ברמן  -מה עוד ביקשת  

 939 ........................................................................................ יהודית רביץ ויוני רכטר  -ות האילות  מה עוש

 940 ............................................................................................................... שוטי הנבואה  -מה קרה לך  

 941 ........................................................................................................... שרון הולצמן  -  מה שאני רוצה

 942 .............................................................................................................. גלי עטרי  -מה שאת אוהבת  

 943 ......................................................................................................... אריק איינשטיין  -ה היה  מה שהי

 944 ..................................................................................................... תמוז  -  מה שיותר עמוק יותר כחול

 945 .............................................................................................................. איפה הילד  -מה שעובר עלי  

 946 ................................................................................................................. יזהר אשדות  -רי  מה תאמ

 947 ....................................................................................................... גלי עטרי וסגיב כהן  -מהמרחקים  

 948 ...................................................................................... ליאור נרקיס ועומר אדם  -מהפיכה של שמחה  

 949 ....................................................................................................................... אהוד בנאי  -מהרי נא  

 950 ......................................................................................................................... ירמי קפלן  -מודדת  

 951 ................................................................................................................... מאיר אריאל  -מודה אני  

 952 ............................................................................................................. עמיר בניון  -מודה אני לפניך  

 953 .......................................................................................................... דין דין אביב  -  מוכרת לי מפעם

 954 ........................................................................................................................ ברי סחרוף  -נסון  מו
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 955 ................................................................................................................... גן חיות  -מוסיקה בפנים  

 956 ........................................................................................................................... אבטיפוס  -מועקה  

 957 ..................................................................................................................... גלעד שגב  -מותק שלי  

 958 ................................................................................................................... יהודה פוליקר  -מזוודות  

 959 ......................................................................................................... אפרים ואסתר שמיר  -  מחבואים

 960 .............................................................................................................................טאטו  -מחבואים  

 961 ................................................................................................................................. ריטה  -מחכה  

 962 ........................................................................................ כוורת , אלון אוליארצ'יק  -מחפש דרך חזרה  

 963 .................................................................................................................. היהודים  -מחפש תשובה  

 964 .............................................................................................................................. אביב גפן  -מחר  

 965 ...................................................................................................................אתניקס  -מחר אני בבית  

 966 ................................................................................................................ דני רובס  -  מחר הוא יחזור

 967 ............................................................................................................ אביב גפן  -מחר כבר לא יבוא  

 968 ................................................................................................ החברים של בני  -מחרוזת גשר הירקון  

 969 .................................................................................................................. רפאל מירילא  -מחשבות  

 970 .............................................................................................. ארכדי דוכין  -מי אוהב אותך יותר ממני  

 971 .............................................................................................................. בית הבובות  -מי אם לא אני  

 972 .................................................................................................................. עמיר בניון  -מי בא אליך  

 973 ......................................................................................................... בועז שרעבי  -שכך יהיה   מי ידע

 974 ............................................................................................................................. קוזינה  -מי יודע  

 975 ........................................................................................................ להקת גייסות השריון  -מי שחלם  

 976 .............................................................................................................כנסיית השכל  -  מיטות חולות

 977 ......................................................................................................................... אתי אנקרי  -ל  מיכא

 978 ................................................................................................................ יהודית רביץ  -  מילה טובה

 979 ............................................................................................................... אביב גפן  -מיליארד טועים  

 980 ............................................................................................................... משינה  -מילים ועוד מילים  

 981 .......................................................................................................... גזוז, איגי ווקסמן  -  יפותמילים 

 982 ........................................................................................ הפרויקט של עידן רייכל  -מילים יפות מאלה  

 983 ..................................................................................................... בנזין, יהודה פוליקר  -  מים שקטים

 984 ....................................................................................................................... אפרים שמיר  -מיקה  

 985 ....................................................................................................... יהודית רביץ , מתי כספי  -מישהו  

 986 ......................................................................................................... איפה הילד  -מישהו שומע אותי  

 987 ................................................................................................................ מוניקה סקס  -מכה אפורה  

 988 .............................................................................................................................. משינה  -  מכונית

 989 ...................................................................................................................... רוקפור  -מכונת הזמן  

 990 ................................................................................................................ עמיר בניון  -מכחול שבור  

 991 ..................................................................................................................... יוני בלוך  -מכיר אותו  

 992 .............................................................................................. הפרויקט של עידן רייכל  -  ותמכל האהב

 993 ................................................................................................ עילי בוטנר וקובי אפללו  -מכתב לאחי  

 994 ...................................................................................................................... דני רובס  -מכתב קטן  

 995 ............................................................................................................................ ביב גפןא  -מלאך  

 996 ....................................................................................................................... מטרופולין  -מלאכים  

 997 .................................................................................................................. אביב גפן  -מלח הדמעות  

 998 ............................................................................................................. יהודה פוליקר  -  מליון פחדים

 999 ................................................................................................................... יזהר אשדות  -מלך שלך  

 1000 ........................................................................................................ רודנרחמי   -מלנכוליה אהובתי  

 1001 .................................................................................................................. מוש בן ארי  -ממריאים  

 1002 ..................................................................................................................... פורטיסחרוף  -ממתק  

 1003 .................................................................................................. שלמה ארצי  -  דמעותמנגב לך את ה

 1004 ........................................................................................ הפרויקט של עידן רייכל  -  מנעי קולך מבכי

 1005 ........................................................................................................ דורית ראובני  -מסביב למדורה  

 1006 ........................................................................................................... אביב גפן  -יבת מתגייסים  מס

 1007 .....................................................................................................נקמת הטרקטור  -מסכים שטוחים  

 1008 ........................................................................................................ מיכה שטרית  -מסמרים ונוצות  

 1009 .......................................................................................................... מוניקה סקס  -מספיק בן אדם  

 1010 ................................................................................... נורית גלרון  -ר דף )המיסטיקנים הסינים(  מעבי
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 1011 ....................................................................................................................... קורין אלאל  -מעיין  

 1012 .............................................................................................................. אודי דוידי  -  מעל לכל ספק

 1013 ..................................................................................................... דודו טסה ורונית אלטר  -מעליות  

 1014 .................................................................................................................. תיסלם  -מעשנים ביחד  

 1015 ................................................................................................................ ברי סחרוף  -מפנה מקום  

 1016 ................................................................................................................ היי פייב  -מקדש האהבה  

 1017 .............................................................................................................. גלי עטרי  -חלום  מקיץ אל 

 1018 ........................................................................................................................אביב גפן  -מקסיקו  

 1019 ................................................................................................................ אביב גפן  -מרד הדמעות  

 1020 ............................................................................................................. ארכדי דוכין  -מרוב אהבתי  

 1021 .................................................................................................................... שייגעצ  -ן מונרו  מרלי

 1022 ................................................................................................................ מוש בן ארי  -משא ומתן  

 1023 ...................................................................................... רמי פורטיס ושלומי ברכה  -משאית פיננסית  

 1024 .................................................................................................................. דני ליטני  -משבר אמון  

 1025 ............................................................................................................. אביב גפן  -שנינו   משהו בין

 1026 ......................................................................................................... דני רובס  -משהו חדש מתחיל  

 1027 .................................................................................................... ירמי קפלן  -משהו חייב להשתנות  

 1028 ............................................................................................................... הראל סקעת  -משהו ממני  

 1029 ................................................................................................................ משינה  -וטוב   משהו קטן

 1030 ......................................................................................................................... אביב גפן  -משוגע  

 1031 ..................................................................................................................... אביב גפן  -משוררים  

 1032 .................................................................................................. נקמת הטרקטור  -משחק של דמעות  

 1033 ....................................................................................................................... שלום חנוך  -משיח  

 1034 ................................................................................................................ חיים טופול  -משיח הזקן  

 1035 ............................................................................................................... חמי רודנר  -משיח קרטון  
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 1292 ....................................................................................................................... דניאלה פיק  -וק  רח

 1293 ............................................................................................................................... נעליים  -ריח  

 1294 ................................................................................................................יזהר אשדות  -ריקוד קטן  

 1295 ......................................................................................................................... דני רובס  -רכבות  

 1296 ...................................................................................................................... משינה  -רכבת לילה  

 1297 .................................................................................................................... אריאל הורוביץ  -רנה  
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 1299 ............................................................................. דיויד ברוזה )הכבש השישה עשר(  -רעמים וברקים  
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 1301 .......................................................................................... רמי פורטיס ושלומי ברכה  -רץ על הקצה  

 1302 ...............................................................................................................עמיר בניון  -  רציתי להיות

 1303 ................................................................................................................. זקני צפת  -ל תלכי  רק א
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 1305 ................................................................................................................. הפרברים  -רק הד קולך  
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 1307 .................................................................................................... אמנים שונים  -שבט אחים ואחיות  

 1308 ................................................................................................................. אריק איינשטיין  -שביר  

 1309 .................................................................................................. שלמה ארצי ובן ארצי  -שבע עשרה  

 1310 ......................................................................................... החברים של נטאשה  -  שברי את הטלוויזיה

 1311 ........................................................................................................... יהודית רביץ  -שבתות וחגים  

 1312 .......................................................................................................... מאיר אריאל  -שדות גולדברג  

 1313 ...................................................................................................... יהודה סעדו  -שדות של אירוסים  
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 1315 .................................................................................................... חוה אלברשטיין ואריק סיני  -ב  שו

 1316 ............................................................................................................. אביתר בנאי  -  שוב אני לבד

 1317 ........................................................................................................... הדורבנים  -שוב הדיסקו כאן  

 1318 ............................................................................................................... יוני רכטר  -  היא כאןשוב 

 1319 ..................................................................................................... חמי רודנר  -שוב לא יהיה לי רגע  

 1320 ..................................................................................................................... אביב גפן  -שוב פעם  
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 1323 ........................................................................................................ אריק סיני  -שובי שובי לפרדס  

 1324 ..................................................................................................................... הבליינים  -שוביניסט  

 1325 ...................................................................... יצחק קלפטר, אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק  -שווה זהב  

 1326 .......................................................................................................... רן דנקר ועילי בוטנר  -שווים  

 1327 ............................................................................................................יהודה פוליקר  -  שוטה הכפר

 1328 ................................................................................................ כנסיית השכל  -שום דבר לא יפגע בי  

 1329 ....................................................................................................................... אביב גפן  -שומקום  

 1330 ........................................................................................ הפרויקט של עידן רייכל  -שושנים עצובות  

 1331 .................................................................................................................... אביב גפן  -  שחור לבן

 1332 .................................................................................................................... כוורת  -שיעור מולדת  

 1333 ................................................................................................................... פיטר רוט  -שיער קצר  

 1334 ................................................................................................. מתי כספי  -שיר אהבה ) כמו גלגל (  

 1335 ............................................................................................ עלמה זהר  -שיר אהבה אינדיאני )מיגל(  

 1336 ...................................................................................................... יצחק קלפטר  -שיר אהבה בדואי  

 1337 ..................................................................................................... חוה אלברשטיין  -ר אהבה ישן  שי

 1338 .............................................................................................. אריק איינשטיין  -  שיר אהבה סטנדרטי

 1339 ................................................................................................................ ריטה  -  שיר אהובת הספן

 1340 ....................................................................................................... החברים של נטאשה  - שיר אחר 

 1341 ..................................................................................................... יהודה פוליקר  -שיר אחרי הגשם  
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 1343 ..................................................................................................... שלמה ארצי  -שיר בבוקר בבוקר  

 1344 ................................................................................................................. קורין אלאל  -ר בכיף  שי

 1345 ...................................................................................................................... כוורת  -  שיר הטמבל

 1346 ...................................................................................................... מתי כספי , נתנאלה  -  שיר היונה

 1347 ............................................................................................................. להקת הנח"ל  -שיר הלהקה  
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 1348 .................................................................................................................... כוורת  -  חירוןשיר המ

 1349 ..................................................................................................................... כוורת  -שיר המכולת  

 1350 .................................................................................................................... כוורת  -שיר המלחים  

 1351 ............................................................................................. עופרה חזה , צביקה פיק  -  שיר הפריחה

 1352 ........................................................................................................... אביב גפן  -שיר הסמרטוטים  

 1353 ........................................................................................................................ אתניקס  -שיר ישן  

 1354 ....................................................................................................................... גאיה  -שיר לאהבה  

 1355 ........................................................................................................................ קוזינה  -שיר לילה  

 1356 ........................................................................................................... יהודית רביץ  -שיר ללא שם  
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 1358 ...................................................................................................................... שבע  -שיר למעלות  
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 1360 ............................................................................................................. מירי אלוני  -  שיר לערב חג

 1361 .........................................................................................................................תיסלם  -שיר לעת  

 1362 .............................................................................................................. קורין אלאל  -שיר לשירה  

 1363 ............................................................................................................. להקת הנח"ל  -לום  שיר לש

 1364 ................................................................................................. אריק איינשטיין  -שיר מספר שמונה  
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 1370 ............................................................................................................... דני סנדרסון  -  שיר רועים

 1371 ............................................................................................ אריק איינשטיין  -  אחרי מלחמה שיר של

 1372 .............................................................................................. מאור כהן, אילנית  -שיר של יום חולין  
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 1377 .............................................................................................................. הגבעטרון  -שירים עד כאן  
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 1381 .................................................................................................................... להקת הנח"ל  -שלווה  

 1382 ...................................................................................................................... אביב גפן  -שלוליות  

 1383 .......................................................................................................................... אביב גפן  -שלום  

 1384 ................................................................................................................עמיר בניון  -  שלום אישה

 1385 ........................................................................................................... אריק איינשטיין  -שלום חבר  
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 1387 ........................................................................................................... רונית שחר  -שלום לתמימות  

 1388 ............................................................................................. אריק איינשטיין  - שלוש ארבע לעבודה 

 1389 .................................................................................................................... טיפקס  -שלוש בלילה  

 1390 .......................................................................................................... יהודה פוליקר  -שלושה ימים  
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 1393 ......................................................................................................................... אביב גפן  -  שלכת
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 1395 ...................................................................................................................... גידי גוב  -שלל שרב  

 1396 ........................................................................................................... יעקוב שוואקי  -שמח תשמח  

 1397 .......................................................................................... מיכה שטרית ועמיר בניון  -שמחות קטנות  
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 1400 ................................................................................................................. קרן פלס  -שמעון השכן  
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 1402 ................................................................................................................. גלי עטרי  -שמש אדומה  
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 1404 ......................................................................................................... אביתר בנאי  -פודרה  שמתי לי 

 1405 ...................................................................................................................... תיסלם  -שנה שנייה  

 1406 .......................................................................................................... האחים והאחיות  -שני אלונים  

 1407 .............................................................................................................. עומר אדם  -שני משוגעים  

 1408 ................................................................................... החברים של נטאשה  -  פורי אהבה קטניםשני סי

 1409 ............................................................................................................. שלמה ארצי וריטה  -  שניים

 1410 ............................................................................................................ מוניקה סקס  -שנים חסומות  

 1411 ..................................................................................................................אביב גפן  -שנינו שווים  

 1412 ................................................................................................................... ברי סחרוף  -שפל רוח  

 1413 ..............................................................................................................מאיר בנאי  -  שער הרחמים

 1414 ............................................................................................................................... בלאגן  -שקט  

 1415 .................................................................................................. פורטיסחרוף  -שקיעתה של הזריחה  

 1416 .................................................................................................... גבי שושן  -שש עשרה מלאו לנער  

 1417 ..................................................................................................... בעז עופרי  -שתי אצבעות מצידון  
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 1419 .................................................................................................................. ברי סחרוף  -שתי פנים  

 1420 ........................................................................................................................ אביב גפן  -שתיקה  
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 1424 ............................................................................................................ כנסיית השכל  -תגידי שטוב  
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 1426 ......................................................................................................................... רז חדד  -  תודה לך

 1427 ............................................................................................................. דנה ברגר  -ה  תוך כדי תנוע

 1428 ....................................................................................................... אריק איינשטיין  -תוצרת הארץ  

 1429 ........................................................................................................................... אתניקס  -תותים  
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 1438 ............................................................................................. עילי בוטנר וילדי החוץ  -ם  תם ולא נשל
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 אינדקס להקות
 276 אשה וסאבטיפ

 336 בוקר טוב עולם אבטיפוס

 569 הנה ההומור שלי אבטיפוס

 954 מועקה אבטיפוס

 1450 תשאירי לי מקום לחבק אותך אבטיפוס

 178 אל האור אבי גרייניק

 1389 שליחות אבי ועמיר בניון

 504 הורה אבי טולדנו

 416 גורלו של זמר אבי סינואני

 1260 קיץ אביאור מלסה

 65 אבדון גפן אביב

 93 אהבנו אביב גפן

 99 אוהב אותה שונא אותה אביב גפן

 107 אולי אביב גפן

 114 אופק ילדותי אביב גפן

 115 אור הירח אביב גפן

 150 אילנה אביב גפן

 171 איש הכמעט אביב גפן

 180 אל תדאג אביב גפן

 184 אל תכעסו אביב גפן

 194 אלימות אביב גפן

 208 את תבואי אלי אם אביב גפן

 222 אמא תראי אביב גפן

 230 אמש אביב גפן

 254 אני שונא אביב גפן

 270 אקדחים שלופים אביב גפן

 291 אתה נולדת לאהוב אביב גפן

 333 בוכה על הקבר אביב גפן

 335 בוקר טוב איראן אביב גפן

 367 במילים אחרות אביב גפן

 423 גן החטאים אביב גפן

 444 דיכאון אביב גפן

 471 האמת אביב גפן

 473 האם להיות בך מאוהב אביב גפן

 501 הולך לאיבוד אביב גפן

 503 הולך קדימה אביב גפן

 538 הילדים אביב גפן

 546 הכי קרוב לבד אביב גפן

 548 הכל מתפורר אביב גפן

 563 המכתב אביב גפן

 577 הסתכלו לשמיים אביב גפן

 598 השיר שלנו אביב גפן

 601 התאבדות אביב גפן

 606 התירוץ אביב גפן

 625 ועם הזמן אביב גפן

 630 זה בא והולך אביב גפן

 644 זה רק הלב שכואב לך אביב גפן

 656 חבר אביב גפן

 684 חלולים אביב גפן

 717 יום עובר אביב גפן
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 731 יותר מדי אביב גפן

 776 יש לך אותי אביב גפן

 787 בלילהכוכבי  אביב גפן

 849 לא יכולתי להציל אותך אביב גפן

 887 לילה טוב אביב גפן

 892 לילות לבנים אביב גפן

 905 למיואשים יש רק גורל אביב גפן

 921 מגיע לך יותר אביב גפן

 962 מחר אביב גפן

 965 מחר כבר לא יבוא אביב גפן

 977 מיליארד טועים אביב גפן

 993 מלאך אביב גפן

 995 מלח הדמעות גפןאביב 

 1004 מסיבת מתגייסים אביב גפן

 1017 מקסיקו אביב גפן

 1018 מרד הדמעות אביב גפן

 1024 משהו בין שנינו אביב גפן

 1029 משוגע אביב גפן

 1030 משוררים אביב גפן

 1097 סוף העולם אביב גפן

 1145 עונות אביב גפן

 1147 עורי עור אביב גפן

 1161 מעונן עכשיו אביב גפן

 1166 על הכנרת בזריחה אביב גפן

 1182 עצוב בלעדייך אביב גפן

 1216 97פרופיל  אביב גפן

 1250 קבעתי עם האושר אביב גפן

 1264 קנאה אביב גפן

 1269 קרן אור אביב גפן

 1277 רגעים אביב גפן

 1282 רומיאו ויוליה אביב גפן

 1317 שוב פעם אביב גפן

 1326 שומקום אביב גפן

 1328 שחור לבן אביב גפן

 1349 שיר הסמרטוטים אביב גפן

 1364 שיר עצוב אביב גפן

 1370 שיר תקווה אביב גפן

 1379 שלוליות אביב גפן

 1380 שלום אביב גפן

 1390 שלכת אביב גפן

 1407 שנינו שווים אביב גפן

 1416 שתיקה אביב גפן

 863 לבכות לך אביב גפן , אריק איינשטיין

 720 יומן מסע אביב גפן ואריק איינשטיין

 698 חצר המלך אביב גפן ושלום חנוך

 66 אבות ובנים אביתר בנאי

 308 בבית אביתר בנאי

 392 בשבילך אביתר בנאי

 506 הזאב והאיילה אביתר בנאי

 688 חלון אביתר בנאי

 773 יש לי סיכוי אביתר בנאי
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 810 עצובכלום לא  אביתר בנאי

 1039 מתי נתנשק אביתר בנאי

 1041 מתנות אביתר בנאי

 1214 פקק תנועה אביתר בנאי

 1313 שוב אני לבד אביתר בנאי

 1401 שמתי לי פודרה אביתר בנאי

 1431 תחרות כלבים אביתר בנאי

 1453 תתחנני אלי אביתר בנאי

 1080 נפרדנו כך אבנר גדסי

 82 אדם צובר זיכרונות אברהם טל

 674 חזק אברהם פריד

 1173 עלה קטן אברהם פריד

 158 אין מוצא אדם

 62 א יידישע רסטהמן אהוד בנאי

 67 אביא לך אהוד בנאי

 185 אל תפחד אהוד בנאי

 309 בגלגול אחר אהוד בנאי

 324 בוא הביתה אהוד בנאי

 361 בלוז כנעני אהוד בנאי

 405 גבולות אהוד בנאי

 439 ושאולדוד  אהוד בנאי

 527 היום אהוד בנאי

 541 הכוכב של מחוז גוש דן אהוד בנאי

 703 טיפ טיפה אהוד בנאי

 724 יוצא לאור אהוד בנאי

 726 יושב בצד הכביש אהוד בנאי

 789 כולם יודעים אהוד בנאי

 835 כשחיכיתי לך על הספסל אהוד בנאי

 947 מהרי נא אהוד בנאי

 1163 על דרך יפו אהוד בנאי

 1280 רוחות הצפון אהוד בנאי

 513 החתונה אהוד בנאי ומזי כהן

 1153 עיר מקלט אהוד בנאי, ברי סחרוף

 236 אנחת האדמה אהוד בנאי, יהודית תמיר

 140 איילת השחר אהרון רזאל

 136 איזה טוב ה' אודי דוידי

 204 אם אשכחך אודי דוידי

 380 בראשית אודי דוידי

 435 דבר אליו אודי דוידי

 443 דיינו אודי דוידי

 608 התנערי אודי דוידי

 661 חוזר אל הבית אודי דוידי

 899 לכל זמן אודי דוידי

 1010 מעל לכל ספק אודי דוידי

 1069 נישא על הרוח אודי דוידי

 1432 תחשוב טוב אודי דוידי

 699 חשבתי שיהיה רומנטי אוהד חיטמן

 1418 תגידי לו אוהד חיטמן

 895 לך מכאן אור כשדים

 508 הזמנה לחתונה אורי בנאי

 1224 פרפרים אורי בנאי
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 256 אנשי הגשם אורנה ומשה דץ

 91 אהבה של אמא אורנה ומשה דץ  ,  זהבה בן

 357 בלדה לשוטר אושיק לוי

 660 חוזה לך ברח אושיק לוי

 722 יונתן סע הביתה אושיק לוי

 1061 החלוםניגע אל  אחינועם ניני

 581 העץ הוא גבוה אחרית הימים

 1175 ענבל אטרף

 76 אדום איגי ווקסמן

 723 יונתן שפירא איה כורם

 1196 פגישה איה כורם

 1262 קליפה איה כורם

 447 דמעות אייל גולן

 578 הסתכלי אליי אייל גולן

 1230 צאי אל החלון אייל גולן

 1244 צליל מיתר אייל גולן

 1428 תחזרי גולןאייל 

 1366 שיר קדמשנתי אילן וירצברג

 894 לך איתה אילנה רובינא, נוער שוליים

 796 ככה מפנקים אינפקציה

 934 מה לאכול אינפקציה

 97 אהובה הקטנה איפה הילד

 122 אחד אלוהים איפה הילד

 475 הביאו את הסתיו איפה הילד

 582 העצב שלה איפה הילד

 599 השמיים הגבול איפה הילד

 864 לבן בחלום שחור איפה הילד

 943 מה שעובר עלי איפה הילד

 984 מישהו שומע אותי איפה הילד

 1078 נפלת חזק איפה הילד

 461 האדמה תפתח אלג'יר

 331 בואי נתחבק אלון אוליארצ'יק

 516 היא הולכת בדרכים אלון אוליארצ'יק

 1162 על גגות תל אביב אלונה דניאל

 1222 פרי גנך אלי לוזון

 876 לזכור אלי מגן

 1127 עד סוף הקיץ אלי מגן

 116 אור גדול אמיר דדון

 1304 שבט אחים ואחיות אמנים שונים

 600 השמיים הכחולים אסף אמדורסקי

 695 חמש עשרה דקות אסף אמדורסקי

 762 יקירתי אסף אמדורסקי

 818 כמה מדרגות אסף ארליך

 1124 עברתי רק כדי לראות שמיראסתר 

 957 מחבואים אפרים ואסתר שמיר

 524 הידעת את הדרך אפרים שמיר

 657 חבר בחברת עצמי אפרים שמיר

 982 מיקה אפרים שמיר

 1190 ערב של יום בהיר אפרים שמיר

 1287 רוקד לקול הבנות אפרים שמיר

 1437 תמיד כשאתה בא אפרת גוש
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 913 האורלראות את  אפשרת גוש

 448 דמעות של מלאכים ארבע עשרה אוקטבות

 359 בלוז בתי הזיקוק ארון שבו

 927 מה אעשה ארז לב ארי

 1294 רנה אריאל הורוביץ

 72 אגדה יפנית אריאל זילבר

 316 בדיעבד אריאל זילבר

 340 בחברה להגנת הטבע אריאל זילבר

 342 בטי בם אריאל זילבר

 615 ואיך שלא אריאל זילבר

 1286 רוצי שמוליק אריאל זילבר

 1400 שמש שמש אריאל זילבר

 73 אגדת דשא אריק איינשטיין

 79 אדון שוקו אריק איינשטיין

 100 אוהב להיות בבית אריק איינשטיין

 110 אולי צריך לתת לזה עוד זמן אריק איינשטיין

 121 אח מילת מפתח אריק איינשטיין

 125 לא יודעת אחינועם אריק איינשטיין

 220 אמא אדמה אריק איינשטיין

 221 אמא שלי אריק איינשטיין

 228 אמרו לו אריק איינשטיין

 246 אני ואתה אריק איינשטיין

 253 אני רואה אותה בדרך לגימנסיה אריק איינשטיין

 311 בגללך אריק איינשטיין

 442 דון קישוט אריק איינשטיין

 482 יואל משה סלומון הבלדה על אריק איינשטיין

 496 הוא חזר בתשובה אריק איינשטיין

 518 היא יושבה לחלון אריק איינשטיין

 540 הימים הארוכים העצובים אריק איינשטיין

 550 הכניסיני תחת כנפך אריק איינשטיין

 596 השיר על תוכי יוסי אריק איינשטיין

 638 זה לא בדיוק געגוע אריק איינשטיין

 727 יושב מול הנייר איינשטייןאריק 

 728 יושב על הגדר אריק איינשטיין

 768 יש בי אהבה אריק איינשטיין

 815 כמה חם אריק איינשטיין

 829 כשאת בוכה את לא יפה אריק איינשטיין

 926 מה איתי אריק איינשטיין

 941 מה שהיה היה אריק איינשטיין

 1094 סוס עץ אריק איינשטיין

 1117 סע לאט איינשטייןאריק 

 1138 עוד נפגש אריק איינשטיין

 1146 עוף גוזל אריק איינשטיין

 1148 עטור מצחך אריק איינשטיין

 1202 פזמון ליקינטון אריק איינשטיין

 1211 פסק זמן אריק איינשטיין

 1215 פראג אריק איינשטיין

 1229 צא מזה אריק איינשטיין

 1258 תפוזקילפתי  אריק איינשטיין

 1266 קפה טורקי אריק איינשטיין

 1274 קשה לכתוב דמעות אריק איינשטיין
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 1305 שביר אריק איינשטיין

 1335 שיר אהבה סטנדרטי אריק איינשטיין

 1361 שיר מספר שמונה אריק איינשטיין

 1368 שיר של אחרי מלחמה אריק איינשטיין

 1382 שלום חבר אריק איינשטיין

 1385 שלוש ארבע לעבודה איינשטייןאריק 

 1414 שתי גיטרות בס תופים אריק איינשטיין

 1424 תוצרת הארץ אריק איינשטיין

 928 מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר אריק איינשטיין , זקני צפת

 665 חופים אריק איינשטיין , חוה אלברשטיין

 71 אבשלום אריק איינשטיין , שלום חנוך

 902 למה לי לקחת ללב איינשטיין , שלום חנוךאריק 

 419 גיטרה וכינור אריק איינשטיין ושלום חנוך

 466 האור בקצה אריק איינשטיין, יהודה פוליקר

 274 ארץ ישראל אריק איינשטיין, שמוליק קראוס

 347 בינונימי אריק ברמן

 485 הגשמה עצמית אריק ברמן

 568 המתוקות האחרונות אריק ברמן

 714 יום חדש נפלא אריק ברמן

 936 מה עוד ביקשת אריק ברמן

 643 זה קורה אריק לביא

 1363 שיר סתיו )כל הנחלים( אריק לביא

 397 בשעה שכזאת אריק סיני

 424 גן השיקמים אריק סיני

 476 הביתה אריק סיני

 580 העיירה שלי אריק סיני

 736 ילד ירוק אריק סיני

 879 ולךלי  אריק סיני

 1101 סיבה טובה אריק סיני

 1187 ערב מול גלעד אריק סיני

 1218 פרח הלילך אריק סיני

 1320 שובי שובי לפרדס אריק סיני

 1356 שיר לערב חג אריק סיני

 102 אוהבת לא אוהבת ארכדי דוכין

 520 היא לא דומה ארכדי דוכין

 706 טמבל ארכדי דוכין

 968 אותך יותר ממנימי אוהב  ארכדי דוכין

 1019 מרוב אהבתי ארכדי דוכין

 1043 נאמר כבר הכל ארכדי דוכין

 919 מאמי ארנון צדוק , מיכאל פטישי

 480 הבלדה על האיש שהחליף את הירח ארקדי דוכין

 620 והים אתי אנקרי

 975 מיכאל אתי אנקרי

 874 לוליטה אתי אנקרי ודוד ד'אור

 297 ב.מ.וו שחורה אתניקס

 523 היא לא תשוב אתניקס

 709 יהיה לנו טוב אתניקס

 786 כוכב סרטים אתניקס

 839 כתם הפרי אתניקס

 963 מחר אני בבית אתניקס

 1239 ציפור מדבר אתניקס
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 1350 שיר ישן אתניקס

 1425 תותים אתניקס

 74 אגדת השמש והירח אתניקס וריטה

 806 כל מה שנשאר בוטן מתוק בקרקס

 904 למות בוטן מתוק בקרקס

 207 אם את עדיין אוהבת אותי בועז שרעבי

 266 אצלי הכל בסדר בועז שרעבי

 287 את לי לילה בועז שרעבי

 525 היה חזק בועז שרעבי

 554 הלוואי בועז שרעבי

 679 חייך וחיי בועז שרעבי

 809 כל עוד בועז שרעבי

 831 כשאת נוגעת בי בועז שרעבי

 836 כשתבוא שרעביבועז 

 917 לתת בועז שרעבי

 971 מי ידע שכך יהיה בועז שרעבי

 1195 פאמלה בועז שרעבי

 1442 תני לי יד בועז שרעבי

 666 חופשי ומאושר בועז שרעבי , הראל מויאל

 915 לשיר איתך בועז שרעבי ושושנה דמארי

 906 למעני בית הבובות

 969 מי אם לא אני בית הבובות

 1104 סיגפו הבובותבית 

 1128 עד שבאת בית הבובות

 1398 שמש בית הבובות

 1410 שקט בלאגן

 908 לעוף איתך בן ישראלי

 349 בית משותף בנזין

 375 בעיר הזאת בנזין

 529 היי היי בנזין

 603 התחלה חדשה בנזין

 633 זה הכל בנזין

 667 חופשי זה לגמרי לבד בנזין

 682 אביבחיפה חיפה תל  בנזין

 704 טיפה בים בנזין

 718 יום שישי בנזין

 775 יש לי רק אותך בנזין

 1035 משמרת לילה בנזין

 1171 על פני השטח בנזין

 1198 פגע וברח בנזין

 1255 קחי אותי הביתה בנזין

 1443 תני לי סיבה בנזין

 430 גשם בנזין , אלי לוזון

 981 מים שקטים בנזין, יהודה פוליקר

 244 אני גיטרה בני אמדורסקי

 377 בפונדק קטן בני ברמן

 1413 שתי אצבעות מצידון בעז עופרי

 258 אסיף בצל ירוק

 304 באמונה עיוורת ברי סחרוף

 327 בואי הביתה ברי סחרוף

 391 בשבילך ברי סחרוף
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 690 חלליות ברי סחרוף

 692 חם על הירח ברי סחרוף

 712 יום הולדת ברי סחרוף

 795 ככה זה ברי סחרוף

 817 כמה יוסי ברי סחרוף

 860 לב שלם ברי סחרוף

 952 מונסון ברי סחרוף

 1014 מפנה מקום ברי סחרוף

 1045 נגיעות ברי סחרוף

 1122 עבדים ברי סחרוף

 1134 עוד חוזר הניגון ברי סחרוף

 1154 עיר של קיץ ברי סחרוף

 1408 שפל רוח ברי סחרוף

 1415 שתי פנים ברי סחרוף

 593 השומר של הגן ברי סחרוף , דן תורן

 1064 נימפה ברי סחרוף , ערן צור

 252 אני סולחת ג'וזי כץ

 1156 עכשיו ג'וני שועלי

 411 גג ג'ירפות

 248 אני מאבד אותך ג'קו אייזנברג

 1083 נרדם על החולות ג'קו אייזנברג

 1273 להתרגשקשה לי לא  ג'קו אייזנברג ומאיה רוטמן

 1351 שיר לאהבה גאיה

 740 ילדה קטנה גבי שושן

 869 להשתטות לפעמים גבי שושן

 1412 שש עשרה מלאו לנער גבי שושן

 381 בראשית גבי שושן  ,  שרון עזריה

 257 אסדר לסעודתא גבריאל חסון

 412 גוביינא גזוז

 522 היא לא תדע גזוז

 691 חללית גזוז

 897 לכבוד הקיץ גזוז

 1285 רוני גזוז

 1421 תה עושה סחרחורת גזוז

 1451 תשע בכיכר גזוז

 979 מילים יפות גזוז, איגי ווקסמן

 861 לבד במדבר גיא מזיג

 101 אוהבת גידי גוב

 161 אין עוד יום גידי גוב

 330 בואי נשאר גידי גוב

 348 בית ישן גידי גוב

 366 בלעדייך גידי גוב

 379 ההרבקצה  גידי גוב

 406 גבר בעיר גידי גוב

 557 הליצן העצוב גידי גוב

 759 יעלה ויבוא גידי גוב

 766 יש אי שם גידי גוב

 812 כלים שלובים גידי גוב

 825 כמעט סתיו גידי גוב

 1042 נאחז באוויר גידי גוב

 1051 נובמבר גידי גוב
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 1076 נערה במשקפיים גידי גוב

 1131 עדיין מחכה לך גידי גוב

 1177 עניין של זמן גידי גוב

 1178 ענן מאושר גידי גוב

 1392 שלל שרב גידי גוב

 1439 תנו לגדול בשקט גידי גוב

 156 אין כמו יפו בלילות גידי גוב ואטרף

 903 למה ליבך כמו קרח גידי גוב ואלי לוזון

 157 אין לי ארץ אחרת גלי עטרי

 218 אם תמהר לא תגיע גלי עטרי

 227 אמצע ספטמבר גלי עטרי

 259 אסמרלדה גלי עטרי

 272 ארץ טירוף ונביאים גלי עטרי

 454 דרך ארוכה גלי עטרי

 597 השיר שיביא לך אהבה גלי עטרי

 675 חזקה מהרוח גלי עטרי

 778 יש לך שמש גלי עטרי

 940 מה שאת אוהבת גלי עטרי

 1016 מקיץ אל חלום גלי עטרי

 1072 החלומותנסיך  גלי עטרי

 1098 סוף העונה גלי עטרי

 1120 סתיו ישראלי גלי עטרי

 1399 שמש אדומה גלי עטרי

 945 מהמרחקים גלי עטרי וסגיב כהן

 1079 נפץ ת'אליל גלעד ויטל

 955 מותק שלי גלעד שגב

 1159 עכשיו טוב גלעד שגב

 484 הגבר שלך גן חיות

 636 זה חם ומתוק גן חיות

 765 ירח כחול גן חיות

 953 מוסיקה בפנים גן חיות

 1053 נוסע גן חיות

 801 כל הכוכבים דוד ד'אור

 198 אלף כבאים דודה

 1183 ערב אבוד דודה, גידי גוב

 197 אלעד ירד אל הירדן דודו זכאי

 678 חייכי לי בשירים דודו זכאי

 137 איזה יום דודו טסה

 306 באת עם השקט דודו טסה

 526 היה לי חבר היה לי אח דודו טסה

 1256 קחי אותי לטייל דודו טסה

 1011 מעליות דודו טסה ורונית אלטר

 438 דוד דודי לוי

 799 כל הזמן שבעולם דודי לוי ואהוד בנאי

 1003 מסביב למדורה דורית ראובני

 469 האיש מן הבקעה דורית ראובני ולהקת פיקוד מרכז

 811 כלילת היופי דיוויד ברוזה

 269 אצלך כמו תמיד דיויד ברוזה

 634 זה הכל או כלום דיויד ברוזה

 708 יהיה טוב דיויד ברוזה

 1038 מתחת לשמים דיויד ברוזה
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 1102 סיגליות דיויד ברוזה

 1116 סניוריטה דיויד ברוזה

 1296 רעמים וברקים דיויד ברוזה )הכבש השישה עשר(

 951 מוכרת לי מפעם דין דין אביב

 664 חולמת דין דין אביב ומוש בן ארי

 151 אימפריות נופלות לאט דן תורן

 865 לבן על לבן דן תורן

 206 אם את הולכת דן תורן, ברי סחרוף ומאור כהן

 693 חמימות חולפת דנה ברגר

 875 לומדת לעוף דנה ברגר

 1423 תוך כדי תנועה דנה ברגר

 457 דרכנו דני בסן

 797 הקול והתמונהככלות  דני בסן

 749 ימות משיח דני ליטני

 1023 משבר אמון דני ליטני

 1238 ציף ציף מעל הרציף דני ליטני

 434 גשם כבד עומד ליפול דני ליטני , אביב גפן

 265 אצל הדודה והדוד דני סנדרסון

 422 גלשן דני סנדרסון

 552 הלא נודע דני סנדרסון

 635 דון קישוט ( זה הכל בשבילך ) דני סנדרסון

 1367 שיר רועים דני סנדרסון

 141 איך הוא שר דני רובס

 247 אני לא מפסיק להתרגש ממך דני רובס

 319 בדרך אל האושר דני רובס

 384 בריחה דני רובס

 855 לא נרדמת תל אביב דני רובס

 964 מחר הוא יחזור דני רובס

 992 מכתב קטן דני רובס

 1025 מתחיל משהו חדש דני רובס

 1208 פנים ושמות דני רובס

 1292 רכבות דני רובס

 83 אהבה דניאל סלומון

 155 אין כמו האהבה שלך דניאל סלומון

 298 בא מכאב דניאל סלומון

 535 הייתכן דניאל סלומון

 1132 עדיף דניאל סלומון

 1276 רבות הדרכים דניאל סלומון ודנה עדיני

 1289 רחוק דניאלה פיק

 821 כמו בלדה האחים והאחיות

 104 אוטו זבל הבילויים

 414 גולה גולה הבליינים

 1321 שוביניסט הבליינים

 867 להיות הבנות נחמה

 398 בת שישים הגבעטרון

 413 גוונים הגבעטרון

 1374 שירים עד כאן הגבעטרון

 629 זאת שמעל לכל המצופה הגשש החיוור

 1438 על דיונה תן לשים ת'ראש הגשש החיוור

 1191 ערב של שושנים הדודאים

 1242 צל ומי באר הדודאים והפרברים
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 117 אור כחול הדורבנים

 120 72אח, איזה בוקר  הדורבנים

 127 אחלה בחלה הדורבנים

 201 אלפקה הדורבנים

 279 את הדורבנים

 376 בפורים הזה הדורבנים

 719 יום שישי בשש הדורבנים

 761 יצאנו לרקוד הדורבנים

 807 כל מה שרצית הדורבנים

 840 לא בא לי לשמוע הדורבנים

 862 לבדוק לך תמנוע הדורבנים

 1112 סמבה סתיו הדורבנים

 1136 עוד לילה הדורבנים

 1236 צידו האחר הדורבנים

 1314 שוב הדיסקו כאן הדורבנים

 610 התקווה ההמנון הלאומי

 966 הירקוןמחרוזת גשר  החברים של בני

 170 איש בלי נצח החברים של נטאשה

 188 אל תתפשטי לי החברים של נטאשה

 213 אם כבר לבד החברים של נטאשה

 239 אני אוהב אותך החברים של נטאשה

 318 בדקה אחת שפויה החברים של נטאשה

 659 חדר משלי החברים של נטאשה

 770 יש בך החברים של נטאשה

 1137 עוד נגיעה החברים של נטאשה

 1157 עכשיו אני החברים של נטאשה

 1172 על קו הזינוק החברים של נטאשה

 1252 קוק בצהריים החברים של נטאשה

 1307 שברי את הטלוויזיה החברים של נטאשה

 1337 שיר אחר החברים של נטאשה

 1404 שני סיפורי אהבה קטנים החברים של נטאשה

 553 הלו פרדי החברים של נטשה

 89 אהבה ראשונה החלונות הגבוהים

 166 אינך יכולה החלונות הגבוהים

 356 בלדה לעוזב קיבוץ החלונות הגבוהים

 652 זמר נוגה החלונות הגבוהים

 733 יחזקאל החלונות הגבוהים

 741 ילדה קטנה החלונות הגבוהים

 802 כל השבוע לך החלונות הגבוהים

 757 קולנועימים של  הטוב הרע והנערה

 212 אם כבר היהודים

 303 באוויר היהודים

 429 ג'קי היהודים

 961 מחפש תשובה היהודים

 1114 סמי חופשי היהודים

 1133 עוד ארון אחד היהודים

 1253 קח אותי היהודים

 1015 מקדש האהבה היי פייב

 147 איך שיר נולד הכבש השישה עשר

 888 לילה טוב הכבש השישה עשר

 426 גן סגור הכבש השישה עשר , גידי גוב
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 238 אני אוהב הכבש הששה עשר

 537 הילדה הכי יפה בגן הכבש הששה עשר

 360 בלוז מדרגות הרבנות הכל עובר חביבי

 1106 סימן שעוד לא הגענו הכל עובר חביבי

 556 הלילות הקסומים המכשפות

 562 המכשפות המכשפות

 1125 עד העונג הבא המכשפות

 1395 שמיים כחולים המשולש

 126 אחכה לך הנשמות הטהורות

 1265 קפה אצל ברטה הנשמות הטהורות

 758 יסמין הפיל הכחול

 1037 מתוק התפוח הפרברים

 1241 ציפורים נודדות הפרברים

 1302 רק הד קולך הפרברים

 1433 תלבשי לבן הפרברים

 182 אל תוותרי הפרברים והדודאים

 1303 שאריות של החיים הפרוייקט של עידן רייכל

 1318 שובי אל ביתי הפרוייקט של עידן רייכל

 108 אולי הפעם הפרויקט של עידן רייכל

 217 אם תלך הפרויקט של עידן רייכל

 325 בואי הפרויקט של עידן רייכל

 574 הנך יפה הפרויקט של עידן רייכל

 769 כח יש בי עוד הפרויקט של עידן רייכל

 922 מדברים בשקט הפרויקט של עידן רייכל

 980 מילים יפות מאלה הפרויקט של עידן רייכל

 990 מכל האהבות הפרויקט של עידן רייכל

 1002 מנעי קולך מבכי הפרויקט של עידן רייכל

 1327 שושנים עצובות הפרויקט של עידן רייכל

 181 אל תדליקו לי נר הקליק

 1246 צלקת קטנה הקליק

 225 אמצע הלילה הראל מויאל

 418 גיבור של טעויות הראל מויאל

 441 דון חואן הראל מויאל

 614 ואז תבואי הראל מויאל

 819 כמו אוהבים הראל מויאל

 851 לא מכירים אותך הראל מויאל

 1107 סימנים הראל מויאל

 618 ואת הראל סקעת

 1027 משהו ממני הראל סקעת

 624 ונשגב ה לבדו קרליבךהרב שלמה 

 106 אוכלת מהצד השוונג של הפיתה

 169 איפה נטשה ופייר השלושרים

 870 לו הייתי פיראט השלושרים

 477 הבל החן שקר היופי השרוף

 721 יונה לבנה 6התקווה 

 1054 נוסעת בעקבות האהבה ורדינה כהן

 651 זמר שלוש התשובות זהבה בן , רבקה זהר

 312 בדד זהר ארגוב

 584 הפרח בגני זהר ארגוב

 747 ים של דמעות זהר ארגוב

 195 אלינור זוהר ארגוב
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 1070 נכון להיום זוהר ארגוב

 1126 עד מתי אלוקי זוהר ארגוב

 1300 רק אל תלכי זקני צפת

 1377 שישי שבת זקני צפת

 352 בלב אחד חדוה עמרני ולהקת "פלפל לבן"

 75 אדבר איתך חוה אלברשטיין

 512 החיטה צומחת שוב חוה אלברשטיין

 677 חיוכים חוה אלברשטיין

 1334 שיר אהבה ישן חוה אלברשטיין

 1371 שיר תשרי חוה אלברשטיין

 1197 פגישה לאין קץ חוה אלברשטיין , אריק איינשטיין

 1312 שוב חוה אלברשטיין ואריק סיני

 1445 תפילת יום הולדת חווה אלברשטיין

 1033 משיח הזקן טופולחיים 

 607 התמונות שבאלבום חיים משה

 420 גלגל ענק חלב ודבש

 558 הללויה חלב ודבש

 403 גאולה חמי רודנר

 483 הברית שצריך לחדש חמי רודנר

 885 לילה בלי טיפה של דלק חמי רודנר

 998 מלנכוליה אהובתי חמי רודנר

 1034 משיח קרטון חמי רודנר

 1090 הדברים הפשוטים סוד חמי רודנר

 1316 שוב לא יהיה לי רגע חמי רודנר

 1301 רק בשביל לקבל חיבוק חמי רודנר ואיגי ווקסמן

 459 האגם קפוא צור-חן קליין ואייל אבן

 497 הוא חייב לבוא חני נחמיאס

 296 אתם זוכרים את השירים חנן יובל

 881 ליל חניה חנן יובל

 1249 צרות טובות חנן יובל , שלום חנוך

 313 בדידותי טאטו

 958 מחבואים טאטו

 148 אילו היית טיפקס

 187 אל תשכחי לזכור אותי טיפקס

 402 בתוך נייר עיתון טיפקס

 605 התחנה הישנה טיפקס

 621 והפעם שיר אהבה טיפקס

 729 יושבים בבית קפה טיפקס

 771 יש לי חברה טיפקס

 1121 סתם טיפקס

 1141 שבתעוד  טיפקס

 1179 עננה טיפקס

 1386 שלוש בלילה טיפקס

 436 דברים קטנים טל שגב

 1165 על הברכיים טל שגב

 209 אם הייתי שר לך יגאל בשן

 1063 נילס הולגרסון יגאל בשן

 1105 סיוון יגאל בשן

 1240 ציפור קטנה בלב יגאל בשן

 805 כל כך הרבה שירים יהודה סעדו

 1310 של אירוסיםשדות  יהודה סעדו
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 146 איך קוראים לאהבה שלי יהודה פוליקר

 263 אפר ואבק יהודה פוליקר

 337 בוקר יום ראשון יהודה פוליקר

 400 בתוך הפקק האינסופי יהודה פוליקר

 437 דברים שרציתי לומר יהודה פוליקר

 472 האמת ששכחנו יהודה פוליקר

 585 הצל ואני יהודה פוליקר

 632 זה הילד שבך פוליקריהודה 

 648 זינגואלה יהודה פוליקר

 689 חלון לים התיכון יהודה פוליקר

 826 כפיים יהודה פוליקר

 837 כשתגדל יהודה פוליקר

 838 כתמים יהודה פוליקר

 845 לא יודע יהודה פוליקר

 933 מה יהיה יהיה יהודה פוליקר

 956 מזוודות יהודה פוליקר

 996 מליון פחדים יהודה פוליקר

 1048 נד נד יהודה פוליקר

 1071 נמס בגשם יהודה פוליקר

 1103 סיגריות בשרשרת יהודה פוליקר

 1152 עיניים שלי יהודה פוליקר

 1199 פה ושם בארץ בן גוריון יהודה פוליקר

 1203 פחות אבל כואב יהודה פוליקר

 1207 פנים אל מול פנים יהודה פוליקר

 1217 פרח יהודה פוליקר

 1259 קין יהודה פוליקר

 1283 רומנטיקה זולה יהודה פוליקר

 1324 שוטה הכפר יהודה פוליקר

 1338 שיר אחרי הגשם יהודה פוליקר

 1387 שלושה ימים יהודה פוליקר

 725 יורם יהודה פוליקר  גידי גוב

 302 באה מאהבה יהודית רביץ

 350 בך לא נוגע יהודית רביץ

 358 בלדה על אדון כמעט וגברת כבר רביץיהודית 

 427 געגוע יהודית רביץ

 455 דרך המשי יהודית רביץ

 467 האיש ההוא יהודית רביץ

 622 וידוי יהודית רביץ

 743 ילדות נשכחת יהודית רביץ

 753 ימים טובים יהודית רביץ

 842 לא טוב היות האדם לבדו יהודית רביץ

 976 מילה טובה יהודית רביץ

 1099 סוף לסיפור יהודית רביץ

 1110 סליחות יהודית רביץ

 1149 עין גדי יהודית רביץ

 1288 רחבת הריקודים יהודית רביץ

 1308 שבתות וחגים יהודית רביץ

 1353 שיר ללא שם יהודית רביץ

 937 מה עושות האילות יהודית רביץ ויוני רכטר

 1281 רומיאו יהודית תמיר

 564 המלחמה האחרונה יהורם גאון
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 779 יש מקום יהורם גאון

 575 הנני כאן יהורם גאון , הראל סקעת

 650 זמן ללכת יובל בנאי

 1066 ניפגש במאי יובל בנאי

 451 דקה אחת יובל לוריא

 131 אחרי שאפרת התאבדה יוני בלוך

 133 אחריות יוני בלוך

 232 אנבל לי יוני בלוך

 264 אפשר יוני בלוך

 583 הפיג'מות יוני בלוך

 989 מכיר אותו יוני בלוך

 1055 נוף אחר יוני בלוך

 1074 נעים בחוץ יוני בלוך

 1077 נפוליאון יוני בלוך

 567 המסע הגדול יוני רכטר

 1315 שוב היא כאן יוני רכטר

 1362 שיר נבואי קוסמי עליז יוני רכטר

 77 אדון הסליחות יונתן רזאל

 711 יום אחד איתך יוסי אזולאי

 144 איך כש יוסי אלפנט

 87 אהבה בת עשרים יוסי בנאי

 1168 על כל אלה יוסי בנאי

 1188 ערב עירוני יוסי בנאי

 890 לילה לי יוריק בן דויד , דני ליטני

 172 איש השוקולד יזהר אשדות

 351 בכל פעם שאני מתאהב יזהר אשדות

 369 במרחק נגיעה מכאן יזהר אשדות

 479 הבלדה על... יזהר אשדות

 486 הגשם ירד יזהר אשדות

 604 התחלות יזהר אשדות

 654 זריחה על המדבר יזהר אשדות

 798 כל האור שרק אפשר לשאת יזהר אשדות

 944 מה תאמרי יזהר אשדות

 997 מלך שלך יזהר אשדות

 1073 נעה של הים יזהר אשדות

 1174 עם כלות הסופה יזהר אשדות

 1237 צילו של יום קיץ יזהר אשדות

 1291 ריקוד קטן יזהר אשדות

 69 אבנים יזהר אשדות ורונה קינן

 1060 ניגונה של השכונה יזהר כהן

 134 אי ירוק בים יעל לוי

 354 בלדה לנאיבית יעל לוי

 205 אם אשכחך ירושלים יעקב שוואקי

 1393 שמח תשמח יעקוב שוואקי

 555 הלילה יעבור יפתי

 245 אני ואת אז יצחק קלפטר

 446 דמיון חופשי יצחק קלפטר

 464 האהבה שלי יצחק קלפטר

 1245 צליל מכוון יצחק קלפטר

 1333 שיר אהבה בדואי יצחק קלפטר

 1322 שווה זהב יצחק קלפטר, אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק



 44עמוד 

 

 200 אלפי ילדים מוכים יציאת חירום

 1050 נהדרת מדי יציאת חירום

 1257 קחי לך זמן יציאת חרום

 646 זודיאק ירון חדד

 243 אני אשתנה ירמי קפלן

 421 גלי ירמי קפלן

 489 הדפוק הזה ירמי קפלן

 782 כבר עכשיו ירמי קפלן

 948 מודדת ירמי קפלן

 1026 משהו חייב להשתנות ירמי קפלן

 1452 תתחיל מאפס ירמי קפלן

 314 פעםבדיוק כמו  ישראל בר און

 1251 קומי נשמה ישראל דגן

 167 אינספקטור פיקח כוורת

 343 ביום ובלילה כוורת

 415 גולית כוורת

 519 היא כל כך יפה כוורת

 559 המגפיים של ברוך כוורת

 579 העולם שמח כוורת

 710 יו יה כוורת

 737 ילד מזדקן כוורת

 843 לא ידענו מה לעשות כוורת

 872 לו לו כוורת

 896 לך ספר לסבתא כוורת

 924 מדינה קטנה כוורת

 1059 נחמד כוורת

 1086 נתתי לה חיי כוורת

 1095 סוף ההצגה הלילה כוורת

 1200 פה קבור הכלב כוורת

 1248 צפוף באוזן כוורת

 1329 שיעור מולדת כוורת

 1342 שיר הטמבל כוורת

 1345 שיר המחירון כוורת

 1346 שיר המכולת כוורת

 1347 שיר המלחים כוורת

 1373 שירות עצמי כוורת

 960 מחפש דרך חזרה כוורת , אלון אוליארצ'יק

 505 הורה היאחזות כוורת , להקת הנח"ל

 Let love in 61 כנסיית השכל

 105 אוטוביוגרפיה כנסיית השכל

 142 איך זה מרגיש כנסיית השכל

 458 האביב הנצחי כנסיית השכל

 530 היינו עושים אהבה כנסיית השכל

 595 השיר מהגן כנסיית השכל

 707 ידיים למעלה כנסיית השכל

 852 לא מרגיש כלום כנסיית השכל

 974 מיטות חולות כנסיית השכל

 1325 שום דבר לא יפגע בי כנסיית השכל

 1420 תגידי שטוב כנסיית השכל

 1440 תנו לי לשתות כנסיית השכל

 1220 שחור פרח כרמלה גרוס ואגנר



 45עמוד 

 

 1435 תמונה אימפרסיוניסטית כרמלה גרוס ואגנר

 1243 צל כבד כשניקו תתחיל לדבר

 1436 תמיד יחכו לך לאה שבת

 1089 סדר יום להקה רטורית

 973 מי שחלם להקת גייסות השריון

 154 אין כבר דרך חזרה להקת הנח"ל

 322 בהיאחזות הנח"ל בסיני להקת הנח"ל

 395 בשמלה אדומה להקת הנח"ל

 498 הוא לא ידע את שמה להקת הנח"ל

 533 הייתי נער להקת הנח"ל

 671 חורשת האקליפטוס להקת הנח"ל

 1344 שיר הלהקה להקת הנח"ל

 1360 שיר לשלום להקת הנח"ל

 1378 שלווה להקת הנח"ל

להקת חיל האויר , דפנה ארמוני , הראל 

 399 בתוך סקעת

 696 חסקה להקת חיל הים

 670 חורף שבעים ושלוש להקת חיל חינוך

 149 אין זמן להקת מיקסולידי

 1221 פרחים בקנה להקת פיקוד דרום

 784 כד הקמח להקת פיקוד צפון

 730 יותר קרובה הלילה לולה

 1046 נגע לו ללב לולה

 946 מהפיכה של שמחה ליאור נרקיס ועומר אדם

 1130 עדיין ריק לירן דנינו

 511 החוזר כהןמאור 

 545 הכי יפה בעולם מאור כהן

 931 מה ידוע על היום הזה מאור כהן

 1369 שיר של יום חולין מאור כהן, אילנית

 387 בשביל לעשן מאיר אריאל

 655 זרעי קיץ מאיר אריאל

 847 לא יכול להוריד ממך את העיניים מאיר אריאל

 857 לא תתפוס אותי מאיר אריאל

 891 לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ מאיר אריאל

 949 מודה אני מאיר אריאל

 1084 נשל הנחש מאיר אריאל

 1123 עברנו את פרעה מאיר אריאל

 1160 עכשיו להתאהב מאיר אריאל

 1206 פלוגה בקו מאיר אריאל

 1231 צדק צדק תרדוף מאיר אריאל

 1309 שדות גולדברג מאיר אריאל

 378 בצהרי היום ברוזהמאיר אריאל ודיוויד 

 394 בשם האהבה מאיר בנאי

 431 גשם מאיר בנאי

 619 וביניהם מאיר בנאי

 814 כמה אהבה מאיר בנאי

 1372 שירו של שפשף מאיר בנאי

 1409 שער הרחמים מאיר בנאי

 90 אהבה קצרה מאיר בנאי וארכדי דוכין

 440 דומינו מאיר בנאי וארקדי דוכין

 268 אצלך בעולם בנאימאיר ואביתר 



 46עמוד 

 

 1113 סמוך על הלב מומי לוי

 173 איש קש מוניקה סקס

 433 גשם חזק מוניקה סקס

 586 הקונפורמיסט מוניקה סקס

 588 הר של בייגלך מוניקה סקס

 800 כל החברה מוניקה סקס

 985 מכה אפורה מוניקה סקס

 1007 מספיק בן אדם מוניקה סקס

 1115 סן חוזה מוניקה סקס

 1167 על הרצפה מוניקה סקס

 1406 שנים חסומות מוניקה סקס

 128 אחלום לנצח מופע הארנבות של דוקטור קספר

 326 בואי דינה מופע הארנבות של דוקטור קספר

 396 בשמלה אדומה מופע הארנבות של דוקטור קספר

 732 יותר מדי מופע הארנבות של דוקטור קספר

 190 אלוהים מוקי

 305 באמת ומקרוב מוקי

 460 האדמה בוכה מוקי

 739 ילד של אבא מוקי

 790 כולם מדברים על שלום מוקי

 214 אם רק נעיז מוש בן ארי

 255 אנצל מוש בן ארי

 280 את מוש בן ארי

 452 דרך מוש בן ארי

 616 ואיך שלא מוש בן ארי

 999 ממריאים מוש בן ארי

 1021 משא ומתן מוש בן ארי

 1429 תחנה בזמן כהןמזי 

 994 מלאכים מטרופולין

 702 טבריה מיכה שטרית

 1006 מסמרים ונוצות מיכה שטרית

 1394 שמחות קטנות מיכה שטרית ועמיר בניון

 135 אי שם מעבר לקשת מיכל ינאי

 492 הו מרגנית מילי מירן

 186 אל תשכחי אותנו מיסטר הארי

 267 אצלי הכל בסדר מיקה קרני

 64 אבא סיפור גבריאלוב מיקי

 631 זה היה סיפור של חורף מיקי גבריאלוב

 878 לחיי האהבה מיקי גבריאלוב ויפעת תעשה

 1376 שירת שהם מיקסולידי

 215 אם תבוא מירב סימן טוב

 481 הבלדה על חדווה ושלומיק מירי אלוני

 1357 שיר לערב חג מירי אלוני

 300 באה אליכם מירי מסיקה

 916 לשם מסיקהמירי 

 920 מאמי מירי מסיקה

 1052 נובמבר מירי מסיקה

 1158 עכשיו אתה חוזר בחזרה מירי מסיקה

 1383 שלום לאמונות מירי מסיקה

 914 לרוץ מהר מלאני פרס ויהלי סובול

 84 אהבה בוערת מני בגר



 47עמוד 

 

 1135 עוד יהיה לי מרגלית צנעני

 1446 תפילה לעני מרדכי בן דוד

 68 אבל אין משינה

 98 אהובתי משינה

 113 אופטיקאי מדופלם משינה

 119 אז למה לי פוליטיקה עכשיו משינה

 159 אין מקום אחר משינה

 176 אכזבה משינה

 233 אנה משינה

 235 אנחנו שניים משינה

 281 את באה לבקר משינה

 285 את לא כמו כולם משינה

 320 בדרך אל הים משינה

 332 וניפולבואי  משינה

 355 בלדה לסוכן כפול משינה

 370 בן המלך משינה

 374 בספסל מול האגם משינה

 383 ברחובות שלנו משינה

 410 גברת שרה השכנה משינה

 449 דני משינה

 542 הכוכבים דולקים על אש קטנה משינה

 611 התשובה משינה

 613 ואולי עכשיו משינה

 923 מדוע לובשת הזברה פיג'מה משינה

 978 מילים ועוד מילים משינה

 986 מכונית משינה

 1028 משהו קטן וטוב משינה

 1047 נגעה בשמים משינה

 1091 סוזי בלי היד משינה

 1194 עתיד מתוק משינה

 1201 פולארויד משינה

 1204 פחי שואו משינה

 1284 רומנטיקה עתידנית משינה

 1293 רכבת לילה משינה

 1295 רני בפריז משינה

 1388 שלח לי מלאך משינה

 1427 תחזור תחזור משינה

 124 אחותי הקטנה מתי כספי

 132 אחרי שנסעת ) ואותך ( מתי כספי

 143 איך זה שכוכב מתי כספי

 164 אין שלווה מתי כספי

 196 אליעזר בן יהודה מתי כספי

 262 אפילו דקה מתי כספי

 273 ארץ טרופית מתי כספי

 386 ברית עולם מתי כספי

 515 היא חזרה בתשובה מתי כספי

 570 הנה הנה מתי כספי

 716 יום מסה מתי כספי

 744 ילדותי השניה מתי כספי

 750 ימי בנימינה מתי כספי

 827 כשאלוהים אמר בפעם הראשונה מתי כספי



 48עמוד 

 

 841 לא דיברנו עוד על אהבה מתי כספי

 844 לא ידעתי שתלכי ממני מתי כספי

 1058 נח כספימתי 

 1096 סוף היום מתי כספי

 1109 סליחה מתי כספי

 1111 סמבה לשניים מתי כספי

 1142 עוד תראי את הדרך מתי כספי

 1331 שיר אהבה ) כמו גלגל ( מתי כספי

 642 זה מכבר מתי כספי , אסף אמדורסקי

 363 בלילות הקיץ החמים מתי כספי , יהודית רביץ

 911 לקחת את ידי רביץמתי כספי , יהודית 

 983 מישהו מתי כספי , יהודית רביץ

 687 חלומות שמורים מתי כספי , יזהר כהן

 1343 שיר היונה מתי כספי , נתנאלה

 191 אלוהים מרחם על ילדי הגן מתי כספי , שלמה גרוניך

 199 אלפונסינה והים מתי כספי והפרברים

 224 אמסטרדם נוער שוליים

 882 לילה נוער שוליים

 1176 ענוג נוער שוליים

 226 אמצע התמוז נורית גלרון

 242 אני אשתגע נורית גלרון

 292 אתה פה חסר לי נורית גלרון

 404 גאון נורית גלרון

 900 למדני את השיר הפשוט נורית גלרון

 932 מה יהיה בסופנו נורית גלרון

 1008 מעביר דף )המיסטיקנים הסינים( נורית גלרון

 1044 נגיעה אחת רכה נורית גלרון

 1093 סוס מעץ נורית גלרון

 1118 ספינותיה נורית גלרון

 216 אם תבוא נינט

 465 האור בחיי נינט

 748 ים של דמעות נינט

 833 כשאתה כאן נינט

 822 כמו כולם נינט ואלי פיניש

 517 היא יודעת נינט טייב

 165 איני יכול ניסים סרוסי

 277 אשליות סרוסיניסים 

 676 חי בפלורנטין ניר פרידמן

 339 בורח נמרוד והבודדים

 754 ימים טובים נמרוד לב

 637 זה כל הקסם נמרוד לב ואורלי פרל

 803 כל יום שאת לא איתו נמרוד שיקלר

 85 אהבה בטוחה נעליים

 152 אין אהבה נעליים

 385 בריכה נעליים

 409 גברת נהדר נעליים

 901 למה נעליים

 1143 עולם גדול נעליים

 1290 ריח נעליים

 111 אומרים ישנה ארץ נעמי שמר

 177 אל בורות המים נעמי שמר



 49עמוד 

 

 493 הו רב חובל נעמי שמר

 871 לו יהי נעמי שמר והגשש החיוור

 763 ירושלים של זהב נעמי שמר, שולי נתן

 509 החברה הטובים נערי רפול

 1005 מסכים שטוחים נקמת הטרקטור

 1031 משחק של דמעות נקמת הטרקטור

 1180 עפיפונים נקמת הטרקטור

 1119 ספינת הזכרונות נתנאלה

 683 חכי עוד רגע סגיב כהן

 935 מה לך סגיב כהן

 456 דרך ישנה סוזי ופארן , הגבעטרון

 328 בואי כבר הביתה סטלה מאריס

 362 בלי סוף סטלה מאריס

 640 זה לא מאוחר סטלה מאריס

 889 לילה טוב סטלה מאריס

 417 גיבור גדול סי היימן

 824 כמו צמח בר סי היימן , חוה אלברשטיין

 1085 נשקי אותי סיוון שביט

 617 וארשתיך סיני תור

 1225 פרשתי ידי סיני תור

 1228 פתחו לי סיני תור

 278 אשם סינרגיה

 1233 צועקים על אהבה סינרגיה

 1448 תראי זה אני סינרגיה

 249 אני מאבד אותך סער בדישי

 487 הדודאים סקסטה

 345 ביום שמש יפה עברי לידר

 432 גשם אחרון עברי לידר

 543 הכוס הכחולה עברי לידר

 612 ואולי עברי לידר

 639 זה לא אותו דבר עברי לידר

 645 זה תמיד אהבה עברי לידר

 649 זכיתי לאהוב עברי לידר

 1065 ניסים עברי לידר

 293 אתה קדוש עדי רן

 231 אנא בכח עובדיה חממה וחברים

 78 אדון עולם עוזי חיטמן

 160 אין לך מה לדאוג עוזי פוקס

 742 ילדונת עוזי פוקס , אורי פיינמן

 1403 שני משוגעים עומר אדם

 823 כמו ציפור עופרה חזה

 858 לאורך הים עופרה חזה

 1348 שיר הפריחה חזה , צביקה פיקעופרה 

 531 הייתי אומרת עידית חכמוביץ' , מתי כספי

 284 את יפה עידן יניב

 672 חושב עליה עידן יניב

 193 אלייך עידן עמדי

 490 הדרך שלך עידן עמדי ודיאנה גולבי

 1075 נעים עכשיו עילי בוטנר וילדי החוץ

 1434 תם ולא נשלם עילי בוטנר וילדי החוץ

 991 מכתב לאחי עילי בוטנר וקובי אפללו



 50עמוד 

 

 1332 שיר אהבה אינדיאני )מיגל( עלמה זהר

 109 אולי הפעם עמיר בניון

 123 אחד מי יודע עמיר בניון

 192 אלוף בשחור עמיר בניון

 261 אפילו עמיר בניון

 290 את שתבקש עמיר בניון

 428 געגוע עמיר בניון

 450 דני עמיר בניון

 453 דרך עמיר בניון

 478 הבלדה לביישן עמיר בניון

 507 הזמן שלי איתך עמיר בניון

 549 הכל עד לכאן עמיר בניון

 602 התגלות הנפש עמיר בניון

 752 ימים בהירים עמיר בניון

 832 כשאת עצובה עמיר בניון

 850 לא כחול ולא לבן עמיר בניון

 950 מודה אני לפניך עמיר בניון

 970 מי בא אליך עמיר בניון

 988 מכחול שבור עמיר בניון

 1068 ניצחת איתי הכל עמיר בניון

 1144 עומד בשער עמיר בניון

 1150 עיניה עמיר בניון

 1155 עיתים עמיר בניון

 1226 פשוט סתם עמיר בניון

 1267 קצת לבד עמיר בניון

 1299 רציתי להיות עמיר בניון

 1381 אישהשלום  עמיר בניון

 1391 שלכת עמיר בניון

 1049 נדבר מחר עמיר בניון ואבי עברי

 791 כחול וירוק עמיר לב

 1189 ערב ראש השנה עמיר לב

 767 יש אמונה עמית ליסטוונד

 1234 צור משלו עממי

 1263 קן לציפור עממי

 210 אם זה נגמר זה חבל ענבל פרלמוטר

 408 גבריאל עפרה חזה

 ערן צור

בלילות של ירח מלא )גירסא 

 364 אקוסטית(

 365 בלילות של ירח מלא ערן צור

 495 הוא והיא ערן צור

 565 המנון לאדישות ערן צור

 907 למראשות המיטה ערן צור

 1184 ערב ב כסלו ערן צור

 1223 פרפרי תעתוע ערן צור

 1261 קיץ ערן צור

 1426 תותים ערן צור

 317 שאת בוכהבדמעות  פבלו רוזנברג

 681 חיכיתי לך פבלו רוזנברג

 1082 נר על החלון פבלו רוזנברג , הראל מויאל

 647 זיוה פוליאנה פרנק

 623 ונדמה שישוב פונץ'
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 353 בלדה בין כוכבים פופיק ארנון

 163 אין קץ לילדות פורטיסחרוף

 229 אמריקה פורטיסחרוף

 373 בסוף של יום פורטיסחרוף

 488 הדלת פורטיסחרוף

 685 חלום כחול פורטיסחרוף

 701 חתול מפלצת פורטיסחרוף

 1000 ממתק פורטיסחרוף

 1067 ניצוצות פורטיסחרוף

 1181 עצבות פורטיסחרוף

 1396 שמיים של שומקום פורטיסחרוף

 1411 שקיעתה של הזריחה פורטיסחרוף

 1430 תחנה סופית פורטיסחרוף

 547 הכל מבינה פורטרט

 514 היא אוהבת רוטפיטר 

 1235 צחוק הגורל פיטר רוט

 1330 שיער קצר פיטר רוט

 390 בשבילי את מושלמת פסיכו דליקה

 694 חמש בבוקר עוזבת פרמיירה

 211 אם זו אהבה פרמיירה , מזי כהן

 499 הוא נמצא קדימה פשוטי העם

 86 אהבה בסוף הקיץ צביקה פיק

 445 דמדומים צביקה פיק

 591 הרקדן האוטומאטי פיקצביקה 

 241 אני אוהב אותך לאה צביקה פיק , שימי תבורי

 1108 סיפור של יום צליל מכוון

 734 יכול להיות שזה נגמר צליל מכוון, אריק איינשטיין

 299 בא מן השתיקה קובי אפללו

 286 את לא לבד קוזינה

 544 הכח לתת קוזינה

 972 מי יודע קוזינה

 1092 חשאי ברדוגוסוכן  קוזינה

 1271 קרע בחלום קוזינה

 1352 שיר לילה קוזינה

 289 את מסננת אותי קוקו ) אסי וגורי (

 1213 פקח אני פורק סחורה קוקו ) אסי וגורי (

 237 אנטארקטיקה קורין אלאל

 275 ארץ קטנה עם שפם קורין אלאל

 609 התעשייה האבירית קורין אלאל

 653 זן נדיר קורין אלאל

 751 ימי הפרח והאהבה קורין אלאל

 783 כבשים קורין אלאל

 877 לחיות קורין אלאל

 1009 מעיין קורין אלאל

 1205 פירמידות קורין אלאל

 1275 קשר הירח קורין אלאל

 1341 שיר בכיף קורין אלאל

 1359 שיר לשירה קורין אלאל

 834 כשזה עמוק קורין אלאל ואביתר בנאי

 174 איתו לנצח 9קרח 

 175 איתי קרן פלס
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 203 אם אלה החיים קרן פלס

 628 זאת שבמקומי קרן פלס

 1397 שמעון השכן קרן פלס

 925 מה אברך רבקה זוהר

 1169 על כפיו יביא רבקה זוהר , יהודה סעדו

 401 בתלם אוהבים רגב הוד

 756 ימים של המתנה רובי ראובני

 686 חלומות רוחמה רז

 910 לפעמים שובלרון 

 1151 עיניים זרות רונה קינן

 96 אהוב יקר רונית שחר

 1384 שלום לתמימות רונית שחר

 808 כל משבריך רונן חזיזה

 470 האיש שראה הכל רוקפור

 551 הכעס רוקפור

 669 חור בלבנה רוקפור

 804 כל כיוון רוקפור

 987 מכונת הזמן רוקפור

 346 בין האצבעות רותי נבון

 700 חשמל בכפות ידיך רותי נבון

 1422 תודה לך רז חדד

 658 חברה ריטה

 959 מחכה ריטה

 1057 נוצה ברוח ריטה

 1129 עד שתעזוב ריטה

 1186 ערב כחול עמוק ריטה

 1336 שיר אהובת הספן ריטה

 323 בוא ריטה  ,  עברי לידר

 372 בני ילד רע ריקי גל

 571 הנה פתחתי חלון ריקי גל

 738 ילד רע ריקי גל

 772 יש לי חולשה לרקדנים ריקי גל

 866 לגור איתו ריקי גל

 930 מה זאת אהבה ריקי גל ומתי כספי

 735 ילד אסור ילד מותר ריקי גל, מתי כספי

 307 בבוקר של קטיפה רמי פורטיס

 560 המוות אינו מחוסר עבודה רמי פורטיס

 662 חול רמי פורטיס

 315 בדיוק עכשיו פורטיס ושלומי ברכהרמי 

 334 בוסה נובה קטן רמי פורטיס ושלומי ברכה

 382 ברחובות הגהנום רמי פורטיס ושלומי ברכה

 760 יפה אך מושחתת רמי פורטיס ושלומי ברכה

 1022 משאית פיננסית רמי פורטיס ושלומי ברכה

 1298 רץ על הקצה רמי פורטיס ושלומי ברכה

 344 ביום של הפצצה קליינשטייןרמי 

 572 הניחי לי רמי קליינשטיין

 668 חוץ ממך כלום רמי קליינשטיין

 715 יום כזה רמי קליינשטיין

 1247 צעיר לנצח רמי קליינשטיין

 1268 קרוב אל ליבך רמי קליינשטיין

 1444 תפוחים ותמרים רמי קליינשטיין
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 828 כשאת איתי רן דנקר

 240 אני אש בוטנר רן דנקר ועילי

 329 בואי נעזוב רן דנקר ועילי בוטנר

 1323 שווים רן דנקר ועילי בוטנר

 909 לעתים רעש

 967 מחשבות רפאל מירילא

 1087 סאלאם שבע

 1355 שיר למעלות שבע

 153 אין אני שוטי הנבואה

 223 אמונה שוטי הנבואה

 534 הייתי מניאק שוטי הנבואה

 539 הילדים קופצים שוטי הנבואה

 873 לובש חם שוטי הנבואה

 938 מה קרה לך שוטי הנבואה

 494 הוא שוטי הנבואה ואיזבו

 880 ליל אמש שולי נתן

 138 אייכה שולי רנד

 371 בן מלך שעשוי מאבנים טובות שולי רנד

 929 מה התכלית שולי רנד

 1036 מתוך שינה שולי רנד

 1088 סגולה שולי רנד

 1193 ערפל רנדשולי 

 1297 אל-רפא שולי רנד

 1081 נקודה טובה שולי רנד ואהוד בנאי

 425 גן נעול שוקי ודורית

 1192 ערומים שחר אבן צור

 250 אני ממשיך לשיר שי אביבי

 368 במקומי שי גבסו

 561 המילים החסרות שי גבסו

 713 יום ועוד יומיים שי גבסו

 1419 תגידי לי את שי גבסו

 80 אדוני הממון שי להב ודן תורן

 162 אין עוד מלבדו שיבי קלר

 528 היושבת בגנים שיבי קלר

 626 ותחדש פני האדמה שיבי קלר

 854 לא נירא שיבי קלר

 282 את דומה לכלב שייגעצ

 680 חייל של מאה שערים שייגעצ

 1020 מרלין מונרו שייגעצ

 1062 ניו יורק רפיח שייגעצ

 1219 נתתי לנורית פרח שייגעצ

 295 אתמול היית שונה שימי תבורי

 886 לילה בלי כוכב שימי תבורי

 1139 עוד סיפור אחד של אהבה שימי תבורי

 1456 באנו חושך לגרש שיר עממי לחג החנוכה

 1457 חנוכה שיר עממי לחג החנוכה

 1458 חנוכיה לי יש שיר עממי לחג החנוכה

 1459 החנוכהימי  שיר עממי לחג החנוכה

 1460 כד קטן שיר עממי לחג החנוכה

 1461 לכבוד חנוכה שיר עממי לחג החנוכה

 1462 נר לי שיר עממי לחג החנוכה
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 1463 נרותי הזעירים שיר עממי לחג החנוכה

 1464 סביבון שיר עממי לחג החנוכה

 1465 שימו שמן שיר עממי לחג החנוכה

 1469 מה נשתנה שיר עממי לחג הפסח

 1470 עבדים היינו שיר עממי לחג הפסח

 1471 שמחה רבה שיר עממי לחג הפסח

 1472 סלינו על כתפינו שיר עממי לחג השבועות

 1467 אני פורים שיר עממי לחג פורים

 1468 משנכנס אדר שיר עממי לחג פורים

 1466 השקדייה פורחת שיר עממי לט"ו בשבט

 474 הבוקר יאיר שירה גבריאלוב

 88 אהבה קטנה שירי מימון

 859 לאן שלא תלכי שירי מימון

 389 בשבילי שירלי צפרי

 592 השבועה ) רק באוזן השלישית ( שלום גד

 81 אדם בתוך עצמו שלום חנוך

 94 אהבת נעורי שלום חנוך

 103 אוזניים לטלפון שלום חנוך

 288 את מביאה הכל שלום חנוך

 491 הדרכים הידועות שלום חנוך

 502 הולך נגד הרוח שלום חנוך

 746 ילדים של החיים שלום חנוך

 794 ככה וככה שלום חנוך

 816 כמה טוב שבאת הביתה שלום חנוך

 883 לילה שלום חנוך

 918 מאיה שלום חנוך

 1032 משיח שלום חנוך

 1254 קח לך אשה שלום חנוך

 1270 קרן שמש מאוחרת שלום חנוך

 1354 ללא שםשיר  שלום חנוך

 189 אלה שלום חנוך , דפנה ארמוני

 792 כי האדם עץ השדה שלום חנוך , נורית גלרון

 785 כהה כהה שלום חנוך ורוני פיטרסון

 63 אבא שלומי שבת

 310 בגלל הרוח שלומי שבת

 590 הרי את מקודשת לי שלומי שבת

 853 לא נזוז מכאן שלומי שבת

 898 לכל אחד יש שלומי שבת

 219 אמא שלומי שבת ויוסי אזולאי

 95 אהבת פועלי הבניין שלישיית גשר הירקון

 118 אותך שלישיית גשר הירקון

 139 איילת אהבים שלישיית גשר הירקון

 183 אל תכעסי זה לא אסון שלישיית גשר הירקון

 884 לילה בחוף אכזיב שלישיית גשר הירקון

 1454 תתנו לו צ'אנס שלישיית מה קשור

 1185 ערב יורד על גרעינים שחורים שלישית מה קשור ואדיר מילר

 70 אבסורד שלמה ארצי

 112 אומרים ישנה ארץ שלמה ארצי

 129 אחרי הכל את שיר שלמה ארצי

 168 איסלנד שלמה ארצי

 234 אנחנו לא צריכים שלמה ארצי
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 251 אני נושא עימי שלמה ארצי

 260 אף פעם לא תדעי שלמה ארצי

 388 בשבילה אתה מלך העולם שלמה ארצי

 393 בשל תפוח שלמה ארצי

 407 גבר הולך לאיבוד שלמה ארצי

 462 האהבה הישנה שלמה ארצי

 468 האיש ההוא שלמה ארצי

 521 היא לא יודעת מה עובר עלי שלמה ארצי

 589 הרדופים שלמה ארצי

 641 זה מה שנשאר שלמה ארצי

 705 טלפניטלפני  שלמה ארצי

 764 ירח שלמה ארצי

 820 כמו אז שלמה ארצי

 856 לא עוזב את העיר שלמה ארצי

 868 להציל אותך שלמה ארצי

 1001 מנגב לך את הדמעות שלמה ארצי

 1040 מתנה ליום הולדת שלמה ארצי

 1056 נוף ילדות שלמה ארצי

 1170 על פי תנועת הרכבות שלמה ארצי

 1212 ופעם תורךפעם תורי  שלמה ארצי

 1232 צוותא שלמה ארצי

 1311 שדות של אירוסים שלמה ארצי

 1340 שיר בבוקר בבוקר שלמה ארצי

 1365 שיר פרידה שלמה ארצי

 1417 תגידי שלמה ארצי

 1449 תרקוד שלמה ארצי

 1306 שבע עשרה שלמה ארצי ובן ארצי

 1227 פתאום כשלא באת שלמה ארצי וגרי אקשטיין

 1405 שניים ארצי וריטהשלמה 

 774 יש לי סימפטיה שלמה גרוניך

 1375 שירים פשוטים שלמה גרוניך

 179 אל נא תלך שלמה גרוניך ומתי כספי, פופיק ארנון

 321 בדרך אלייך שלמה יידוב

 663 חולם בספרדית שלמה יידוב

 745 ילדי הירח שלמה יידוב

 755 ימים לבנים שלמה יידוב

 1339 שיר בין ערביים שלמה יידוב

 1319 שובי לביתך טוב לוי-שם

 576 הנסיך הקטן שם טוב לוי

 301 באה המוסיקה שם טוב לוי וארקדי דוכין

 130 אחרי עשרים שנה שמוליק קראוס

 145 איך הגלגל מסתובב שמוליק קראוס

 202 אם שמוליק קראוס

 1279 רואים רחוק רואים שקוף שמוליק קראוס

 283 את המחר שלי בוסקילהשמעון 

 587 הקיץ האחרון שפיות זמנית

 939 מה שאני רוצה שרון הולצמן

 1210 פנסים שרון חזיז ועברי לידר

 1272 קשה בלעדייך שרון ליפשיץ

 271 ארוץ אליך שרון רוטר

 573 הניצוץ שרון רוטר
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 594 השיר הזה שרונה ודניאלה פיק

 627 זאת אהבה שרונה ודניאלה פיק

 294 אתה תותח שרית חדד

 341 בחום של תל אביב שרית חדד

 532 הייתי בגן עדן שרית חדד

 893 ליפול על גן עדן תופעת דופלר

 338 בוקר של כיף תיסלם

 536 הילד שבי תיסלם

 566 המנקה במלון תיסלם

 673 חושב רחוק כרגע תיסלם

 697 חצבים פורחים תיסלם

 777 יש לך אותי תיסלם

 780 יש רגעים תיסלם

 781 כבר הסתיו עכשיו תיסלם

 788 כוכבים תיסלם

 813 כלניות תיסלם

 830 כשאת בוכה את לא יפה תיסלם

 912 לראות אותה היום תיסלם

 1013 מעשנים ביחד תיסלם

 1140 עוד פגישה תיסלם

 1164 על הבמה תיסלם

 1278 רדיו חזק תיסלם

 1358 שיר לעת תיסלם

 1402 שנה שנייה תיסלם

 1441 תנו לי רוקנ'רול תיסלם

 1447 תפסיק לכוון אלי תיסלם

 92 אהבה שקטה תמוז

 500 הולך בטל תמוז

 793 ככה את רצית אותי תמוז

 848 לא יכול לישון עכשיו תמוז

 942 מה שיותר עמוק יותר כחול תמוז

 1100 סוף עונת התפוזים תמוז

 1209 פנס הרחוב תמוז

 846 לא יודע איך לומר לך גידי גובתמוז, 

 463 האהבה מתה תמר גלעדי

 510 החדר האינטימי שלי תערובת אסקוט
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 בספרשהאקורדים 
 

(A# = Bb)   B   C   (C# = Db)   D   (D# = Eb)   E   F   (F# = Gb)   G   (G# = Ab)   A 

 
 מיתר חסום. לא לנגן מיתר זה. – x   .  לנגן ואפשר לא אפשראופציונלי .מיתר  – ○   .מראה היכן לשים את האצבעות – ●

 ( מראה באיזה שריג יש לבצע את האקורד. 2שריג )  – 2frחסימה עם אצבע אחת.               -  
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m7+5 7+5 

7#5 

7/5+ 

m9 7-5 m7-5 

ø 

5 + 6 -5 

majb5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
  



 59עמוד 

 

6/9 maj9 7/6 9 
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 אלטרנטיביאקורדים עם באס 
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Let love in  -  כנסיית השכל 
 מילים : רן אלמליח   לחן : יורם חזן

 

 Dm6  Em  Am  Emפתיחה : 

            Dm6  Em  Am  Em 

 

Dm6      Em              Am   Em 

 כשאת שיכורה     את הכי יפה

Dm6      Em            Am       Em 

 גם היופי לא בין טוב לרע       לא מבדילה

Dm6      Em            Am          Em 

 את הכי אבודה כשאת יודעת מה את רוצה

 גם אני כזה

Dm6    Em     Am   Em 

 גם אני הלכתי למדבר

Dm6   Em         Am   Em 

 השטןלהרוג את          

Dm6   Em   Am    Em 

 Let love in  וחזרנו חברים         

 

Dm6 

Let love in 

Em 

Let love in 

Am 

Let love in 

Em 

Let love in 

 

Dm6      Em            Am          Em 

 את הכי אבודה כשאת יודעת מה את רוצה

 גם אני כזה

Dm6    Em     Am   Em 

 גם אני הלכתי למדבר

Dm6   Em         Am   Em 

 להרוג את השטן         

Dm6   Em   Am    Em 

 Let love in  וחזרנו חברים         

 

Dm6 

Let love in 

Em 

Let love in 

Am 

Let love in 

Em 

Let love in 
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 אהוד בנאי  -  א יידישע רסטהמן
 מילים ולחן : אהוד בנאי

 

  Em      Am         Em      Am 

 זה לא הלך לי מדיטציהניסיתי 

Em    Am           Em      Am 

 ניסיתי הרי קרישנה וברחתי

Em         Am        Em         Am 

 אסטרולוגיה אפילו סיינטולוגיה לא עזר לי

Em        Am          Em      Am 

 מרוב הפסיכולוגיה התבלבלתי

Em                     Am 

 שחיפשת רךוכל אחד אומר לי זו הד

Em            Am 

 איך זה לא נתפשת

 Em                   Am 

 שחור נגד לבן עד שיגיע לכאן

 

 א יידישע רסטהמן

 

 Em    Am         Em      Am 

 חויש לו אמונה ויש לו כ

     Em        Am            Em      Am 

 הוא יודע איך לרקוד ואיך לשמוח

 Em   Am     Em           Am 

 הניגון שהוא יביא יעצור את הזמן

 Em       Am              Em      Am 

 יחיה את המתים ויוריד את המן

 

 א יידישע רסטהמן

 

    Em        Am       Em      Am 

 אז הם יגיעו מרחוק מאתיופיה

 Em    Am     Em      Am 

 מניו יורק מאפגניסטן

  Em           Am                     Em  Am 

 בעקבות אותו השיר אל הארץ המובטחת

Em   Am       Em      Am 

 יגיע השחור עם הלבן

      Em         Am 

 הוא בדרך הוא בדרך לכאן

   Em         Am 

 א יידישע רסטהמן

 

 א יידישע רסטהמן
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 שלומי שבת  -  אבא
 דורון מדלילחן :    דורון מדלימילים : 

 

  Am  F  Dm E4פתיחה : 

 

Am       F              G4      Am 

 אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך

  F              G      Am    F 

 על כל מה שראיתי בפניך

      Dm          G4  G 

 על השלווה ללא מילים

    CMaj7       Am 

 הניחוחות והצלילים

       F            Dm     E4  E7 

 הכל היה כל כך יפה בעיניך

 

Am       F           G4          Am 

 אבא, זוכר את השבילים לבית הספר

  F              G      Am    F 

 את כל המנגינות מתוך החדר

      Dm          G4  G 

 כשהקשבת איך אני שר

    CMaj7       Am 

 עם המבט המאושר

   F            Dm    E7sus4  E7 

 והחיוך המתחבא בין שפתיך

 

Am   F          Dm          E      Am      F 

 על הדרכים שכה אהבת לטפח    אבא, 

       Dm      E      Am    F 

 אני הלכתי וניסיתי לנצח

       Dm        G4  G 

 ולא תמיד הבנתי איך

   CMaj7      Am 

 כי לא הכל הולך

        Dm      Bdim   E7sus4  E7 

 אני שונה ממך אבל מאד כמוך

 

Am       F   G4        Am 

 אבא, הבית הישן מזמן איננו

 F             G        Am    F 

 עברנו, התקדמנו, השתנינו

      Dm          G4  G 

 וממלאים את החסר

       CMaj7       Am 

 בפרצופים דומים יותר

       F            Dm     E4  E7 

 למה שכל אחד חשב שחסר לו

 

Am   F          Dm          E      Am      F 

 על הדרכים שכה אהבת לטפח    אבא, 

       Dm      E      Am    F 

 אני הלכתי וניסיתי לנצח

       Dm        G4  G 

 ולא תמיד הבנתי איך

   CMaj7      Am 

 כי לא הכל הולך

        Dm      Bdim   E7sus4  E7 

 אני שונה ממך אבל מאד כמוך

 

 #Bm   F#  Bm  Fמעבר :

         Bm   F#  Bm  F# 

 

Bm   G          Em         F# 

 הזמן עבר ולא דיברנו       אבא,

Bm         G 

 אבא, סלח לי

          Em      F#              Bm      G 

 לי אתה שייך -לקח לי זמן כדי להבין 

       Em        A4  A 

 כמו שאני שייך לך

       DMaj7      Bm 

 כמו שאני אוהב אותך

              Em       C#dim   F#7sus4  F#7 

 בוא לא נשמור בפנים יותר ונדבר 

 

Bm   G                Em         Bm 

 אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך
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 מיקי גבריאלוב  -אבא סיפור  
 לחן: מיקי גבריאלוב   מילים: יהונתן גפן

 

 C  Fmaj7  Dm7  G7  Cפתיחה : 

 

       C     Fmaj7 

 ים כחול ושמיים

          C        Fmaj7 

 שתי סירות של נייר

   C  C7   Fmaj7  F#dim7 

 הדיג יורד למים

    C    Am7    D7   G7 C     Fmaj7 

 ורוכב על גב של דג אל האוצר.

 

       C     Fmaj7 

 כפר ירוק בין ערביים

     C     Fmaj7 

 פרדסים ושדות

   C  C7   Fmaj7  F#dim7 

 האיכר חוזר לבית

    C  Am7   D7   G7 C     F 

 מנשק אישה  יפה    וילדות

 

C       Am7 

 אבא סיפור

        G7    C  Em 

 אנ'לא יכול לישון

Am     Em      G7 

 בחלוןירח מסתכל לי 

       C          Am7 

 עוד מעט אני אהיה

F          F#dim7 

 גדול יותר מדי

             C  Am7  D7  G7  C   Fmaj7 

 אז אבא עוד סיפור אחד   ודי.

 

 C   F Am7 F#dim7 : מעבר

           C  Am7  D7 G7   C 

     C    Fmaj7 

 שלגיה סינדרלה

      C   Fmaj7 

 הדובים ישנים

   C  C7      Fmaj7     F#dim7 

 ואולי   זה רק נדמה לך

     C  Am7  D7  G7 C     F 

 מי יושב על הכסא שלי אני.

 

C       Am7 

 אבא סיפור

        G7    C  Em 

 אנ'לא יכול לישון

Am     Em      G7 

 ירח מסתכל לי בחלון

       C          Am7 

 עוד מעט אני אהיה

F          F#dim7 

 גדול יותר מדי

             C  Am7  D7  G7  C  Fmaj7 

 אז אבא עוד סיפור אחד   ודי.

 

       C     Fmaj7 

 יום אחד בן המלך

      C     Fmaj7 

 התחפש לנסיכה

    C  C7     Fmaj7  F#dim7 

 התחתן   עם הצפרדע

   C  Am7  D7   G7 C     Fmaj7 

 והכל נשאר בתוך המשפחה

Dm7  G7    C 

 טוב טוב שנשאר
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 אביב גפן  -אבדון  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 D+7  Em/D  D+7  Em/Dפתיחה : 

            D+7  Em/D  D+7  Em/D 

 

D+7              Em/D 

 הוא יושב למעלה ורואה

D+7                      Em/D 

 איך אנו פה הורסים את החיים

Bm                         E          G6     A 

 ואיך אפשר לחיות עם שם כזה אלהים

 

D+7               Em/D 

 על קברו של בנך שתלת פרחים

D+7             Em/D 

 בנך עכשיו נראה כמו גינה

Bm                   E 

 ואת תופסת שבית הקברות

                            G6     A 

 הדבר הכי פורח במדינה זה

 

G               Gm   Am                    Cm 

 שתחבק אותי בחשכה               אני קורא לך

G               Gm    Am    D      Am     D 

 אהה   אבדון   אבדון         אני קורא לך 

 

A+   D+7        Em/D 

 הם דרסו את החבר שלי        

D+7              Em/D 

 אני לא יודע איך לצאת מזה

Bm               E                 G6     A 

 כי אם אני מתגעגע אז מה אני עושה

 

G               Gm   Am                    Cm 

 שתחבק אותי בחשכה               אני קורא לך

G               Gm    Am    D      Am     D 

 אהה   אבדון   אבדון         י קורא לך אנ

 

A+   D+7                      Em/D 

 אז איך אתה יושב שם ושותק           

 

 D+7  Em/D  Dסיום : 
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 אביתר בנאי  -אבות ובנים  
 מילים ולחן: אביתר בנאי

 

 C6 C6 C6פתיחה : 

 

F#°7      F          D      C 

 תיכף אני ארצה שתלכו מפה

    Fmaj7\D  F F#°7 G   Am 

 שאוכל כבר ליפול בשקט

G  F              D        Em      C 

 שלא תראו את הפצעים נפערים

F#°7  F   Em        Dm 

 שנשאר לבד ונשבר לאט

 

 Fmaj7\D  F#°7  Amמעבר : 

 

F#°7  F         D    C 

 תוותרו כבר ותלכו מפה

    Fmaj7\D  F F#°7 G   Am 

 כל כבר לצעוק בשקטשאו

G  F         D       Em     C 

 בלי המבט הקרוע שלכם

F#°7  F   Em        Dm 

 שנשאר לבד ונשבר לאט

 

 מעבר :

Fmaj7\D  F#°7  Am 

G  Fmaj7\D  F#°7  Am 

Fmaj7\D  F#°7  Am 

C6  C#maj7  Ebmaj7 

 

F    F#°7 G    Am 

 אבות ובנים סבתות ונכדים

Dm             Am 

 הלב של אמא מתפוצץ

G          Am    Em 

 מי אשם לה מי אשם לי

F F#°7 

 מי יפרד ממי

Am           E\Ab        G  

 אבא בוכה על בן בוכה על אבא

 

F#°7      F          D      C 

 תיכף אני ארצה שתלכו מפה

     F F#°7 G   Am 

 לא אפחד ליפול לא אפחד לגדול

D9\F#        D 

 או לשוט לחיות או למותלטבוע 

 

F    F#°7 G    Am 

 אבות ובנים סבתות ונכדים

Dm             Am 

 הלב של אמא מתפוצץ

G          Am    Em 

 מי אשם לה מי אשם לי

F F#°7 

 מי יקבור את מי

Am           E\Ab        G  

 אבא בוכה על בן בוכה על אבא

C7          E/Ab            G 

 על בן בוכה על אבא אבא בוכה

 

 C  Dm#4\C  D\C  Cm  C5#  C6סיום : 
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 אהוד בנאי  -  אביא לך
 מילים ולחן : אהוד בנאי

 

   Ebm     Eb2 

 מה אביא ילדתי הקטנה

   Abm Db   Ebm 

 מה אביא לך מתנה

   Ebm     Eb2   Ebm 

 מה אביא ילדתי הקטנה

   Abm Db   Ebm 

 מה אביא לך מתנה

 

Ebm    Eb2 

 אביא לך שיר אוהבים

    Abm Db   Ebm 

 אביא לך אור כוכבים

 Ebm  Eb2   Ebm 

 אביא לך רוח של ים

      Abm  Db   Ebm 

 אביא לך את כל העולם

 

  Ebm 

 אביא לך צחוק ילדים

   Abm    Db   Ebm 

 שיבהיל את כל הפחדים

Ebm 

 אביא לך בשתי ידי

  Abm  Db   Ebm 

 אביא לך את כל חיי

 

 Ebm  Abm  Dbמעבר : 

           Ebm  Abm Db   Bb 

             Bb  Abm  Db  Ebm 

 

Ebm 

 את הדרך אלייך אהפוך לתמונה

Abm(add9) Db  Ebm 

 ואביא לך אותה במתנה

Ebm 

 את הדרך אלייך אכתוב לתוך שיר

Abm(add9)    Db  Ebm 

 ואביא לך אותו בבוקר בהיר

Ebm 

 כל הדרך אלייך אכתוב את השיר 

Abm              Db    Ebm 

 ואביא לך אותו בבוקר בהיר
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 משינה  -אבל אין  
 מילים ולחן: שלומי ברכה

 

 Em  Em  Bm7  Em  Em  Fפתיחה : 

           :Em  Em  Bm7  Em  Em  F 

 

Em                   Bm7 

 בעולם יש אנשים

Em                               F 

 חלקם קשים חלקם רזים

Em                   Bm7 

 וחכמים הוגי דעות

Em                       F 

 עתיד עולם ונבואות

 

Em                    Bm7 

 בעולם יש אנשים

Em                                   F 

 צפופים חלקם גרושים חלקם

Em                           Bm7 

 ומצביעים דגולים לרוב

Em 

 הם יחליטו מה זה טוב

 

Em      Am       Em 

 מי שיודע מה אין אבל

Am        Em   Am    Em 

 מתח שכזהב צפוי בעוד שנה

Em      Am       Em 

 מי שיודע מה אין אבל

Am        Em   Am    Em 

 מתח שכזהב צפוי בעוד שנה

 

Em                   Bm7 

 בעולם יש אנשים

Em                                F 

 קלים חלקם קשישים חלקם

Em                      Bm7 

 אנשי מדע ועיתונות

Em                       F 

 צופים אסון לאנושות

 

Em                   Bm7 

 צופה בך כן אח גדול

Em                        F 

 אשתךובמחשוף של 

Em                             Bm7 

 לכן כדאי לשמור על קור

Em 

 בתור ולעמוד יפה

 

Em      Am       Em 

 מי שיודע מה אין אבל

Am        Em   Am    Em 

 מתח שכזהב צפוי בעוד שנה

Em      Am       Em 

 מי שיודע מה אין אבל

Am        Em   Am    Em 

 מתח שכזהב בעוד שנהצפוי 
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 יזהר אשדות ורונה קינן  - אבנים 
 מילים : יזהר אשדות ויהלי סובול   לחן : יזהר אשדות

 

 Am  C  Em  G  Am  C  Em  Gפתיחה : 

 

Am   C   Em   G   Am    C   Em    G 

 המלחמה   סוחרי          

Am    C   Em    G   Am    C   Em    G 

 האדמה     מהמרי           

Am    C   Em    G  Am    C   Em    G 

 את השקרים הכי יפים     

Am    C   Em    G      Am    C   Em    G 

 לבן עוטפים     בכחול          

 

Am    C   Em    G  Am    C   Em    G 

 החדשה   התכנית           

Am    C   Em    G   Am    C   Em    G 

 באריזה חסרת בושה          

Am    C   Em    G    Am    C   Em    G 

 המבצע נושא פרסים           

Am    C     Em    G   Am    C   Em    G 

 של                     אתה תזכה ברסיסים          

 

F#m4  Dm6/F  Em(4-3) 

 וקירות  לבנים              

Eb   Cm       G      F# 

 עמודים וגדרות בין שני לבבות   

Bm  Bm/A     G    F#add4 

 אבנים עצי זית עקורים        

Em          A          D6 

 לבבות שבורים מתאבנים

 

 Am  C  Em  G  Am  C  Em  Gמעבר : 

 

Am   C   Em   G   Am    C   Em    G 

 המלחמה   סוחרי          

Am    C   Em    G   Am    C   Em    G 

 האדמה     מהמרי           

Am    C   Em    G  Am    C   Em    G 

 למשחק    מכורים           

Am    C   Em    G    Am    C   Em    G 

 של                    הם ישאירו רק אבק          

 

F#m4  Dm6/F  Em(4-3) 

 וקירות  לבנים              

Eb   Cm    G+4     F# 

 עמודים וגדרות בין שני לבבות   

Bm  Bm/A     G    F#add4 

 אבנים עצי זית עקורים        

Em          A          D6 

 לבבות שבורים מתאבנים

 

 Am  C  Em  G  Am  C  Em  Gמעבר : 

 

F#m4  Dm6/F  Em(4-3) 

 וקירות  לבנים              

Eb   Cm    G+4     F# 

 עמודים וגדרות בין שני לבבות   

Bm  Bm/A     G    F#add4 

 אבנים עצי זית עקורים        

Em          A          D6 

 הם לא מתאחים  לבבות שבורים מתאבנים
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 שלמה ארצי  -אבסורד  
 מילים ולחן: שלמה ארצי

 

       E                          Emaj7 

 אומרים שלא רחוק מחדרה

         E7               A 

 בין הים לבין החולות

         Am 

 יש מקום שבו זורחת השמש

       E    E 

 בלילות

       E                          Emaj7 

 רק אצלנו לא תמיד היא זורחת

         E7               A 

 רק אצלנו משום מה אור חסום

         Am 

 לחיות ככהיש אנשים שהתרגלו 

       E    E 

 איזה אבסורד

 

 E 

 מה לעשות

Emaj7              Bm6      C#7sus4  C#7 

 אני כבר לא יודע   

               F#m7               C 

 אולי יש איזה סוד שיודעים רק מעטים

C           E 

 אה אה..כמו אידיוט

Emaj7              Bm6      C#7sus4  C#7 

 רץ תמיד אחריהאני 

 F#m7   F#m7         C 

 ואומר לה בואי ותהיי איתי

 

       E                          Emaj7 

 אומרים שעיתונים משקרים כי

         E7               A 

 האמת נמצאת בינך לבינך

         Am 

 ולאן שלא תיסע אתה לוקח רק

       E    E 

 את עצמך

       E                          Emaj7 

 אצל שנינו פתאום מתפתחת

         E7               A 

 אהבה עם כאב והיסוס

         Am 

 יש אנשים שהתרגלו לחיות ככה

       E    E 

 איזה אבסורד

 

E 

 מה לעשות

Emaj7              Bm6      C#7sus4  C#7 

 אני כבר לא יודע   

               F#m7               C 

 אולי יש איזה סוד שיודעים רק מעטים

C           E 

 אה אה..כמו אידיוט

Emaj7              Bm6      C#7sus4  C#7 

 אני רץ תמיד אחריה

F#m7   F#m7         C 

 ואומר לה בואי ותהיי איתי

 

       E                          Emaj7 

 על חיינוואומרים מה לא אומרים 

         E7               A 

 שהם קצרים וחסרי כל ביסוס

         Am 

 שאנחנו רק קרבים אל מותנו

       E    E 

 איזה אבסורד

 

       E                          Emaj7 

 ומוזר איך בין שמש זורחת

         E7               A 

 לשמש שוקעת בים

         Am 

 פה לנשמה הפצועהלא מצאו תרו

       E    E 

 של בני האדם

 

E 

 מה לעשות

Emaj7              Bm6      C#7sus4  C#7 

 אני כבר לא יודע   

               F#m7               C 

 אולי יש איזה סוד שיודעים רק מעטים

C           E 

 אה אה..כמו אידיוט

Emaj7              Bm6      C#7sus4 C#7 

 אני רץ תמיד אחריה

F#m7   F#m7         C 

 ואומר לה בואי ותהיי איתי



 71עמוד 

 

 שלום חנוך,  אריק איינשטיין  -אבשלום  
 לחן: שלום חנוך   מילים: אורי זוהר, אריק איינשטיין, שלום חנוך, בועז דודזון וצבי שיסל

 

       E 

 יום אחד יום אחד

       F#m 

 שם נולד לטייל ביער

G#7                            A       E 

 ורקמה מחוטים של זהב בן מלך קטן

        F#         Am 

 אם חורגת וסוס לבן

 

       E 

 יום אחד יום אחד

       F#m 

 בית קט ונפתח השער

G#7                            A       E 

 נסיכה עייפה נרדמה על קרן של אור

        F#            Am     Em 

 בא אורח על סוס שחור

 

     A        G#m 

 למה לא למה לא עכשיו

    A     E          F#m 

 מה שבטח יבוא רק מחר

    A        G#m 

 למה לא למה לא עכשיו

    A         E   B7+5 

 מה שבטח יבוא מחר

 

       E 

 לא היה לא היה

       F#m 

 סוס לבן נסיכה ביער

G#7                            A       E 

 לא היו אגדות מעולם היה רק חלום

        G           Fm 

 לא בעושר אך עד היום

        F#         Am 

 לא היה לא היה שלום

 

     A        G#m 

 למה לא למה לא עכשיו

    A     E          F#m 

 מה שבטח יבוא רק מחר

    A        G#m 

 למה לא למה לא עכשיו

    A         E   B7+5 

 מה שבטח יבוא מחר

 

 

       E 

 אבשלום אבשלום

       F#m 

 כמו חלום כמו חלום בקיץ

G#7                            A       E 

 למה לא למה לא למה לא יבוא כבר עכשיו

        F#         Am 

 מה שבטח יבוא מחר



 72עמוד 

 

 אריאל זילבר  -אגדה יפנית  
 מילים : אהוד מנור   לחן : אריאל זילבר

 

 Dm  A4  Dm  A4פתיחה : 

            Dm  A4  Dm  A4 

 

Dm                        Am7/E 

 ויצא את ביתו בחמש קם צייד

            E4         Am7/E 

 ודרך קשתו אל היער צעד

Dm                            Am7/E   

 לא הצליחה דרכו סבב עד הערב

                E4       Am7/E 

 אחזו אותו גם צמא גם רעב

 

      C7     F    C7   Gm 

 חזר לכפר סר פנים ונסער

Gm                     A 

 בנהר והנה זוג ברבורים

F7                         Bb+7 

 אוהבים וזקופים לבנים ויפים

A7               Dm  Dm7    Dm6  Dm+5 

 אווו       חץ שלח באחד מיד

A7                  Dm 

 ד להלהחץ שלח באחבאחד 

 

Dm                            Am7  

 הצייד שעייף שם ראשו על הכר

                E4            Am7 

 את שנתו טרף וחלום לא מוכר

Dm                       Am7 

 פרצה אל הבית נערה מעונה

            E4         Am7 

 אחזה נוצה בידה הקטנהו

 

      C7     F    C7   Gm 

 יפות נוזפות שתי עיניה צופות

Gm                          A 

 דמעותיה שוטפות כל הלילה

      F7                    Bb+7 

 אהובי הלבן מה חטא מה עוון

A7             Dm  Dm7    Dm6  Dm+5 

 אווו  לך ליד הנהר מחר

A7               Dm 

 ר להלהלך ליד הנההנהר 

 

 Gm  Dm  Gm  Dmמעבר : 

           Gm  Dm  Gm  Dm 

 

Dm                         Am7 

 ויצא את ביתו בחמש קם צייד

            E4           Am7 

 ודרך קשתו אל המים צעד

 

      C7    F    C7   Gm 

 לבנהברבורה 

Gm                   A 

 ראתה את הצייד בעינה

F7                               Bb+7 

 וקרעה בבשרה היא שלחה מקורה

A7            Dm  Dm7    Dm6  Dm+5 

 אווו  צללה בצילו מולו

A7             Dm 

 בצילו צללה בצילו להלה

 



 73עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -אגדת דשא  
 לחן: שלום חנוך   מאיר אריאלמילים: 

 

Bm       Em        Bm       

 יש ערימה של חברה על הדשא

D     A    Em        

 אני דברים כאלה מחבב

Bm   Em   Bm F#7   G7 

 בנים בנות ביחד זה יפה ש

Bm     F#m Em    G7     

 יש אומץ לפעמים להתערבב

D       A      Em               Bm 

 שירים ומביטים למעלהשרים 

G     F#m Em      

 ענן שם בירח מסתבן

G           F#m         G 

 חושבים במי להתאהב הלילה

F#7 F#    Gm       D             

 אם כי הרהור כזה רק מעצבן

F#m Bm         F#m     Bm 

 מתחת לראשי מונחת ירך

C#m         F#m           Bm  

 תלתלים מוטלועל בטני צרור 

D         A7             Em  

 בלאט יוצאות ידיים אל הדרך

F#7 F#   Em       G7 

 ומסלולן ארוך ומפותל

 

Bm       Em        Bm          

 גומרים לשיר ומקשיבים רב קשב

D      A    Em         

 ות לחשושיותלמתפת ובינינ

Bm   Em  Bm  F#7       G7 

 בתוך העשב תהסתננויויש 

Bm     F#m Em    G7     

 כי יש בו כל מיני גבשושיות

D         A     Em          Bm 

 כיוון שתרדמה עלי נופלת

G       F#m   Em          

 שוב אין אני מצליח לאתר

G                F#m         G 

 של מי היד אשר עלי זוחלת

F#7 F#     Gm    D       

 הופכת לפסנתרואת גופי 

 

F#m Bm        F#m     Bm 

 וכשאני מקיץ אין איש בדשא

C#m         F#m       Bm     

 רק קצת קריר וקצת רטוב מטל

D      A7  Em  

 להפתעתי אני רואה ש

F#7 F#      Em  G7               

 אותו צרור תלתלים עלי מוטל

 

Bm       Em        Bm       

 עינייםות ומתוכו אלי שוחק

D     A    Em        

 ומתוכו אלי מבהיק צוואר

Bm   Em   Bm F#7   G7 

 אני שואל: הי  מה העיניניים

Bm     F#m Em    G7     

 היא בחיוך עונה לי: שום דבר

D       A        Em               Bm 

 אדווקלאו  עונה  גם את ישנת שואל

G       F#m   Em          

 אותי קצת מביכה ותשובתה

G                F#m           G 

 שואל: אז מה בעצם את עושה כאן

F#7 F#   Gm       D            

 שפתיה לוחשות: אני איתך

 

F#m Bm    F#m           Bm 

 אני שותק  שפתיים היא נושכת

C#m         F#m       Bm     

 אני שותק וכה כבדות ידי

D      A7               Em   

 פתאום היא מסתובבת והולכת

   Em  G7       F#   Bm 

 אני שותק עוד שם ורק

 

     

 
 

    

 



 74עמוד 

 

 אתניקס וריטה  - אגדת השמש והירח 
 מילים: אהוד מנור   לחן: זאב נחמה ותמיר קליסקי

 

(A  Dm  A  A)x2 

 

Am          C           G             F 

  שבעת כוכבי הלכת   ,הם סובבים אותה      

Am             C         G           F 

 חיוורון פניו    אך היא בוערת אל      

Am        C             G          F 

 בשמי כדור הארץ   ,והוא רחוק כל כך      

Am         C         G       F 

 לאש זהב   אליהאבל נכסף       

 

G       F             E    E 

  צל הירח   

G           F         E    E 

 אל פני השמש נמשך   

           Am       G        F           G 

 נוגעים שם למעלה תמיד בין יום ובין לילה

        Am         G            F     G 

 לרגע והלאהרק , וזה לא די לו, לא די לה

Am            G 

  וכך כל יום, שנים אין ספור

      F       E             Am 

 היא באורו ,הוא מת באורה

G              F            E             A 

 אהבה אבודה,   שקיעת זריחה ורודה   

 

(A  Dm  A  A)x2 

 

Am            C        G             F 

 הם מחשיכים לרגע   פעם בייאושםלא       

Am         C  G          F 

 ליקוי חמה,   ליקוי ירח      

Am          C       G          F 

 הם מאירי שמיים   אך במרדף הזה      

Am             C       G       F 

 בלי נחמה   שבויים במסלולם      

 

 

 

 

G       F             E    E 

  צל הירח   

G           F         E    E 

 אל פני השמש נמשך   

           Am       G        F           G 

 נוגעים שם למעלה תמיד בין יום ובין לילה

        Am         G            F     G 

 רק לרגע והלאה, וזה לא די לו, לא די לה

Am            G 

  פורוכך כל יום, שנים אין ס

      F       E             Am 

 היא באורו ,הוא מת באורה

G              F            E             A 

 אהבה אבודה,   שקיעת זריחה ורודה   

 

(A  Dm  A  A)x2 

 

G       F             E    E 

  צל הירח   

G           F         E    E 

 אל פני השמש נמשך   

           Am       G        F           G 

 נוגעים שם למעלה תמיד בין יום ובין לילה

        Am         G            F     G 

 רק לרגע והלאה, וזה לא די לו, לא די לה

Am            G 

  וכך כל יום, שנים אין ספור

      F       E             Am 

 באורוהיא  ,הוא מת באורה

G              F            E           Am 

 אהבה אבודה,   שקיעת זריחה ורודה   

 

Am  G  F  E 

            Am   G  F  E 

 אהבה אבודה

Am  G  F  E 

Fade Out 

 

 

 

  



 75עמוד 

 

 חוה אלברשטיין  -אדבר איתך  
 לחן: אלונה טוראל   מילים: רחל שפירא

 

C   G     C       E7 

 חיוור מצערכשאתה 

Am  F      B 

 מתחפר בשתיקתך

E7      Am 

 תן לי לדבר אליך

B        D°7  Am   7C° 

 בין צלליך      וללכת 

E7      Am 

 להיות איתך

 

C   G     C       E7 

 לא אשאל אותך מדוע

Am  F      B 

 לא אחריד את בדידותך

E7       Am 

 זהירה, כמו מהססת

B         7D°  Am   C°7 

 חיבה וחסד     באותות 

E7      Am 

 אדבר איתך

 

Gm7       C 

 יש בי כח יש בי כח

F      C   F 

 אל תחוס עלי

Gm7       C7  F   Dm 

 אל תפריע לקוצים שלך

A7   Dm  G7 

 לשרוט את רגלי

 

C   G     C       E7 

 כשאתה עייף עד מוות

Am  F      B 

 לא נרדם בחשכה

E7      Am 

 שסיוטיךבשעה 

B      7D°   Am      7C° 

 חלומותיך     מרדפים 

E7      Am 

 אשאר איתך

 

C   G   C    E7 

 על ידך אני נודדת

Am  F      B 

 בין שנתך ליקיצתך

E7      Am 

 המילים שלי שבירות הן

B       7D°  Am   7C° 

 וכפות ידי קטנות הן

E7      Am 

 אך הן לצידך

 

Gm7       C 

 או כשתאמר לי כשאראה

F      C   F 

 חרישי ,חרש

Gm7     C7 

 כי מתיך מתקבצים

A7  Dm       Dm  G7 

 גם אני ארכין ראשי

 

C   G     C       E7 

 לא אשאל אותך מדוע

Am  F      B 

 לא אחריד את בדידותך

E7       Am 

 זהירה, כמו מהססת

B      D°7  Am       7C° 

 חיבה וחסד     באותות 

E7      Am 

 אדבר איתך

 

     

 
 

  



 76עמוד 

 

 איגי ווקסמן  -אדום  
 לחן: שרון הולצמן   מילים: איגי וקסמן

 

Bb  A               Dm                F 

 מוסיקה של מליון תקלות מחרידות

Bb  A               Dm            F 

 ומגאפון שנובח ממונית שעצרה

Bb          A               Dm 

 אז רציתי ללכת חזרה לישון

                 F      Bb 

 ולא יכולתי לנשום עוד

          A  Dm 

 היה לי חם ונזלתי

 

Bb              A 

 אף פעם לא שטפו פה ספל

Dm            F              Bb 

 וזה מסביר פתאום המון דברים

             A 

 ההיסטריכמו את הרעש 

Dm             F 

 בחוץ המוני טיסות בנתיבים

Bb    A             Dm              F 

 אולי נפעיל מאוורר כי חם לי אהה

 

Eb      Cm                Gm 

 מנסה לכוון את כיוון האוויר

       Bb              Eb 

 שיגיע אלי ויהיה בלעדי

Cm                    Gm 

 נוגע בי זה לא אתהמשהו 

                Bb 

 והמגאפון פתאום התקלקל

Eb          Cm 

 נראה לי שאלך לטייל

Gm               Bb 

 עד שיהיה אור בחוץ אם בכלל

Eb        Cm 

 או אולי החום יעבור

Gm 

 ויהיה קצת פחות אדום

Bb               Eb 

 יהיה אפשרי לנשום

          Cm             Gm  F 

 נקווה שהחום יעבור

 

Bb           A               Dm 

 הגעתי לסוף קראתי עוד ספר

                   F                         Bb 

 מרגלים שוב פלשו יש שריפה על החוף

           A                 Dm 

 וגם בבית המצב לא שונה

           F              Bb 

 לישון קרה המקרהניסיתי 

               A          Dm  F 

 הלכתי לפונדק וגמרתי

Bb       A                        Dm 

 הלכתי לפונדק אט אט וגמרתי

 

Eb      Cm                Gm 

 מנסה לכוון את כיוון האוויר

       Bb              Eb 

 שיגיע אלי ויהיה בלעדי

Cm                    Gm 

 משהו נוגע בי זה לא אתה

                Bb 

 והמגאפון פתאום התקלקל

Eb          Cm 

 נראה לי שאלך לטייל

Gm               Bb 

 עד שיהיה אור בחוץ אם בכלל

Eb        Cm 

 או אולי החום יעבור

Gm 

 ויהיה קצת פחות אדום

Bb               Eb 

 יהיה אפשרי לנשום

          Cm             Gm 

 נקווה שהחום יעבור

Gm 

 ויהיה קצת פחות אדום

Bb               Eb 

 יהיה אפשרי לנשום

Eb          Cm 

 או אולי אלך לטייל

Gm               Bb 

 עד שיהיה אור בחוץ אם בכלל

          Cm             Gm 

 נקווה שהחום יעבור

 

     
 

   



 77עמוד 

 

 יונתן רזאל  -  הסליחותאדון 
 מילים : מן התפילה   לחן : יונתן רזאל

 

Em                        D 

 אדון הסליחות בוחן לבבות

G               Em  

 גולה עמוקות דובר צדקות

Em                           D 

 הדור בנפלאות ותיק בנחמות

G                     Em 

 כליות זוכר ברית אבות חוקר

Cadd9                   Em 

 אדון הסליחות רחם עלינו

 

G                     D 

 כן חטאנו לפניך רחם עלינו

C               D    Em 

 באנו לפניך רחם עלינו

 

Em                                   D 

 טוב ומטיב לבריות יודע כל נסתרות

G               Em 

 לובש צדקותכובש עוונות 

Em                     D 

 מלא זכיות נורא תהילות

G                           Em 

 סולח עוונות עונה בעת צרות

Cadd9                   Em 

 אדון הסליחות רחם עלינו

 

G                     D 

 כן חטאנו לפניך רחם עלינו

C               D    Em 

 ינובאנו לפניך רחם על

 

Em                        D 

 פועל ישועות צופה עתידות

G              Em 

 קובע דורות רוכב ערבות

    E      C      E      Am 

 שומע תפילות תמים דעות

 C        D          B  Em 

 חטאנו לפניך רחם עלינו

 

G                     D 

 כן חטאנו לפניך רחם עלינו

C               D       Em 

 באנו לפניך קבל תפילתנו

 



 78עמוד 

 

 עוזי חיטמן  -אדון עולם  
 עוזי חיטמן –עממי לחן -מילים

 

     Am           Dm 

 אדון עולם אשר מלך

        G            C  E 

 בטרם כל יציר נברא

        Am         Dm 

 לעת נעשה בחפצו כל

      Am      E          Am 

 אזי מלך אזי מלך שמו נקרא

 

  Am          Dm 

 ואחרי ככלות הכל

  G            C   E 

 לבדו ימלוך נורא

       Am        Dm 

 והוא היה והוא הווה

        Am        E      Am 

 והוא יהיה והוא יהיה בתפארה

 

Dm 

 אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא

Am 

 מלך שמו נקראלעת נעשה בחפצו כל אזי 

E 

 ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא

Am 

 והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה

 

Dm            G          C           Am 

 אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא

Dm           E          Am        C 

 לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא

Dm        G         C          Am 

 ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא

Dm        Am       E     Am 

 והוא היה והוא הווה בתפארה

Dm        Am       E     Am 

 והוא היה והוא הווה בתפארה

 



 79עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -  אדון שוקו
 לחן: יוני רכטר   מילים: חיה שנהב

 

A7  D7  G7  G7 

 

     G7 

 . חבר שלו, אדון שוקו אחר לבקר אדון שוקו הולך

 , הוא מצחצח נעליו, מסרק שערו

                      C7 

 . והולך עם מקל ומגבעת

                       G                 D7 

 , ית ירוק, דלת אדומהב - והנה בוקר. רוח קלה

                        G 

 . גלין גלין, גלין בפעמון

 

 G 

 ". טוב, אדון שוקובוקר "

 ". בוקר טוב אדון שוקו"

A7                 Cm       D7 

 אולי נלך לבקר"  ה?"מה נעש"

Cm           D7          G 

 ". אדון שוקו אחר , חבר שלנו

 

G               A7  D7  G7  G7 

 שוקו שוקו...

 

 G7 

 , שני אדונים שוקולדים ברחובות צועדים

 . זה מדבריםהולכים, זה עם 

 C7                 G                  D7 

 , בית צהוב, דלת ירוקה - והנה בוקר. רוח קלה

                        G 

 . גלין גלין, גלין בפעמון

 

    G 

 ". ים טובילפני צהר"

 ". ם טובילפני צהרי"

A7                 Cm       D7 

 אולי נלך לבקר"  ה?"מה נעש"

Cm           D7          G 

 ". אדון שוקו אחר , חבר שלנו

 

G               A7  D7 

 שוקו שוקו...

 

G7  G7  G7  C7 

C7–C#dim-G-E7 

A7-D7-G  G 

 

 

 

 

    A 

 , שלושה אדונים שוקולדים ברחובות צועדים

          C/D   D7  

 . ם-צהריים ושמש ח

 F#m         C#7 

 . אני עייף," אומר אדון שוקו"

 F#m        Bm7 

 . אני רעב," אומר אדון שוקו"

 Dm           E7              A  G7 

 . אני צמא," אומר אדון שוקו"

 

C    Em7   Am  G7 

 הו הו  הו   הו הו

C    Em7  A7  D7 

 הו הו  הו הו הו

 

    G7 

 , שלושה אדונים שוקולדים צועדים למסעדה

  שלושה אדונים יושבים סועדים

                 C7 

 ]איטי[  . סלט ומרק ופלפל ממולא

 C7   C#dim         G 

אדון שוקו  , חבר שלהם וכבר לא ילכו לבקר

 .אחר

D7 

 שוקו שוקו שוקו שוקו הוווו...

 

     G7 

חבר שלו, אדון שוקו  אדון שוקו הולך לבקר

 . אחר

 , הוא מצחצח נעליו, מסרק שערו

                      C7 

 . והולך עם מקל ומגבעת

                       G                 D7 

ית ירוק, דלת ב - והנה בוקר. רוח קלה

 , אדומה

                        G 

 . גלין גלין, גלין בפעמון

 

G 

 שוקו שוקו...

Fade Out 

  

 

  



 80עמוד 

 

 שי להב ודן תורן  -אדוני הממון  
 מילים : דן תורן   לחן : שי להב

 

Dm      G                Bb 

 אדוני הממון בעלי המדינה

             A                  Dm 

 אני לא מאמין לכם לאף מילה

Dm      G                Bb 

 אדוני הממון בעלי המדינה

             A                  Dm  G  Bb  A 

 אני לא מאמין לכם לאף מילה

 

D                       F#m 

 השיטה אתם צריכים אותנו זאת

   Bm                Bb       A 

 בלעדינו אתם לא שווים יריקה

D                       F#m 

 נאמנים גדולים רק לחשבון הזר

       Bm                     Bb 

 לנו שהעולם אכזר ואז מוכרים

G                                     Bb 

 מנופפים בדגלים מדברים בסמלים

Bb                                     G 

 מבפנים משקרים בפנים אבל מתים

G                             Bb 

 ילד בוכה זאת השקעה בטוחה

                 A                  Dm 

 תקציב לפרסומת של גבינה מלוחה

 

Dm      G                Bb 

 י המדינהאדוני הממון בעל

             A                  Dm 

 אני לא מאמין לכם לאף מילה

Dm      G                Bb 

 אדוני הממון בעלי המדינה

             A                  Dm  G  Bb  A 

 אני לא מאמין לכם לאף מילה

 

D                       F#m 

 ואחרי מסג' עם הרפיה מלאה

 Bm                     Bb       A 

 מחלקה גרם עם מנהל 700סטייק 

D                             F#m 

 טלפון קצר "לפטר עוד שלושים

       Bm                             Bb 

 הולכים ושהשאר יתנו יותר או שגם הם

G                      Bb 

 המנוע דולק הנהג מחכה

Bb                                       G 

 נשפך הקפה עזוב אותך הרומני ינקה

G                                    Bb 

 קטנה לחו"ל הכל הכסף קונה קפיצה

                 A                  Dm 

 האישה מצלצלת אף אחד לא עונה

 

 

Dm      G                Bb 

 אדוני הממון בעלי המדינה

             A                  Dm 

 אני לא מאמין לכם לאף מילה

Dm      G                Bb 

 אדוני הממון בעלי המדינה

             A                  Dm 

 אני לא מאמין לכם לאף מילה

 

 סחטן על הפזמון, סחה על המבנה

 

 וואלה באמת שיר יפה

 

 לך שאני אישית לא מכיר אבל תדע

 

 מישהו ששינה את דרכיו בגלל איזה שיר

 

 רוצה זה החיים חוץ מזה מה אתה

 

 העשירים מתעשרים, העניים מתענים

 

 למסך ואלו שבאמצע דבוקים

 

 מחכים כל ערב שהמסך יפתח

 

 שהמסיבה תיגמר החלב ישפך

 

 יתהפך השמש תשקע הגלגל

 

 ושמישהו אחר יפתח את הפה ו

 

Dm      G                Bb 

 הממון בעלי המדינה אדוני

             A                  Dm 

 אני לא מאמין לכם לאף מילה

Dm      G                Bb 

 אדוני הממון בעלי המדינה

             A                  Dm 

 אני לא מאמין לכם לאף מילה

 

     
 

  



 81עמוד 

 

 שלום חנוך  -אדם בתוך עצמו  
 חנוך מילים ולחן : שלום

 

A 

 בתוך עצמו הוא גר אדם בתוך עצמו הוא גר

                                                 E 

 הוא שר לפעמים לפעמים עצוב או מר הוא

A                               D 

 לקבל מכר לפעמים פותח דלת

A         Esus4   E7                   A 

 נסגר עצמואדם בתוך  אבל לרוב אבל

 

A 

 בתוך עצמו הוא גר אדם בתוך עצמו הוא גר

                                          E 

 או באיזה כפר סוערת או באיזו עיר

A                                 D 

 וביתו נשבר לפעמים סופה עוברת

A         Esus4   E7                   A 

 מו הוא זראדם גם לעצ לרוב אבל אבל

 

Bm7  E7   Amaj7    Dmaj7 

 כמה טוב שבאת       ואת    ואת

G#m7       C#m7  F#m  F#m7 

 קר      והלילה הבית   בלעדיך ריק

Bm7          E7   Amaj7    Dmaj7 

 שאפשר      כמה     אז אני שומר עליך

B7                    Dm6       Dm/G 

 מחר אותך  אמצא   ועם כל זאת האם

 

F#7          Bm7     E7                      A 

 אדם בתוך עצמו הוא גר אדם קרוב אצל עצמו

 

     

 
 

     
 

   



 82עמוד 

 

 אברהם טל  -  אדם צובר זיכרונות
 מילים : יונה וולך   לחן : שמעון גלבץ

 

Eb   Dm   Gm   Bb 

 היי נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה

Eb   Dm   Gm 

 אההה     נה, נה, 

 

Eb           Dm        Gm      Bb 

 כרונות כמו נמליםיאדם צובר ז

            Eb           Dm 

 בחדשי הקיץ

Cm  Dm    Gm            Bb 

 הקיץ כמו חגב   חדשי    ב

        Eb   Dm   Gm 

 ויש שאדם שר בעת הקיץ 

 

Eb   D       Gm       Eb 

 ובחורף הנמלים מתכנסות  

        F                  Cm   Bb 

 מתנועעות ברכושן ומכלות לאט

Eb        D           Gm 

 את הרכוש ואת החורף מכלות   

Eb      D 

 לאט, לאט

 

 כרונות כמו נמלים...יאדם צובר ז

 

Eb   Dm   Gm   Bb 

 היי נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה

Eb   Dm   Gm 

 אההה     נה, נה, 

 

Eb           Dm        Gm      Bb 

 כרונות כמו נמליםיאדם צובר ז

            Eb           Dm 

 בחדשי הקיץ

Cm  Dm    Gm            Bb 

 הקיץ כמו חגב   חדשי    ב

        Eb   Dm   Gm 

 ויש שאדם שר בעת הקיץ 

 

Eb   D         Gm       Eb 

 שר לפתחים והחגב בחורף  

           F              Bb 

 כרונות העונהילטעום מז

Eb    D      Gm 

 העונה האהובה שבשירו   

Eb      D 

 ממנו חמקה

 

Eb   Dm   Gm   Bb 

 היי נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה

Eb   Dm   Gm 

 אההה     נה, נה, 

Eb   Dm   Gm   Bb 

 היי נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה

Eb   Dm      G 

 אההה     נה, נה, 

 

 Eb  Dm  Gm  Bb  Eb  Dm  Gmמעבר : 

 

Eb           Dm        Gm      Bb 

 כרונות כמו נמליםיאדם צובר ז

            Eb      Dm    Gm 

 בחדשי הקיץ



 83עמוד 

 

 דניאל סלומון  -אהבה  
 מילים ולחן : דניאל סלומון

 

 פתיחה )משמאל לימין(

 D  D/F#  A  Bm  F#m  Amפתיחה : 

           Em  D/F#  G  A (3-4) (4-5) 

 

D            G      D         G     D 

 נכון שאת כאן ונכון שאת מנשקת

F#m        G       D       A/C# 

 ונכון את רוצה לאהוב

Bm    F#m/A    G       D 

 את אפילו יפה עצובה וכואבת

C   D/F#      G 

 בך הכל ואולי יש

D            G      D         G     D 

 נכון את קרובה ונכון שאת מתרגשת

F#m        G       D       A/C# 

 וגם יש לך מקום בשבילי

Bm     F#m/A   G    D/F# 

 את אפילו יפה וכל כך מיוחדת

C/E     D/F#    G     A (3-4) (4-5) 

 ואולי זה בעצם הכל

 

D    A                     Bm          F#m 

 בה פתאום היא מתפרצת כמו להבה--אה

E/G#  Am                   Em 

 תשרוף את כל מה שהיית   היא

D/F#   G                   A4 

 תשרוף את כל מה שאתה   היא

 

D    A                     Bm             F#m 

 היא רוצה בה פתאום היא מתפרצת מה--אה

E/G# Am                 Em 

 רוצה את כל מה שהיית   היא

D/F#     G                   A     A (3-4) (4-5) 

 רוצה את כל מה שאתה     היא

 

D            G      D         G     D 

 אולי זה הסתיו ואולי זו רק השלכת

F#m          G          D    A/C# 

 להיות קצת עצובשעושה לי 

Bm     F#m/A    G         D/F# 

 אני כאן בשבילך אז לאן את הולכת

C/E  D/F#      G     A (3-4) (4-5) 

 זה לא חשוב     ואולי 

 

D    A                     Bm          F#m 

 בה פתאום היא מתפרצת כמו להבה--אה

E/G#  Am                   Em 

 תשרוף את כל מה שהיית   היא

D/F#   G                   A4 

 תשרוף את כל מה שאתה   היא

 

D    A                     Bm             F#m 

 בה פתאום היא מתפרצת מה היא רוצה--אה

E/G# Am                 Em 

 רוצה את כל מה שהיית   היא

D/F#     G                   A     A (3-4) (4-5) 

 רוצה את כל מה שאתה     היא



 84עמוד 

 

 מני בגר  -  אהבה בוערת
 מילים ולחן: מני בגר

 

 Em  D   C Dפתיחה : 

Em              D   C D 

 

            Em       D 

 אהבה בוערת, לא לא

                  C    D 

 היא לא בשבילי

            Em        D 

 אהבה בוערת, לא לא

            C         D 

 סורי מדרכי

 

               G               Em 

 מהיום ברוחהייתי כמו לילה ל

       C                               D 

 את היית לי כמו צל למצוא כך במקום

                G                            Em 

 לא הבנתי, לא לא, לאן אני נסחףאנ'ואז 

       C                       D 

 תוך האפילה אלייך אני נדחףמכך 

 

             C        B 

 איך את עוברת לפני

                 Em               A 

 חיה בדמות אישה, השקר בעינייך

D                     C 

 צאי עכשיו מתוך חיי

 

            Em       D 

 אהבה בוערת, לא לא

                  C    D 

 היא לא בשבילי

            Em        D 

 אהבה בוערת, לא לא

            C         D 

 סורי מדרכי

            Em       D 

 אהבה בוערת, לא לא

                  C    D 

 היא לא בשבילי

            Em        D 

 אהבה בוערת, לא לא

            C         D 

 סורי מדרכי

 

                  G                    Em 

 , רואה שאת יוצאתהולכתרואה שאת 

        C                           D 

 את זוקפת קומתך, מפנה לי את גבך

             G                             Em 

 ברגע של אמת תאמרי לי שזה כל רצונך

         C                             D 

 כך לראות אדם נופל כמרגוע לנפשך

  

            C        B 

 איך את עוברת לפני

                 Em               A 

 חיה בדמות אישה, השקר בעינייך

D                     C 

 צאי עכשיו מתוך חיי

 

            Em       D 

 אהבה בוערת, לא לא

                  C    D 

 היא לא בשבילי

            Em        D 

 אהבה בוערת, לא לא

            C         D 

 סורי מדרכי

            Em       D 

 אהבה בוערת, לא לא

                  C    D 

 היא לא בשבילי

            Em        D 

 אהבה בוערת, לא לא

            C         D 

 סורי מדרכי

 

 אהבה בוערת...

  



 85עמוד 

 

 נעליים  -אהבה בטוחה  
 מילים ולחן: אייל אבן צור

 

 פתיחה:

Em C G G 

 

Em C G G 

 אתה שולט במצב

Em C G G 

 חיים טובים נופלים עלייך עכשיו

Em C G G 

 לא עושה חשבון

Em C G G 

 תמונות שלך מסתובבות בעיתון

Em C G G 

 ונשארת אתה

Em C G G 

 אמיתי לפחות כמו שאמרה

Em C G G 

 כשבאה רק לספר

Em C G G 

 הבנתי שאולי כדאי

 

C  C C7  Am/C C 

 שתיקח, תיקח, תיקח אותה

Am        F     G 

 היא תיתן לך אהבה בטוחה

C  C C7  Am/C C 

 שתיקח, תיקח, תיקח אותה

Am        F     G 

 היא תיתן לך אהבה בטוחה

G#  C 

 בדיוק בשבילך

 

 מעבר:

Em C G G 

 

Em C G G 

 אתה ממשיך במסלול

Em C G G 

 לא עוצר וגם לא מתמכר

Em C G G 

 ונותן הכל

Em C G G 

 לא מפחד מלפחד וליפול

Em C G G 

 ונשארת אתה

Em C G G 

 אמיתי לפחות כמו שאמרה

Em C G G 

 כשבאה רק לספר

Em C G G 

 הבנתי שאולי כדאי

 

C  C C7  Am/C C 

 אותהשתיקח, תיקח, תיקח 

Am        F     G 

 היא תיתן לך אהבה בטוחה

C  C C7  Am/C C 

 שתיקח, תיקח, תיקח אותה

Am        F     G 

 היא תיתן לך אהבה בטוחה

G#  C 

 בדיוק בשבילך

 

 מעבר:

Em C G G 

 

C  C C7  Am/C C 

 שתיקח, תיקח, תיקח אותה

Am        F     G 

 היא תיתן לך אהבה בטוחה

C  C C7  Am/C C 

 שתיקח, תיקח, תיקח אותה

Am        F     G 

 היא תיתן לך אהבה בטוחה

G#  C 

 בדיוק בשבילך

 

 סיום:

Em C G G 



 86עמוד 

 

 צביקה פיק  -אהבה בסוף הקיץ  
 לחן: צביקה פיק   מילים: מירית שם אור

 

Am 

 זה היה בסוף הקיץ

Am 

 האוויר היה חמים

Dm 

 הוא רכב על אופניים

Am 

 לה היה מבט תמים

 

F7               E 

 הם הביטו בעיניים

F7             E 

 וידעו זאת אהבה

F7             E 

 והשמש בינתיים

          Am 

 בים נעלמה בים

 

       Am 

 הוא הזמין אותה לגלידה

Am 

 היא ביקשה קפה הפוך

Dm 

 הוא לקח אותה הצידה

Am 

 חיוך בחיוך

F7                 E 

 בחולצת טריק הצידה

F7                   E 

 עם הג'ינסים הכחולים

F7                     E 

 את ריסיה היא הרעידה

      Am 

 בלי מילים מילים

 

Am                     Dm 

 הם היו האוהבים הצעירים

  E                          Am 

 ברגעים הכי יפים של החיים

                              Dm 

 שייך תמיד לאוהבים הצעירים העולם

F7            E             Am 

 ברגעים הכי יפים של החיים

 

Am 

 מתחבקים ומסתכלים

Am 

 בחלונות הראווה

Dm 

 ורואים מול העיניים

Am 

 אהבה, אהה

 

F7               E 

 ואחר כך בקולנוע

F7               E 

 תהצגת חצו

F7               E 

 לשמועאי אפשר עכשיו 

            Am 

 בסוד דהוא אומר לה סו

 

       Am 

 בואי הנה הוא אמר לה

Am 

 וליטף את שערה

Dm 

 היא הסמיקה ונתנה לו

Am 

 נשיקה אהה

F7                  E 

 כך התחיל בסוף הקיץ

F7                 E 

 עוד סיפור של אהבה

F7             E 

 והשמש בינתיים

          Am 

 בהר בהר התגלתה

 

Am                     Dm 

 הם היו האוהבים הצעירים

  E                          Am 

 ברגעים הכי יפים של החיים

                              Dm 

 העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים

F7            E             Am 

 ברגעים הכי יפים של החיים

 

     



 87עמוד 

 

 יוסי בנאי  -  עשריםאהבה בת 
 : נעמי שמר גירסה עברית   : ז'אק ברל מילים ולחן

 

Em                   B7               Em 

 עשריםידענו אש ידענו רעם ואהבה בת 

Em                  B7                   Em 

 ברחנו זה מזו לא פעם אבל היינו חוזרים

 C                           D                   G 

 וחדר זה עודו שומר זיכרון ימים יפים יותר.

                           G 

 עקבות סופה אשר פרחה לה

                             C                             D 

 כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר לאשר חומק

                            B7 

 לאשר הולך איתנו הלאה

 

B7                          Em 

 יפה שלי את יחידה ומכושפה שלי 

                         Em 

 מאור השחר עד לבוא לילי

           B7             C 

 אוהב אותך אוהב עדיין

 

Em                           B7                 Em 

 את השקרים את הסודות אני מכיר את כישופייך

Em                   B7                   Em 

 להישמר ממלכודות צריך תמיד לפקוח עיין

C                         D                  G 

 ובלילות הכי קרים היו וודאי גם אחרים

                            G 

 שאת גופך השביעו נחת

                      C                         D 

 היה לי כישרון גדול הן אחרי ככלות הכל 

                    B7 

 להזדקן איתך ביחד

 

B7                          Em 

 יפה שלי את יחידה ומכושפה שלי

                         Em 

 מאור השחר עד לבוא לילי

            B7             C 

 אותך אוהב עדייןאוהב 

 

Em                    B7               Em 

 והימים כואבים הזמן שיר הבל מנגן עוד

Em                        B7                Em 

 אכן מלכודת מסוכנת כשלוותם של אוהבים

C                             D                            G 

 ליבי נקרע עכשיו פחות לבכותאם את רוצה עכשיו 

                            G 

 יש בזהירות עכשיו ללכת

                              C                            D 

 זה קו הגבול מכאן עד כאן כי המשחק הוא מסוכן

                       B7 

 המלחמה ברוך נמשכת

 

 

B7                         Em 

 יפה שלי את יחידה ומכושפה שלי

                         Em 

 מאור השחר עד לבוא לילי

            B7             C 

 אוהב אותך אוהב עדיין
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 שירי מימון  -אהבה קטנה  
 מילים ולחן: דור דניאל

 

        C          D               Em 

 אני למעלה עכשיו הפסקתי ליפול

C              D                  Em 

 תעלם תתרחק תפסיק כבר לשאול

        C         D               G 

 ענן שחור מאובק גורם לי לחשוב

       C      D                  Em 

 מי למעלה החליט שזה טוב לאהוב

 

        C        D                  Em 

 רתרים תראש ותביט בי תגיד שנגמ

C          D                    Em 

 אתה בטוח חושב אהיה פה מחר

        C            D              G 

 אז לפחות תשקר תגיד שאתה אוהב

       C      D                Em 

 ממש כמו מכונה אין קשר ללב

 

           C                   Em 

 אז מה יהיה איתך עם המשחק שלך

C                   Em             D           G 

 מסך ההתעלמות שלא הורג אותך הוא מחשל אותך

C/Db             D         G 

 אין לי אהבה קטנה לתת לך

D       B7/Eb          Em 

 אין לי אהבה קטנה

 

 Em  C  G   Dמעבר : 

           Em  C  G  D 

 

        C          D               Em 

 עברו חודשים מאז הולכת ברחוב

C          D                      Em 

 בתוך המון אנשים נעלמת זה טוב

         C   D           G 

 צא מהראש שלי תן מנוחה

       C      D                 Em 

 גשום וקר לי עכשיו הגשם איתך

 

           C                   Em 

 מה יהיה איתך עם המשחק שלךאז 

C                   Em             D           G 

 מסך ההתעלמות שלא הורג אותך הוא מחשל אותך

C/Db             D         G 

 אין לי אהבה קטנה לתת לך

D       B7/Eb          Em 

 לתת לך אין לי אהבה קטנה

 

 Em  C  G   Dמעבר : 

           Em  C  G  D 

 

           D               F#m 

 אז מה יהיה איתך עם המשחק שלך

D                 F#m             E           A 

 מסך ההתעלמות שלא הורג אותך הוא מחשל אותך

D           F#m             E         A 

 המשחק שלךאת  אין לי אהבה קטנה לתת לך

D                 F#m             E           A 

 מסך ההתעלמות שלא הורג אותך הוא מחשל אותך

F#m             E          A 

 לתת לך אין לי אהבה קטנה

E                       C# 

 אין לי אין לי איןאין לי 

 

 F#m  D  A   Eמעבר : 

           F#m  D  A  E 

           F#m  D  A  E 

           F#m  D  A  E 

           F#m  D  A  E 

           F#m  D  A  E 

 

        D        E                F#m 

 אני למעלה עכשיו הפסקתי ליפול

 

     

   



 89עמוד 

 

 החלונות הגבוהים  - אהבה ראשונה 
 מילים: עמוס קינן   לחן: שמוליק קראוס

 

G  G  D  D  Em  A  D  D  D  D 

 

D                  G         D        Em          A       D 

 אותן אזכור לעולם,    הראשונות שלי   האהבות שלי,   

D                  G       D         Em      A       D 

 היו יפות מכולן,     המתוקות שלי  הנשיקות שלי,   

F#m     B  F#m         B  F#m        B       E 

 לנצח לא נשכחנה ,       הראשונה       האהבה        

D                  G       D         Em           A       D 

  אותם אזכור לעולם,      האהובים שלי  ,הכוכבים שלי   

 )לה לה לה לה לה לה(

G                   D 

 לילה ויום ולילה,  לילה ויום ולילה

Em    A  

 לילה ויום ולילה  

D  

 הה נה נה נה נה נה נה

G                   D 

 לילה ויום ולילה,  לילה ויום ולילה

Em    A         D 

 לילה ויום ולילה  

 

 

 

 

 

D                G      D        Em          A      D 

  היא נגמרה לעולם,     העצובה שלי האהבה שלי,    

D                 G      D         Em        A       D 

 היא יקרה מכולן,      החמימה שלי , והדמעה שלי   

F#m     B  F#m        B   F#m         B       E 

  היא נגמרה ואיננה       ,הראשונה       האהבה        

D                  G        D          Em           A      D 

  אותם אזכור לעולם,     ימים חמים שלי  היו ימים שלי,   

 )לה לה לה לה לה לה(

G                   D 

 לילה ויום ולילה,  לילה ויום ולילה

Em    A  

 לילה ויום ולילה  

D  

 הה נה נה נה נה נה נה

G                   D 

 לילה ויום ולילה,  לילה ויום ולילה

Em    A         D 

 לילה ויום ולילה  

 

Em   F#m             F#m  Bm 

 להההההה לה לה לה  לה     לה  
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 ארכדי דוכיןמאיר בנאי ו  -אהבה קצרה  
 מילים ולחן: מאיר בנאי

 

Fm       Eb 

 מה את מנסה לומר

C#          Fm 

 לא אכפת לי מה

Fm       Eb 

 מאוחר כל כך עכשיו

C#          Fm 

 ואין כאן אהבה

G#  Eb   Bbm  Fm 

 שים  ג  נפ    טים ב מ

C#  Eb         Fm 

 ואנחנו שני זרים    

 

Fm       Eb 

 את היית יפה כל כך

C#        Fm 

 אז במסיבה

Fm        Eb 

 ויותתהש בעינייך

C#          Fm 

 ת לי אהבהעהצ

G#    Eb     Bbm  Fm 

 ם י מ ו מ ע   ת ו ר ו א ה

C#  Cm         Fm 

 ואנחנו כבר עוזבים     

 

Eb     C#    Cm      Fm 

 את כאן לצידי בשדרה רוח

Bbm  Fm    Eb         Fm 

 בביתך או בביתי לילה יעבור

Eb  C#  Cm         Fm 

 תקווה יש בה גם  ובנגיעה 

Bbm  Fm    Eb         Fm 

 שאת האחת שחיפשתי בדרכי

 

Fm       Eb 

 נוסףאבל זה סיפור 

C#          Fm 

 של אהבה קצרה

Fm       Eb 

 שבערה והאש

C#          Fm 

 כמעט מיד כבתה

G#  Eb   Bbm  Fm 

 בלי כאב בלי דמעות

C#  Eb         Fm 

 נפרדות כאן דרכנו

 

Eb     C#    Cm      Fm 

 פה אני לכוד שוב למעגל

Bbm  Fm    Eb         Fm 

 ריקוד ורוקד איתה בן לוקח בת

Eb     C#    Cm      Fm 

 דלת תפתח שוב מהתחלה

Bbm  Fm    Eb         Fm 

 וכשאכנס להיכן אני נכנס

 

G#  Eb   Bbm  Fm 

 בלי כאב בלי דמעות

C#  Eb         Fm 

 נפרדות כאן דרכנו
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 אורנה ומשה דץ  ,  זהבה בן  -אהבה של אמא  
 

 G                    C        Bm7  E 

 אני נושמת את האור שלך חיים שלי

Am    7D                G 

 נושמת עמוק אל תוך הלב

G                        Gm         Bm    E 

 רוצה לשמור אותך קרוב אלי חיים שלי

Am       C           4Dsus   D 

 להגן עלייך מצל של כאב

 

G                    C            Bm7  E 

 אני טועם את הדייסה שלך חיים שלי

Am  D                  G 

 כמו חלה של שבת מתוקה

G            Gm           Bm    E 

 שתמיד אקדם אותך חיים שלי

Am    C   C/D   Dsus4  D 

 עם עוגה וחיבוק ונשיקה

 

    G            B   C                 4Dsus  D 

 אהבה של אמא כי אין בעולם אהבה כמו

G             B7 C                     D    Dsus4 

 ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא

Em                   Em/D                  C 

 ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא

     Am  D4  D 

 רק אמא שלך

 

G            B   C                 4Dsus  D 

 אהבה כמו אהבה של אמא כי אין בעולם

G             B7 C                 D  Dsus4 

 ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא

Em                   Em/D                  C 

 ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא

     Am  Dsus4  D 

 רק אמא שלך

 

G                  C            Bm7    E 

 את החיוך שלך חיים שליאני חולם 

Am    7D         G 

 חולם שתמיד תחייך

G                 Gm               Bm    E 

 מה לא הייתי עושה בשבילך חיים שלי

Am       C     C/D    Dsus4   D 

 כדי שממני אף פעם לא תלך

 

 G            B   C             4Dsus  D 

 אהבה של אמאכי אין בעולם אהבה כמו 

G             B7 C                     D  D 

 ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא

Em                   Em/D                  C 

 ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא

     Am  Dsus4  D 

 רק אמא שלך
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 תמוז  -  אהבה שקטה
 : שלום חנוךמילים ולחן  

 

A                   D/A                   A   D 

 החזירי לי אותה תה לי אהבה שקטהיהי

A                D/A                      A 

 פתאום האש כבתה היו לנו ימים טובים

 

D         D/C        D                 A 

 תגידי למי זה נחוץ לאט ,אני נשרף לאט

D            D/C  

 תראי מה שעשית לי את

D                              A 

 השארת אותי כמו כלב בחוץ

 

A                   D/A                     A   D 

 כמו עורב על עץ יושב לי כאן ומחכה לך

A                   D/A                 A   D 

 צץשנפל והתפו ולא חבל לך על תפוח

D              D/C         D                       A 

 הגשם כבר שטף את כולי הרחוב ריק הלילה קר

D        D/C           D                         A 

 הרסת אותי שברת לי הכלי אני יבש כמו מדבר

 

          D+7         C#m             F#m   A 

 לא בענייןאת לא כאן  כל כך הרבה זמן

           A             D             C#7               A 

 לא מוכןאנ' לא מובןזה  איפה ניסיתי להסביר אבל

 

A                   D/A                          A   D 

 פתאום בלי שום סיבה סגרת ת'דלת על מנעול

A                     D/A               A 

 מחוץ למסיבה השארת אותי כמו חתול

 

D            D/C          D                  A 

 תגידי לו מספיק ודי אם יש לך מישהו אחר

D                      D/C 

 יזהריותר טוב תגידי לו 

D                               A 

 צוחקת עליכבר כי כל העיר 

 

          D+7         C#m             F#m   A 

 לא בענייןאת לא כאן  כל כך הרבה זמן

           A             D             C#7          D7 

 לא מוכןאנ' לא מובןזה  איפה ניסיתי להסביר אבל

 

E   D   E      A   D7     A 

 או לא      

 

D7   G   A   G/B   A/C#   G/D  E    A 

 או כן                                                     

 

          D+7         C#m             F#m   A 

 לא בענייןאת לא כאן  כל כך הרבה זמן

           A             D             C#7          D7 

 לא מוכןאנ' לא מובןזה  איפה ניסיתי להסביר אבל

 

A                   D/A                   A   D 

 החזירי לי אותה תה לי אהבה שקטהיהי

A                D/A                      A 

 פתאום האש כבתה היו לנו ימים טובים

D            D/C          D                  A 

 תגידי לו מספיק ודי אם יש לך מישהו אחר

D                      D/C 

 יזהריותר טוב תגידי לו 

D                               A 

 צוחקת עליכבר כי כל העיר 

 

 G  A  G  A  G  Aסיום : 
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 אביב גפן  -הבנו  א
 

Bm9 

 זה שוב הגשם הראשון

Bm9  B7              Em      Em/D 

 שירו על החלון        מנגן 

Em/Db  Em/F#    F#7   Bm  Bm/A  Bm/G# 

 שעבר    מזכיר לי את החורף      

Em7       F#m74  Bm9 

 התחבקנו כשהיה אז קר

 

Bm9 

 אני זוכר את הנשיקה

Bm9  B7              Em      Em/D 

 בתחנת רכבת ישנה

Em/Db  Em/F#    F#7   Bm  Bm/A  Bm/G# 

 היית צריכה לחזור אז אל הכפר

Em7       F#m74  Bm9  F# 

 יי ענן נשברודמעות

 

Bm   Db7   F#m4  F#m/E 

 ו  נ  ב  ה  א       ו נ ב ה א ו 

Bm        Dbm            F#m7 

 כמו שלא נאהב עוד לעולם

 

Bm9 

 אני לא אשכח את המכתב

Bm9  B7              Em      Em/D 

 רמזת שמישהו את ליבך גנב

Em/Db  Em/F#    F#7   Bm  Bm/A  Bm/G# 

 לבד      טיפה    רוצה   שאת      וכשאמרת         

Em7       F#m74  Bm9 

 הבנתי שלא אראה אותך לעד

 

Bm   Db7   F#m4  F#m/E 

 ו  נ  ב  ה  א       ו נ ב ה א ו 

Bm        Dbm            F#m7 

 כמו שלא נאהב עוד לעולם

 

G                                 Dm 

 יודעת שאני אוהב אותךאני אוהב אותך ואת 

Cm                  Gm 

 אם את שומעת אז אני אוהב אותך

Bbm               F 

 אם את שומעת אותי

 

Bm   Db7   F#m4  F#m/E 

 ו  נ  ב  ה  א       ו נ ב ה א ו 

Bm        Dbm            F#m7 

 כמו שלא נאהב עוד לעולם
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 שלום חנוך  -אהבת נעורי  
 ולחן : שלום חנוךמילים 

 

 C#m  F#dim  C#m  F#dimפתיחה : 

            C#m  F#dim  C#m  F#dim 

            C#m    C#m     B        E 

            F#m   C#m   F#dim  C#m  F#dim 

 

C#m  C#m   B       E 

 הייתי ילד בלילות עצוב

   A    F#m 

 משוטט לבד

      B       E      A 

 נתתי לאיש לדעתלא 

A  F#m  #G  C#m 

 נעורי  אהבת   את היית

 

 C#m  F#dim  C#m  F#dimמעבר: 

 

C#m  C#m  B       E 

 הייתי ילד בימים חולם

   A    F#m 

 ושר    מנגן 

      B       E      A 

 שומעת מדמה לי שאת

   F#m     #G  C#m 

 את השיר הראשון בחיי

 

 C#m  F#dim  C#m  F#dimמעבר: 

 

E               F# 

 מסתכל איך את רוקדת

C#m          B 

 מסתובבת ונצמדת

E        F#     C#m  C#m  F#dim 

 רק אני צופה מהצד

 

E               F# 

 אני נשאר ואת עוזבת

C#m          B 

 רחוקה לא מתקרבת

C#m  C#m    B          E 

 שעולה בי שוב    זכרון

   A    F#m 

 פרדס רטוב  

B       E   A 

 ללת התניםי

A   F#m       #G  C#m 

 אהבת נעורי     ואת שהיית 

 

 C#m  F#dim  C#m  F#dimמעבר : 

          C#m  F#dim  C#m  F#dim 

          C#m    C#m     B        E 

          F#m   C#m   F#dim  C#m  F#dim 

 

C#m  C#m  B    E 

 כמעטהייתי איתך  ולא

   A    F#m 

 טעכל כך מ

B             E      A 

 ואמרת לי שאת עוזבת

F#m         #G  C#m 

 ואולי לא אראה אותך שוב

 

 C#m  F#dim  C#m  F#dimמעבר: 

 

C#m  C#m   B       E 

 הייתי ילד בלילות עצוב

   A    F#m 

 משוטט לבד

      B       E      A 

 לא נתתי לאיש לדעת

A  F#m  #G  C#m 

 נעורי  אהבת   את היית

 

 C#m  F#dim  C#m  F#dimמעבר: 

 

E               F# 

 מסתכל איך את רוקדת

C#m          B 

 מסתובבת ונצמדת

E        F#     C#m  C#m  F#dim 

 רק אני צופה מהצד

E               F# 

 אני נשאר ואת עוזבת

C#m          B 

 רחוקה לא מתקרבת

 

C#m  C#m    B     E 

 שעולה בי שוב    זכרון

   A    F#m 

 פרדס רטוב  

B       E   A 

 ללת התניםי

A   F#m      #G  C#m 

 אהבת נעורי     ואת שהיית 

 

C#m  C#m  B       E 

 הייתי ילד בלילות עצוב

   A    F#m 

 משוטט לבד

      B       E      A 

 לא נתתי לאיש לדעת

A  F#m  #G  C#m 

 נעורי  אהבת   את היית
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 שלישיית גשר הירקון  -  אהבת פועלי הבניין
 מילים ולחן : נעמי שמר

 

B 

 יום יום כשאת עוברת כאן בתשע

C#m       F#            B   F# 

 אנו לך שורקים מן הסולם

B 

 ותאמיני לנו זהו פשע

Eb                   G#m 

 שאת לא עוצרת מעולם

   F#        G#m/B   F#   G#m/B 

 כשאת לובשת את השמלה האדומה

F#       G#m/B  F# 

 אז בבנין לפתע צומחת עוד קומה

        E 

 ולו ידעו הפיגומים לשיר

          E   Eb       G#m 

 אותם בכל העיר     כי אז שמעו

 

G#m      Eb         G#      C#m 

 אבל כתפנו איתנה את אולי קטנה

       F#     F#+      B   Eb 

 וכל חיוך שלך אצלנו חג

G#m                G#  C#m 

 עלי בנין   ין עם פוייש לך פה ענ

      Eb                      G#m    F# 

 שאוהבים אותך עד ראש הגג

 

B 

 את משגעת פה את כל הנוער

C#m    F#            B   F# 

 את יפה בכל התסרוקות

B 

 גבוה כשאת עוברת בעקב

Eb                         G#m 

 את שווה סימפוניה של שריקות

   F#     G#m/B   F#   G#m/B 

 כשמביטים למטה מגובה המנוף

   F#    G#m/B   F# 

 זו את שמקשטת בשבילנו את הנוף

        E 

 אמרי מלה ונטפס איש איש

           E Eb       G#m 

 העשירית לכביש       מן הקומה 

 

G#m      Eb         G#      C#m 

 אבל כתפנו איתנה את אולי קטנה

       F#     F#+      B   Eb 

 וכל חיוך שלך אצלנו חג

G#m                G#  C#m 

 עלי בנין   ין עם פוייש לך פה ענ

      Eb                      G#m    F# 

 שאוהבים אותך עד ראש הגג

 

B 

 אלינו עורף אם גם היום תפני

C#m  F#           B   F# 

 אנו נדבר עם הקבלן

B 

 ונשבע לו שעד סוף החורף

Eb                     G#m 

 יןילא נוכל לגמור את הבנ

   F#    G#m/B   F#   G#m/B 

 אך אם תעיפי הנה מבט אחד קצר

F#     G#m/B   F# 

 מיד תראי שאנו גומרים אותו מחר

      Eb 

 הבנאים שלךומן הגג 

                         G#m 

 בלב אוהב ישליכו פרח לך

 

G#m      Eb         G#      C#m 

 אבל כתפנו איתנה את אולי קטנה

       F#     F#+      B   Eb 

 וכל חיוך שלך אצלנו חג

G#m                G#  C#m 

 עלי בנין   ין עם פוייש לך פה ענ

      Eb                      G#m    F# 

 שאוהבים אותך עד ראש הגג

  



 96עמוד 

 

 רונית שחר  -אהוב יקר  
 מילים ולחן : רונית שחר

 

      Em 

 אהוב יקר

       G                 D 

 לא עצרתי אפילו לראות

            Em         C 

 כמה זה עולה לי

      Em 

 אהוב יקר

       G                 D 

 לא השארתי גם לא זיכרון

Em                C 

 שיהיה לי בלילה קר

 

         G 

 הכל ידוע מראש

         D 

 אבל נשכח מהלב

    Am 

 שלאהוב אותך

      C 

 זה לשלם בכאב

 

Em 

 אהוב יקר

C                    G      D 

 זה לא אתה שמשתנה לי

 

      Em 

 אהוב יקר

       G                 D 

 לא עצרתי אפילו לראות

            Em         C 

 כמה זה עולה לי

 

      Em 

 אהוב יקר

       G                 D 

 לא השארת גם לא זיכרון

Em                C 

 שיהיה לי בלילה קר

        G 

 הכל ידוע מראש

         D 

 אבל נשכח מהלב

    Am 

 שלאהוב אותך

      C 

 זה לשלם בכאב

 

Em 

 אהוב יקר

C                      D     D    D/C 

 אתה רואה את השלכת

B7       Em 

 וזה הזמן ללכת

B7  Em 

 הזמן ללכת

C9          G       B7 

 הזמן ללכת     



 97עמוד 

 

 איפה הילד  -  אהובה הקטנה
 מילים ולחן: אופיר בר עמי

 

Bbm     C#m   Bbm  C#m 

 משחקים הרבה ילדים,מגרש 

Bbm       C#m                 Bbm     C#m 

 ליאכולם משתוללים זה כייף לא נורמ

Bbm   C#m Bbm C#m 

 מחוץ למעגל מתחת לעץ

Bbm           C#m 

 יושבת ילדה ובוהה לעברם

 

C#m                 G#    

 לכולם יש מלאך ששומר עליהם

G#                         #F 

 את כולם הוא אוהב ואותך הוא לא

Bbm                  #F 

 נשארה לבדהאהובה הקטנה 

Bbm                   #F 

 עם שם שכזה לך תמצא

   # G            #F              Bbm 

 צחוק הגורל מהדהד בראשה הקטן

          #F     #D 

 של אהובה, אהובה

 

Bbm     C#m   Bbm     C#m 

 במעגל משחק או פולחן רוקדים

Bbm       C#m      Bbm     C#m 

 ופל הוא קורבן האומללארור מי שנ

Bbm           C#m     Bbm 

 עכשיו היא מתפלשת בעפר

   C#m       Bbm           C#m 

 ומתפללת שתבלע אותה האדמה

 

C#m                 G#    

 לכולם יש מלאך ששומר עליהם

G#                         #F 

 את כולם הוא אוהב ואותך הוא לא

Bbm                  #F 

 אהובה הקטנה נשארה לבדה

Bbm                   #F 

 עם שם שכזה לך תמצא

   # G            #F              Bbm 

 צחוק הגורל מהדהד בראשה הקטן

          #F     #D 

 של אהובה, אהובה

 

 Bbmמעבר: 

 

Bbm  #F           #G      #F 

 ואם היה לי חבר, הייתי מאושרת

Bbm       #F             #G           #F 

 אתה אוהב אותי ,תעשה איתי רק חסדאם 

G#             A 

 תחבק אותי חזק עד שאחנק

 

Bm                    G 

 אהובה הקטנה נשארה לבדה

Bm                      G 

 מצאעם שם שכזה לך ת

   A               G                 Bm 

 חוק הגורל מהדהד בראשה הקטןצ

         G     Bm         G 

 , אהובהשל אהובה, אהובה

     A G    Bm 

 אהובה  הקטנה.

         G       E 

 של אהובה, אהובה

 

    
 

    



 98עמוד 

 

 משינה  -אהובתי  
 לחן: אבנר חודורוב, איגי דיין, יובל בנאי, מייקל  מילים: אורלי זילברשץ ויובל בנאי 

 

Dm         F             Bb         A 

 אהובתי חיפשתי כבר בכל הירידים

Dm         F             Bb         A 

 אהובתי שאלתי כבר את כל הנוודים

Dm         F             Bb         A 

 שעוברים ורואים דרך כל הנשמות

Dm         F             Bb         A 

 זה קשה הם אומרים לכולם פנים דומות

 

Dm         F             Bb         A 

 עבר עוד חורף מי יודע את אולי שונה

Dm         F        Bb         A 

 מתעייף מאבד כבר את האמונה

Dm         F             Bb         A 

 הוא לבד היא נעלמהאנשים מצביעים 

Dm         F             Bb                  C 

 ואני כמו שוטה שוב קורא בשמה שוב קורא בשמה

 

F            Am       Bb              C 

 לא לא אל תדאגי מחכה איפה שתהיי

F                   Am       Bb                    Dm 

 תמיד תמיד תהיי איתיאת לקחת את נשמתי את 

 

Dm         F             Bb         A 

 אהובתי חיפשתי כבר בכל הירידים

Dm         F             Bb         A 

 אהובתי שאלתי כבר את כל הנוודים

Dm         F             Bb         A 

 שעוברים ורואים דרך כל הנשמות

Dm         F             Bb         C 

 שבאות והולכות וכשהן חוזרות הן תמיד בוכות

 

F            Am       Bb              C 

 לא לא אל תדאגי מחכה איפה שתהיי

F                   Am       Bb                    Dm 

 את לקחת את נשמתי את תמיד תמיד תהיי איתי

 

     



 99עמוד 

 

 גפןאביב   -אוהב אותה שונא אותה  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

Dsus4 D            Dsus4 

 היא יפה ויש לה אופי    

D                  C9         Dsus4 

 אוהב אותה  אז אוהב אותה   

Dsus4 D            Dsus4 

 אני יודע שהיא תבגוד בי

D                  C9             D94 

 אז שונא אותה     שונא אותה

 

             G  Gm7/B  C9  D 

 ואוהב אותה

 

Dsus4 D            Dsus4 

 הגוף שלה זה חוץ לארץ

D                  C9         Dsus4 

 אז אוהב אותה  אוהב אותה

Dsus4 D             Dsus4 

 אבל רבים ביקרו בו מהארץ

D                  C9             D94 

 אותהאז שונא אותה  שונא 

 

             G  Gm7/B  C9  D 

 ואוהב אותה

 

Dsus4 D             Dsus4 

 כתבתי שיר היא מתרגשת

D                  C9         Dsus4 

 אז אוהב אותה  אוהב אותה

Dsus4 D            Dsus4 

 אך עוד שירים היא מקבלת

D                  C9             D94 

 שונא אותהאז שונא אותה  

 

             G  Gm7/B  C9  D 

 ואוהב אותה

 

 



 100עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -אוהב להיות בבית  
 מיקי גבריאלוב לחן:אריק איינשטיין    מילים:

 

(Gm  Gm  C  C)x3 

 

Gm 

 םיש אנשים שמטפסים על הרי  

C 

  יש אנשים שצונחים מגבהים 

Gm 

 םיש אנשים שרוכבים על סוסי  

D 

  שגומאים מרחקיםיש כאלה ו

 

      Gm - Gm/Bb - C 

 אוהב                       אבל אני

 Gm - Gm/Bb - C 

  בבית              להיות 

     Bb                    C 

  עם התה והלימון והספרים הישנים

     Gm - Gm/Bb - C 

 אוהב                      כן, אני 

 Gm - Gm/Bb - C 

  בבית              להיות

       Bb                      C 

  עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים

C                    ][Bb 

  אוהב להיות בבית       

 

Bb 

 נה נה נה נה נה נה נה )אווו( 

C  

 נה נה נה נה נה נה נה נה נה  

 

Gm 

 יש אנשים שצדים נמרים  

C 

  יש אנשים שדולים פנינים

Gm 

  יש אנשים שבונים מגדלים  

D 

 יש כאלה שצמים חודשיםו

 

      Gm - Gm/Bb - C 

 אוהב                       אבל אני

 Gm - Gm/Bb - C 

  בבית              להיות 

     Bb                    C 

  עם התה והלימון והספרים הישנים

     Gm - Gm/Bb - C 

 אוהב                      כן, אני 

 Gm - Gm/Bb - C 

  בבית              להיות

       Bb                      C 

  עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים

C                    ][Bb 

  אוהב להיות בבית       

 

Bb 

 נה נה נה נה נה נה נה )אווו( 

C  

 נה נה נה נה נה נה נה נה נה  

Bb 

 נה נה נה נה נה נה נה 

C 

 נה נה נה נה נה נה נה נה נה   

 

Gm  Gm  C  C 

Gm  Gm  D  D  D 

 

Gm 

 יש אנשים שתמיד מחפשים  

C 

  יש אנשים שתמיד מגלים 

Gm 

 יש אנשים שהולכים בגדול  

D 

  לא מוותרים ורוצים את הכל

 

      Gm - Gm/Bb - C 

 אוהב                       אבל אני

 Gm - Gm/Bb - C 

  בבית              להיות 

     Bb                    C 

  עם התה והלימון והספרים הישנים

     Gm - Gm/Bb - C 

 אוהב                      כן, אני 

 Gm - Gm/Bb - C 

  בבית              להיות

 

       Bb                      C 

  ההרגליםעם אותה האהובה ועם אותם 

C                    ][Bb 

  אוהב להיות בבית       

 

Bb 

 נה נה נה נה נה נה נה )אווו( 

C  

 נה נה נה נה נה נה נה נה נה  

Bb 

 נה נה נה נה נה נה נה 

C 

 נה נה נה נה נה נה נה נה נה   

 

Gm 

 םיש אנשים שמטפסים על הרי  

C 

  יש אנשים שצונחים מגבהים 

Gm 

 םשרוכבים על סוסייש אנשים   

D 

  יש כאלה שגומאים מרחקיםו

 

      Gm - Gm/Bb - C 

 אוהב                       אבל אני

 Gm - Gm/Bb - C 

  בבית              להיות 

     Bb                    C 

  עם התה והלימון והספרים הישנים

     Gm - Gm/Bb - C 

 אוהב                      כן, אני 

 Gm - Gm/Bb - C 

  בבית              להיות

       Bb                      C 

  עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים

C                    ][Bb 

  אוהב להיות בבית       

 

Bb 

 נה נה נה נה נה נה נה )אווו( 

C  

 נה נה נה נה נה נה נה נה נה  

Bb 

 נה נה נה נה נה נה נה 

C 

 נה נה נה נה נה נה נה נה נה   

 

 

  

3 



 101עמוד 

 

 גידי גוב  -אוהבת  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 C#mפתיחה : 

 

    B        E   B      E 

 מטפחת אותו והוא פורח

A   B4     E             F#m       C#m 

 מלבישה אותו וכשהיא מסיימת הוא בורח

         A  E/Ab   F#m6  C#m 

 כולם    עם  להתלכלך בחוץ יחד 

F#m6  C#m    GO F#m  Ab(4-3)  C#m 

 אווו       קטן   כולם כמו ילד   עם    

 

  C#m        F#m   F#m6/A  C#m/E 

 למקום טוב יותר    קח אותה ישילמד וי

    Eb      F#m   C#m 

 שנפשה תתמלא שמחה

      C#m              F#m   F#m/A 

 היא חזרה לעצמה בשבילו לא אחר

  Ab    BbO    F#m 

 בתוך כף ידה יש פיסת אמונה

A7  Ab    EO  Eb7  EbØ  Ab   C#m 

 עליה           תשמור      שרק

 

    B       E    B      E 

 מלטפת אותו והוא נרדם

B4  A   E                 B 

 מספרת לו בעיניים בורקות

               C#m 

 על חלומה לברוח

          A       E     F#m   C#m 

 מכל רגשות האשם טעויות האדם

F#m6        C#m 

 אם הוא רק ירצה

                 GO F#m  Ab(4-3)  C#m 

 אווווו   לותוכל היא לשכוח הכ

 

  C#m        F#m   F#m6/A  C#m/E 

 למקום טוב יותר    קח אותה ישילמד וי

    Eb      F#m   C#m 

 שנפשה תתמלא שמחה

      C#m              F#m   F#m/A 

 היא חזרה לעצמה בשבילו לא אחר

  Ab    BbO    F#m 

 בתוך כף ידה יש פיסת אמונה

A7  Ab    EO  Eb7  EbØ  Ab   C#m 

 עליה           תשמור      שרק

 

 

  



 102עמוד 

 

 די דוכיןכאר  -אוהבת לא אוהבת  
 ארקדי דוכין מילים ולחן :

 

Bm         Bm         Bm 

 שואל הזמן כל אוהבת לא אוהבת

Bm         Bm         Bm 

 הרגל רק זה אולי מתכוונת היא למה

C                              G 

 בידי אוחזת היא החוצה איתה יוצא

Am                 Em            D 

 לבדי אשאר ואז תלך שהיא פוחד

 

      Am 

 תבין אם לי אמרה היא

       B7 

 שני ואין אתה שרק

           Em 

 בליבך מקום לי תיתן

          G      D 

 אותך רק אוהבת

      Am 

 אצלי אבל אמרה היא

       B7 

 עצמי לבין ביני שם

        Em 

 ושוב הלוך דאגות יש

          G      D 

 קרוב אותה רוצה

 

Bm         Bm         Bm 

 משתלט הפחד אוהבת לא אוהבת

Bm         Bm         Bm 

 נמצאת או איננה עוזבת היא או באה היא

C                              G 

 נרדם לא בחורף בקיץ זה על חושב

Am                 Em            D 

 כאן עדיין איתי והיא עובר הזמן

 

        Am 

 תבין אםשוב אומרת אם 

       B7 

 שני ואין אתה שרק

           Em 

 בליבך מקום לי תיתן

          G      D 

 אותך רק אוהבת

      Am 

 אצלי אבל אמרה היא

       B7 

 עצמי לבין ביני שם

        Em 

 ושוב הלוך דאגות יש

          G      D 

 קרוב אותה רוצה

 

     

   



 103עמוד 

 

 שלום חנוך  -אוזניים לטלפון  
 מילים ולחן : שלום חנוך

 

 G  D/F#  A  Asus4  A x 4פתיחה : 

            A  Asus4  A 
 

D            G        D/F#    A 

 על כל מטר הם הציבו מארב     

Bm         G         D        Dsus4  D   

 שוטרי חרש וסוכנים כפולים     

D       A            Bm    G 

 לא ידעתי במה אני מעורב     

A 

 לא שמתי לב שהשתנו הכללים     
 

D         G     D/F#    A 

 לא ניחשתי שאני מבוקש     

Bm       G         D            Dsus4  D   

 לא הרגשתי כמה אני חשוף     

D            A          Bm        G 

 איך שהגשתי את עצמי על מגש     

A 

 זה חוזר אליי ישר לפרצוף     
 

D            Bm     A        D 

 עוד יש פחד שאצא מזה חי     

D            Bm     A 

 עוד יש פחד שאבוא חשבון     

D        Bm         A       D 

 יש עיניים שעוקבות אחריי     

G        D/F#   A 

 לטלפון םיש אוזניי     
 

 G        D/F#   Aמעבר : 
 

G        D/F#   A 

 יש אוזניים לטלפון     
 

D         G   D/F#     A 

 כל הרשת אצלי על הקו     

Bm     G      D        Dsus4  D   

 יום ולילה ללא לאות     

D           A  Bm     G 

 כמו פושע תחת מעקב     

A 

 מחכים לרגע שאעשה טעות     
 

D           G  D/F#   A 

 מיתר קרוע, גרון ניחר     

Bm       G        D          Dsus4  D   

 אני שרוף, אני שדה בוער     

D              A Bm G 

 אני אבק ברוח, עלה נידף     

A 

 עוד מטבע עובר לסוחר     

 

D            Bm     A        D 

 עוד יש פחד שאצא מזה חי     

D            Bm     A 

 עוד יש פחד שאבוא חשבון     

D        Bm         A       D 

 יש עיניים שעוקבות אחריי     

G        D/F#   A 

 לטלפון םיש אוזניי     

 

 G        D/F#   Aמעבר : 

 

G        D/F#   A 

 יש אוזניים לטלפון     

 

G 

 אנ'לא זוכר איך הגעתי לכאן     

Bm 

 לא הייתי מספיק זהיר     

G 

 לבן-זה רק סרט שחור     

A 

 שרץ אחורה בהילוך מהיר     

 

 D  Bm  A  Dמעבר : 

           D  Bm  A  A 

           D  Bm  A  D 

           D  Bm  A  A 

 

D            Bm     A        D 

 עוד יש פחד שאצא מזה חי     

D            Bm     A 

 עוד יש פחד שאבוא חשבון     

D        Bm         A       D 

 יש עיניים שעוקבות אחריי     

G        D/F#   A 

 לטלפון םיש אוזניי     

D            Bm      A             D 

 עוד יש פחד שאעבור את זה חי     

D            Bm     A        D 

 עוד יש פחד שאבוא חשבון     

D            Bm     A        D 

 אלפי עיניים עוקבות אחריי     

G        D/F#   A 

 יש אוזניים לטלפון     

G        D/F#   A 

G        D/F#   A 

 יש אוזניים לטלפון     

G        D/F#   A 

 כן, כן...                            

G        D/F#   A 

 יש אוזניים לטלפון     

  



 104עמוד 

 

 הבילויים  -  אוטו זבל
 מילים ולחן : ימי ויסלר

 

 Am  Adim7/Eb  Dm6/B  E7 : פתיחה

 

Am 

 אוטו זבל אוטו זבל בוא וקח אותי איתך

F7 

 אוטו זבל תן לי בית אוטו זבל משפחה

Dm6/B   E7        Am   Adim7/Eb   Dm6/B   E7 

 קח אותי איתך אוטו זבל

Am 

 זבל מי אוהבת מי אוהבת רק אותךאוטו 

F7 

 אוטו זבל אוטו זבל בוא וקח אותי איתך

Dm6/B   E7               Am   E7 

 אוטו זבל קח אותי איתך

 

Am                             F7 

 אם בעבר היה לי גבר לא קרה בינינו כלום

Am                                   F7 

 הלב ורק קרע לי את הקרוםהוא רק שבר לי את 

Am                             F7 

 אחריו היו עוד שניים אחריהם הרבה מאוד

Dm6                                     E 

 ומרוב שכבר ספרתי כואבות האצבעות

 

Am 

 היה ביבאוטו זבל אוטו זבל כל חיי ס

F7 

 לפחות בנסיעהאם להיות עמוק בזבל 

Dm6/B   E7               Am   E7 

 אוטו זבל קח אותי איתך

 

Am                                  F7 

 אין דוור הוא לא עוצר יותר כי אין עליי מכתב

Am                                   F7 

 החלבן הוא לא רוצה בי עוד כי אין בי עוד חלב

Am                              F7 

 שהלב הוא מזהב הספיק לולא ן כזא עטאל

Dm6                                        E 

 אוטו זבל אוטו זבל בוא וקח אותי עכשיו

 

Am 

 אוטו זבל יש לי חבל שתלוי מהתקרה

F7 

 אוטו זבל אוטו זבל זה עוד יגמר ברע

Dm6/B   E7               Am   E7 

 אוטו זבל.. קח אותי איתך!

 

 מעבר:

Am  F7 Am  F7 Am  F7  E7 

Am        F7   Dm6   E7     Am 

Am        F7   Dm6   E7     Am 

 

Am                             F7 

 אם בעבר היה לי גבר לא קרה בינינו כלום

Am                                   F7 

 הוא רק שבר לי את הלב ורק קרע לי את הקרום

Am                             F7 

 אחריו היו עוד שניים אחריהם הרבה מאוד

Dm6                                     E 

 ומרוב שכבר ספרתי כואבות האצבעות

 

Am 

 אוטו זבל אוטו זבל בוא וקח אותי איתך

F7 

 אוטו זבל תן לי בית אוטו זבל משפחה

Dm6/B     E7 

 אוטו זבל... קח אותי

E7 

 קח אותי,

E7           Am               C+/A 

 קח אותי איתך

 

 



 105עמוד 

 

 כנסיית השכל  -  אוטוביוגרפיה
 מילים : שמעון אדף   לחן : רן אלמליח

 

 C  Em  C  Emפתיחה : 

 

C                                                Em 

 יכול להיות בכל מקום בארץ לא רחוק מכאן

        Am                           Em 

 שם נולדתי תחת שמי תמוז מותכים

 

Am                  G 

 נורא היה צערה ובמות אמא

     F                Em 

 על סדינים לבנים כורעת ללדת

               Am 

 צער המוות על סדינים לבנים

        Em7            F                 Em 

 להכריעהחברו  חברו יחדיו הלידהוצער 

 

           C 

 כי אי שם הייתי רוצה להאמין

          Em                               C 

 וצווחה של טרם היותי גמעה ציפור את השחר

                 Em 

 לסמן את בואי כוכב מלובן נדלק

           C 

 כי אי שם הייתי רוצה להאמין

          Em                               C 

 וצווחה של טרם היותי גמעה ציפור את השחר

                 Em 

 לסמן את בואי כוכב מלובן נדלק

 

Em 

 

      Am                          G 

 מוכה ברק סבך עץ זית מכל מקום בילדותי

   F 

 והשיר את פירותיו הבשלים

       Em 

 ממרחק על ראש נערה שאהבתי

  Am                    G 

 באירוניה דקה וחוף הים צייר לי

  F 

 שלפוחיות תואמות בכתפי

            Em 

 דימוי לכנפיים לילד שוחר מעוף

 

           C 

 כי אי שם הייתי רוצה להאמין

          Em                               C 

 וצווחה של טרם היותי גמעה ציפור את השחר

                 Em 

 לסמן את בואי כוכב מלובן נדלק

           C 

 כי אי שם הייתי רוצה להאמין

          Em                               C 

 וצווחה של טרם היותי גמעה ציפור את השחר

                 Em 

 לסמן את בואי כוכב מלובן נדלק

 

 Am  G  F  Am  G  F  Amמעבר : 

 

      Am              G 

 ארוזה בשרטוטי חול שם ילדותי

                  F 

 בסירות נייר מעוגלת בשלולית

             Em 

 קשורה בחוטים דקים מהראות

                   Am        G 

 סבך שיח ורדים בבגרותי בקרסים אל בגרותי

         F              Em 

 והשיר פרחים כבדים מוכה ברק אביב

                      Am 

 על ראש נערה שאהבתי

       G                F                            E 

 מרחוקשאהבתי  על ראש נערה על ראש נערה

 

           C 

 כי אי שם הייתי רוצה להאמין

          Em                               C 

 וצווחה של טרם היותי חרגמעה ציפור את הש

                 Em 

 לסמן את בואי כוכב מלובן נדלק

           C   Em   C   Em   C   Em   C 

 שם ילדותי

           C 

 כי אי שם הייתי רוצה להאמין

          Em                               C 

 וצווחה של טרם היותי גמעה ציפור את השחר

                 Em 

 כוכב מלובן נדלק



 106עמוד 

 

 השוונג של הפיתה  -אוכלת מהצד  
 מילים ולחן : אלדד זיו

 

G                      C        G 

 קראו לי לפתע פתאום לצבא

C            G    D           G 

 השארתי בבית אישה עצובה

G                      C        G 

 אהבה שלא התאפקה וחיפשה

C            G    D           G 

 אז בא השכן ועשה לה טובה

 

G      C  G  C    G     D   G 

 ה  ה  הכיצד את אוכלת מהצד

G      C  G  C    G     D   G 

 ה  ה  הכיצד את אוכלת מהצד

 

G                   C        G 

 ונולד לנו בן תשעה חודשים

C      G      D       G 

 קטן וחמוד ודומה לשכן

G                          C        G 

 אז באו אורחים גם קרובי משפחה

C          G    D           G 

 אותם לדירה הסמוכה הפניתי

 

G      C  G  C    G     D   G 

 ה  ה  הכיצד את אוכלת מהצד

G      C  G  C    G     D   G 

 ה  ה  הכיצד את אוכלת מהצד

 

 

G                              C            G 

 באמצע המסיבה שלהם נגמר להם הביסלי

C                G    D              G 

 אותי אם יש שאלו דפקו אצלי בדלת

G                             C            G 

 אפילו שכן היה לי אמרתי להם שאין לי

C                  G              D           G 

 לדעת ממי לבקש כי יש פתגם שאומר צריך

 

G      C  G  C    G     D   G 

 ה  ה  הכיצד את אוכלת מהצד

G      C  G  C    G     D   G 

 ה  ה  הכיצד את אוכלת מהצד

 

G                        C             G 

 העולם נוהג על פי אותו מוסר השכל

C            G              D     G 

 ומקל יש מוסר ויש שיטה יש גזר

G                            C          G 

 נכון שלא כולם דומים ולא כולן דומות

C                   G         D           G 

 יומו אבל תראו יבוא היום כל כלב ביג'י

 

G      C  G  C    G     D   G 

 ה  הכיצד את אוכלת מהצדה  

G      C  G  C    G     D   G 

 ה  ה  הכיצד את אוכלת מהצד

 

   



 107עמוד 

 

 אביב גפן  -אולי  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

D2              D+7  G  Gm 

 וכואב  זה רק מתחזק והולך

D2      D+7  G  Gm 

 מסוכסך קשה עם הלב

 

Em         Gm 

 אני חושב אולי

         D               Em7 

 אני אוהב אותה יותר מדי

G     A             D      A 

 פנס בודד בתוך רחוב אהבה

 

D2         D+7         G     Gm 

 ואם תראו ילדה עם עיניים איילה

D2     D+7      G         Gm 

 תמסרו שאני עוד מחפש אותה

 

Em         Gm 

 אני חושב אולי

         D               Em7 

 אני אוהב אותה יותר מדי

G     A             D      A 

 פנס בודד בתוך רחוב אהבה

Em         Gm 

 אני חושב אולי

         D               Em7 

 אני אוהב אותה יותר מדי

G                A              D             A 

 ליעד שהיא תחזור א ולא אפסיק לשיר לה

         G     Gm           D 

 היא יודעת         והיא יודעת 

 



 108עמוד 

 

 הפרויקט של עידן רייכל  -אולי הפעם  
 מילים ולחן : עידן רייכל

 

 Eb  Ab DØ   G  Cm  DØ  G(4-3)פתיחה : 

 

Cm    Cm/Bb   F/A 

 יישאר    הפעם    אולי 

DØ       G           Cm 

 הבחור שאותו אני אוהבת

Cm         Cm/Bb   F/A 

 את כל כוחי ואתן לו את ליבי

DØ          G         Cm 

 בדלת    ויכנס    שיבוא 

 

Eb                     Ab 

 אנשים עוברים בדרך לידי

DØ                G 

 אנשים עוברים בלילה ובבוקר הם הולכים

Cm         Cm/Bb   F/A 

 אנשים קשים מדי בשבילי

DØ      G     Cm 

 אז היום  היום אני עוזבת

 

Cm    Cm/Bb   F/A 

 יישאר    הפעם    אולי 

DØ  G         Cm 

 הבחור שאותו אני אוהבת

Cm         Cm/Bb   F/A 

 את כל כוחי ואתן לו את ליבי

DØ  G         Cm 

 בדלת    ויכנס    שיבוא 

 

Eb                     Ab 

 אנשים עוברים בדרך לידי

DØ                   G 

 עוצרים לרגע מסתכלים ואז הולכיםאנשים 

Cm         Cm/Bb   F/A 

 אנשים קשים מדי בשבילי

DØ      G     Cm 

 אז היום  היום אני עוזבת

 

Eb                                  Ab 

 אני בוכה לילות שלמים עלייך ועלי

                    DØ 

 איך שלא עכשיו על איך שפעם ועל

G              G/F 

 כשמתנפץ חלום של סתיו

Cm         Cm/Bb   F/A 

 על איך רציתי ואתה לא

DØ              G      Cm    Cm/D 

 על איך שהיא ואיך אני לא

Eb                                  Ab 

 אני בוכה לילות שלמים עלייך ועלי

                    DØ 

 איך שפעם ועל איך שלא עכשיועל 

G              G/F 

 כשמתנפץ חלום של סתיו

Cm         Cm/Bb   F/A 

 על איך רציתי ואתה לא

DØ              G      Cm 

 על איך שהיא ואיך אני לא

 

 Eb  Ab DØ   G  G/Fמעבר : 

 

Cm         Cm/Bb   F/A 

 על איך רציתי ואתה לא

DØ              G      Cm 

  על איך שהיא ואיך אני לא



 109עמוד 

 

 עמיר בניון  -  אולי הפעם
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 Fm  Fm/Eb  Db+7  Cפתיחה : 

 

Fm              C    Db       Ab 

 שארייך אבוא להיאולי הפעם אל

        Bbm     Fm         Eb         Db 

 אולי הפעם כשאשוב לא אלך ממך יותר

        C        Fm   Fm/Eb    Db+7   C 

 לא אלך ממך יותר

Fm              C    Db       Ab 

 שאריאולי הפעם אלייך אבוא לה

        Bbm     Fm         Eb         Db 

 אולי הפעם כשאשוב לא אלך ממך יותר

C4                    C 

 שוב לך אומר אני כאן

Db 

 ויחד נאהב כל הזמן

C4                C        Fm 

 לו רק תתני לי סימן שנסתדר

 

C              Fm        Bbm       Fm 

 הלוואי ולא הרגשתי את חוזק אהבתך

C             Fm    Db            C 

 הלוואי ולא ידעתי איך בער אז ליבך

              Fm   Fm/Eb    Db   C 

 כשהלכתי ממך

 

 Fm  Fm/Eb  DØ  Dbמעבר : 

 

Fm     C             C    Db           Ab 

 אולי הפעם כשאת פנייך אראה אחרי שנים

    Bbm         Fm    Eb              Db 

 וליבי יבחין בינתיים לא אוכל עוד בלעדייך

 C           Fm      C     

 שאת לי לעולמים

Fm                     C    Db           Ab 

 אולי הפעם כשאת פנייך אראה אחרי שנים

    Bbm         Fm    Eb              Db 

 וליבי יבחין בינתיים לא אוכל עוד בלעדייך

C4             C 

 שאת לי אמונתי

 

Db 

 את לי עד יום מותי

C4                C        Fm 

 רק אז נוכל לנסות יחד לחיות

 

C              Fm        Bbm       Fm 

 הלוואי ולא הרגשתי את חוזק אהבתך

C             Fm    Db            C 

 הלוואי ולא ידעתי איך בער אז ליבך

              Fm   Fm/Eb    Db   C 

 כשהלכתי ממך

 

C              Fm        Bbm       Fm 

 הלוואי ולא הרגשתי את חוזק אהבתך

C             Fm    Db         C(4-3) 

 הלוואי ולא ידעתי איך בער אז ליבך

              Fm   Fm/Eb    Db   C 

 כשהלכתי ממך



 110עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -  אולי צריך לתת לזה עוד זמן
 מילים : אריק איינשטיין   לחן : יצחק קלפטר

 

G#m  G#m/F#  FØ 

G#m  G#m/F#  FØ 

 

G#m   G#m/F#   FØ 

 החיים                

          Bb7     Ebm  Ebm/Db 

 עוד לא חזרו למסלולם

CØ   AO 

 לא

 

C#m        C#m/B          BbØ 

 עדיין לא הגלידו      הפצעים        

C#m  F#m  F#m/E     G#(4-3) 

 אולי זה יישאר כבר לעולם         

E          E/Eb        C#m7  E/B  E/Bb 

 זמןאולי צריך לתת לזה עוד 

G#m   G#m/F#   FØ 

 ימים יגידו      מה יהיה           

Bdim                         Eb7(-9) 

 אולי צריך לתת לזה עוד זמן       

G#m   E/F# 

 זמן

 

B                                      E 

 השמש הגדולה מופיעה תמיד בזמן

      F#          F#7      E             B 

 הגשמים גם הם בסדר יורדים הם בעיתם

    E          E/Eb              C#m7   E/B 

 עולם כמנהגו נוהג שוקק בעצלתיים

     C#m      C#m/B           Bbm7   Eb7 

 זועק אל השמיים        אבל משהו בלב 

 

 G#m   G#m/F#   FØ 

 החיים                

 

 Bb7  Ebm  Ebm/Db  CØ  AOמעבר : 

          C#m  C#m/B  BbØ 

          C#m  F#m  F#m/E  G#(4-3) 

          E  E/Eb  C#m7  E/B  E/Bb 

          G#m  G#m/F#  FØ 

          Bdim  Eb7(-9)  G#m  E/F# 

 

B                          E               C#m 

 בקצה המנהרהרחוק יום אחד ראינו אור 

    F#         F#7       E             B 

 נקודה קטנה זוהרת מאירה באש קטנה

     E           E/Eb              C#m7   E/B 

 מסרבים להאמין       התקרבנו לאיטנו

     C#m           C#m/B            Bbm7   Eb7 

 שרים אשרי המאמין     מלאכים עמדו בפתח

 

G#m   G#m/F#   FØ 

 החיים                

          Bb7     Ebm  Ebm/Db 

 עוד לא חזרו למסלולם

CØ   AO 

 לא

C#m        C#m/B          BbØ 

 עדיין לא הגלידו      הפצעים        

C#m  F#m  F#m/E     G#(4-3) 

 אולי זה יישאר כבר לעולם         

E          E/Eb        C#m7  E/B  E/Bb 

 לתת לזה עוד זמןאולי צריך 

G#m   G#m/F#   FØ 

 ימים יגידו      מה יהיה           

Bdim                         Eb7(-9) 

 אולי צריך לתת לזה עוד זמן       

G#m   G#m/F#    FØ 

 זמן

 

G#m  G#m/F#  FØ  G#m 

  



 111עמוד 

 

 נעמי שמר  -אומרים ישנה ארץ  
 שמרמילים : שאול טשרניחובסקי   לחן : נעמי 

 

C        G           Am 

 ארץ שכורת שמש אומרים ישנה ארץ

Dm6      Am   Dm6     Am G C 

 איפה אותה שמש אותה ארץ איה

C        G         Am    Em   Fm7 

 עמודיה שבעה אומרים ישנה ארץ

Dm          Am Dm      Am E Am 

 צצים על כל גבעה כוכבי לכת שבעה

C     G  Am Em F          Em Am 

 כוכבי אותה גבעה איפה אותה ארץ

C     G  Am Em F    G7  C 

 יגיד לי הנתיבה ינחנו דרך מי

 

C        G           Am 

 מדברות וימים כבר עברנו כמה

Dm6      Am   Dm6     Am G C 

 כוחותינו תמים כמה כבר הלכנו

C        G         Am    Em   Fm7 

 טרם הונח לנו כיצד זה טעינו

Dm          Am Dm      Am E Am 

 אותה לא מצאנו ארץ שמש אותה

C     G  Am Em F          Em Am 

 ודאי ניטל זיוה אולי כבר איננה

C     G  Am Em F    G7  C 

 אדוני לא ציווה בשבילנו דבר

 

C        G           Am 

 ארץ שכורת שמש אומרים ישנה ארץ

Dm6      Am   Dm6     Am G C 

 איפה אותה שמש ארץ איה אותה

C        G         Am    Em   Fm7 

 עמודיה שבעה אומרים ישנה ארץ

Dm          Am Dm      Am E Am 

 צצים על כל גבעה לכת שבעה כוכבי

C     G  Am Em F          Em Am 

 כל אשר איש קיוה ארץ בה יתקיים

C     G  Am Em F    G7  C 

 פגע בו עקיבא הנכנס נכנס כל

 

C        G           Am 

 שלום לך רבי שלום לך עקיבא

Dm6      Am   Dm6     Am G C 

 איפה המכבי הקדושים איפה הם

C        G         Am    Em   Fm7 

 אומר לו הרבי עונה לו עקיבא

Dm          Am Dm      Am E Am 

 י  ב  כ  מ  ה  אתה  קדושים כל ישראל

C     G  Am Em F          Em Am 

 כוכבי אותה גבעה איפה אותה ארץ

C     G  Am Em F    G7  C 

 יגיד לי הנתיבה דרך מי ינחנו

 

C        G           Am 

 ארץ שכורת שמש אומרים ישנה ארץ

Dm6      Am   Dm6     Am G C 

 איפה אותה שמש ארץ איה אותה

 

     

 
 

     



 112עמוד 

 

 שלמה ארצי  -  אומרים ישנה ארץ
 מילים : שאול טשרניחובסקי   לחן : שלמה ארצי

 

Em                  Bm            Em 

 ארץ שכורת שמש ישנה ארץ אומרים

Em                D7         G  E7 

 איפה אותה שמש איה אותה ארץ

                    Am  Em    Am  Em 

 עמודיה שבעה ארץישנה  אומרים

                 C     Bm          Em 

 צצים על כל גבעה שבעה כוכבי לכת

 

G             D     G          D 

 ודאי ניטל זיוה איננה אולי כבר

G             D     C          Em 

 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

G             D     G          D 

 ודאי ניטל זיוה איננה אולי כבר

G             D     C          Em 

 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

Em                  Bm            Em 

 פגע באח בהיגמלו הנכנס נכנס כל

Em                D7         G  E7 

 ואור לאיש וחם לו פורש אליו שלום

                    Am  Em    Am  Em 

 כוכבי אותה גבעה ארץ אותה איה

                 C     Bm          Em 

 יגיד לי הנתיבה מי ינחנו דרך

 

G             D     G          D 

 ודאי ניטל זיוה איננה אולי כבר

G             D     C          Em 

 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

G             D     G          D 

 ודאי ניטל זיוה איננה כבראולי 

G             D     C          Em 

 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

 

Em                  Bm            Em 

 מדברות וימים כבר עברנו כמה

Em                D7         G  E7 

 תמים כוחותינו כבר הלכנו כמה

                    Am  Em    Am  Em  

 טרם הונח לנו זה טעינו כיצד

                 C     Bm          Em 

 מצאנו אותה לא אותה ארץ שמש

 

G             D     G          D 

 ודאי ניטל זיוה איננה אולי כבר

G             D     G          D 

 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו

G             D     G          D 

 ודאי ניטל זיוה ננהאי אולי כבר

G             D     C          Em 

 אדוני לא ציווה דבר בשבילנו
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 משינה  -  אופטיקאי מדופלם
 מילים ולחן : שלומי ברכה

 

Gm  Eb  Am    F   Gm   Eb  Am  F 

 גם    אופטיקאי    מדופלם

Gm  Eb  Am    F   Gm   Eb  Am  F 

 ה ו ל ך בקיץ    אל הים     

Gm  Eb  Am 

 אבל בחורף קר         

E      F              D 

 הים כל כך אכזר

 

Gm  Eb  Am    F   Gm   Eb  Am  F 

 כן כן החורף מתסכל

Gm  Eb  Am    F   Gm   Eb  Am  F 

 אין שמש גשם יש רק צל

Gm  Eb  Am 

 אולי נפלה טעות        

E      F              D 

 קשיים בחקלאות טעות

 

Gm  Eb  Am    F   Gm   Eb  Am  F 

 רוצה לכבוש את העולם    

Gm  Eb  Am    F   Gm   Eb  Am  F 

 רוצה לברוח כמו כולם     

Gm  Eb  Am 

 לרומא או מרוקו         

E      F              D 

 אולי לטוקיו גם

 

Gm  Eb  Am    F   Gm   Eb  Am  F 

 אני ממשיך לחיות סתם כך

Gm  Eb  Am    F   Gm   Eb  Am  F 

 כך -והעולם תמיד נראה יפה כל 

Gm  Eb  Am 

 אז למה זה כדאי        

E      F              D 

 מספיק עם זה ודי
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 אביב גפן  -אופק ילדותי  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 D  D+7  D7  G6/D  Gm6/D  Dפתיחה : 

            D  D+7  D7  G6/D      Gm6  D 

 

D                  D+7  D7            G6/D 

 את הג'ינס עם החורים בוא ניקח את התרמיל

Gm6/D                   D 

 שנקרעו בזמנים הכי יפים

D            D+7     D7          G6/D 

 בה שחיממההלל בוא ניקח את העצים

Gm6/D                   D 

 כל כך הרבה לילות קרים

 

A6/9             Cm7/G 

 אנחנו מתרחקים אנחנו מתרחקים

Gm9                     FO 

 עם השניםאנחנו מתרחקים 

      C             F+7    Dm  G    C      C# 

 ילדותי לאופק  לו יכולתי לחזור לשם

 

D           D+7       D7        G6/D 

 וניכנס זה כיף נורא שק שינה'בוא ניקח ת

Gm6/D                 D 

 ונביט יחדיו אל הזריחה

D             D+7  D7            G6/D 

 ונעשן עד שנרגיש בוא ניקח את החשיש

Gm6/D         D 

 את הכוכבים

 

A6/9             Cm7/G 

 אנחנו מתרחקים אנחנו מתרחקים

Gm9                     FO 

 עם השניםאנחנו מתרחקים 

      C             F+7    Dm  G   A 

 ילדותי לאופק  לו יכולתי לחזור לשם

A6/9             Cm7/G 

 אנחנו מתרחקים אנחנו מתרחקים

Gm9                     FO 

 עם השניםאנחנו מתרחקים 

      C             F+7    Dm  G   D 

 ילדותי לאופק  יכולתי לחזור לשםלו 

 

D   D+7   D7   G6/D   Gm6/D    D 

 לאופק ילדותי                                     
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 אביב גפן  -  אור הירח
 מילים ולחן : אביב גפן

 

(E       )A           Am 

 כשאלוהים ברא ת'חושך

       E         F#7/4-3 

  הוא ברא לנו ירח

A             Am      E 

 שיראו איך אנחנו בודדים

       A           Am 

 את הירח שם גבוה

E         F#7/4-3 

 שלא נוכל לנגוע

      A      Am     E   

 ויש כמה שעדיין מנסים

 

A         G#4   G# 

 ילדים מתעופפים

A                     B 

 כדורים כחולים סגולים

   E          A            E     C 

  והאור שמלווה אותו צונח

            E     E7     A      C#dim 

 זה אור הירח

 

(E       )A           Am 

 כשאלוהים ברא ת'חושך

       E         F#7/4-3 

  הוא ברא לנו ירח

A             Am      E 

 שיראו איך אנחנו פוחדים

       A           Am 

 הירח שם גבוהאת 

E         F#7/4-3 

 שלא נוכל לנגוע

      A      Am     E 

 ויש כמה שעדיין מנסים

 

A         G#4   G# 

  הילדים נעלמים

A                 B 

 עמודים בעיתונים

   E          A            E     C 

 והאור שמלווה אותו צונח

            E     E7     A      C#dim 

  זה אור הירח

 

A         G#4   G# 

 הילדים במשברים

A                     B 

 ההורים כחולים סגולים

   E          A            E     C 

 והאור שמלווה אותו צורח

            E     E7     A      C#dim 

 זה אור הירח

 

 זה רק אור הירח
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 אמיר דדון  -  גדולאור 
 אמיר דדוןולחן : מילים 

 
 Eb Ab Cm Bb4 Gmפתיחה : 

 
      Fm7       Ab       Gm   Eb          Ab  Gm 

 ואם היה  לי קצת עצוב     אולי למדתי מזה משהו חשוב
Gm  Ab  Bb4     Cm                    Ab 

 כי בסוף כשזה נגמר    יש סיבה לכל דבר
 

          Fm7       Ab          Gm  Eb       Ab       Gm 
 לבד בתוך    כל הטירוף    אני חושב    איך שהזמן יכול לעוף

Bb4     Cm                    Ab 
 אבל בסוף כשזה נגמר    יש סיבה לכל דבר

 
                  Ab                      Eb 

 אור גדול מאיר הכל    ויותר כבר לא צריך לשאול
Bb4                   Cm     

 אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות
              Cm                      Ab 

 להתחיל הכול מהתחלה   כמו לנשום בפעם הראשונה
Eb      Ab            Bb4 

 אני כאן אני לא מתבזבז יותר
 

 Ab Gm מעבר:
 

       F4       Ab         Gm   Eb         Ab  Gm 
 ר      לכל אחד  יש את הדרך לעבורואם יכולתי רק לזכו

Bb4     Cm                    Ab      
 אבל בסוף כשזה נגמר   יש תשובה לכל דבר
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 הדורבנים  -אור כחול  
 מילים : עידו אופק   לחן : גיא מזיג

 

 Bb+7  F+7  Bb6פתיחה : 

            Am9  F+7  Am9  F+7 

            Am9  F+7  Am9  F+7 

 

Am9                F+7 

 יש לי אור כחול ומכנסי קורדורה

Am9          F+7 

 כשאני בגרוב הקצב זז אחורה

Am9               F+7 

 לימים טובים עם בחורות בנעליים

Am9                F+7          

 עקבים גבוהים חצאיות בצבע מים

 

 Bb+7  F+7  Bb6מעבר : 

           Am9  F+7  Am9  F+7 

 

Am9       F+7 

 שם ברחבה אני רואה רגליים

Am9           F+7 

 של אחת שווה ומתקרב בינתיים

Am9      F+7 

 יש בנוחיות די מקום לשנינו

Am9        F+7                           Bb+7 

 זו ההזדמנות ומה כבר יעמוד בינינו

 

F+7  Em7         Bb+7 

 יופי לרקוד איתה זה יופי      

F+7  Em7        Am7 

 אצלה הקצב בא עם אופי         

F+7  Em7      Am7       Bb+7   F+7  Bb6 

 אבל בסוף אלך לישון לבד         

 

 Am9  F+7  Am9  F+7מעבר : 

           Am9  F+7  Am9  F+7 

 

Am9             F+7 

 לילה שטוף זיעה המוזיקה מושכת

Am9       F+7 

 זזים לצלילי מתכתוכולם 

Am9           F+7 

 בוא איתי לישון לי לוחשת לאוזניים

Am9           F+7 

 ואורות ניאון נדלקים לה בעיניים

 

F+7  Em7         Am7 

 לרקוד איתה זה יופי יופי      

F+7  Em7        Am7 

 אצלה הקצב בא עם אופי         

F+7  Em7      Am7       Bb+7 

 אבל בסוף אלך לישון לבד         

 

F+7  Em7         Am7 

 להיות איתך זה לא נורמלי         

F+7  Em7           Am7 

 זה משהו אן קונבנציונלי          

F+7  Em7          Am7       Bb+7 

 תמיד בסוף הולכים לישון לבד         

 

 D  Bm  D  Bm  D  Bm  D  Bmמעבר : 

           D  Bm  D  Bm  D  Bm  D  Bm 

 

F+7  Em7         Am7 

 לרקוד איתה זה יופי יופי      

F+7  Em7        Am7 

 אצלה הקצב בא עם אופי         

F+7  Em7      Am7       Bb+7 

 אבל בסוף אלך לישון לבד         

 

F+7  Em7         Am7 

 זה לא נורמלי הלהיות אית         

F+7  Em7           Am7 

 זה משהו אן קונבנציונלי          

F+7  Em7          Am7       Bb+7 

 תמיד בסוף הולכים לישון לבד         

 

 F+7  Bb6  Am9סיום : 
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 ית גשר הירקוןישליש  -  אותך
 מילים : אורי אסף   לחן : יגאל גורדון

 

Dm Bb      Gm         Dm 

 לעת ערביתאותך נזכרתי בך 

Dm Bb       C7         F 

 אותך שקעה חמה כמו תמיד

F#°7  Gm         A7  Dm 

 פרחים הפכו צהוב לארגמן  ראשי

Bb Bbm    F   Dm7  C7 F 

 לעננים   שבועת לבי      סיפרו 

F#°7       Gm         A7    Dm 

 פרפר פרפר קטן הייעל גביע פיך     

Bb      Dm    A7 D 

 ם י נ ש ו ש  רוחף בין 

 

Dm Bb      Gm         Dm 

 אותך ביתך הקט שכן מול ים

Dm Bb       C7         F 

 אותך היה שם עץ פריו כדם

F#°7      Gm         A7  Dm 

 צל ענפיו היה מסתור ללב ביישן

Bb Bbm    F   Dm7  C7 F 

 שלחש לך בין עלים          לילד 

F#°7      Gm         A7    Dm 

 פרפר פרפר קטן הייעל גביע פיך 

Bb       Dm   A7 D 

 ם י נ ש ו ש  רוחף בין 

 

Dm Bb    Gm      Dm 

 אותך גלי הים הרסו ביתך

Dm Bb         C7          F 

 אותך רוחות קדים השכיחו שמך

F#°7     Gm       A7  Dm 

 האגדות עזבו כמוך ענפי הגן

Bb Bbm    F   Dm7  C7 F 

 נשאר חרוט על הגזעים    רק סוד

F#°7  Gm                A7    Dm 

 פרפר פרפר קטן הייעל גביע פיך     

Bb      Dm    A7 D 

 ם י נ ש ו ש  רוחף בין 

 

     
 

     



 119עמוד 

 

 משינה  -  אז למה לי פוליטיקה עכשיו
 מילים ולחן : שלומי ברכה

 

Gm                         Bb 

 סים בתוך מסגדשכירים של חרב מתכנ אלפי

Dm                           F 

 הם מדברים עליי אך לא איתי

Gm                         Bb 

 ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגד

Dm                           F 

 סיפרה אישתו של בן של אחותי

Bb Dm F     Bb Dm F 

 אהה   אחותי אהה   אחותי

 

Gm                         Bb 

 שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפילה

Dm                           F 

 לפתור את המצב הנוכחי

Gm                         Bb 

 יורק המציאו זן חדש של מחלה-בניוו

Dm                           F 

 ואיש אחד טוען שהוא אחי

Bb Dm F     Bb Dm F 

 אחי  אהה       אהה   אחי

 

Gm                  Bb 

 שיקרתי שאמרתי שהכל כל כך נפלא

G#                    Cm 

 כי שום דבר בעצם לא היה נכון

Gm                  Bb 

 גם הכדור שלנו שהפך למרובע

Dm            C Dm             C 

 שכח שהוא עגול שכח שהוא עגול

Cm             D 

 ולרוקנרעסקי ה

 

Gm                         Bb 

 ן פרנסיסקו הגשרים זקוקים להחלמהבס

Dm                           F 

 ברוסיה עוד אסון של רכבות

Gm                         Bb 

 ההמונים הפילו בברלין את החומה

Dm                           F 

 ולי ולך נותר רק לקוות 

Bb Dm F     Bb Dm F 

 אהה לקוות    אהה לקוות

 

Gm                  Bb 

 שיקרתי שאמרתי שהכל כל כך נפלא

G#                      Cm 

 כי שום דבר בעצם לא היה נכון

Gm                  Bb 

 גם הכדור שלנו שהפך למרובע

Dm            C Dm             C 

 שכח שהוא עגול שכח שהוא עגול

Cm             D 

 אני ברוקנרול

 

Gm      Bb                     Dm         F 

 ה אבן ברמאללה סוטה ממסלולה לולהלמ

Gm      Bb                     Dm         F 

 ה אבן ברמאללה סוטה ממסלולה לולהלמ

    Bb          Dm F 

 את וגם אני בתוך ארגז

    Bb          Dm F 

 קדת במרכזרושר ואת 

 

Gm                  Bb 

 שיקרתי שאמרתי שהכל כל כך נפלא

Ab                    Cm 

 ירים של חרב מתכנסים בתוך האפילהשכ

Gm                  Bb 

 יורק המציאו זן חדש של מחלה-בניוו

Dm            C       Dm             C 

 אמרגיש כל כך נפלא מרגיש כל כך נפל

Dm            C Cm             D 

 אנחנו עם סגולה אנחנו עם סגולה

Gm                        Dm 

 אז למה לי פוליטיקה עכשיו
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 הדורבנים  -  72אח, איזה בוקר 
 מילים: עידו אופק   לחן: אייל מזיג

 

 ]ארבע תיבות תופים[

Dm  Dm  Dm/F  Am 

Dm  Dm  Gm  Am 

 

Dm                 F       Am 

 היי בן אדם נא הבט לצדדים  

Em                   Gm   D 

 ראה מה רוחש מסביבנו חבר

Em            Bm 

  גלי גלים הנראים באוויר  

E   E/F#   Bm 

  נמוך כיאה תדר 

Em              Bm 

 כאן במדבר הרחוק מכל עיר 

B°7    B°7/A  F#m   B 

  נאה   ח, איזה בוקר א

 

 E     A         E         A 

 ואם נטייל אל קצה של קצהו

        E       A       G#m 

  של שביל המוביל אל קצה של קצה

D#m             F#m   F#m/E 

 וקודש  אזי נלגום טיפת קסם    

F#m/Eb    G#   C#m 

 אח, איזה בוקר יפה     

C  C/Bb  A    Dm  Dm  Dm-Bb 

  אאאאחח,  בוקר יפה

 

D#m                F#     Bbm 

  אל לב ליבה של הילולת חורש   

Fm                  G#m    Eb 

  נשוב נשתחל אל בינות מקולים

Fm            Cm 

  פעמות זעם יכו בחזנו  

F    F/G    Cm 

  תדר עמוק שכזה

Fm               Cm 

  אוהלינואור אז יפציע מזרח 

G#       G#/D  Gm   C 

  אח, איזה בוקר הוזה 

 

 

  

 

 

 

 

 

  F    Bb     F          Bb 

 בלב האבק עדרים אלי חופש

 F      Bb     Am 

 יפים כיפות במחול מטלטל

Em               Gm    Gm/F 

 בל יעצרונו גם כוחות האופל  

Gm/E      A     Dm 

  אח, איזה בוקר סטל   

C#   C#/B  Bb    D#m  D#m  D#m-B 

 אאאאאחח,     בוקר סטל

 

Em  Em  G  Bm  F#m  F#m  Am  E 

F#m  F#m  C#m  C#m  F#m  G#  C#m  C#m 

F#m  F#m  C#m  C#m  Eb  Eb  G#m  C# 

 

  F#     B         F#          B 

 תכול רקיע גוניצבעי אדמה מול 

  F#      B      Bbm 

 אופק נושםבלאט יהפכו לקו 

Fm              G#m  G#m/F# 

 ירקיע      עד לב שמיים קולנו

G#m/F    Bb    D#m 

 אח איזה בוקר קוסם    

B7/A - B7/Bb - B7         Em  Em  Em  Em 

 בוקר יפה ,            חאאאאחא    
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 אריק איינשטיין  -אח מילת מפתח  
 לחן: יהודה פוליקר   מילים: אהוד מנור

 

 F#mפתיחה:

 

F#m                     Bm      F#m 

 לי נתת את חייך כשנתתי לך שעה,

F#m                     Bm      F#m 

 את נתת לי חיוך כשנתתי לך דמעה,

D                C#   D          C# 

 לפנייך, לפני,     ושכחתי את ימי  

 

Bm              F#m 

 אח, איך קולי נאנח

C#               F#m 

 אח איזה קסם בינינו מונח

Bm              F#m 

 אך כמה טוב לי ורך

C#               F#m 

 חדר סגור שוב נפתח

 

F#m                     Bm      F#m 

 את קרבת את שפתי, כשנגעתי בכתפך

F#m           Bm      F#m 

 התגבר בתוכי, והרעד בגופך

D                C#   D          C# 

 בידייך, בידי,     ועצמתי את עיני   

 

Bm              F#m 

 אח, איך קולי נאנח

C#               F#m 

 אח איזה קסם בינינו מונח

Bm              F#m 

 אך כמה טוב לי ורך

C#               F#m 

 חדר סגור שוב נפתח

Bm       F#m     Bm          F#m 

 אין מילה בתנ"ך  שבי צומח לתאר מה

Bm                 F#m 

 אח היא מילה, כן מילת מפתח

G    C#    F#m 

 איתך    ני  כשא

 

F#m                     Bm      F#m 

 זה גם את זה גם שנינו, את יודעת שאני

F#m                     Bm      F#m 

 כל השאר לא חשוב, זה בינך וזה ביני

D                C#   D            C# 

 ונולדנו מחדש,     והלב היה נרגש   

 

Bm              F#m 

 אח, איך קולי נאנח

C#               F#m 

 אח איזה קסם בינינו מונח

Bm              F#m 

 אך כמה טוב לי ורך

C#               F#m 

 חדר סגור שוב נפתח

 

Bm       F#m     Bm          F#m 

 אין מילה בתנ"ך  לתאר מה שבי צומח

Bm                 F#m 

 אח היא מילה, כן מילת מפתח

G    C#    F#m 

 איתך    ני--כשא
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 איפה הילד  -אחד אלוהים  
 מילים ולחן: חמי רודנר

 

C            F    G             F 

 אחד אלוהים   מביט מלמעלה

C       F     G             F 

 אחד שטן   מסתובב לו למטה

C          F    G               F 

 הרבה אנשים  גרים שם למטה

C                F    G         F 

 לחלקם יש צרות  חלקם ערבים

 

C         F     G         F 

 כמה גנרלים כולם חיילים

C         F      G      F 

 עיתונאים  פוליטיקאים 

C           F       G           F 

 אוהבים לאכול נוהגים לשקר

C            F    G             F 

 אופקיהם צרים אנשים קטנים

 

Am               C 

 ועכשיו הם פתאום שואלים

       Am              F 

 איך קרה שנפלו השמים

Am          C                    F 

 בהרים שהיו אולי לשתות בהן מחפשים

    G#              Bb       C 

 נשאר בהן   לשתות בהן מים

 

C           F    G       F 

 פתאום המצב נהיה פטאלי

C          F     G             F 

 העם התגייס העם משפחה אחת

C            F    G             F 

 הכהן ברך וצחק כולנו צחקנו איתו

C                    F    G        F 

 צחקנו איתו הא איך

 

C       F    G       F 

 היו יריות וכמה פצצות

C                    F           G             F 

 הייתה מלחמה ביולוגית וכימית משהו טוטאלי

C         F                       G                F 

 ברחובות מופצצים וצמאים למיםאנשים הלכו 

 

Am               C 

 ועכשיו הם פתאום שואלים

       Am              F 

 איך קרה שנפלו השמים

Am          C               F 

 מחפשים בהרים שהיו אולי לשתות בהן

G#          Bb 

 נשאר בהן   לשתות בהן מים

 

Am  C  Am       F 

 השמיםשנפלו             

Am                 C              F 

 מחפשים בהרים שהיו אולי לשתות בהן

    G#              Bb                   C 

 נשאר בהן   לשתות בהן מים
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 עמיר בניון  -אחד מי יודע  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 A  Bb  Aפתיחה : 

 

A             Bb    A      F#m   E 

 ברחת ואין רודף ואין שום רגע עודף

A2                        E 

 עמוד כפוף עמוד לתפילה

                            Am     Dm   Am 

 נחש עירום ומהיר בזחילה בעורפך נושף

A             Bb    A      F#m   E 

 נפלת ואין מפיל ואין שום צל מאפיל

A                        E 

 זה לא שייך לך בן אדם

                            Am           Dm   Am 

 לבוש גלימה מעפר ונדהם אותך יש מי שיציל

 

Am  E  Am  Dm  Am 

 א   חד   מי     יוד    ע  

Am  E  Am   Dm  Gm  Dm 

 א   חד   מי      יו     ד        ע  

Am  E  Am  Dm   E  Am 

 א    ני    יו     דע    א    ני  

 

A              Bb    A      F#m    E 

 נשכחת ואין עובר ואין עוד מי שזוכר אותך

A                        E 

 אם זה אתה אז אני אזכר

                                 Am       Dm   Am 

 יש לי בלב עוד סימן של היכר שלא היית מוכר

 

Am  E  Am  Dm  Am 

 א   חד   מי     יוד    ע  

Am  E  Am   Dm  Gm  Dm 

 א   חד   מי      יו     ד        ע  

Am  E  Am  Dm   E  Am 

 א    ני    יו     דע    א    ני  

 

Am  E  Am  Dm  Am 

Am  E  Am   Dm  Gm  Dm 

Am  E  Am  Dm   E  Am 

 

Am  E  Am  Dm  Am 

 א   חד   מי     יוד    ע  

Am  E  Am   Dm  Gm  Dm 

 א   חד   מי      יו     ד        ע  

Am  E  Am  Dm   E  Am 

 א    ני    יו     דע    א    ני  
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 מתי כספי  -  אחותי הקטנה
 מילים : אהוד מנור   לחן : מתי כספי

 

Em   Bm/E 

 

Am        Em       B7          Em 

 היא כמעט בת שנה   אחותי הקטנה

 Am    A#O  B7    C 

 קיבלתי אותה מהורי מתנה

G             C     AO      Dm 

 נה    כל היום יש אחותי הקטנה

 Am  Em  F#7       B7 

 אני מדברת והיא לא עונה

 

                 E  E        Bm(add9) 

 קוראים לה ליבי ליבי, ליבי, ליבי

          Am  B7  C#m(add11) 

 לי לי  לי לי  לי לי  לי והיא שלי

                 G#m  E             Bm/D 

 ליבי, ליבי, ליבי    קוראים לה ליבי

          Am  B7/A           Em  Em6  Em 

 לי לי  לי לי  לי לי  לי והיא שלי

 

Am       Em     B7     Em 

 ילדה משונהאחותי הקטנה היא 

Am        A#O  B7    C 

 בבוקר היא קמה תמיד ראשונה

G             C    AO      Dm 

 אחותי הקטנה היא נורא מסכנה

Am    Em   F#7       B7 

 אוכלת דייסה וגבינה לבנה

 

                 E  E        Bm(add9) 

 קוראים לה ליבי ליבי, ליבי, ליבי

          Am  B7  C#m(add11) 

 לי לי  לי לי  לי לי  לי והיא שלי

                 G#m  E             Bm/D 

 ליבי, ליבי, ליבי    קוראים לה ליבי

          Am  B7/A           Em  Em6  Em 

 לי לי  לי לי  לי לי  לי והיא שלי

 

Am6           Em 

 מחכה בפינה  אחותי הקטנה

Am6     A#O  B7       C 

 לטייל רק איתי בגינה    רוצה

G             C      Am6      Dm 

 אחותי הקטנה היא ממש קטנטנה

Am  Em  F#7       B7 

 בוכה וצוחקת ולא מבינה

 

    B7/Eb           E 

 קוראים לה ליבי        

E        Bm(add9) 

 ליבי, ליבי, ליבי

          Am 

 לי-והיא שלי

B7         C#m(add9) 

 לי-לי-לי-לי-לי-לי

                 G#m 

 קוראים לה ליבי

E          Bm(add9) 

 ליבי, ליבי, ליבי

          Am 

 לי  והיא שלי

B9             Em       C#m 

 לי-לי-לי-לי-לי-לי

    B7/Eb           E 

 קוראים לה ליבי        

E        Bm(add9) 

 ליבי, ליבי, ליבי

          Am 

 לי-והיא שלי

B7         C#m(add9) 

 לי-לי-לי-לי-לי-לי

                 G#m 

 קוראים לה ליבי

E          Bm(add9) 

 ליבי, ליבי, ליבי

          Am 

 לי-והיא שלי

B7  A#O      Em 

 לי-לי-לי-לי-לי-לי
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 אריק איינשטיין  -  אחינועם לא יודעת
 עברית : יהונתן גפן   מילים ולחן : רוב הקסלי

 

Gm               Eb 

 בעיניים עצומות שני סרטים ושתי צמות

F                           Bb 

 ל ילדה קטנה קטנהוסך הכ

Gm                  Eb 

 בשפתיים רקומות תות שדה עם חלומות

F                           Bb 

 ל ילדה קטנה קטנהוסך הכ

 

Am6   Em(add9) 

 יודעת כלום      היא לא

Am6   Em(add9) 

 יודעת כלום      לא את

Am6    Em(add9) Am6  Em(add9) 

 אההה              אחינועם

 

Gm                Eb+7 

 בחלון מול השדרה רקפות בשיערה

F                           Bb 

 לא לקטוף ילדה קטנה קטנה

Gm              Eb+7 

 יטה במדורה שטה הלאה בסירהמב

F                           Bb 

 רחוק רחוק ילדה קטנה קטנה

 

Am6   Em(add9) 

 יודעת כלום      היא לא

Am6   Em(add9) 

 יודעת כלום      לא את

Am6    Em(add9) Am6  Em(add9) 

 אההה              אחינועם

 

Gm             Eb+7 

 מקוויםמחייכת ענבים ואנחנו 

F                           Bb 

 ל ילדה קטנה קטנהוסך הכ

Gm               Eb+7 

 והחלומות יפים בין עלים וענפים

F                           Bb 

 לילה טוב ילדה קטנה קטנה

 

 היא לא יודעת...
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 הנשמות הטהורות  - אחכה לך 
 לחן: נתן כהן   מילים: דודו ברק

 

E  A7      Eº 

  אחכה לך  

          A7          Dm 

  כבה את כל אורות עירך

Bb         Gm  Eº   A7 

  ובוא אל הפינה שלנו

                      Dm 

  בין סדינים צחים ולבנים

 

E  A7      Eº 

  אחכה לך  

           A7        Dm 

  אסוף אותי אל תוכך   

 Bb      Gm  Eº   A7 

  הרחק בערפל שלנו

                 Dm   D7 

  בין עשן אדום ועננים

 

Gm  Eb   E7 Am      Cm  Gm 

  אחכה לך בקצה הערב, אחכה לך     

A7                         Dm  D7 

  שטה שטה לקראתך, אוהב 

Gm  Eb   E7 Am      Cm  Eº 

  בסוף הדרך ךאחכה ל ,אחכה לך     

Gm         A7         Dm 

  קח את הדמעה את הכאב  

 

E  A7      Eº 

  אחכה לך  

        A7           Dm 

  חרוט עמוק בתוך ליבך

   Bb       Gm   Eº   A7 

  את ספר הספרים שלנו

                Dm 

  שנכתב בסתר הסתרים

 

E  A7      Eº 

  אחכה לך   

          A7           Dm 

  לנשום עמוק את צווארך

Bb       Gm  Eº   A7 

  בתוך האהבה שלנו

                       Dm         D7 

  רק חדים חידות אך לא פותרים

 

Gm  Eb   E7 Am      Cm  Gm 

  אחכה לך בקצה הערב, אחכה לך     

A7                         Dm  D7 

  שטה שטה לקראתך, אוהב 

Gm  Eb   E7 Am      Cm  Eº 

  בסוף הדרך ךאחכה ל ,אחכה לך     

Gm         A7         Dm 

  קח את הדמעה את הכאב  

 

E  A7  Dm  Bb7  G  G 

 

F  Bb7      Fº 

  אחכה לך   

   Bb7        Ebm 

  להיאבק בתוך גופך

B          G#m   Fº   Bb7 

  וכך בשדה הקרב שלנו

                     Ebm       Eb7 

  את מותי למצוא איתך, אוהב

 

G#m  E   F7 Bbm    C#m  G#m 

  אחכה לך בקצה הערב, אחכה לך      

Bb7                    Ebm  Eb7 

  שטה שטה לקראתך, אוהב 

G#m  E   F7 Bbm      C#m Fº 

  בסוף הדרך ךאחכה ל   ,אחכה לך      

G#m         Bb7     Ebm 

  קח את הדמעה את הכאב    

 

G#m       Bb7      Ebm 

 קח את הדמעה את הכאב   
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 הדורבנים  -  אחלה בחלה
 מילים: אסי ישראלוף, גיא מזיג, אריק לוי ואורן ארזוני   לחן: אסי ישראלוף וגיא מזיג

 

 G  G  G4  D4פתיחה : 

 

    G 

 סבבה אגוזים  

   G4          D4 

 ג'ננה פיסטוקים  

G 

 קרחנות בוטנים  

      G4             D4 

 תזמין את החברים  

 Em 

 היום יהיה שמח

     F             F/A         D4     D 

 הזמנתי עוד אורח בן שבעים

 

Cmaj7  C   D4 

 והכל

                         G      G4   D4 

 יופי טופי, אחלה בחלה

 

    G 

 חוביזות בג'נין

   G4          D4 

 פלאברות עם יסמין

G 

 היום אוכלים חמין

   G4    D4 

 אני לא מאמין

Em 

 דידהאני ורוני י

     F             F/A         D4     D 

 נוסעים היום לבידיה בשלום

 

Cmaj7  C   D4 

 והכל

                         G      G4   D4 

 יופי טופי אחלה בחלה

Cmaj7  C   D4 

 והכל

                         G      G4   D4 

 יופי טופי, אחלה בחלה

 

   G 

 יא באבאתגיד לי יופי טופי, 

     G4                  D4 

 תגיד לי אחלה בחלה, יא אללה

   G 

 תגיד לי יופי טופי, יא באבא

     G4                  D4 

 תגיד לי אחלה בחלה, יא אללה

   G                                   G4    D4 

 תגיד לי אחלה בחלה, יא אללה

 

Cmaj7  C   D4 

 והכל

                         G      G4   D4 

 יופי טופי, אחלה בחלה

 

    G 

 כתבנו עוד מילים

   G4          D4 

 אכלנו עוד סרטים

    G 

 קרחנות בוטנים

   G4          D4 

 תבין מה שאומרים

Em 

 היום יהיה סבבה

        F         F/A         D4     D 

 חבק אותי, יא באבא, ונשיר

 

Cmaj7  C   D4 

 שהכל

                         G      G4   D4 

 יופי טופי אחלה בחלה

Cmaj7  C   D4 

 והכל

                         G      G4   D4 

 יופי טופי, אחלה בחלה
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 מופע הארנבות של דוקטור קספר  - אחלום לנצח 
 מילים ולחן: אורן ברזילי, שי להב וצביקה כהן

 

Am     C              F              G 

 זה לא שאני לבד אין אף אחד אין אף אחד

Am     C               F             G 

 זה לא שאני מודאג כולם דומים אצלי ביד

Am              C                   F 

 גם אם שוב אעצום את עיני השמש תזרח

G                            Am 

 ו כאן טוב גם בלעדיכולם יחי

Am           C             F 

 גם אם לא הייתי בכלל הבוקר יבוא

 

G                            G 

 העולם גדול מידי עלי העולם יפה מדי אולי

 

 Am F      C      G 

 אני אחלום לנצח       

Am F      C      G 

 אולי אחלום לנצח     

Am F      C      G 

 אני אחלום לנצח       

 

Am     C              F              G 

 זה לא שאני לבד אין אף אחד אין אף אחד

Am     C               F             G 

 זה לא שאני מודאג כולם דומים אצלי ביד

Am              C                   F 

 גם אם שוב אעצום את עיני השמש תזרח

G                            Am 

 כולם יחיו כאן טוב גם בלעדי

Am           C             F 

 גם אם לא הייתי בכלל הבוקר יבוא

 

G                            G 

 העולם גדול מידי עלי העולם יפה מדי אולי

 

 Am F      C      G 

 אני אחלום לנצח       

Am F      C      G 

 אולי אחלום לנצח     

Am F      C      G 

 אני אחלום לנצח       
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 שלמה ארצי  -אחרי הכל את שיר  
 מילים ולחן: שלמה ארצי

 

G#m7       G#m7 

 אחרי הכל את שיר

Bb7        G#m7 

 לא עוד בשר ודם

C#m        C#m 

 לא עוד אשה חיה

Eb7        C#m 

 אבל את שיר קיים

C#m    G#m7 

 והוא עטוף מילים

F#          B 

 מילים ומנגינה

C#m        E 

 וקצב מסויים

C#m             Eb           Bm    Bbm 

 \/ מעבר מהיר     אחרי הכל את שיר קיים

 

F#           G#m7 

 אז לפעמים כשקר לי

   E                  B          E   Eb 

 \מהיר / מעבר     בשקט מתיישב איתך

C#m 

 ושר בלי מילים

G#m7    E 

 לי     אני שר

Eb7                   D°7 

 אחרי הכל את שיר נכתב

 

F#               G#m7 

 כל המילים שאת לחשת בי

          E                        B                E    Eb 

 \/ מעבר מהיר   הן שיר עכשיו כל המילים שאת לחשת

  C#m          G#m7      E 

 בי     שחשת אוהבת ועוד מה

Eb7                   D°7 

 מילים מילים בשיר נכתב

 

 G#m7  C#m   G#m7  G#m7מעבר : 

             C#m    C#m   G#m7  Eb7 

 

G#m7       G#m7 

 אני קרוב בשיר

Bb7      G#m7 

 כמו הנשימה

      C#m 

 באהבה נפתח

Eb  C#m 

 מהונסיים ב

C#m   Eb 

 ונסיים במי

F#          B 

 אולי בך אולי בי

C#m      E 

 אולי בלי מילים

C#m             Eb           Bm    Bbm 

 \/ מעבר מהיר     אחרי הכל את שיר קיים

 

F#           G#m7 

 אז לפעמים כשקר לי

   E                  B          E    Eb 

 \/ מעבר מהיר     בשקט מתיישב איתך

C#m 

 ושר בלי מילים

G#m7    E 

 לי     אני שר

Eb7                   D°7 

 אחרי הכל את שיר נכתב

 

F#               G#m7 

 כל המילים שאת לחשת בי

          E                        B                E    Eb 

 \ / מעבר מהיר  הן שיר עכשיו כל המילים שאת לחשת

  C#m          G#m7      E 

 בי     שחשת אוהבת ועוד מה

Eb7                   D°7 

 מילים מילים בשיר נכתב
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 שמוליק קראוס  -אחרי עשרים שנה  
 מילים: יענקל'ה רוטבליט   לחן: שמוליק קראוס

 

Am 

 אחרי עשרים שנה

Am 

 את עוד מנגנת

Dm 

 גיטרה ישנה

E 

 את עוד מתכוונת

Am 

 מבין המיתרים

Am 

 לטוב שבשירים

E 

 עוד לא נכתב

 

Am 

 אחרי עשרים שנה

Am/G 

 שוב אינני ילד

Dm 

 תמו נעורי

E 

 שיבה זרקה במלך

Am 

 רק את עודך עימי

Am/G 

 איתך שוב אל עצמי

E 

 אני חוזר

 

C             G 

 עוד אותו הצליל

Gm         A 

 עוד אותו הטעם

Dm                  G        G7 

 שמור כמו יין יין טוב

 

Dm      F 

 מתנגנת בי

Fm       G 

 מנגינה בוקעת

C         Am 

 יאצבעותימבין 

E7               E 

 לכי לך אל הרחוב

 

Am 

 ושוב עולה השיר

Am 

 ושוב עד כלות הנפש

Dm 

 פרי געגועי

E 

 ימי רימון וגפן

Am 

 ורוח בי עוד שר

Am 

 אותו מיתררועד 

E 

 עשרים שנה

 

C             G 

 עוד אותו הצליל

Gm         A 

 עוד אותו הטעם

Dm                  G        G7 

 שמור כמו יין יין טוב

 

Dm      F 

 מתנגנת בי

Fm       G 

 מנגינה בוקעת

C         Am 

 יאצבעותימבין 

E7               E 

 לכי לך אל הרחוב

 

Am 

 שנהאחרי עשרים 

Am 

 היה היה לי רע

Dm 

 את שיר המעלות

E 

 האם אתה שומע

Am 

 אשיר עד יום מותי

Am 

 נושאת את תפילתי

E 

 המנגינה
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 יוני בלוך  - אחרי שאפרת התאבדה 
 לחן : יוני בלוך  ברק פלדמןמילים : 

 

  Dm  Am  D6(no3)  A7פתיחה :

 

Dm      Am D6(no3)  A7 

 אחרי שאפרת התאבדה

Dm     Am  D6(no3) A7 

 הלכתי לשבת באבן גבירול

Dm       Am  D6(no3) A7 

 ועוגה    קפה  הזמנתי 

Dm         Am  D6(no3) A 

 זה הכל

Dm      Am D6(no3)  A7 

 היה שם בחור עם פסנתר

Dm     Am D6(no3)      A7 

 לא שלו  שיר   שניגן והרס איזה

Dm      Am D6(no3)  A7 

 לי בראש שיר אחר ההי

Dm          Am D6(no3)  A 

 אבל לא...

 

Gm           Bb             Dm 

 אין לי כח לרצות לנסות להבין אותך

   F                    Bb 

 למחר לא יהיה יותר ק

  Eb                   Dm 

 מחר לא נהיה יותר כאן

 

  Dm  Am  D6(no3)  Aמעבר :

 

Dm      Am D6(no3)  A7 

 הביתה ודיחזרתי 

Dm     Am  D6(no3) A7 

 עשיתי מקלחת רציתי לצאת

Dm           Am  D6(no3) A7 

 אולי   חלמתי,   נרדמתי

Dm          Am D6(no3)  A 

 אני מת

Dm      Am D6(no3)  A7 

 כשקמתי היה כבר חשוך

Dm           Am  D6(no3) A7 

 אז שמתי את מה שנפל לרצפה

Dm      Am  D6(no3) A7 

 לרוץ     יצאתי   וככה

Dm          Am D6(no3)  A 

 בלי סיבה

 

Gm           Bb             Dm 

 אין לי כח לרצות לנסות להבין אותך

   F                    Bb 

 למחר לא יהיה יותר ק

  Eb                   Dm 

 מחר לא נהיה יותר כאן

 

Dm            Am 

 ואני    את        

D6(no3)         A7 

 ואני   את              

Dm            Am 

 ואני    את        

D6(no3)         A7 

 ואני   את              

 

Dm        Am D6(no3)  A7 

 אחר כך התחלתי לבכות

Dm           Am    D6(no3) A7 

 מעצמו  לחלחל   פתאום זה התחיל

Dm      Am  D6(no3) A7 

 רק ממך זה הכלולא 

Dm          Am D6(no3)  A 

 אני לא...

 

  Dm  Am  D6(no3)  Aסיום :
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 מתי כספי  -  אחרי שנסעת ) ואותך (
 מילים: שלמה גרוניך   לחן: מתי כספי

 

  -  C#m7-5 F#7  Bm  Bmפתיחה

 

Bm7  Bm       F#7  C#m7-5    

 אני חולם    ך  ת ו א ו

 G7      7#F     Bm 

 אני בוחר   ך   ת  ו  א

   D      C#dim 

 איתך אני יודע

Bm7  Bm   F#7  C#m7-5     

 חופשי  אני     שרק איתך

 

G             D       Ebdim 

 לבד אני מרגיש כאילו את

  Em  Bm    Cdim   Em 

 אבל כשאני   איתנו  היית 

F#7          Bm 

 שותק לי עם עצמי

           7G 7#F      Bm 

 אבל אינך     אז את איתי 

 

Bm7 Bm   F#7   C#m7-5 

 שותק איתך  י   נ  א  ו

G7    7#F   Bm 

 ולעצמי אני אומר

   D      C#dim 

 איתך אני יודע

Bm7  Bm  F#7  C#m7-5     

 עצמי  אני     שרק איתך

 

G             D   Ebdim 

 שלנו את  ואת כל המילים 

  Em  Bm    Cdim      Em 

 גם בלי שאני    היית שומעת

F#7            Bm 

 אומר לך את עצמי

    7G     7#F   Bm 

 אני רואה   אני נולד 

 

Bm7 Bm  F#7  C#m7-5   

 מקום אחר   את רואה

  G7   7#F   Bm 

 אני חולם   אותו 

   D      C#dim 

 איתך אני יודע

Bm7  Bm  F#7  C#m7-5    

 עצמי  ועם   אבוא לשם

 

G           D    Ebdim 

 כאילו את   אני מרגיש    

  Em  Bm     Am     Em 

 אבל כשאני   איתנו  היית 

F#7          Bm 

 שותק לי עם עצמי

          7 G 7#F  Bm 

 אבל אינך אז את איתי 

G           D    Ebdim 

 לבד אני מרגיש כאילו את

  Em  Bm     Am     Em 

 אבל כשאני   איתנו  היית 

F#7          Bm 

 שותק לי עם עצמי

           7G 7#F   Bm 

 אבל אינך  אז את איתי

 

  -  C#m7-5  F#7  Bm  Bm סיום
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 יוני בלוך  -  אחריות
 : יוני בלוך לחן   : ברק פלדמן מילים

 

 Eפתיחה: 

 

E     F# 

 אם תגלי

       A           E 

 בליששכחת שאת 

    C#m      F# 

 אל תהיי לחוצה

       F#m                B 

 לא יקרה אם את לא רוצה

 

E         F# 

 אם תתעלמי

    A       E 

 תיהני תזרמי

      C#m      F# 

 שום דבר לא יקרה

      F#m             B 

 אני אברח שנייה לפני

 

E      F# 

 בואי הכל עלי

F#m   B 

 עליכל עלי כל 

C#m        F# 

 את דואגת יותר מדי

F#m    B 

 תר מדי כל עלי

 

E     F# 

 אם תגלי

       A       E 

 שאת כן צלצלי

   C#m   F# 

 למנוול לנבזה

   F#m         B 

 שעשה לך את זה

 

E       F# 

 אל תוותרי

        A       E 

 אם צריך גם אני

        C#m         F# 

 לך ידאוכל לבוא לתת 

     F#m       B 

 לא תהיי שם לבד

 

E      F# 

 בואי הכל עלי

F#m   B 

 כל עלי כל עלי

C#m        F# 

 את דואגת יותר מדי

F#m    B 

 תר מדי כל עלי

E         F# 

 אם את פוחדת די

F#m      B 

 לא כדאי לא כדאי

C#m        F# 

 את דואגת יותר מדי

F#m    B 

 תר מדי כל עלי

 

E       F# 

 אם תחלמי

          Am       E 

 שזה 'מוואה' זה אני

      C#m       F# 

 אין סיכוי זאת טעות

     F#m     B 

 לא אקח אחריות

 

 E:  סיום
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 יעל לוי  -אי ירוק בים  
 מילים: יהונתן גפן   לחן: יצחק קלפטר

   

 

  C  Em7  Dm7  G 

Am   G     Dm   E 

 

Am        Fmaj7    Am 

 לו הייתי אי ירוק בים      

 G   Dm7  Em7 

  הייתי נותנת אותי בחינם

Dm7        F9         Dm7 

 ממרחקים תבוא אלי         

B7               E7 

 ברוך הבא לנוח על חופי    

Am         Fmaj7    Am 

 לו הייתי אי ירוק בים      

 G    Dm7   Em7 

  הייתי אוהבת אותך בחינם

Dm7         F9         Dm7 

 ממרחקים תבוא אלי         

B7               E7 

  ברוך הבא לנוח על חופי    

 

Dm7         Cmaj7 

  אי ירוק בים, אי ירוק בים   

Dm7                G7  Cmaj7 

 שלי ושלך,  הוא רק של שנינו       

E7                 Am           Am/G 

  והוחלום ושל, אהבהאי של  

           Fmaj7   E7  Am 

 ביחד  לעולם שם נוכל להיות

 

Am  G  Dm  E 

 

 

 

Am        Fmaj7    Am 

 לו הייתי נחל אלמוני      

 G   Dm7  Em7 

  הייתי זורמת אליך, אני

Dm7              F9           Dm7 

 אמצא לי שביל בין הר להר        

B7                   E7 

 להיות טיפה שלך בים אכזר     

Am         Fmaj7        Am 

 לו הייתי שני עלים בסתיו      

 G   Dm7  Em7 

  הייתי נושרת עליך עכשיו

Dm7    F9       Dm7 

 ומוותרת על העץ        

B7                    E7 

 עשה בי כל מה שאתה חפץ     

 

Dm7         Cmaj7 

  אי ירוק בים, אי ירוק בים   

Dm7                G7  Cmaj7 

 שלי ושלך,  הוא רק של שנינו       

E7                Am           Am/G 

  והוחלום ושל, אי של אהבה 

           Fmaj7   E7  Am      Am 

 ביחד  לעולם שם נוכל להיות

 

Dm7         Cmaj7 

  אי ירוק בים, אי ירוק בים   

Dm7                G7  Cmaj7 

 שלי ושלך,  הוא רק של שנינו       

E7                Am           Am/G 

  והוחלום ושל, אי של אהבה 

           Fmaj7   E7  Am 

 ביחד  לעולם שם נוכל להיות

 

Am  G  Dm  E 

Am  G  Dm  E 

 

Am         Fmaj7    Am 

 אי ירוק בים לו הייתי      
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  מיכל ינאי  -אי שם מעבר לקשת  

  

C7    Em    Am  C 

 אי שם מעבר לקשת

A7  Em  F 

 בענן

A7  C  Fm  Dm 

 נמצאת ארץ גן עדן

G7  Dm   C    G7   Dm 

 כמו בסיפור ישן

 

C7    Em    Am  C 

 אי שם מעבר לקשת

A7  Em  F 

 במרומים

A7  C  Fm  Dm 

 שם כל חלומותייך

G7  Dm   C    G7   Dm 

 בן רגע מתגשמים

 

C 

 אם עוד מעט ייפול כוכב

 G7  Dm 

 הוא את שמיי יצבע זהב

G7  Dm  A7  Em 

 הלילה

C 

 ואז בארץ הפלאות

B7     F#b5m7 

 שוב ייתגשמו המשאלות

G7  Dm  Eb+     Em 

 הרחק למעלה

 

C7    Em    Am  C 

 אי שם מעבר לקשת

A7  Em  F 

 שיר וגן

A7   C  Fm  Dm 

 ל מעבר לקשתא

G7  Dm   C    G7   Dm 

 לו רק לעוף ניתן

 

A7  C  Fm  Dm 

 אל מעבר לקשת

G7  Dm   C    G7   Dm 

 לו רק לעוף ניתן

 

C 

 ציפור האושר שם בגן

C 

 מעבר לקשת

G7  Dm   C    G7   Dm 

 לו לעוף ניתן
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 אודי דוידי  -  איזה טוב ה'
 מילים לחן : אודי דוידי

 

 G  D  C  D  G  D  C  Dפתיחה : 

 

G        D              C               D 

 או או אוווו איזה טוב ה' איזה טוב ה'

G        D                    C               D 

 או או אוווו אני כל כך נרגש נולדתי מחדש

G        D              C            D 

 או או אוווו תודה לך ה' תודה לך ה'

G        D                    C               D 

 או או אוווו אני כל כך נרגש נולדתי מחדש

 

G       D            Em                Bm 

 יש אומרים כשמחפשים טוב אז מוצאים

G      D          C           D 

 אני מצאתי את האור של החיים

G     D          Em      Bm 

 מלא שמחה וחיוכיםהיום אני 

G          D                  C              D 

 כי הצלע שלי חזרה למקומה אי שם בפנים

 

G        D              C               D 

 או או אוווו איזה טוב ה' איזה טוב ה'

G        D                    C               D 

 לדתי מחדשאו או אוווו אני כל כך נרגש נו

G        D              C            D 

 או או אוווו תודה לך ה' תודה לך ה'

G        D                    C               D 

 או או אוווו אני כל כך נרגש נולדתי מחדש

 

G         D         Em         Bm 

 כל כך כואב להיות חסר חלק ממך

G   D             C        D 

 שמשהו בך כמו צל אבד לך

G      D             Em          Bm 

 אני נרגש נולדתי מחדש, תודה לאל...

G        D         C               D 

 הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל.

 

G        D              C               D 

 או או אוווו איזה טוב ה' איזה טוב ה'

G        D                    C               D 

 או או אוווו אני כל כך נרגש נולדתי מחדש

G        D              C            D 

 או או אוווו תודה לך ה' תודה לך ה'

G        D                    C               D 

 או או אוווו אני כל כך נרגש נולדתי מחדש

 

G     D        Em           Bm 

 זוג צעיר ויקר בונה עכשיו בניין עולם

G       D       C            D 

 פותח דלת לעתיד הכי מושלם

G   D          Em       Bm 

 יהא ה' איתכם בכל מעשיכם 

G      D          C                       D 

 יהי רצון שיתגשמו כל משאלות ליבכם

 

G        D              C               D 

 או או אוווו איזה טוב ה' איזה טוב ה'

G        D                    C               D 

 או או אוווו אני כל כך נרגש נולדתי מחדש

G        D              C            D 

 או או אוווו תודה לך ה' תודה לך ה'

G        D                    C               D 

 או או אוווו אני כל כך נרגש נולדתי מחדש
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 דודו טסה  -איזה יום  
 

Ebmaj7  Gsus4/D 

#Ebmaj7  Gsus4/D   D/F 

 

Em 

 וכבר הייתי עצוב

Em/D 

 כבר הייתי שמח

Bb 

 ועוד פעם עצוב

Dm..........Ebmaj7.....Gm 

 עכשיו נכנס אורח על מה נדבר

Ebmaj7 

 אין פיתרון כאן

 

          Em                Em/D 

 וכבר הייתי גיבור, עפתי בשמיים

    Bb                         Ebmaj7.....Gm 

 ועכשיו ביום אפור אני עוקף שלולית של מים

   Dm          Ebmaj7 

 אסור לאחר, אין פיתרון כאן

 

Gm 

 איזה יום

Cm......Ebmaj7 

 איזה יום עבר עלי

Bb...Gm..............D7b9 

 זה קצת יותר מדי

D/F#....Fsus4........F.......Cm 

 פתחי לי את הדלת.

 

   Em                   Em/D 

 וכבר הייתי שיכור, עכשיו אני פיקח

Bb                        Ebmaj7   Gm       Dm 

 ושוב כמו אידיוט אני נוטה להתווכח על מה נדבר

Ebmaj7 

 אין זיכרון כאן

 

   Em                   Em/D 

 בועט ומתחבט כל כך קרוב אני לא נוגע

Bb                        Ebmaj7   Gm 

 אני ליצן אני נסיך עד היום אני לא יודע

Dm          Ebmaj7 

 תלוי מי שואל, אין פיתרון כאן

D.......Bb 

 לא לי

 

Gm 

 איזה יום

Cm......Ebmaj7 

 איזה יום עבר עלי

Bb...Gm..............D7b9 

 זה קצת יותר מדי

D/F#....Fsus4........F.......Cm 

 פתחי לי את הדלת.

 

#Ebmaj7   Bb   Ebamj7   Bb  D/F 

 

Gm 

 איזה יום

Cm......Ebmaj7 

 איזה יום עבר עלי

Bb...Gm..............D7b9 

 זה קצת יותר מדי

D/F#....Fsus4........F.......Cm 

 פתחי לי את הדלת.

 

Em 

 וכבר הייתי עצוב

Em/D 

 כבר הייתי שמח

Bb 

 ועוד פעם עצוב
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 שולי רנד  -  אייכה
 מילים ולחן : שולי רנד

 

 #C#  G#/C  A#m  Fפתיחה : 

 

C#         G#/C    A#m   F# 

 ריבונו של עולם אם נדבר גלויות

C#            G#/C   A#m   F# 

 ח בעולמך להיותולפעמים אין לי כ

C#  G#/C   A#m   F# 

 מפנך אסתתר האנ

C#                G#/C     F# 

 מה אטען מה אצטדק מה אדבר

 

C#   G#/C   A#m   F# 

 חנון ורחום הן לפניך גלוי

       C#       G#/C   A#m      F# 

 כאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוי

C#                G#/C   A#m      F# 

 כתולעת נלחם בעצבות בייאוש המכרסם

     C#             G#/C      F# 

 השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת

 

D#m                G# 

 קולות מהעבר לוחשים לי לעצור

F7                  F# 

 אבל אני מוסיף בחושך לחתור

F#m 

 ושואל ומבקש

C#     F7  G#m   D#m 

 ה, אייה,         אייכהאיי

C#     F7  G#m   D#m       G# 

 ה, אייה,         אייכה,      אייכהאיי

 

 #C#  G#/C  A#m  Fמעבר : 

 

C#       G#/C   A#m     F# 

 שולח בי חיצים  וכסיל  ןאותו זק

       C#  G#/C    A#m     F# 

 אני הולך וכושל הוא הולך ומעצים 

  C#                  G#/C        A#m   F# 

 שבורת כנףנשמה קדושה אל נא תבכי 

  C#                 G#/C   F# 

 הן תעידי עלי כמה הייתי נכסף

 

D#m                 G# 

 כשסודות מהעבר פקדו עלי לעצור

F7                  F# 

 אבל אני מוסיף בחושך לחתור

F#m 

 ושואל ומבקש

C#     F7  G#m   D#m 

 ה, אייה,         אייכהאיי

C#     F7  G#m   D#m       G# 

 ה, אייה,         אייכה,      אייכהאיי

 

 #C#  G#/C  A#m  Fמעבר : 

 

C#       G#/C   A#m     F# 

 בסופו של יום הן אפלט אל החוף

  C#      G#/C       A#m    F# 

 האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף

      C#   G#/C    A#m   F# 

 ואז אצעק ואצטדק ואספר

       C#        G#/C   F# 

 איך בחושך הזה הייתי חותר

F#m                       C# 

 אייכה ושואל ומבקש וכוסף
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 שלישיית גשר הירקון  -  איילת אהבים
 מילים ולחן : מנוס חאג'ידאקיס   עברית : נעמי שמר

 

Dm             Gm 

 ספרי איילת אהבים

             Bb    A           Dm 

 ראשך צעיף סגולעל מה כיסית 

Dm                 Gm 

 על מה ריסייך עצובים

     Bb    A      Dm 

 רך שחוח כגבעולוואוצ

 

   C    F         C 

 בכלולותיי ענד דודי

       Bb               A 

 טבעת פז ואודם על ידי

           Dm         C 

 הפליג בספינתו עם ליל

      Bb                 A 

 עימואת לבבי נשוא נשא 

 

Dm             Gm 

 ספרי איילת אהבים

     Bb    A      Dm 

 למי למי נודעו עקבותיו

Dm          Gm 

 מה תחזי בכוכבים

       Bb    A      Dm 

 ומה שלח דודך ממסעיו

 

   C    F         C 

 שלח איגרת לבנה

       Bb                  A 

 בחוף צפוןמעיר נמל אשר 

        Dm         C 

 כתב אשוב כעוד שנה

         Bb          A 

 חכי לי יפתי אני אבוא

 

D                                           Em 

 כבר ארוכים הערבים שווא תחזי בכוכבים

Em            G    A   D  A   D 

 יץ כבה   ק  וה רוח נושבת בעבים

D                                                 Em 

 ותארך דרכו מאוד גם אם ירחיק דודך לנדוד

Em                       G   A  D  A   D 

 יים כזה  זוג עינ איכה יוכל למצוא לו עוד

 

 Dm  C  Bb  A Dm   C Bb A  

 להלהלהלה

 

Dm             Gm 

 ספרי איילת אהבים

             Bb    A           Dm 

 על מה כיסית ראשך צעיף סגול

Dm                 Gm 

 על מה ריסייך עצובים

     Bb    A      Dm 

 רך שחוח כגבעולוואוצ

 



 140עמוד 

 

 אהרון רזאל  -  איילת השחר
 מילים : מן המקורות   לחן : אהרון רזאל

 

 G  Bm  Am  D  G  Bm  Am  Dפתיחה : 

 

       G                        Am 

 קמעה ,בתחילה קמעה קמעה ,בתחילה קמעה

      C      Bm       A           Am         G 

 שהיא הולכת היא רבהוכל מה וכל מה וכל מה 

       G                        Am 

 קמעה ,בתחילה קמעה קמעה ,בתחילה קמעה

     Em    A      C      D        G      D    G 

 רואין לך אפילה גדולה מאותה השעה שלפני השח

       D    Dm    Em    Bm    Bb      E 

 קמעה ,בתחילה קמעה קמעה ,בתחילה קמעה

    Dm     B        E      Am  Dm6   G 

 וכל מה   שהיא הולכת קמעה ,בתחילה קמעה

         C       G           C      G 

 ורבה היא הולכת ורבההיא הולכת 

          D     D7 

 היא הולכת ורבה

         G   Bm   Am   D   G   Bm   Am   D 

 איילת השחר             איילת השחר

           C        Cm 

 שבקע אורהאיילת השחר 

    G/B  Am  D           G   Bm   Am   D 

 כמו                  תן של ישראל    כך היא גאול

           G   Bm   Am   D 

 איילת השחר

           C        Cm 

 שבקע אורהאיילת השחר 

    G/B  Am  D           G 

 תן של ישראל    כך היא גאול
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 דני רובס  -איך הוא שר  
 מילים ולחן : דני רובס

 

Am                     Dm                  Esus4   E7 

 מרחוק הוא שומע תפילות בית הכנסת מלא

Am                      Dm                  Esus4   E7 

 הנרות הדולקים ריח ערב שבת שוב עולה 

       F                  G7              C     E7 

 איך כולם התגאו בו הילד עם קול הזהב

                   Am   Dm          Esus4    E7 

 והסוף כמו בקרב אבוד סוגר עליו

 

Am                     Dm                  Esus4   E7 

 ואמו לחשה לתינוק שרעד ובכה

Am                     Dm                  Esus4   E7 

 עוד תיראה לכולנו תהיה גאווה מקולך

       F                  G7              C     E7 

 חום ידו של אביו כששר והאש בעיניו

                   Am   Dm          Esus4    E7 

 והסוף כמו בקרב אבוד סוגר עליו

 

              Dm  G             C  A7 

 איך הוא שר        איך הוא שר

      Dm              E7                    F     A7 

 מסביבו בטירוף הוא היה מאושר הם רקדו

              Dm  G             C  A7 

 איך הוא שר        איך הוא שר

      Dm              E7                    F     A7 

 מה נשאר מהזוהר מכל השירים מה נשאר

 

Am                      Dm                  Esus4   E7 

 אדם-הוא היה סך הכל בן הם סגדו לו כמו אל

Am                     Dm                  Esus4   E7 

 הקולות ששמע בשכונה נמוגים לאיטם

       F                  G7              C     E7 

 רק הפחד ההוא הלבן בעורקיו מתפתל

                   Am   Dm          Esus4    E7 

 יתו לא הוא נופלהוא חשב שימריא א

 

              Dm  G             C  A7 

 איך הוא שר        איך הוא שר

      Dm              E7                    F     A7 

 הם רקדו מסביבו בטירוף הוא היה מאושר

              Dm  G             C  A7 

 איך הוא שר        איך הוא שר

      Dm              E7                    F     A7 

 מה נשאר מהזוהר מכל השירים מה נשאר
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 כנסיית השכל  -  איך זה מרגיש
 מילים ולחן: יורם חזן ורן אלמליח

 

 Am  Fפתיחה : 

 

              Am 

 איך זה מרגיש אין עתיד באופק

                 F 

 סיבה טובהאין מקום שיש 

    Am 

 להיות פה איך זה מרגיש

                   Am 

 להיות תמיד בצד אף פעם לא באמצע

             F 

 אף פעם לא קרוב...

          Am 

 קרוב מספיק לא לקחת חלק

              F 

 איך זה מרגיש

             C 

 ואין לי חלום...

 

 C          G             F 

 געגוע שט לי בזמן אין לי

 C           G              F 

 שממשיך לנוע אין לי חלום

 C          G             F 

 אין לי געגוע שט לי בזמן

 C          G 

 שממשיך לנוע...

 

 Am   Fמעבר : 

 

              Am 

 איך זה מרגיש אין עתיד באופק

                 F 

 אין מקום שיש סיבה טובה

    Am 

 להיות פה איך זה מרגיש

                   Am 

 להיות תמיד בצד אף פעם לא באמצע

             F 

 אף פעם לא קרוב...

          Am 

 קרוב מספיק לא לקחת חלק

              F 

 איך זה מרגיש

             C 

 ואין לי חלום...

 

C          G             F 

 י בזמןאין לי געגוע שט ל

 C           G              F 

 שממשיך לנוע אין לי חלום

 C          G             F 

 אין לי געגוע שט לי בזמן

 C          G 

 שממשיך לנוע...

 

 Am  Fסולו : 

         Am  F 

 

             C 

 ואין לי חלום...

 

C          G             F 

 אין לי געגוע שט לי בזמן

 C           G              F 

 שממשיך לנוע אין לי חלום

 C          G             F 

 אין לי געגוע שט לי בזמן

 C          G 

 שממשיך לנוע...

             Am 

 איך זה מרגיש
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 מתי כספי  -איך זה שכוכב  
 מילים: נתן זך   לחן: מתי כספי

 

 A :פתיחה 

 

A        A+7                     Em(7-6) 

 איך זה שכוכב אחד לבד מעז

         Dm(7-6)       A     A+7 

 איך הוא מעז למען השם

F              F+7 

 כוכב אחד לבד

C        C+7     C    C+7 

 אני לא הייתי מעז

F      Bm E(4-7)      A   A+7     A7 

 ואני בעצם      לא לבד

 

D7       Dm7      F#ø    Am 

 איך זה שכוכב אחד לבד מעז 

Bm7      A  A7 

 איך הוא מעז

Dm/F      F#m 

 למען השם

Dm       A7  A+7   A 

 למען השם

A7+  A  A7+  A  Dm(6-7)  Em(7-6)  A7+  A 

 לה לה לה לה
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 יוסי אלפנט  -איך כש  
 מילים ולחן: יוסי אלפנט

 

      C 

 מבינהפתאום היא הולכת היא לא 

        Am 

 שאצלי שום דבר לא נגמר

          F                                    G 

 היא בכלל לא חשבה שאני מהסוג שנשבר

      C 

 עכשיו היא איננה עכשיו היא ישנה

        Am 

 אצל מישהו אחר היא אמת

          F                                    G 

 חייתי, בשבילה אני מתאני בשבילה 

 

C   Am 

 איך כש...

           F             G 

 הצבע טוב ולא רדום שם

C                   Am 

 אדום ירוק הרבה כחול

           F             G 

 וכשחולמים יש שם צהוב כאן

 

          C 

 היא במרכז ואני בפינה

        Am 

 היא צוחקת אני מיוסר

          F                               G 

 היא החשמל שברשת, אני לא מחובר

      C 

 היא מתלהבת אני נעלב

        Am 

 תקוע והיא בתנועה

          F                    G 

 גשם שוטף כשאני מת בצמא

 

C   Am 

 איך כש...

           F             G 

 הצבע טוב ולא רדום שם

C                   Am 

 אדום ירוק הרבה כחול

           F             G 

 וכשחולמים יש שם צהוב כאן

 

 :מעבר

 Cmaj7 C C9 | Cmaj7 |  x4|  -מנגינה 

 C | Am | F | G |  x2|    -ליווי 

 

C   Am 

 איך כש...

           F             G 

 הצבע טוב ולא רדום שם

C                   Am 

 אדום ירוק הרבה כחול

           F             G 

 וכשחולמים יש שם צהוב כאן

 

 סולו:

 |C | Am | F | G |  x2 

 

  >מעבר<

 

 | F G | Cסיום:  | 
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 שמוליק קראוס  -גלגל מסתובב  האיך 
 מילים: יענקל'ה רוטבליט   לחן: שמוליק קראוס

 

C#m           E 

 ואו  או     או אוו

B  F#m  C#m  E        B    F#m 

 איך שגלגל מסתובב לו

C#m           E 

 ואו  או     או אוו

B  F#m  C#m  E        B    F#m 

 גלגל מסתובבהאיך 

 

E 

 למעלה הוא עלה

C#m 

 למטה היא נפלה

B             F#m 

 ושוב להתחלה והלאה

E 

 כי גבוה זה עמוק

C#m 

 קרוב אולי רחוק

B             F#m 

 הבכי והצחוק והלאה

E 

 לבן נשאר לבן

C#m 

 שחור נשאר שחור

B             F#m 

 היה שוב לא יחזור

 

 רק הלאה

 

C#m           E 

 ואו  או     או אוו

B  F#m  C#m  E        B    F#m 

 איך שגלגל מסתובב לו

C#m           E 

 ואו  או     או אוו

E7    E         B    F#m 

 איך הגלגל מסתובב

 

A 

 לכל דבר יש עת למצוא ולאבד

                         E 

 יש עת לתת ועת לקחת

A 

 כולם היו בני

 

 כולם יצאו על תנאי

B                    F# 

 כולם כעת שרים ביחד
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 יהודה פוליקר  -איך קוראים לאהבה שלי  
 גלעד  לחןיהודה פוליקרמילים יהודה פוליקר ויעקב 

 

 Am  G  Am  Gפתיחה  

 

Am                     C 

 וזה מזרח תיכון חדש וזה עולם יפה ממש

F                          E 

 זה רק שבוע לא רגוע מסביב וזוהי יפו תל אביב

Am                        C 

 וזה אני וזה אתה וזאת בועה מאוד קטנה

F 

 סתם נוצץזה לא זהב זה 

E 

 וזאת בועה שאם תיגע היא תתפוצץ

 

F                     Em 

 ואלה הם חיינו בזמן האחרון

F 

 יכול להיות יותר טוב

Em 

 יכול לבוא אסון

Dm                Am 

 ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה

Dm               E 

 מי הבא בתור ומי בתור הבא

 

Am                     C 

 זה מצטלם כמו מלחמה רובה זה מצלמה וזה

F                          E 

 ואין כמו יפו בלילות וזה נשמע כמו יריות

Am                        C 

 זה לא מקטרת זה ציור זה לא האש זה הגפרור

F                                 E 

 חבל שיום ראשון זה לא שני וזה אתה וזה אני

 

F                     Em 

 ואלה הם חיינו בזמן האחרון

F 

 יכול להיות יותר טוב

Em 

 יכול לבוא אסון

Dm                Am 

 ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה

Dm               E 

 מי הבא בתור ומי בתור הבא

 

Am              G 

 אם סופה היא שיר של רוח

F          E 

 לתקווהאיזו מנגינה יש 

Am              G 

 איך קוראים לאהבה שלי

F           E 

 לאהבה שלך

Dm                Am 

 ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה

Dm               E 

 מי הבא בתור ומי בתור הבא

 

Am                     C 

 וזה הבית זה הכלוב וזה הסתיו וזה עצוב

F                          E 

 זה בטח לא סיגריה אחרונה זה לא סיגריה ראשונה

Am                        C 

 שלא הצלחתי לכבות זה מכונת המחשבות

F                                 E 

 זה הביחד שהיה כלא היה וזה אני וזה אתה

 

F                     Em 

 ואלה הם חיינו בזמן האחרון

F 

 יכול להיות יותר טוב

Em 

 יכול לבוא אסון

Dm                Am 

 ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה

Dm               E 

 מי הבא בתור ומי בתור הבא

 

Am              G 

 אם סופה היא שיר של רוח

F          E 

 איזו מנגינה יש לתקווה

Am              G 

 איך קוראים לאהבה שלי

F           E 

 לאהבה שלך

Dm                Am 

 ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה

Dm               E 

 מי הבא בתור ומי בתור הבא
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 הכבש השישה עשר  -איך שיר נולד  
 מילים: יהונתן גפן   לחן: יוני רכטר

 

 F6 C7  F6  C7  F6  C7  F7  G7פתיחה : 

 

C       C#dim   Dm7    7G 

 איך שיר נולד, כמו תינוק

C       C#dim   Dm7    7G 

 זה מתחיל מבפנים, ומתגלגל החוצה

C       C#dim   Dm7    7G 

 איך שיר נולד, כמו תינוק

Gm7          C7    F                  E7 

 כך יוצא החוצה-בהתחלה זה כואב, אחר

Am      Abm     Gm       C7 

 וכולם שמחים ופתאום איזה יופי

       F        E7 

 הולך לבדהוא 

Am  D7/Ab      /G C   G4   G 

 איך שיר נולד, כמו תינוק

 

 לנגן ברצף לאורך הדקלום:

F6 C7  F6  C7  F6  C7  F7  G7 

 

 שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם

 עוד מעט תשמעו, שירים שכבר שמעתם

 שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט

 איך שיר נולד? -אבל לפני זה תגידו לי 

 

C       C#dim   Dm7    7G 

 איך שיר נולד, כמו תינוק

C       C#dim   Dm7    7G 

 זה מתחיל מבפנים, ומתגלגל החוצא

C       C#dim   Dm7    7G 

 איך שיר נולד, כמו תינוק

Gm7          C7    F                  E7 

 כך יוצא החוצא-בהתחלה זה כואב, אחר

Am      Abm     Gm       C7 

 וכולם שמחים ופתאום איזה יופי

       F        E7 

 הוא הולך לבד

Am  D7/Ab      /G C   G4   G 

 איך שיר נולד, כמו תינוק

 

 לנגן ברצף לאורך הדקלום:

F6 C7  F6  C7  F6  C7  F7  G7 

 

 מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה

 ורץ מהר להביא, בצל מהשכנה

 קצת מלח מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל,

 יה של קרחימערבב שלושה כבשים, וזורק קוב

 

 חשוב מאוד שהקרח יהיה חם 

 לה... לה לה

 

Gm7          C7    F                  E7 

 כך יוצא החוצה-בהתחלה זה כואב, אחר

Am      Abm     Gm       C7 

 וכולם שמחים ופתאום איזה יופי

       F        E7 

 הוא הולך לבד

Am  D7/Ab      /G C   G4   G 

 איך שיר נולד, כמו תינוק

 

 סיום:

C13 Db13 C C G7 Dm7 C#dim C 
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 טיפקס  -אילו היית  
 מילים ולחן: קובי אוז

 

Am 

 אילו היית

            F 

 עומדת עכשיו במקומי

E     Am                  Ab  G                   

 לעצמימילים שאומר  ה  שומעת את כל 

Am 

 אילו היית

            F 

 יודעת סודות מתוכי

Ab     G                   

 או סתם מחשבות וצלילים

Am               

 ששומר לעצמי

 

            F 

 כי את לא אני

E                

 את בצד השני

 E               F              

 עם כל העולם שאיננו אני

Am 

 ככה אני

G                   

 תמיד מרגיש לבד עם עצמי

Dm      F                  

 בתוך עולם סגור ופרטי

E      Am              

 אפילו תתקרבי

G                          Am 

 כשאת איתי שומע את קולך מרחוק

Dm         F               

 יכול רק לדבר או לשתוק

E    Am               

 אפילו תשתדלי

 

Am 

 אילו היית

            F 

 נושמת אויר במקומי

Ab     G             

 רואה בעיניים שלי

E    Am              

 אז היית בתוכי

Am 

 אילו היית

            F 

 חולמת חלום במקומי

Am                    Ab   G              

 יודעת את כל הפגמים שמסתיר מעצמי

 

C                    F              G  Ab 

 ד  ב  ל אני פחות   אבל כשאת איתי
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 להקת מיקסולידי  -  אין זמן
 מילים : ליאור כהן   לחן : ליאור כהן

 

 Em9 Am6  C9   Dsus2פתיחה : 

            Em9 Am6  C9   Dsus2 

 

Am6     Em9 

 אין זמן וצריך להמשיך

  Dsus2          C9   

 ואסור לעצור מלכת

Am6     Em9 

 לא קל לפעמים קצת קשה

        Dsus2            C9 

 זאת עונת מעבר זאת שלכת

Am6     Em9 

 מנסה לטפס על הרים

   Dsus2              C9  

 נאחז בשירים שאהבתי

Am6     Em9 

 ושואל את אותן שאלות

        Dsus2            C9 

  אם טעיתי בדרך שבאתי 

 

        Em/B               

 שבאתי לכאן

Cmaj7    D9    Cmaj7 

 אין זמן אין זמן

Cmaj7  Em/B    

 מחפש לי סימן

Cmaj7    D9    Cmaj7 

 אין זמן אין זמן

 

 Em9 Am6  C9   Dsus2מעבר :  

            Em9 Am6  C9   Dsus2 

 

Am6     Em9 

 אין זמן וצריך להבין

  Dsus2               C9   

 חלומות יקרים כשאין כסף

Am6     Em9 

 לא קל ובסוף אור נראה 

      Dsus2               C9         

 השמחה תתגבר על העצב

Am6     Em9 

 מנסה לרחף באוויר 

      Dsus2               C9         

 משחרר תפחדים שאספתי

Am6     Em9 

 ושואל את אותן שאלות 

      Dsus2              C9  

 אם טעיתי בדרך שבאתי

 

Em/B               

 שבאתי לכאן

Cmaj7    D9    Cmaj7 

 אין זמן אין זמן

Cmaj7    Em/B    

 מחפש לי סימן

Cmaj7    D9    Cmaj7 

 אין זמן אין זמן

 

 Emסיום : 
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 אביב גפן  -  אילנה
 מילים ולחן : אביב גפן

 

E  B7   E         F#m     E 

 מתוקה שלי הו אילנה הו אילנה

E  B7   E         F#m     E 

 סוכרייה שלי הו אילנה הו אילנה

F#m              G#m 

 את עוד צבע של הקשת

             A           B7/Eb; 

 את כמו פרדס אחרי הגשם

A         G#m        Dbm9 

 מלה שלך זה סוף למלחמות

F#m              G#m 

 רואה אותךכשאני 

        A           B7/Eb 

 אני רואה ימים טובים

A         G#m        Dbm9 

 בואי נאהב עד שנהיה זקנים
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 דן תורן  -  אימפריות נופלות לאט
 מילים: מאיר גולדברג   לחן: דן תורן

 

 G     G     G    Gפתיחה:

 

Em                                 Bm 

 בסלון שיעורים בהיסטוריהילד מכין 

           Am             Em 

 הוא לא שומע צלצול פעמון

Em                                 Bm 

 בשעה שאתונה פולשת לטרויה הב

       Am                    C        G  D   Em 

 אבא נכנס עם קופסת עוגיות ועיתון

 

Em                                 Bm 

 אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת

        Am             Em 

 ילד שומע קטעים בשיחה

      Em                               Bm 

 לאלכסנדר מוקדון יש את חצי היבשת

       Am                 C        G  D   Em 

 כהאבא אומר שחצי המשכורת הל

 

            G                  D 

 ובתוך הדפים של הזמן שעבר

            Am   C              G 

 אנשים נגמרים         ברגע אחד

                  C      Bm    Am 

 אימפריות נופלות...

                  C      Bm    Am 

 נופלות...                     לאט              

 

 G     D      Emמעבר:

 

Em                                 Bm 

 כל הדברים יסתדרו כך אבא מרגיע

         Am             Em 

 אמא עכשיו משיבה לו חיוך

Em                                 Bm 

 מגיעחייל האימפריה מקצה היבשת 

       Am                  C       G  D   Em 

 ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו ויהיו

 

            G                  D 

 ובתוך הדפים של הזמן שעבר

            Am   C              G 

 אנשים נגמרים         ברגע אחד

                  C      Bm    Am 

 ת...אימפריות נופלו

                  C      Bm    Am 

 נופלות...                     לאט              

 

 G   D  Am  C  Gסולו :

         G  D  Am  C  G 

         D  Em 

 

            G                  D 

 ובתוך הדפים של הזמן שעבר

            Am   C              G 

 ברגע אחד       אנשים נגמרים  

                  C      Bm    Am 

 אימפריות נופלות...

                  C      Bm    Am 

 אימפריות נופלות...

                  C      Bm    Am 

 נופלות...                     לאט              

 

 G     G     G    G סיום : 
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 נעליים  -אין אהבה  
 מילים ולחן: אייל אבן צור

 

 Em       C         Cadd9  Cmaj7פתיחה:

 

Em       C         Cadd9  Cmaj7 

 שנים של חברות

Em       C         Cadd9  Cmaj7 

 זה כמו מלחמה

D         G         A          C 

 אין אהבה           ואין אהבה

 

Em       C         Cadd9  Cmaj7 

 פרחים מיד ליד

Em       C         Cadd9  Cmaj7 

 חיוכים במיטה

D         G         A          C 

 אין אהבה          ואין אהבה

 

C                      G 

 אל תחפשי אוצר משוגע

Am                  Bm 

 אני לא יקר אבל תמיד נשאר

C                      G 

 זמן שאת עסוקהיושב מחכה ב

Am                  Bm 

 בדברים שיובילו לאכזבה

C#dim  Edim  Gdim  Bdim  D 

 כאילו אהבה

 

Em       C         Cadd9  Cmaj7 

 עומדת המומה

Em       C         Cadd9  Cmaj7 

 שואלת את עצמה

D         G         A          C 

 הרי יש אהבה           מה קרה

 

Em       C         Cadd9  Cmaj7 

 אז אמרתי   שאלת אותי איך

Em       C         Cadd9  Cmaj7 

 אהבת בשבילך

D         G         A          C 

 אין אהבה        אז אין אהבה

D         G         A          C 

 אז אין אהבה

D         G         A          C 

 אין אהבה        אז אין אהבה

 

C                      G 

 אל תחפשי אוצר משוגע

Am                  Bm 

 אני לא יקר אבל תמיד נשאר

C                      G 

 יושב מחכה בזמן שאת עסוקה

Am                  Bm 

 בדברים שיובילו לאכזבה

 

 סולו: אקורדים כמו בפזמון.

 

C                      G 

 תחפשי אוצר משוגעאל 

Am                  Bm 

 אני לא יקר אבל תמיד נשאר

C                      G 

 יושב מחכה בזמן שאת עסוקה

Am                  Bm 

 בדברים שיובילו לאכזבה

C#dim  Edim  Gdim  Bdim  D 

 כאילו אהבה

 

Em       C 

 שנים של חברות

Em       Cmaj7 

 זה כמו מלחמה
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 שוטי הנבואה  -אין אני  
 טל, עידן כרמלי ואסף גבעתי-מילים ולחן: גלעד ויטל, עמית כרמלי, רואי לוי, אבי פואנקינוס

 

Em           C         Am     G  D/F# 

 יהיה בסוף ימי ףכן איזה כי

Em           C         Am     G  D/F# 

 שכל החברה ידברו עליי

Em           C      Am                 G  D/F# 

 איי אין איי     יגידו שהייתי איי אין איי

Em           C         Am     G  D/F# 

 בשעות הצום בשעות הפנאי

 

Em           C     Am     G  D/F# 

 אין אני אין אני אין אני אין אני אין אני

Em           C     Am     G D/F# 

 אני אין אני אין אניאין אני אין אני אין 

 

Em           C         Am     G D/F# 

 שמישהו יגיד דבר אחר

Em           C         Am     G D/F# 

 אני פשוט אעוף בלי לדבר

Em           C         Am     G D/F# 

 ואתפזר בשקט בחלל

Em           C         Am     G D/F# 

 בלי רגשות אשם ובלי חבל

 

Em           C     Am     G  D/F# 

 אין אני אין אני אין אני אין אני אין אני

Em           C     Am     G D/F# 

 אין אני אין אני אין אני אין אני אין אני
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 פיני כהן  -  אין יותר טקסים
 מילים ולחן : פיני כהן

 

 E   Gפתיחה : 

           E   G   A# 

 

     C                E 

 הולכים שעות בשדה מוקשים,

G                C#m   

 את כבר יודעת, אני עוד לא שמעתי,

C         C#m 

 אין יותר טקסים.

G              Bb                 Bm 

 תיכף יחליטו את מי כדאי להאשים,

            G                         D                      Bb 

 מיד תמצא איזה אחד, שידבר בשם כולם ומישהות

            D             Em 

 שימחא כפיים, בזמן שכולם ישנים.

 

   Bm                                 C 

 קרוב מדי, חתול עובר בין הפחים,

                      Em 

 נראה ששנינו בחיים,

                    Am  Edim7  

 לצאת מהקווים.אפשר 

  Bm                       G 

 אנחנו לא נלחמנו לחינם,

                        Em 

 כמעט הגענו עד לשם,

                          D 

 תראי איך כל זה נעלם.

 

 E   G:  מעבר

           E   G   A# 

 

 

 

C           E 

 זברה נטולת פסים,

G                         C#m   

 כל יום היא צובעת, את מה שחסר לה,

 C             C#m 

 להיות כמו השכנים.

     G                 Bb                  Bm 

 הם בטח יודעים ושותקים, בבית צוחקים,

           G                        D                      Bb 

 כולם יעופואבל זה לא משנה לה היא יודעת שבסוף 

   D        Em 

 לשמיים, כי ככה זה בשדה מוקשים.

 

   Bm                                 C 

 קרוב מדי, חתול עובר בין הפחים,

                      Em 

 נראה ששנינו בחיים,

                    Am  Edim7 

 אפשר לצאת מהקווים.

  Bm                      G 

 לא נלחמנו לחינם,אנחנו 

                        Em 

 כמעט הגענו עד לשם,

                          D 

 תראי איך כל זה נעלם.

 

  Bm                    C 

 מתחת לחול יש אנשים,

                    Em 

 שלא יצאו מהקווים,

                  Am  Edim7 

 נראה ששנינו בחיים.

    Bm                     G 

 תראי, איך פחדנו לחינם,

                       Em 

 בסוף הגענו עד לשם,

                    D        

 הכל באופק נעלם
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 להקת הנח"ל  -  אין כבר דרך חזרה
 מילים : יורם טהרלב  לחן : יאיר רוזנבלום

 

Cm            F     G7     Cm 

 מלאי תקוותכשעלו הבילויים 

Cm          F     G7 Cm  

 ויתד תקעו בארץ האבות

   F      G  Cm 

 בקדחת הם חלו פה

      F        G  Cm 

 מחמסינים הם סבלו פה

      Fm    Eb   D   G 

 אבל משהו לחש בלבבות

 

C                      Fm 

 אם זה טוב ואם זה רע

            Bb     Eb 

 חזרהאין כבר דרך 

           Fm  G Cm  

 אין כבר דרך חזרה

C                      Fm 

 אם זה טוב ואם זה רע

            Bb     Eb 

 אין כבר דרך חזרה

           Fm  G Cm  

 אין כבר דרך חזרה

 

Cm                     F   G7 Cm  

 מקל על סוסים רכבו עם חרב ו

Cm             F    G7 Cm 

 לגרש כל מתנקש ומתנכל

   F        G  Cm 

 ברחובות ובגדרה

   F         G  Cm 

 פתח תקווה וחדרה

       Fm        Eb   D   G 

 הם קראו לפלשתינה ישראל

 

C                      Fm 

 אם זה טוב ואם זה רע

            Bb     Eb 

 אין כבר דרך חזרה

           Fm  G Cm  

 דרך חזרהאין כבר 

C                      Fm 

 אם זה טוב ואם זה רע

            Bb     Eb 

 אין כבר דרך חזרה

           Fm  G Cm  

 אין כבר דרך חזרה

 

Cm                    F   G7  Cm 

 פרוץ מלחמת העולםל עמדהכש

Cm                  F        G7   Cm 

 עםיצא לשמור על כבוד הז הגדוד א

      F      G    Cm 

 אז העיר בקול רעדה

        F        G  Cm 

 מה יקרה לו בבריגדה

   Fm          Eb   D    G 

 הגדוד כולו כאיש אחד רעםו

 

C                      Fm 

 אם זה טוב ואם זה רע

            Bb     Eb 

 אין כבר דרך חזרה

           Fm  G Cm 

 חזרהאין כבר דרך 

C                      Fm 

 אם זה טוב ואם זה רע

            Bb     Eb 

 אין כבר דרך חזרה

           Fm  G Cm  

 אין כבר דרך חזרה

 

Dm              G  A7     Dm 

 כשהוקמה המדינה באש קרבות

Dm                  G        A7 Dm 

 עוד הבריטים לא נטשו את התקוות

         G     A     Dm 

 הם ביקשו נחזור לרגע

   G     A     Dm 

 נחסל פה את הנגע

      Gm         F 

 "בלי טובות: "אנחנו רק קראנו זא

 

 #A  G/B  A/Cמעבר : 

 

D                     Gm 

 אם זה טוב ואם זה רע

            C     F 

 אין כבר דרך חזרה

           Gm  A Dm  

 חזרה אין כבר דרך

D                     Gm 

 אם זה טוב ואם זה רע

            C     F 

 אין כבר דרך חזרה

           Gm  A Dm  

 אין כבר דרך חזרה
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 דניאל סלומון  -  אין כמו האהבה שלך
 מילים ולחן : דניאל סלומון

 

 D  G  F#m  G  D  A  Gפתיחה : 

 

F#m                    D 

 נמסות ברוח מה שנסגר פתוחמילים 

Am7     C     Bm  G 

 כמה שבירה אהבתך

F#m                      D 

 הפחד חושף שיניים נוגס חוצה לשניים

Am7      C    Bm  G 

 כמה פצועה אהבתך

Bm/A  Bm        F# 

 אבל אני יציב כמו אבן

Em      C#m 

 ורגוע כמו החול

Bm/A  Bm        F# 

 כשמשאהבתי ברורה 

Gm     Em          C#m 

 גם כשמחשיך לך על הכל

 

Bm                       G                    D 

 אין כמו האהבה שלך אין כמו האהבה שלך

D                         G                        

 אין כמו האהבה שלך אין כמו האהבה שלך

Gm  G                          A                       

 אין כמו האהבה שלך אין כמו האהבה שלך

 

F#m                     D 

 ולא נותנות לנוח מילים שעפות ברוח

Am7    C   Bm  G 

 כמה קלה אהבתך

F#m                       D 

 שלך כשאת שותקת יש רעש בתוך השקט

Am7      C    Bm  G 

 כמה שקטה אהבתך

 

Bm/A  Bm        F# 

 אבל אני יציב כמו אבן

Em      C#m 

 ורגוע כמו החול

Bm/A  Bm        F# 

 אהבתי ברורה כשמש

Em                      C#m 

 סוףה תאולא רואים בה גם 

 

 G  Gmמעבר : 

 

Bm                       G                    D 

 אין כמו האהבה שלך אין כמו האהבה שלך

D                         G                        

 אין כמו האהבה שלך אין כמו האהבה שלך

Gm  G                          A                       

 אין כמו האהבה שלך אין כמו האהבה שלך
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 ואטרףגידי גוב   -  אין כמו יפו בלילות
 פרנסואה לוריס   תרגום : חיים חפרלחן :    כריסטיאנה ורגרמילים : 

 

 Dm  C6  E7  Am6פתיחה : 

 

Am                                              B7 

 אין כמו יפו בעולםאין,  אין כמו יפו בלילות

                       E                            Am6 

 םעם שפתיים צבע דהן,  כשעוברות החתיכות

Am6                     A7                     Dm 

 וואלה זאת ממול פצצההן,  איך שהן מנדנדות

BØ                 Am          B7                   E7 

 כמו חטפה פה עקיצה רק תקרא לה היא תתן קפיצה

 

          A6                              E 

 אמון בבני אדםאין  ככה זה בעולםכן 

E9                                   A      A7 

 מהשטח הגדול מה אנחנו סך הכל

                          D  A                     D    B7 

 כל אחד יגמור עשרים בוא נשתה חביבי בירה

                    E     B                      E 

 מה עושים החברים      ונראה אצל אלוירה

          A6                           E 

 מוישה גנב הזגג כאן גם צ'יקו הנהג

                         E7       Dm/A    Am    E 

 ושוטר אחד חנפן אלי פוקר הקלפן

 

Am                                      B7 

 אין כמו יפו בעולם אין כמו יפו בלילות

                         E                        Am6 

 לטייל על שפת הים בוא נצא עכשיו עם לוטה

Am6                     A7                     Dm 

 מתחבקים כמו שיכורים שם יושבים עכשיו זוגות

BØ             Am        B7                  E7 

 סתלקים הממזריםמ אבל כשאנחנו רק עוברים

 

          A6                              E 

 אין אמון בבני אדם ככה זה בעולםכן 

E9                                   A      A7 

 מהשטח הגדול מה אנחנו סך הכל

                          D  A                     D    B7 

 אותו לשמילונמכור  בוא ניקח פה כסא נוח

                    E     B                      E 

 בשורה חמש בצליל ונקנה כרטיס קולנוע

          A6                           E 

 מוישה גנב הזגג כאן גם צ'יקו הנהג

                           E7      Dm/A    Am    E 

 ושוטר אחד חנפן אלי פוקר הקלפן

 

 

          A6                              E 

 אין אמון בבני אדם ככה זה בעולםכן 

E9                                   A 

 מהשטח הגדול מה אנחנו סך הכל

          A6                           E 

 מוישה גנב הזגג כאן גם צ'יקו הנהג

                         E7       Dm/A    Am    E 

 ושוטר אחד חנפן אלי פוקר הקלפן

 



 158עמוד 

 

 גלי עטרי  -אין לי ארץ אחרת  
 מילים : אהוד מנור   לחן : קורין אלאל

 

Dm  A  Dm 

 אין   לי   ארץ אחרת

Gm        A 

 גם אם אדמתי בוערת

Dm  A  Dm               G 

 רק    מ י ל ה   בעברית חודרת

       A          Dm 

 עורקי אל נשמתיאל 

         G        Dm 

 בגוף כואב בלב רעב

Dm       A 

 כאן הוא ביתי

 

Dm  A  Dm 

 לא     אשתוק כי ארצי

Gm          A 

 שינתה את פניה

Dm  A  Dm 

 לא      אוותר לה אזכיר לה

Gm          A 

 ואשיר כאן באוזניה

Dm    G           Dm 

 עד    שתפקח את עיניה.

 

   



 159עמוד 

 

 אדם  -אין מוצא  
 גירסה עברית: יואב גינאי   מילים ולחן: מיטש הילר, סם סימפסון ואנתוני ג'יימס

 

Am                       Dm     E7 

 משוטט ברחוב במתח תר בכל חלון

Am                       Dm     E7 

 נערות עומדות בפתח בעיני נאון

F             Em     Dm7        E7 

 עיר קורצת עיר גוססת מפירה עיצה

 

E   Am Dm E7 

 זזים מכאן  אין מוצא לא 

E    Am Dm  E 

 ואוזל הזמן     אין מוצא 

E   Am G7   C    Dm     E 

 אין מוצא ורק האור דוהר מתגבר

E   Am Dm E7 

 אין מוצא במרחב חסום

E    Am Dm  E 

 אין מוצא זה מבוי סתום

E   Am G7   C    Dm     E 

 אין מוצא ורק האור דוהר מתגבר

    Am 

 אין מוצא

 

Am                  Dm     E7 

 האספלט נמס בדרך ובניין נסדק

Am                       Dm     E7 

 מישהי כורעת ברך כמו סוף המשחק

F             Em     Dm7        E7 

 יחד כמו ביצה הביבים והשמיים

 

E   Am Dm E7 

 זזים מכאן  אין מוצא לא 

E    Am Dm  E 

 ואוזל הזמן     אין מוצא 

E   Am G7   C    Dm     E 

 אין מוצא ורק האור דוהר מתגבר

E   Am Dm E7 

 אין מוצא במרחב חסום

E    Am Dm  E 

 אין מוצא זה מבוי סתום

E   Am G7   C    Dm     E 

 אין מוצא ורק האור דוהר מתגבר

    Am 

 מוצאאין 

 

      
 

   



 160עמוד 

 

 משינה  -אין מקום אחר  
 מילים יובל בנאי   לחן : שלומי ברכה

 

C#m           A         B        E 

 כן הזמן הזה אבוד אבל לא בשבילי

C#m           A   B        E 

 בגללי הוא תלוי על עמוד ולא

G#m    A   C#m 

 אין מקום אחר אין אחר

 

C#m         A    B     E 

 במקום שאני גר ישנה אישה

C#m        A   B     E 

 לחשה מה אתה מחפש אלי

G#m    A   C#m 

 אין מקום אחר אין אחר

 

C#m    A        B     E 

 נכון שהימים כל כך קצרים

C#m         A         B      E 

 כבר לא משדרים ושיר שאני אוהב

G#m    A   C#m 

 אין אחראין מקום אחר 

 

C#m           A         B        E 

 בשבילי כן הזמן הזה אבוד אבל לא

C#m          A    B      E 

 הוא תלוי על עמוד ולא בגללי

G#m    A   C#m 

 אין מקום אחר אין אחר

 

      

  



 161עמוד 

 

 עוזי פוקס  -אין לך מה לדאוג  
 קובי אושרת :לחן: תלמה אליגון רוז   מילים

 

Fm  Gm7  Bbm  Fm  C#  Cm7  Fm  Fm/C 

Fm  Gm7  Bbm  Fm  C#  Cm7  Fm  C 

 

Fm                       Gm7     Bbm              Fm 

  ולובש גם סוודר       אני נזהר, אין לך מה לדאוג      

G#                 Cm        Bbm       Eb - C/E 

  דר   -  הכל בס ,זה מיותר, אין לך מה לדאוג     

Fm                           Gm7   Bbm           Fm 

  מפגיזים כהוגן,       כאן נהדר ,אין לך מה לדאוג      

C#         Cm7      Fm  Fm/C 

 באמת שלא חסר דבר     

 

Fm                          Gm7    Bbm           Fm 

  ועושים שמח       פה קייטנה , אין לך מה לדאוג     

G#           Cm         Bbm     Eb - C/E 

  ח   -   פנאי להתקל ואתמול היה אפילו     

Fm                       Gm7   Bbm         Fm 

  יךיוחולם על      אני ישן ,אין לך מה לדאוג      

C#            Cm7      Fm  Fm 

 נתחתןכשאחזור העירה     

 

           C#         G#     C7                 Fm 

  כאן כולם כבר כמו חיות ,שלחי לי תחתונים וגופיות

Bbm           Eb       G#            C7 

  מורל ממש גבוה נלחמים כמו אריות   

C#      G#      C7              Fm 

  מבקשים קצת הפוגה ואצלנו בפלוגה  

C#            Cm       Fm  ][ 

 מותק לא לשלוח לי עוגה 

 

Fm  Gm7  Bbm  Fm  C#  Cm7  Fm  Fm-C- 

 

Fm                       Gm7      Bbm           Fm 

  במקום בטוח       אני נמצא , אין לך מה לדאוג      

G#          Cm     Bbm         Eb - C/E 

  ח   -   יש זמן לנו ובין הפגזה להפצצה     

Fm                       Gm7       Bbm           Fm 

  ,      סבלנות ילדונתפגז מתוק, אין לך מה לדאוג      

C#         Cm7          Fm  Fm 

 באמת שאין סיבה לדאוג     

 

 

 

 

           C#         G#     C7                 Fm 

  כאן כולם כבר כמו חיות ,וגופיותשלחי לי תחתונים 

Bbm           Eb       G#            C7 

  מורל ממש גבוה נלחמים כמו אריות   

C#      G#      C7              Fm 

  מבקשים קצת הפוגה ואצלנו בפלוגה  

C#            Cm       Fm - C# -  

 מותק לא לשלוח לי עוגה 

  

F#m  G#m  Bm  F#m  D/F#  C#m   Bm  E 

F#m  G#m  Bm  F#m  D/F#  C#m  F#m  F#m 

 

           D           A      C#7              F#m 

  כאן כולם כבר כמו חיות ,שלחי לי תחתונים וגופיות

Bm             E         A           C#7 

  מורל ממש גבוה נלחמים כמו אריות  

D        A      C#7            F#m 

  מבקשים קצת הפוגה ואצלנו בפלוגה 

D            C#m     F#m  F#m 

  מותק לא לשלוח לי עוגה

 

           D           A      C#7              F#m 

  כאן כולם כבר כמו חיות ,שלחי לי תחתונים וגופיות

Bm             E         A           C#7 

  מורל ממש גבוה אריותנלחמים כמו   

D        A      C#7            F#m 

  מבקשים קצת הפוגה ואצלנו בפלוגה 

D            C#m     F#m  F#m 

  מותק לא לשלוח לי עוגה

 

D  A  C#7  F#m 

D            C#m    F#m 

 מותק לא לשלוח לי עוגה

 

F#m  G#m  Bm  F#m 

 

  



 162עמוד 

 

 ובגגידי   -אין עוד יום  
 מילים ולחן: צוף פילוסוף

 

G                  Bm7            Cmaj7      D6 

 שלכת רוח ערב מפזר סתיו ברחובות עובר

G                  Bm7                     Cmaj7      D6 

 הקיץ תם מפרקים בחוף טירה שקיעה ילדים באור

Am               Cmaj7                Bm7              D6 

 סופה רועמת הכתום שם באופק וםתובין כל מראות ה

Am        Cmaj7          Bm7              D6 

 כבר מאוחר מתלקח ונשבר משהו אפל וקר

 

           G             Bm7         Cmaj7       D6 

 מה שאת אומרתזה  אין עוד דקה עוד יום אין

           G             Bm7           F      D6 

 תמיד ידעת דקה אין עוד אין עוד יום

                Em    Bm7              Em6    A7 

 ואת לא מוותרת ְלאהבה שכבר אין מקום

        Cmaj7   D6                     G 

 כל דקה ועל        על כל יום

 

G           Bm7                          Cmaj7   D6 

 ורעם מתקרבים בקול אימה עננים של מלחמה

G                  Bm7                    Cmaj7      D6 

 להסתתר מחפשות מקום אחר מהר ציפורים עפות

Am            Cmaj7                Bm7      D6 

 לקשת סימן מבקש למצוא ורק ענן אחד לבן

Am           Cmaj7                 Bm7        D6 

 האחרון שאפשר וזה הסתיו ואני חושב עכשיו

 

           G             Bm7         Cmaj7       D6 

 מה שאת אומרתזה  אין עוד דקה עוד יום אין

           G             Bm7           F      D6 

 תמיד ידעת דקה אין עוד אין עוד יום

                Em    Bm7           Em6    A7 

 ואת לא מוותרת ְלאהבה שכבר אין מקום

        Cmaj7   D6                     G 

 כל דקה ועל        על כל יום

 

           G             Bm7       Cmaj7  D6 

 ואין סימן לקשת אין עוד דקה אין עוד יום

           G             Bm7           F          D6 

 תמיד ידעת אין עוד דקה יום אין עוד

                Em    Bm7        Em6    A7 

 ואת לא מתחרטת ְלאהבה שאין מקום

        Cmaj7   D6              G 

 כל דקה ועל        על כל יום

 

      
 

   



 163עמוד 

 

 שיבי קלר  -  אין עוד מלבדו
 קלר   לחן : שיבי קלרמילים : שיבי 

 

Em 

 אין עוד מלבדו

D 

 אין עוד מלבדו

Em 

 אין עוד מלבדו

Em 

 אין עוד מלבדו

 

Em 

 אין עוד מלבדו

D 

 אין עוד מלבדו

Em 

 אין עוד מלבדו

 

Em   D   Em 

 אין עוד מלבדו

Em   D   Em 

 אין עוד מלבדו

Em   D   Em 

 אין עוד מלבדו

Em   D   Em 

 אין עוד מלבדו

 

 Em  Dמעבר : 

 

Em 

 אין עוד מלבדו

D 

 אין עוד מלבדו

Em 

 אין עוד מלבדו

Em 

 אין עוד מלבדו

 

Em 

 אין עוד מלבדו

D 

 אין עוד מלבדו

Em 

 אין עוד מלבדו

 

Em   D   Em 

 אין עוד מלבדו

Em   D   Em 

 אפס זולתו

Em   D   Em 

 שהכל נהיה בדברו

Em   D   Em 

 שהכל ברא לכבודו

 

 Em  Dמעבר : 

 

Em 

 מלבדואין עוד 

D 

 אין עוד מלבדו

Em 

 אין עוד מלבדו

Em 

 אין עוד מלבדו

 

Em 

 אין עוד מלבדו

D 

 אין עוד מלבדו

Em 

 אין עוד מלבדו

 

Em   D   Em 

 אין עוד מלבדו

Em   D   Em 

 אין עוד מלבדו

Em   D   Em 

 אין עוד מלבדו

Em   D   Em 

 אין עוד מלבדו

 

  Em   Dסיום:

  



 164עמוד 

 

 פורטיסחרוף  -ן קץ לילדות  אי
 לחן: ברי סחרוף ורמי פורטיס   מילים: רמי פורטיס

 

 D  A  Bbפתיחה : 

           D  A  Bb 

 

D     A       Bb 

 בואי ותני לי חזק את היד

D       A       Bb 

 ונצא למסע מיסתורי ונחמד

D          A      Bb 

 נחבק את הדובי נצייר עננים

D     A       Bb 

 ונלחם כמו גדוליםנקח רובה 

D     A       Bb 

 ובלילה, נלך ביחד לישון

D     A           Bb                 C 

 את תהיי הגברת ואני האדון

 

D         A       Bb 

 בצהרי היום הכל צבוע אדום

F                          C 

 ואין קץ לילדות שחלפה כך פתאום

D         A       Bb 

 ום הכל חוזר כמו חלוםבצהרי הי

F                      C 

 רגעים ושעות שקפאו במקום

                    D  A  Bb 

 בצהרי היום

 

 D  A  Bbמעבר : 

 

D       A       Bb 

 בואי נשחק את אותו המשחק

D     A     Bb 

 זה שהזמן כיסה באבק

D      A         Bb 

 נחבק את הדובי ואת תתביישי

D     A         Bb 

 תגידי לי עוד וכל כך תתרגשי

D     A       Bb 

 ובלילה נלך ביחד לישון

D             A    Bb              C 

 את תהיי הילדה ואני הילדון

 

D         A       Bb 

 בצהרי היום הכל צבוע אדום

F                          C 

 ואין קץ לילדות שחלפה כך פתאום

D         A       Bb 

 בצהרי היום הכל חוזר כמו חלום

F                      C 

 רגעים ושעות שקפאו במקום

 

     



 165עמוד 

 

 מתי כספי  -אין שלווה  
 מילים : אהוד מנור   לחן  מתי כספי

 

 Cm  Gm7פתיחה : 

 

Cm 

 והובלי חוה אין של

Fm6  G7   Ab  C7  F(2-1) 

 לא לא  לא    לא   לא 

Eb9  Ab       Gm7 

 ואני רוצה אך איני מוצא

Cm   F      F#  F   Cm    Gm7 

 אללי

 

Cm 

 זה שובר לא עובר

Fm6  G7   Ab  C7  B7(-5)   F9 

 לא   לא  לא    לא   לא 

Bb7   Eb9   Ab    Gm7 

 כואב וראשי סובב   ולבי        

     Cm    Cm(4-3) 

 מעלי 

 

    Fm              Cm 

 שפתע פתאום ואולי יש לי עוד סיכוי קטן

  Fm   Gm7 

 הוא ישלח אותך     ואולי

       Cm 

 אלי היום

 

Cm 

 ים כחול על החול

Fm6  G7   Ab    C7  F(2-1) 

 את     את   את את      את

Eb9     Ab       Gm7 

 מה אני שווה? בא ומקווה

Cm   F      F#  F   Cm    Gm7 

 שאולי

 

Cm 

 תמצאיאם תרצי 

Fm6  G7        Ab C7  B7(-5)   F9 

 גם      גם     גם    גם     גם

Bb7   Eb9   Ab      Gm7 

 חסד לגילי עצם בשבילי            

     Cm    Cm(4-3) 

 ואולי

 

    Fm              Cm 

 שפתע פתאום ואולי יש לי עוד סיכוי קטן

  Fm   Gm7 

 הוא ישלח אותך    ואולי

       Cm 

 אלי היום

 

 Cm  Fm  Gm  Cmמעבר : 

 

Cm 

 את רואה את רעה

Fm6  G7   Ab    C7  F(2-1) 

 את     את   את את      את

Eb9     Ab      Gm7 

 אין לך נשמה מה אכפת לך מה

Cm   F      F#  F   Cm    Gm7 

 שאולי

 

Cm 

 אל תלכי תחייכי

Fm6  G7   Ab  C7  B7(-5)   F9 

 נו נו        נו נו           נו

Eb9     Ab       Gm7 

 למה לעזוב כשכמעט כבר טוב

     Cm    Cm(4-3) 

 ואולי

 

    Fm              Cm 

 שפתע פתאום ואולי יש לי עוד סיכוי קטן

  Fm   Gm7 

 הוא ישלח אותך    ואולי

       Cm 

 אלי היום

 

Cm 

 והובלי חוה אין של

Fm6  G7   Ab  C7  F(2-1) 

 לא לא  לא    לא   לא 

Eb9  Ab       Gm7 

 ואני רוצה אך איני מוצא

Cm   F      F#  F   Cm    Gm7 

 אללי



 166עמוד 

 

 סים סרוסיינ  -  איני יכול
 מילים ולחן: ניסים סרוסי

 

     Em             B7 

 איני יכול יותר לסבול

   Em     D          G      B7 

 לראות אותם מתהלכים יד ביד

  Em     D            G         B7 

 בזמן שאותי היא השאירה פה לבד

 

     Em             B7 

 איני יכול יותר לסבול

  Em     D    G      B7 

 לראות אותה מעבר לרחוב

 Em     D     G      B7 

 בזמן שליבה אליו כה קרוב

 

     Em           B7 

 הוי למה הלכת ממני

   Am      D      G   Em 

 למרות שהזהירו אותי ממך

 Am  Bb°7           B7 

 חשבתי שנתת לי את ליבך

 

     Em             B7 

 איני יכול יותר לסבול

  Em     D         G     B7 

 לראות יותר את חדרי הקטן

  Em     D      G    B7     

 היכן שבילינו יחדיו רוב הזמן

 

     Em           B7 

 הלכת ממניהוי למה 

   Am      D      G   Em 

 הכל בגלל שטות כה קטנה

Am    Bb°7      B7 

 קלקלת אהבה כה גדולה

 

     Em             B7 

 איני יכול יותר לסבול

Em   D      G     B7 

 אני מנסה לשכוח הכל

    Em         D    G            B7   

 אך כלום לא עוזר אני ממשיך לסבול

 

     Em             B7 

 איני יכול לא לא יכול 

Em   D      G     B7 

 אני הולך רחוק רחוק מכאן

Em   D      G     B7 

 לשכוח הכל במשך הזמן

 

Em     D    G      B7 

 הול...ֶה.....ֶה......ֶה......ך אני

 

     

  



 167עמוד 

 

 החלונות הגבוהים  -אינך יכולה  
 לחן: שמוליק קראוס   מילים: יורם טהרלב

 

G  G  G  G  D  D4  D  D4 

 

  D          F#m               G Gm 

 כת – ככה סתם לל        אינך יכולה

  D         F#m            C   A7 

  לעזוב אותי       אינך יכולה

  D          F#m               G Gm 

 כת – כי עכשיו של        אינך יכולה

    D     Bm  E     A7      D   D 

 יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי

 

  G                   C 

 "אפילו אם תגידי: "זה לא כדאי

  G                   C 

 "אפילו אם תגידי: "לא, אין לי פנאי

  F                   Bb        A4  A 

 "אפילו אם תגידי: "לך לך מעלי

 

    D           F#m            G Gm 

  ית - להרגיש בב      אם רק תבקשי

       D           F#m           C   A7 

  חרש אלטף        את שחור צמתך

 D           F#m               G Gm 

  יל - לא לבכות הל       ואם תבקשי

  D   Bm E   A7      D    D 

 אשב לידך וגם אתן לך כתף

 

  G                   C 

 "אפילו אם תגידי: "זה לא כדאי

  G                   C 

 "אפילו אם תגידי: "לא, אין לי פנאי

  F                   Bb        A4  A 

 "אפילו אם תגידי: "לך לך מעלי

 

 

 

 

 

 

D            F#m           G Gm 

  ח - מעלי לברו       ואם תבקשי

   D             F#m                C   A7 

  לך, ילדה קטנה      אפתח את דלתי

D           F#m              G Gm 

  ח - את פני לשכו      ואם תבקשי

 D      Bm E  A7       D   D 

 אתן לך בלחי נשיקה אחרונה

 

  G                   C 

 "לא כדאיאפילו אם תגידי: "

  G                   C 

 "אין לי פנאיאפילו אם תגידי: "

  F                   Bb        A4  A 

 "אפילו אם תגידי: "לך לך מעלי

 

  D          F#m               G Gm 

 כת – ככה סתם לל        אינך יכולה

    D     Bm  E     A7      D   D 

 יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי

 

    D          Bm     E 

 לה לה לה לה לה לה לה

G        A/E 

 לההההה  להההההה

D 

 לההההה

 

 



 168עמוד 

 

 כוורת  -  אינספקטור פיקח
 מילים ולחן : דני סנדרסון 

 

G                 C   Em/B             Am 

 אינספקטור פיקח      אינספקטור חכם     

  Am/G  Dm/F   Dm/G  C   Em/B 

 הטוב ומגנה את הרעמצדיק את 

            Am     Am/C    Dm 

 בבוקר     קם לי    וכשאני קם אני

   C#+      F     G      C     G/B 

 סוגר איזה תיק וחוזר למיטה

           C     C/B      Am7 

 נותן פירושים מסביר ומרתיע

Am7/G    F      F/G     C     Em/B 

 שומר על מוסר ומחפש ת'עשן 

            Am      Am/C   Dm 

 עוקב ושומע       מוצא הוכחות

   C#+    F         G        C 

 שואל שאלות ומבזבז את הזמן

 

F          G     Em 

 יש כאן עניין שדורש פרוצדורה

       F          Gm     C      C/E 

 ולא משנה אם יקח לי שנה

F6     F/A       Bb      F 

 צריך לארגן את העם הפרוע

Am      G       F    Dm 

 לשים אזיקים לטובת האו

 

    G      C   Em/B    Am 

 ת'חושב אני מתבדחמה     

  Am/G  Dm/F   Dm/G    C   Em/B 

 בחשאי ועובד     רציני     אני      

         Am      Am/C    Dm 

 כמו פיקחהרבה מנסים להיות 

  C#+   F       G        C 

 ישנם שהיו ואומרים זה כדאי

 

F          G     Em 

 אם אתה לא מתמצא במקצוע

   F             Gm     C      C/E 

 חייך עומדים בסימן שאלה

F6     F/A        Bb      F 

 הפשע מורכב ממסורת של רוע

Am      G       F    Dm 

 איתנו לך זבנג על הראש עם 

 

G            C   Em/B    Am 

 הצדק יכריע   מה לדאוג ל   

  Am/G  Dm/F   Dm/G  C   Em/B 

 כשורה    ויפעל       הכל יסתדר

          Am     Am/C    Dm 

 צרות מתפתחות אז לא להזיע

   C#+        F     G      C 

 אינספקטור פיקח נמצא בסביבה

 

 F  G  Em  F  Gm  C  C/Eמעבר : 

 

F          G     Em        

 יש כאן עניין שדורש פרוצדורה

       F          Gm     C      C/E 

 ולא משנה אם יקח לי שנה

F6     F/A       Bb      F 

 צריך לארגן את העם הפרוע

Am      G       F    Dm 

 לשים אזיקים לטובת האו

 

    G      C   Em/B    Am 

 מה יש לדבר אינספקטור פיקח

  Am/G  Dm/F   Dm/G    C   Em/B 

 יבריח גנב    לבדו        השם     

             Am   Am/C    Dm 

 אם מישהו מעז איתי להתווכח

  C#+   F       G        C     F/C  C 

 אני מתעצבן ומפנה לו ת'גב
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 שלמה ארצי  -איסלנד  
 יולחן: שלמה ארצמילים 

 

   Em                              Am 

 הנה שוב מתחיל הבוקר, שנינו שוב פוקחים עיניים

   B                                Em 

 הנה שוב השיר שלך את מתעוררת לעולם

    Em                          Am 

 אני קם ראשון בינינו, יש דברים קטנים עדיין

 B                              Em 

 בואי ונפתור אותם, כדי שיהיה מושלם

 

   Em                          Am 

 הנה שוב את מתמכרת, לרגשות ומספרת

   B                                Em 

 שחלמת עליי בלילה, שהבאתי לך פרחים

    Em                          Am 

 ר, נשיקות קטנות בערב,נשיקות קטנות בבוק

B                              Em 

 תסתכלי החוצה הנה, השמיים מאירים.

 

Em                                Am 

 רק לפעמים באמצע צחוק, על הפנים

D                                  G 

 משתוללת כאן סופה, כמו באיסלנד

Em                           Am 

 מה קורה לנו כשרע לנו בפנים?

Em               Am 

 את חוזרת מהכפור

Em                 Am 

 אני בא חשוף באור

G                             Am 

 ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר

            B                               Em 

 ולוחש: "אלמלא היית כאן, אין לי שום מחר".

 

   Em                              Am 

 הנה שוב מתחיל הבוקר, הנה שוב פוקחים עיניים

      B                                      Em 

 פרנסיסקו, את אומרת תתקרב-אתה רחוק כמו סן

    Em                          Am 

 נשיקות קטנות בבוקר, אני מנשק לך ת'עיניים

B                              Em 

 ושואל תירצי קפה, ומתכוון לומר אני אוהב.
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 השלושרים  -איפה נטשה ופייר  
 מילים : יהונתן גפן     לחן : שלום חנוך

 

 Dm  A  Dm  Gmפתיחה 

          Dm  A  Dm  Gm 

 

F  F       C      Dm 

 חלמתי חלום על דנובה

A    E         Dm      Gm 

 נטשה ופיירעל השלג, 

F  F       C      Dm 

 שיר על חלום הם נגנו בה

A       A      E        A 

 שהיום הוא נשמע קצת אחר

 

A      G     F      F 

 לפייר קול עצוב ונטשה

F      F      C      Dm 

 מחייכת חיוך של דמעות

Bb      G     F      F 

 את הצחוק הרוסי לא תשמע שם

  A Dm Gm Dm            A            Dm 

 אמא רוסיה שותקת מאוד

 

F  F       C      Dm 

 הזקנים מזמרים בלי גרמושקה

A    E         Dm      Gm 

 על ירח עם דגל רוסי

F  F       C      Dm 

 כבר קשה לפטפט ולשיר כאן

A       A      E        Am 

 על פריחה ולבלוב אגסים

 

A      G     F      F 

 לפייר קול עצוב ונטשה

F      F      C      Dm 

 מחייכת חיוך של דמעות

Bb      G     F      F 

 את הצחוק הרוסי לא תשמע שם

  B7 Dm Gm Dm            A            Dm 

 אמא רוסיה שותקת מאוד

G     G       D       Em 

 בללייקה וודקה בערב

B7     F#      Em       Am 

 ושריקת רכבותהשדות 

G     G       D       Em 

 הכל כבר נראה שם אחרת

B7      B7       F#       Bm 

 וסיביר זה לא רק ערבות

 

B7        A        G        G 

 לפייר קול עצוב ונטשה

G      G      D      Em 

 מחייכת חיוך של דמעות

C      A     G      G 

 את הצחוק הרוסי לא תשמע שם

  B7 Em Am Em            B7            Em 

 אמא רוסיה שותקת מאוד.

 

B7        A        G        G 

 שירים על דנובה ותכלת

G      G      D      Em 

 על שלגים רחוקים ופרחים

C      A     G      G 

 מה הטעם לשיר על כל אלה

 Em Am Em            B7            Em 

 ונטשה בוכיםכשפייר 
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 נטאשההחברים של   -איש בלי נצח  
 לחן: ארקדי דוכין   מילים: מיכה שטרית

 

 D  G  D  G  G6/Aפתיחה : 

 

D                            G 

 עדיין מוצא חן בעיני האל

          D       G    A 

 כן מאוטוב שכן 

D                            G 

 בעיניה שלעדיין מוצא חן 

                   D       6G     A 

 זאת שאותי תיקח לעזאזל

 

D                          G 

 עדיין לא אבוד בעיני האל

           D        G     A 

 ובעיני אימי גם כן

D                         G 

 אם לא הולך וקצת קשה

             Bm           C#m7 

 י טוב לדעת שזה עושה ל

 

G#m      E/G#     Em/G         Gm6 

 שומע    יש מי ש        גבוה       למעלה      

D/A                     Gm6     A4 

 צעקה של איש קטן

G#m      E/G#     Em/G                   Gm6 

 איש בלי נצח ששכחת      למטה    על הארץ       

D/A                    G         A4     A 

 מבקש רק עוד קצת זמן

 

 D  G  D  G  G6/Aמעבר : 

 

D                           G 

 עדיין לא מביט בעיני האל

         D   G     A 

 כן וטוב שכך

D                       G 

 השמש חמה והאויר זורם

              Bm                C#m7 

 לא אני חולם    זה באמת קורה

 

G#m      E/G#     Em/G         Gm6 

 שומע    יש מי ש        גבוה       למעלה      

D/A                     Gm6     A4 

 צעקה של איש קטן 

G#m      E/G#     Em/G                   Gm6 

 איש בלי נצח ששכחת      למטה    על הארץ       

D/A                    G         A4     A 

 מבקש רק עוד קצת זמן
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 אביב גפן  -איש הכמעט  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 C  C/B  F/A  G7פתיחה : 

            C  C/B  F/A  G7 

 

C                 Ab6/Bb  Bb 

 לאיש הכמעט אמרה שה כמעט יפהיא

C     C/B  Am  C/G      F    Fm7 

 שתתעורר כמעט כבר אור כדאי

C                  Ab6/Bb      Bb 

 משקיף לתוך נוף כמעט יפה חלון כמעט גדול

C   C/B  Am  C/G    F    Fm7 

 עושה קפה  מתלבש   הוא 

 

C       C/B  F/A   G7            C 

 תמיד זה ליד אבל זה לא זה איש הכמעט

C/B   F/A   G7 

 קורהתמיד זה כמעט        

C   C/B  F/A   G7   Dm           G 

 תמיד כמעט תראה אבל אתה איש הכמעט

G7                C 

 תמיד כמעט תחיה

 

 C  C/B  F/A  G7מעבר : 

           C  C/B  F/A  G7 

 

C             Ab6/Bb  Bb 

 הדרך כמעט קצרה הולך לעבודה

C        C/B  Am  C/G   F    Fm7 

 מספיקה   כמעטגם המשכורת 

C                Ab6/Bb  Bb 

 כמעט שקרוב אליו יש לו חבר אחד

C     C/B  Am  C/G     F    Fm7 

 כמעט אוהב אותו איש הכמעט

 

C       C/B  F/A   G7            C 

 תמיד זה ליד אבל זה לא זה איש הכמעט

C/B   F/A   G7 

 תמיד זה כמעט קורה       

C   C/B  F/A   G7   Dm           G 

 תמיד כמעט תראה אבל אתה איש הכמעט

G7                C 

 תמיד כמעט תחיה

 C  C/B  F/A  G7מעבר : 

           C  C/B  F/A  G7 

 

 

C                 Ab6/Bb  Bb 

 ואיש הכמעט חזר היום כמעט נגמר

C     C/B  Am  C/G  F    Fm7 

 לילדים חיבוק כמעט גדול 

C                Ab6/Bb     Bb 

 ואז הוא כמעט חלם והוא כמעט נרדם

C  C/B  Am  C/G   F    Fm7 

 כמעט מאושרים     שחייו

 

C       C/B  F/A   G7            C 

 תמיד זה ליד אבל זה לא זה איש הכמעט

C/B   F/A   G7 

 תמיד זה כמעט קורה       

C   C/B  F/A   G7   Dm           G 

 תמיד כמעט תראה אבל אתה איש הכמעט

G7                C 

 תמיד כמעט תחיה

 

C   C/B   F/A   G7   C   C/B   F/A   G7 

 אבל  אתה    איש הכמעט                              

Dm          G   G7            Fm   Bb   C 

 לך זה לא יקרה תמיד כמעט תחיה 
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 יזהר אשדות  -  איש השוקולד
 מילים : אלונה קמחי   לחן : יזהר אשדות

 

 Bm  C#m/B  Bm  Emפתיחה : 

            Bm  C#m/B  Bm  A 

 

Bm                                                  Em 

 מה קורה שם על החוף ילדים שחומים עם תוף

      D            A     G               F# 

 בורין לטאה קטנה תופסיםעם כינור וטמ

Bm  C#m/B  Bm  Em 

 אהה

Bm  C#m/B  Bm  A 

 אהה

Bm                                             Em 

 אך היא ברחה אל המדבר רק זנב קטן נשאר

      D            A          G               F# 

 הם בוכים כי באמת איש השוקולד כבר מת

Bm  C#m/B  Bm  Em 

 אהה

Bm  C#m/B  Bm  A 

 אהה

 

Bm                                    Em 

 ילדים הכו בתוף תבשרו את בוא הסוף

      D          A       G      F# 

 הבו קטורת ונרות קוננו הליליות

Bm  C#m/B  Bm  Em 

 אהה

Bm  C#m/B  Bm  A 

 אהה

Bm                                        Em 

 שטוף כבר גשם זלעפות זוהמה מהרחובות

        D            A           G             F# 

 איש השוקולד כבר מת קרא זמיר בטרם עת

Bm  C#m/B  Bm  Em 

 אהה

Bm  C#m/B  Bm  Cm 

 אהה

 

 Cm  Dm/C  Cm  Fmמעבר : 

           Cm  Dm/C  Cm  Bb 

 

Cm                                             Fm 

 הגשם תם חזרו לחוף ילדים שחומים עם תוף

      Eb       Bb     Ab             G 

 שממיותמתקינים חליליות מזנבות של 

Cm  Dm/C  Cm  Fm 

 אהה

Cm  Dm/C  Cm  Bb 

 אהה

Cm                                             Fm 

 יותר אינם יודעים אם זו מנטה או יסמיןאך 

      Eb         Bb          Ab             G 

 מה לקחת איך לתת איש השוקולד כבר מת

Cm  Dm/C  Cm  Fm 

 אהה

Cm  Dm/C  Cm  Bb 

 אהה

 

Cm                                Fm 

 מיתרים בכו תפילות והזיתי בלילות

      Eb           Bb          Ab       G 

 לב השוקולד שלי איך נרקם מהצלילים

Cm   Fm  Eb  Bb 

 אהה

         Ab    G 

 לב השוקולד שלי

Cm  Fm  Eb  Bb 

 אהה

         Ab    G 

 השוקולד שלי איש

 

Cm  Dm/C  Cm  Fm 

 אהה

Cm  Dm/C  Cm  Bb 

 אהה

Cm  Dm/C  Cm  Fm 

 אהה

Cm  Dm/C  Cm  Bb 

 אהה
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 מוניקה סקס  -איש קש  
 לחן: יהלי סובול ופיטר רוט   מילים: יהלי סובול

 

            Am                 C 

 אין יותר פחד אין יותר כלום

F              Am            

 אני איש קש אני עץ עקום

           Bb             C 

 שני חדרים מטפטף דולף

F              Dm        

 טיפות עינייםהזמן כמו 

 

C                Am           

 הבאנו אותה בצורה אלגנטית

             Em             F 

 מבחוץמתים מבפנים חיים 

Ab               Bb               

 אוכלים קוראים מדברים ישנים

F                   G                  

 צוחקים מבפנים על חיים אבודים

 

               C              G 

 אין יותר פחד אין יותר כלום

F             Am           

 אני איש קש אני עץ עקום

G               C              

 אין יותר פחד אין יותר כלום

F                    Am 

 איש קש

 

C           Am            

 אין יותר פחד עצב נורא

F                   Am            

 שנים מלחמה הייתה לי ברירה

Bb        C                 

 הילדים לא גדלו

F              Dm            

 הם רק גבהו ומצאו עבודה

 

            Am                 C 

 אין יותר פחד אין יותר כלום

F              Am            

 אני עץ עקוםאני איש קש 

G               C                

 אין יותר פחד אין יותר כלום

F                     Am 

 איש קש

F                     Am 

 איש קש
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 9קרח   -איתו לנצח  
 נעם רותם ואוהד קוסקי :מילים ולחן

 

(Bb  F  Bb  F)x4 

 

Bb            F 

  רציתי שהוא יראה     

Bb            F 

  רציתי שהוא יראה     

Eb     E/ºE    Bb       F 

  בנשיקה      את אהבתו אלי 

Bb        F 

  אולי היה לי נדמה     

Bb             F 

  ודאי רק היה לי נדמה     

 Eb     E/ºE 

  כשחייך אלי הרגשתי

Bb      F 

  זה קרה     

 

Eb                    D 

  לחיות איתו לנצח רוצה     

Gm      Bb/G#           Eb 

  אז ודאי אשא לבטח אותו לבעלי     

E/ºE                Bb   Bb7 

  נחיה כמו בעל ואישה

Eb                    D 

  רוצה לחיות איתו לנצח     

Gm      Bb/G#           Eb 

  אז ודאי אשא לבטח אותו לבעלי     

  F                  Bb  F  Bb    F 

 )הוו(     נחיה כמו בעל ואישה

 

Bb            F 

  שאלתי אתה בעניין    

Bb            F 

  אמרת לי כן רק לא כאן    

 Eb         E/ºE          Bb       F 

  אל הגן     חבר מביא חבר כל לילה 

Bb           F 

  רציתי שהוא יגיד    

Bb            F 

  קיוויתי שהוא יגיד    

Eb             E/ºE       Bb        F 

  מיד - ת - ל בוא איתי אלי הביתה     

 

 

 

 

Eb                    D 

  רוצה לחיות איתו לנצח     

Gm      Bb/G#           Eb 

  אז ודאי אשא לבטח אותו לבעלי     

E/ºE                Bb   Bb7 

  נחיה כמו בעל ואישה

Eb                    D 

  רוצה לחיות איתו לנצח     

Gm      Bb/G#           Eb 

  אז ודאי אשא לבטח אותו לבעלי     

  F                  Bb  F  Bb    F 

 )הוו(     נחיה כמו בעל ואישה

 

Bb  F  Bb  F-F/E- 

A  E  A  E 

 

Eb                   D 

  רוצה לחיות איתו לנצח    

Gm      Bb/G#           Eb 

  אז ודאי אשא לבטח אותו לבעלי     

E/ºE                Bb         Bb7 

  )הא( נחיה כמו בעל ואישה 

Eb                   D 

  רוצה לחיות איתו לנצח    

Gm      Bb/G#           Eb 

  אז ודאי אשא לבטח אותו לבעלי     

  F                  Bb 

 הנחיה כמו בעל ואיש
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 קרן פלס  -איתי  
 מילים ולחן: קרן פלס

 

C                                       E 

 איתי הגיע בשני לבוש בגולף שחורה

E7              Am    Am/G 

 אני חשבתי משהו  זמני   

  E7            E      Am 

 הקרובאת הלילה  שירפא לי 

   E             F      Dm      G 

 ויעזוב עם בוא האור ויעלם ולא נזכור

 

        C                       E            E7 

 איתי רגיל לריגושים היו לו חודשים קשים

     Am           Am/G 

 עבר יותר   מידי   נשים

     E7               E       Am 

 פעם לאהוב ולא זכה כמעט אף

         E             F        Dm             G 

 הוא מחפש כתף רכה כמה לילות של הדחקה

 

Em                   Am           Em 

 איתי לא מתעסק ברגשות יותר מידי

Em                     Am  Am/C# Dm 

 בחיי     לי     לא משנה לו מה עובר     

E          F 

 אחרי שהוא סוגר תדלת ונפרד   

         Am       G            C 

 וזה  החורף הראשון שלי לבד  

 

 E  E7  Am  Am/G  F  G   מעבר 

 

        C                       E            E7 

 איתי פירק חצי בקבוק ורק חסר לו בדיוק

     Am        Am/G 

 ממני עוד  חצי  חיבוק

     E7            E       Am 

 שיסדר לו את הראש וירדם

         E       F        Dm             G 

 ועם הבוקר יעלם ושוב נשוב להתעלם

 

        C                 E          E7 

 נעים לו לידי גם לי קשה קצת לבדי

        Am      Am/G 

 בלילה נח בתוך ידי

     E7               E       Am 

 משחקים באהבה אחד עם השני

    E         F            Dm  

 ברור שזה זמני ויש לו אחרות

           G 

 וזה לא ענייני

 

Em                   Am           Em 

 איתי לא מתעסק ברגשות יותר מידי

Em                    Am   Am/C#  Dm 

 בחיי     לי     לא משנה לו מה עובר     

E          F 

 אחרי שהוא סוגר תדלת ונפרד   

         Am       G            C 

 וזה  החורף הראשון שלי לבד  

 

        F           G         C 

 וזאת אני שנקלעה לו בדרכו האומללה

          F         G          C 

 לא מתעסקת בשלו רק מתעסקת בשלה

         F             G      G/G#       Am 

 שלא עושה עניין ממך     שלא תגיד לך

         Dm                   Am 

 כמה עצבות יש במבט הזה שלך

       Dm            G4        G 

 כמה בדידות יש במגע הזה איתך

 

Em                   Am           Em 

 יאיתי לא מתעסק ברגשות יותר מיד

Em                    Am   Am/C#  Dm 

 בחיי     לי     לא משנה לו מה עובר     

E          F    

 אחרי שהוא סוגר תדלת ונפרד   

         Am       G            C 

 וזה  החורף הראשון שלי לבד  
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 משינה  - אכזבה 
 מילים ולחן: שלומי ברכה

 

E      C#m           A         B 

 אני מתרחק לאט בעולם אכזר ואני פוחד

E      C#m           A             B 

 אני מתרוצץ ערום בכיכר הכפר וכולם צוחק

E 

 אני לבד

C#m      B 

 לבד       אני

 

E      C#m           A         B 

 אני מחפש לאט את השביל הצר וגופה החם

E      C#m           A         B 

 אני מתפתל ושט כמו נהר אכזב וזורם לים

A        G#m    F#m    E 

 ראיתי איך שהים בחול טבע

F#m   E  A 

 אכ   ז      בה

 

E       C#m                   A             B 

 לפעמים היו רגעים יפים שהציתו אש שעשתה עשן

E      C#m           A                     B 

 היו רגעים טרופים בקירות שחורים שצבועים לבן

A        G#m    F#m    E 

 השוטה שבגבעה     הייתי כן 

F#m   E  A 

 אכ   ז      בה

 

 E  C#m  E  C#m G#m   F#m  C#mמעבר : 

          E  C#m  E  C#m G#m   F#m  C#m 

          A    /  /  /B  B 

 

E      C#m           A              B 

 והיא הסתכלה אליי במבט מושלם לא הבנתי מה

E      C#m                 A            B 

 אמרה לי תכתוב לי שיר תחבק אותי ותזיל דמעה

A        G#m     F#m    E 

 והיא בכתה איך שנתי הערבה

F#m   E  A 

 אכ   ז      בה

 

 E  C#m  E  C#m G#m   F#m  C#mמעבר : 

          E  C#m  E  C#m G#m   F#m  C#m 

          A    /  /  /B  B 

 

E      C#m            A           B 

 אני מחפש לאט את השביל הצר בגופה החם

E      C#m           A            B 

 אני מתפתל ושט כמו נהר אכזב וזורם לים

A        G#m    F#m    E 

 ל טבעראיתי איך שהים בחו

F#m   E  A     E  F#m  A  B  E 

 אכ   ז      בה
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 נעמי שמר  -  אל בורות המים
 מילים ולחן : נעמי שמר

 

 D  D/C#  D/C  Em/G  Em  C#Øפתיחה : 

            Bm  A  G  F# 

 

Bm  Bm/A      Em/G   Bm/F#  F# 

 ים      הלכתי אל בורות המ   מאהבתי   

G+7   Bm/F#  Em Bm/F#    F# 

 זרועה     לא     בארץ  בדרכי מדבר

Bm  Bm/A      Em/G   Bm/F#  F# 

 ית          וב     שכחתי עיר   מאהבתי    

Bm  G+7  Bm/F#   Em F#(4-3)   Bm 

 פרועה   בנהיה           תיך      ובעקבו    

 

       D   D+7   D7        Em   Em7   C#Ø 

 המים        המים אל בורות        אל בורות 

Bm  Bm/A  G+7  Em   D/A  A 

 בהר   פועם   המעין אשר             אל 

D  D+7   D7        Em   Em7   C#Ø 

 יןיעד             תמצא    אהבתי       שם 

Bm     A     G   F#  Bm 

 ומי נהר מי תהום מי מבוע

 

Bm  Bm/A     Em/G   Bm/F#  F# 

 בקיץ              נתנה לי צל רק אהבתי

G+7   Bm/F#  Em Bm/F#    F# 

 הנוראה         החול     ובסערת      

Bm  Bm/A    Em/G   Bm/F#  F# 

 ובית            בנתה לי עיר  רק אהבתי

Bm  G+7  Bm/F#   Em F#(4-3)   Bm 

 שעה    מדי      מותי   והיא          היא חיי 

 

       D   D+7   D7        Em   Em7   C#Ø 

 המים        המים אל בורות        אל בורות 

Bm  Bm/A  G+7  Em   D/A  A 

 בהר   פועם   המעין אשר             אל 

D  D+7   D7        Em   Em7   C#Ø 

 יןיעד             תמצא    אהבתי       שם 

Bm     A     G   F#  Bm 

 ומי נהר מי תהום מי מבוע

 

Bm  Bm/A     Em/G   Bm/F#  F# 

 הזית            ושם שתילי  שם התאנה

G+7   Bm/F#  Em Bm/F#    F# 

 המופלאה    ופריחת הרימונים      

Bm   Bm/A Em/G   Bm/F#  F# 

 ין       מי   השיכורה ולא שם אהבתי

Bm  G+7  Bm/F#   Em F#(4-3)   Bm 

 אט      לאט ל     תעצום            את עיניה 

 

       D   D+7   D7        Em   Em7   C#Ø 

 המים        המים אל בורות        אל בורות 

Bm  Bm/A  G+7  Em   D/A  A 

 בהר   פועם   המעין אשר             אל 

D  D+7   D7        Em   Em7   C#Ø 

 יןיעד             תמצא    אהבתי       שם 

Bm     A     G   F#  Bm 

 ומי נהר מי תהום מי מבוע
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 אבי גרייניק  -אל האור  
 לחן: אבי גרייניק ונתן כהן   מילים: אורן פרבר

 

 Dm  Dm  E  A7  Dm  Dm  E  A7פתיחה : 

 

A7         E            Dm 

 ארץ חדשה רוחי אז חזתה

A7           E                   Dm 

 מאופק עד אופק אשיר את שירה

Dm  Gm     Dm       Gm 

 לא יער לא הר, לא נחל זורם

A7        A4         Dm        Gm 

 לא רמש לא עוף אין גבול בה תוחם

 

 Dm  Dm  E  A7מעבר : 

 

A7         E            Dm 

 ארץ חדשה רוחי אז חזתה

A7           E                   Dm 

 מאופק עד אופק אשיר את שירה

Dm    Eb7+   Dm          Gm 

 צדיקים בה יושבים ופניהם נהרה

A7      G        Dm   Gm 

 חיי נצח להם בששון טהרה

 

A7     E      Dm                  

 אל האור אל האור ארוץ בחדווה

D7     C7         Gm          D7 

 לחיים של אמת, אושר עד אהבה

G       Dm       Ebmaj7      Gm 

 הו מורי צור ישעי שליח אל מבורך

A7        G    A7        Bb7 

 את השער הצר לפני אנא פתח

 

 Dm  Dm  E  A7מעבר : 

 

A7         E            Dm 

 ארץ חדשה רוחי אז חזתה

A7           E                   Dm 

 מאופק עד אופק אשיר את שירה

Dm  Ebmaj7  D         Gm 

 יווצרו באורה   כל צליל וצורה

A7      G          Dm     Gm 

 שיר השירים היא תכלית התורה

 

A7     E      Dm                  

 אל האור אל האור ארוץ בחדווה

D7     C7         Gm          D7 

 לחיים של אמת, אושר עד אהבה

G       Dm       Ebmaj7      Gm 

 הו מורי צור ישעי שליח אל מבורך

A7        G    A7        Bb7 

 את השער הצר לפני אנא פתח

 

 Dm  Dm  E  A7מעבר : 

           Dm  Dm  E  A7 

 

A7         E            Dm 

 ארץ חדשה רוחי אז חזתה

A7           E                   Dm 

 מאופק עד אופק אשיר את שירה

Dm  Ebmaj7   Dm      Gm 

 ורגליי יחפות      בגד גס לעורי

A7     Gm  Dm         Gm 

 תחת להט חמה וגשמי זלעפות

Dm  Ebmaj7   Dm        Gm 

 בנתיבי הקדושים הדרוכים ענווה

A7   Em7     Dm         Gm 

 אל שמיה אחתור בדממת אמונה

 

A7         E    Dm         A7 

 מוד במדבראוצרה לי יאיר כע

D7        C7      Gm     D7         

 עת גוף זה מתכלה במכאוב של בשר

G       Dm     Ebmaj7    Gm     

 הו מורי צור ישעי, שליח אל מבורך

A7      G     A7    Bb7     

 את השער הצר לפני אנא פתח

 

A7     E      Dm                  

 אל האור אל האור ארוץ בחדווה

D7     C7         Gm          D7 

 לחיים של אמת, אושר עד אהבה

G       Dm       Ebmaj7      Gm 

 הו מורי צור ישעי שליח אל מבורך

A7        G    A7        Bb7 

 את השער הצר לפני אנא פתח

Dm  A7   Gm      G    A7    Bb7 

 נא פתח     את השער הצר לפני    א

 

 Dm  Dm  E  A7  Dm  Dm  E  A7סיום : 
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 שלמה גרוניך ומתי כספי, פופיק ארנון  -  אל נא תלך
 מילים : רבינדרנט טאגור   לחן : שלמה גרוניך על פי באך

 

C    Dm/C   G7/B       C 

 מעימי דודי    תלך       אל נא

Am/C  D/C   G/B      C/B 

 אומר לך בטרם   אומר לך בטרם   

Am7        D7            G 

 לך לשלום    לך לשלום   

GO               Dm/F 

 ערה הייתי כל הלילה

FO        C/E 

 עתה כבדו עיני משינה

F/E 

 יראתי פן תאבד לי

Dm7            G7 

 נתיששן את ימדי א

 

C  C7  F+7  F#O  AbO  G7 

C/G  G7(4-3)  CO/G   C/G G7(4-3) 

C7  F/C  Bdim/C  C4maj9  C 
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 אביב גפן  -אל תדאג  
 מילים ולחן: אביב גפן

 

D       Em7                    F#  G 

 אל תדאג אני חושבת עלייך

G                          D 

 אבל שוכבת עם כולם

D       Em7                    F#  G 

 אל תדאג אני חושבת עלייך

G                          D   A     Bm 

 אבל שוכבת עם כולם

 

E79        Bm 

 ואין לי אף אחד

               A      G 

 אין לי אף אחד

Bm     E79           A      G 

 אל תדאג אין לי אחר במקומך

 

D       Em7                    F#  G 

 אל תדאג אני חולמת עלייך

G                          D 

 ומתעוררת עם כולם

D       Em7                    F#  G 

 אל תדאג אני מתה עלייך

G                     D   A     Bm 

 גם חיה עם כולםו

 

E79        Bm 

 ואין לי אף אחד

               A      G 

 אין לי אף אחד

Bm     E79           A      G 

 אל תדאג אין לי אחר במקומך

 

D       Em7                    F#  G 

 אל תדאג אני חושבת עלייך

G                          D 

 אבל שוכבת עם כולם
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 הקליק  -אל תדליקו לי נר  
 לחן: אלי אברמוב   מילים: דני דותן

 

F#m          E                  F#m    E 

 לא לא צריך שתדליקו לי נר, לא

F#m          E                  F#m    E 

 לא צריך שתדליקו לי נר, לא לא

 

F#m                   E 

 את מה שכתבתם כדאי לכם למחוק

F#m                 E 

 אני רוצה לצחוק -שצחק  צוחק מי

 

F#m          E                  F#m    E 

 לא לא צריך שתדליקו לי נר, לא

F#m          E                  F#m    E 

 ריך שתדליקו לי נר, לא לאלא צ

 

F#m          E 

 לא צריך שתכתבו הספדים

F#m                   E 

 אין לאן ללכת, אל תכינו בגדים

F#m               E 

 שקניתם תנו לאחר את הזר

A                B        E 

 לא צריך שתדליקו לי נר

 

F#m          E                  F#m    E 

 לא צריך שתדליקו לי נר, לאלא 

F#m          E                  F#m    E 

 לא צריך שתדליקו לי נר, לא לא

 

G                        F#m 

 המוות די בטוח, הוא אורב בפינה

      E                     D 

 קוטף, לא לא לא, לפי הזמנה לא

G                          F#m 

 עתם הוא החליט לאחרלפגישה שקב

     E Fm     A 

 נר לא צריך שתדליקו לי

 

F#m          E                  F#m               E 

 כלום לא בוער -לא צריך שתדליקו לי נר, לא לא 

F#m          E                  F#m               E 

 כלום לא בוער -לא צריך שתדליקו לי נר, לא לא 

 

F#m        E 

 לא צריך לנחם אבלים

F#m          E 

 כללים נימוס מחייב לדעת

F#m                E 

 דמעות שהכנתם תנו לאחר

A                B        E 

 לא צריך שתדליקו לי נר

 

F#m          E                  F#m    E 

 לא לא צריך שתדליקו לי נר, לא

F#m          E                  F#m    E 

 לא צריך שתדליקו לי נר, לא לא

 

G                        F#m 

 המוות די בטוח, הוא אורב בפינה

      E                     D 

 קוטף, לא לא לא, לפי הזמנה לא

G                          F#m 

 לפגישה שקבעתם הוא החליט לאחר

     E Fm     A 

 נר צריך שתדליקו לילא 

 

F#m          E                  F#m               E 

 כלום לא בוער -לא צריך שתדליקו לי נר, לא לא 

F#m          E                  F#m               E 

 כלום לא בוער -לא צריך שתדליקו לי נר, לא לא 

F#m          E                  F#m    E 

 לא צריך שתדליקו לי נר, לאלא 
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 הפרברים והדודאים  -אל תוותרי  
 מילים ולחן : צבי שרף

 

 Em  D  C  B7פתיחה : 

 

Em         Em/D    C    

 ושוב נצא בשביל העפר

    B7 Em   Em/D  Am   B7 

 באביב   נרוץ   ושוב יחפים

Em  Em/D  C   B7      Em   Am    D 

 השדותבין שיחי הקוצים וזהב 

    Gm   Bb       Cm 

 ואדומים גגות שבכפר

  D     Gm    Bb    Cm   B 

 וירק עוטר להם מסביב

Em  Em/D  C   B7     Em  Em/D  G 

 שנים אבודות  יעיר   הד צחוקנו

 

C     D               Em       D/F# 

   אל, אל תוותרי על האור הזה

G  E/G#        Am      BbO    B 

 נוכל ביחד עוד פרח לקטוףאל תוותרי 

Em  D7/F#    G AO  B7(4-3) 

 לא לעזוב קצת לאהוב           

 

Em           Em/D    C    

 ועם מראות לבלוב ופריחה

   B7 Em   Em/D  Am   B7 

 הקסום     וריח הגן ההוא 

Em  Em/D  C   B7   Em   Am    D 

 איך חלמנו לעוף להיות אחרים

    Gm   Bb       Cm 

 וגם ידענו רוך ושמחה

  D     Gm  Bb    Cm   B 

 ושבע לפול ושבע לקום

Em  Em/D  C   B7     Em  Em/D  G 

 איך חלום שנשבר נדע להרים

 

C     D               Em       D/F# 

   אל, אל תוותרי על האור הזה

G  E/G#        Am      BbO    B 

 וד פרח לקטוףנוכל ביחד עאל תוותרי 

Em  D7/F#    G AO  B7(4-3) 

 לא לעזוב קצת לאהוב           

 Em  D7/F#  G  E/G#  Am  BbO  Bמעבר : 

           Em  D7/F#   G AO  B7(4-3)  C7(4-3) 

 

Fm     Fm/Eb  Db 

 הלא אמרנו יום המחר

C7       Fm   Fm/Eb  Db     C7 

 הוא יום מאושר יותר הוא הכל

Fm  Fm/Eb  Db   C7      Fm   Bbm   Eb 

 עולם חדש להקים     חדלנו  לא  

       Abm   B       Dbm 

 אך זמן עבר וכבר מאוחר

  Eb  Abm   B    Dbm   C 

 ויום המחר היה לאתמול

 איך אל בוקר חדש נדע להשכים

 

Db   Eb             Fm       Eb/G 

   אל, אל תוותרי על האור הזה

Ab  F/A        Bbm      BO    C 

 נוכל ביחד עוד פרח לקטוףאל תוותרי 

Fm  Eb7/G    Ab BbO  C7(4-3) 

 לא לעזוב   קצת לאהוב           

 

Db   Eb             Fm       Eb/G 

   אל, אל תוותרי על האור הזה

Ab  F/A        Bbm      BO    C 

 נוכל ביחד עוד פרח לקטוףאל תוותרי 

Fm  Eb7/G    Ab BbO  C7(4-3)   B7(4-3) 

 לא לעזוב   קצת לאהוב           

 

Em         Em/D    C    

 ושוב נצא בשביל העפר

    B7 Em   Em/D  Am   B7 

 באביב   נרוץ   ושוב יחפים

Em  Em/D  C   B7      Em   Am    D 

 כמו בשירים  יעיר   הד צחוקנו

           Gm   B           Em 

 חלום שנשבר      נדע להעיר
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 שלישיית גשר הירקון  - אל תכעסי זה לא אסון 
 מילים ולחן: סרז' גינסבורג   תרגום: חיים חפר

 

Am  E  Am 

 

Am       Em         F G          C 

  מול ביתך אשב שנה ואזמר לך פזמון

Dm             Am 

  אם אזייף באיזה רבע טון

         B7           E 

  אל תכעסי זה לא אסון

Am       Em         F G          C 

  לא אקח דבר אל פי, אף לא גרגיר של מזון

Dm             Am 

  ואם אמות ככה מרזון

         B7    E   Am 

 . אל תכעסי זה לא אסון

 

C            Am 

  אעשה זאת כדי שאת

  F               E   Am 

  לך קצת עלי אכפתיהיה 

C            Am 

  כדי שפעם בחיי

  F           E Am 

 תביטי רק אלי אלי

 

Am       Em          F    G        C 

  אם אחד יזמין אותך לסרט או תיאטרון

Dm              Am 

  תכף אתפוס אותו בגרון

         B7           E 

  אל תכעסי זה לא אסון

Am        Em             F    G        C 

  אם פתאום ארד לכביש כמו מוכה עיוורון

Dm      Am 

  ואדרס על ידי שוסון

         B7    E   Am 

 . אל תכעסי זה לא אסון

 

C            Am 

  אעשה זאת כדי שאת

  F               E   Am 

  יהיה לך קצת עלי אכפת

C            Am 

  כדי שפעם בחיי

  F           E Am 

 תביטי רק אלי אלי

 

 

 

 

Am         Em                F  G     C 

  אם יחסר לך פעם גרוש, סמכי עלי בנדון

Dm             Am 

  מתוך הבנק אז אגנוב מליון

         B7           E 

  אל תכעסי זה לא אסון

Am       Em       F  G         C 

  אינני בא בחשבוןאם תחליטי שאני 

Dm              Am 

  תכף אקפוץ דרך החלון

         B7    E   Am 

 . אל תכעסי זה לא אסון

 

C            Am 

  אעשה זאת כדי שאת

  F               E   Am 

  יהיה לך קצת עלי אכפת

C            Am 

  כדי שפעם בחיי

  F           E Am 

 תביטי רק אלי אלי

 

Am       Em         F G          C 

  מול ביתך אשב שנה ואזמר לך פזמון

Dm             Am 

  אם אזייף באיזה רבע טון

         B7           E 

  אל תכעסי זה לא אסון

Am       Em         F G          C 

  לא אקח דבר אל פי, אף לא גרגיר של מזון

Dm             Am 

  ככה מרזוןואם אמות 

         B7    E   Am 

 . אל תכעסי זה לא אסון

 

Am Em F-G-C 

Dm Am 

     B7        E Am 

 . וזה הסוף של הפזמון
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 אביב גפן  -אל תכעסו  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

       A         F#m7 

 הם הולכים הם קמים

      Bm 

 הם מתים

    Gm     Gm6 

 נפרדים אוהבים

      D      D+7 

 בני אדם

       A         F#m7 

 מתגייסים מתבגרים

    Bm 

 והורגים

        Gm    Gm6 

 אלימים הם טיפשים

            D 

 הם בני אדם

 

G          C7 

 אז אל תכעסו

             D    E 

 הם בני אדם

          G     C7 

 אל תכעסו

             D    E 

 הם בני אדם

          G     C7 

 אל תכעסו

             D    E 

 הם בני אדם

          G      C7 

 אל תכעסו

            D 

 הם בני אדם
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 אהוד בנאי  -  אל תפחד
 מילים ולחן : אהוד בנאי

 

 C+7  F6  F-5  C+7  F6  F-5פתיחה : 

 

        C  C+7     F+7 

 אתה לא לבד אל תפחד

        C  C+7     F+7 

 אתה לא לבד אל תפחד

 

  C+7 

 תה זו דקירה קטנהיהי

F+7              C+7   F+7 

 זעזוע פתאומי ומהיר

C+7                           F+7 

 נכון איבדת שליטה לרגע

                    C+7   F+7 

 לא היית מספיק זהיר

 

C+7      F+7     G           F         C  F   G 

 מצלצלים בראשך ועכשיו פעמוני אזהרה

C+7         F+7     G           F          C  F   G 

 להתחיל מהתחלה          אתה רוצה לשכוח

 

       C  Am           Em 

 שאם קלקלת    אז תאמין 

F      G           C       F   G 

 כן ,אתה יכול גם לתקן כן

 

        C  C+7     F+7 

 אתה לא לבד אל תפחד

        C  C+7     F+7 

 אתה לא לבד אל תפחד

 

  C+7 

 אם יחזור שוב רגע הפחד

F+7          C+7   F+7 

 אבוא להושיט לך יד

C+7                     F+7 

 תמיד אהיה קרוב אליך

                    C+7   F+7 

 לחבק במקרה שתרעד

 

C+7      F+7     G           F         C  F   G 

 מצלצלים בראשך עכשיו פעמוני אזהרה

C+7         F+7     G           F          C  F   G 

 להתחיל מהתחלה          אתה רוצה לשכוח

 

       C  Am           Em 

 שאם קלקלת    אז תאמין 

F      G           C       F   G 

 כן ,אתה יכול גם לתקן כן

 

        C  C+7     F+7 

 אתה לא לבד אל תפחד
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 מיסטר הארי  -אל תשכחי אותנו  
 מילים ולחן: מיסטר הרי

 

Fm                Bbm 

 אל תבקשי את כל אשר נתת

C             Fm 

 לא אוכל להחזיר לך

Fm                Bbm 

 אל תשכחי את כל מה שהיה

C             Fm 

 אם הגענו כבר הנה

C             Fm 

 לו לפחות יכולת עכשיו לבכות

C#     Eb 

 היה לי קל יותר

C             Fm 

 כדאי אולי עוד פעם לנסות

C#     Eb 

 אין טעם למה

 

Fm                Bbm 

 החיים קצרים או ארוכים

C             Fm 

 אין אהבה צודקת

Fm         Bbm 

 ואם תרצי להיות עם אחרים

C             Fm 

 תמיד תוכלי ללכת

C             Fm 

 אם תאמיני במה שאעשה

C#     Eb 

 נוכל להסתדר

C             Fm 

 ואם תרצי הכל ישתנה

C#     Eb 

 יהיה יפה יותר

 

Ab     Cm       Ab     Cm 

 ואל תוותרי עלינ אל תשכחי אותנו

Bbm      C    Fm 

 אל תשכחי אל תוותרי

 

Fm          Bbm 

 אל תעזבי אותי הלילה כך

C          Fm 

 זה לא מתאים לך

Fm            Bbm 

 תני לבוקר למצוא אותנו כאן

C                  Fm 

 לא נוכל תמיד לברוח

C             Fm 

 אם תאמיני במה שאעשה

C#     Eb 

 נוכל להסתדר

C             Fm 

 ואם תרצי הכל ישתנה

C#     Eb 

 יהיה יפה יותר

 

Fm           Bbm 

 אל תחשבי שאני בך מאוהב

C             Fm 

 סתם כאב עובר לי

Fm         Bbm 

 אל תספרי עלי לאף אחד

C             Fm 

 זה עוד יחלוף לי

C             Fm 

 לו לפחות יכולת עכשיו לבכות

C#     Eb 

 היה לי קל יותר

C             Fm 

 פעם לנסות כדאי אולי עוד

C#     Eb 

 אין טעם למהר

 

Ab     Cm       Ab     Cm 

 ואל תוותרי עלינ אל תשכחי אותנו

Bbm      C    Fm 

 אל תשכחי

 

Ab     Cm       Ab     Cm 

 ואל תוותרי עלינ אל תשכחי אותנו

Bbm      C    Fm 

 אל תשכחי אל תוותרי
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 טיפקס  -אל תשכחי לזכור אותי  
 קובי אוזמילים ולחן: 

 

Am                                       E7 

 את תקחי פיסה קטנה ממני רק אז תלכי

Dm             E7       Am 

 וכך לאן שתפני תשאי אותי

Am   Dm  G7      C  F     Dm   E7 

 לזכור אותי כשתחזרי   אל תשכחי 

E7                    Am 

 שוב נשוב להיות ביחד

 

Am                                       E7 

 את שמרי תמונה קטנה ממני בתוך ארנק

Dm             E7       Am 

 היי קרובה אלי בכל מרחק

Am   Dm  G7      C  F     Dm   E7 

 לזכור אותי כשתחזרי   אל תשכחי 

E7                    Am 

 שוב נשוב להיות ביחד

 

        Am                    G 

 אולי קוסם יעשה אותי צפרדע

       F                   B7 E 

 ס י כ ואז תקחי אותי בתוך ה

Am 

 כשתנשקי אותי אני אגדל בן רגע

   D7     E7    Am 

 ונתחבק לנצח לעולם

 

Am                                       E7 

 את עשי פינה קטנה בראשך והקדישי לי

Dm             E7       Am 

 גם כשיהיה קשה דמייני אותי

Am   Dm  G7      C  F     Dm   E7 

 לזכור אותי כשתחזרי   אל תשכחי 

E7                    Am 

 שוב נשוב להיות ביחד

 

        Am                    G 

 הלוואי יקום רופא ימציא ניתוח

             F      B7 E 

 לתמיד   שיחבר אותנו 

Am 

 ואז תמיד נהיה ביחד

   D7     E7    Am 

 מחובקים לנצח לעולם
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 נטאשההחברים של   -  אל תתפשטי לי
 לחן: ארקדי דוכין   מילים: ארקדי דוכין ומיכה שטרית

 

A    Gm       Bb    Dm 

 מחייך בנימוס לוקח ושם בכיס

A    Gm       Bb    Dm 

 אני לא הייתי מכניס והוא איזה טיפוס

Dm    Gm              Bb      F 

 הבנתי שזה אבוד וכבר עמדתי לצאת

F                   Bb 

 אבל מי כמוני או כמוך יודע

A              Gm 

 שזה שקר ולא האמת

 

A           Gm               Bb    Dm 

 רוצח בפנים קפואות מבטו מחושב וקר

A           Gm               Bb    Dm 

 הוא ממש מנוכרולא הייתי מעלה על הדעת 

Dm    Gm              Bb          F 

 ראיתי גם כאן אבוד וכבר עמדתי לבכות

F                   Bb 

 אך מישהו אמר לי שאת כל הצער

A              Gm 

 לא ניתן לשטוף בדמעות

 

Gm              Bb       

 אל תתפשטי לי כי הערב קצת קר

Gm              Bb       

 אל תתלבשי לי על מצפון ומוסר

Gm              Bb       

 לא מרגיש טוב אני מרגיש מיותרי אנ

C 

 כל כך

 

Gm              Bb       

 תני לי לגעת להיכנס לך לגוף

Gm              Bb       

 לברוח ללכת לאיבוד

    C        Gm      Bb       

 איתך לדעת שלא הכל אבוד

 

A         Gm         Bb          Dm 

 עושה אותי חולה אישה יפה מטריפה

A         Gm         Bb          Dm 

 זה מתפשט כמו מגיפה בלהבה עולה

 

Dm    Gm                Bb           F 

 ראיתי גם כאן אבוד וכבר עמדתי לגמור

F                   Bb 

 לא יכול איתה לא יכול בלעדיה

A        Gm 

 וכלום לא יעזור

 

Gm              Bb       

 אל תתפשטי לי כי הערב קצת קר

Gm              Bb       

 אל תתלבשי לי על מצפון ומוסר

Gm              Bb       

 לא מרגיש טוב אני מרגיש מיותרי אנ

C 

 כל כך

 

Gm              Bb       

 תני לי לגעת להיכנס לך לגוף

Gm              Bb       

 לברוח ללכת לאיבוד

    C        Gm      Bb       

 איתך לדעת שלא הכל אבוד
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 , דפנה ארמוני שלום חנוך  -אלה  
 מילים ולחן: שלום חנוך

 

Am E      A7/E A7 

 אלה       אלה   

Dm    Am  E  Gm6        F 

 תגידו לי מה ק  ו  ר  ה        לה

E               Am   F 

 עושה לה מה הבחור

Esus4            E    Am 

 היא     עוד ילדה קטנה   

 

Am E  A7 

 מה   קורה  לה

Dm      Am E Gm6  F 

 מה אם זה סתם נדמה לה

E               Am    

 קורא לה חולמת שהוא

       G            C 

 כה צעירה לא מבינה

 

 Am     F 

 מאמינה מאמינה

D7/A      A7 

 ראשונה זו אצלה אהבה

Dm   G7      C 

 הוא המלך של השכונה

Bb     F     C 

 עם אופנוע חדיש

 

Am           F/A 

 היא תישבר היא תיגמר

D7                    A7 

 אחד הוא לא ירצה בה יותר יום

Dm   G7      C    Bb 

 היא תמצא את עצמה

              Bdim 

 זרוקה על הכביש

 

Am E      A7/E A7 

 אלה       אלה   

Dm    Am  E  Gm6        F 

 שמישהו        י ג ל ה        לה

E               Am   F 

 זה לא כמו שזה נדמה לה

E4   E7   Am 

 אלה המסכנה



 191עמוד 

 

 מוקי  -  אלוהים
 פילונימילים : מוקי  לחן : 

 

            E 

 אתה האדמה אתה החיים

          C#m 

 אתה הבריאה אתה השנים

         G#m                    B 

 אתה האהבה חסרת הפנים

 

             E 

 אתה בשנאה ובעין הממשות

          C#m 

 אתה בקנאה ובחוסר ודאות

              G#m                      B/D# 

 ות ההיות ריקנות הימיםבאפס

 

           E 

 כשאני נושם כשאני נוגע

       F#m7 

 פוקח עיניים מביט ויודע

       C#m 

 ה ממיליםישומע אמת נקי

     G#m               B 

 אני מכיר אותך

 

    E 

 כל כך רוצה לפגוש אותך לא מפחד ממך'אנ אלהים

C#m 

 אתה בי ואני בך אין לי שום ספק בך

G#m                     B/D# 

 רק אל תיתן לי לשכוח        

 

              E 

 באבק הדרכים בפרוץ הסערה

            C#m 

 בנפול השמיים בשתיקה הגדולה

            G#m 

 באותם געגועים לאיזה ארץ רחוקה

    B/D# 

 )אני רואה אותך(

 

                  E 

 המאחורי האין סוף ומעבר לפינ

            C#m 

 בקיום החלוף שרובו המתנה

          G#m                           B/D# 

 במכת האגרוף של אובדן האמונה

 

                    E 

 בסוף הפחד מלמות ומהטעות הבאה

                 C#m 

 בנטייה להתמכרות ובבדידות של השגרה

                 G#m 

 הקרובה באפשרות להמראהבהזדמנות 

     G#m               B 

 אני מכיר אותך

 

    E 

 כל כך רוצה לפגוש אותך לא מפחד ממך'אנ אלהים

C#m 

 אתה בי ואני בך אין לי שום ספק בך

G#m                     B/D# 

 רק אל תיתן לי לשכוח        

 

            E 

 מה אדם יותר גוף או נשמה

          C#m 

 הרי אין אף אחד שנקי מאשמה

             G#m 

 אמלט על נפשי ממדבר השממה

      B/D# 

 אלי אור אלי דממה

 

           E 

 כשאני נושם כשאני נוגע

      F#m7 

 פוקח עיניים מביט ויודע

       C#m 

 ה ממיליםישומע אמת נקי

     G#m               B 

 אני מכיר אותך

 

    E 

 כל כך רוצה לפגוש אותך לא מפחד ממך'אנ אלהים

C#m 

 אתה בי ואני בך אין לי שום ספק בך

G#m                     B/D# 

 רק אל תיתן לי לשכוח        

 

E      C#m    G#m     B/D# 
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 שלמה גרוניך,  מתי כספי  -  על ילדי הגן אלוהים מרחם
 גרוניךלחן: מתי כספי ושלמה    מילים: יהודה עמיחי

 

Dm7/9       G6     Dm7/9        G6 

 על ילדי הגן מרחם     אלוהים            

Dm7/9       G6     Dm7/9        G6 

 בית הספר  על ילדי  פחות מזה            

Dm7/9           F7+         F7+              Gm        A4    A 

 ד ישאירם לבדםועל הגדולים לא ירחם עו             

Dm7/9       G6     Dm7/9        G6 

 לזחול על ארבע  יצטרכו  ולפעמים           

Dm7/9               G6     Dm7/9              G6 

 בה בהבה בו בה    בה בו בה   בה בה בו בה             

Dm7/9           F7+         F7+ 

 להגיעבחול הלוהט כדי             

Em                    A4  A      Gm            C        Dm7/9     G6       Dm7/9   Em7     A 

 ףאל תחנת האיסו   והם שותתי דם             אה הא

    D7+       G7+/E                  D      A#o 

  הא הא הא הא אולי      על האוהבים באמת     

Bm7     E       C7+       G7+/5    Bm         C#m      G#   Do 

 כאילן על הישן בספסל      ויצל    ויחוס  רחמים  יתן

G7+           Dm/A#         G6      Dm7/9            G6       Dm7/9       Em7       A 

 אה הא   אוו אה      או אה  שבשדרה הציבורית    

    D7+       G7+/E                  D      A#o 

 צי צי צי ציאולי      להם גם אנחנו נוציא    

Bm7     E       C7+                   G7+/5 

 האחרונות     החסד    מטבעות  את  

Bm7                        E7     Bm7         C#m      E 

 כדי שאושרם יגן עלינושהורישה לנו אמא     

D                          D5+       Bm/D                        D7 

 ובימים האחרים    עכשיו      עכשיו ובימים האחרים

G            Dm7/9        G6           Dm7/9        G6 

 אה הא    אוו אה    אוו אה      אוו אה
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 עמיר בניון  -אלוף בשחור  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

     Fm 

 התחיל המשחק

Bbm             Db                Fm 

 ויהי יום ובוקר מאז שהפסקנו לזכור

Fm        Bbm 

 יצור מוזר מודע קצת לנפש

     Db  Eb      Ab 

 מין בעל חיים בשחור

  F      Bb     Eb7    Ab 

 י רגלייםננושם והולך על ש

Bbm            Fm 

 רק שהוא גם מדבר

  F   Bb       Eb7        Ab 

 וכשצריך הוא מוחא גם כפיים

Db                 Eb 

 יודע הוא גם לאלתר

 

  Ab                  Db 

 והאמת שאין לו כנפיים

Eb                   Ab 

 אז איך הוא יודע לעוף

  Ab                     Db 

 ומעניין שהוא לא חי במים

Eb                      Ab 

 אבל הוא צולל כמו אלוף

      Db      C     Fm 

 כמו אלוף בצבע שחור

      Db   Eb     Ab 

 אלוף בצבע שחור זהכ

 

     Fm 

 במשחק

Bbm             Db             Fm 

 צריך קו למתוח בין נקודה לנקודה

Fm       Bbm 

 חוולסמן עם שכל וכ

     Db         Eb      Ab 

 שבירות בין תנודה לתנודה

  F    Bb  Eb7  Ab 

 כמה דקות בתוך המים

Bbm  C          Fm 

 יכול היצור לא לנשום

  F     Bb     Eb7        Ab 

 וכמה צבעים אפשר להחליף לו

Db                  Eb 

 או אל טבעו לפני שישוב אל צבעו

 

  Ab                               Db 

 רק מה שמעניין זה שאין לו כנפיים

Eb                   Ab 

 אז איך הוא יודע לעוף

  Ab                     Db 

 ומעניין שהוא לא חי במים

Eb                Ab 

 אבל צולל כמו אלוף

      Db      C     Fm 

 כמו אלוף בצבע שחור

      Db   Eb     Ab 

 אלוף בצבע שחור מוכ

  Db      C   Fm 

 אלוף בצבע שחור

Db   Eb     Ab 

 בצבע שחור       

 

 Ab  Db  Eb  Ab  Db  Eb  Abסיום : 

         Db  C  Fm  Db  Eb  Ab 

 



 194עמוד 

 

 עידן עמדי  -אלייך  
 עידן עמדי: מילים ולחן

  

 

 

  

Am 

 

Am                                     mE 

 כמה מבוכים עוד אעבור בדרך אלייך  

Am                                           mE 

 כמה עוד הרים ועולמות אחריב בלי לזכור  

Dm                                           C  Dm 

 יך - בים המלחמה אני נלחם לראות את עיני

       F                   Em               Am  Am 

 לראותבלי לדעת בכלל אם רוצות הן אותי 

 

    Am                                 mE 

 זה החורף השני שאני רץ בדרך אלייך

    Am                                         mE 

 הצירים הרטובים וערפל מונעים ממני לראות

 Dm                                           C  Dm 

 יך - ובכל פסיעה בדרך מתפלל לשמוע צלילי

    F                     Em                    Am  Am 

 צעקות שאומרות שהחרשת קוראות לי לחזור

 

          C                    G        Dm  Am 

  לך   את הקולות, את שברי האדם אני אתן 

    C                 G               Dm  Am 

  ה  -  תרפוהרוח מציקה לעולם, היא לא 

     C                       G            Dm  Am - Am/G - 

  לך  אכזבות מתחפשות לתקווה כשאני לוחש

      F                 Em  Am  Am 

 שתדעי שאני כבר מזמן מנסה

 

      Am                                            mE 

  את פחדייךאני יושב בתוך הכלוב ומחכה לטרוף 

Am                                                mE 

  שדיברנו את אמרת שגדולים הם מאודכופעם  

      Dm                                     C  Dm 

  יך - בתוך גן הזאבים שנערמו לכבוש את חי

       F               Em                 Am  Am 

  זאב בחייו לא נשאר מאחורעוד מגן כאן 

 

 

          C                    G        Dm  Am 

  לך   את הקולות, את שברי האדם אני אתן 

    C                 G               Dm  Am 

  ה  -  והרוח מציקה לעולם, היא לא תרפ

     C                       G            Dm  Am - Am/G - 

  לך  אכזבות מתחפשות לתקווה כשאני לוחש

      F                 Em  Am  Am 

 שתדעי שאני כבר מזמן מנסה

 

\\     \      \\      \\     \      \\     \\ 

G  Am  Em    C  Am  Em   C 

 

          C                    G        Dm  Am 

  לך   את הקולות, את שברי האדם אני אתן 

    C                 G               Dm  Am 

  ה  -  והרוח מציקה לעולם, היא לא תרפ

     C                       G            Dm  Am - Am/G - 

  לך  אכזבות מתחפשות לתקווה כשאני לוחש

      F                 Em  Am  Am 

 שתדעי שאני כבר מזמן מנסה

 

Am 
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 אביב גפן  -אלימות  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

Eb                            Ab 

 אימהות ואבות החינוך נוראי

                                 Cm 

 אתם חשבתם שלא אלך בבוץ

               Ab       Bb 

 אם תרביצו לי

          Eb                  Ab 

 מאוחרסרטי אהבה משודרים 

       Cm                    Ab   Bb 

 אבל אלימות בכל שעה מותר

 

Cm 

 בעוד קיבוץ נאנסת ילדה

Cm              AØ     F7/A 

 שיחררו נשמההם בדיסקוטק 

Gm         F                      Eb      Bb 

 נשארים בבתים שלא יראו את פנינו

Cm 

 תינוק קטן עובר מלחמה

Cm                 AØ  F7/A 

 נרתיק אקדח אמא עם מסכה

Gm         F                      Eb      Bb 

 נשארים בבתים שלא יראו את פנינו

 

Eb                                      Ab 

 עוד גאון גרמני המציא יוד בלי צבעים

                        Cm                Ab      Bb 

 הכבוד נאבד לאנשים חלשים למה תמיד

          Eb                Ab 

 ומי פה יטיף לי שיש אלהים

        Cm                    Ab   Bb 

 ולמה הדתיים נראים מסוממים

 

Cm 

 בעוד קיבוץ נאנסת ילדה

Cm              AØ     F7/A 

 שיחררו נשמההם בדיסקוטק 

Gm         F                      Eb      Bb 

 נשארים בבתים שלא יראו את פנינו

Cm 

 תינוק קטן עובר מלחמה

Cm                 AØ  F7/A 

 נרתיק אקדח אמא עם מסכה

Gm         F                      Eb      Bb 

 נשארים בבתים שלא יראו את פנינו

 

Eb                              Abm7   Eb 

 הרגתם אותיאימהות ואבות אתם 
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 זוהר ארגוב  -  אלינור
 כריסטוס ניקולופולוסמילים : ג'קי מקייטן   לחן : 

 

  Em         F          C 

 אלינור את יפה כמו מלאך

  Dm      Em 

 ופנייך יעידו כך

     F       Dm        Em 

 בלעדייך לא שווה לי כל העולם

  Em         F          C 

 לבד יושב אלינור אני פה

 Dm      Em 

 ועלייך רק חושב

    F       Dm        Em 

 לשנות את המזל את מוכרחה

 

  Em         F 

 התאכזבתי קשות  -אלי 

  Em 

 לא ישנתי לילות

  Em         F                 C 

 עוד תשובי אלי ונמשיך כך יחדיו

             Dm        Em 

 וורודיםאפורים  -אל אותם הימים 

  Em         F 

 שלי את לעד -אלי 

  Em 

 ואני פה לבד

        F 

 יושב ועצוב

        C 

 לבד וכאוב

            Dm              Em 

 חושב על אותם הימים שחלפו

 

  Em         F          C 

 עמוק  עמוק ופתאום מצאתי בך

  Dm      Em 

 חלומי להיות איתך

     F       Dm        Em 

 נערה כה מתוקה את אלינור

  Em         F          C 

 וזה סיפור של אהבה נכזבת 

 Dm      Em 

 אהבה כה כואבת

    F       Dm        Em 

 שהסוף צריך להיות אינשאללה טוב

 

  Em         F 

 התאכזבתי קשות  -אלי 

  Em 

 לא ישנתי לילות

  Em         F                 C 

 עוד תשובי אלי ונמשיך כך יחדיו

             Dm        Em 

 אפורים וורודים -אל אותם הימים 

  Em         F 

 שלי את לעד -אלי 

  Em 

 ואני פה לבד

        F 

 יושב ועצוב

        C 

 לבד וכאוב

            Dm              Em 

 חושב על אותם הימים שחלפו
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 מתי כספי  -  אליעזר בן יהודה
 מילים : ירון לונדון   לחן : מתי כספי

 

 Ab+7  Cm   Fm7  Dm7  G7פתיחה :

 

         Cm         Ab+7 

 כמו הנביאים הקנאים לשם

      Fm7            Bb7 

 הוא קינא לפועל ולתואר ולשם

Bbm7       Eb7     Ab+7 

 ובחצות העששית בחלונו

       Fm7                  G7(4-3) 

 היה רושם במילונו תילי תילים

      Cm7             Dm7 

 מילים יפות מילים עפות

     G7(4-3)     Cm 

 מתגלגלות מן הלשון

    Fm7      Bb7   

 אליעזר מתי תשכב לישון

       Eb     D7            Gm 

 הן קומתך כמעט אפיים שחה

Bbm7             C7       Fm7 

 חיכתה אלפייםוהעברית אשר 

Bb7    Eb7   Ab7               Dm7   G7 

 עד בוא השחר  לך       תמתין  היא 

 

C                F     G   E7/Ab   Am 

 מבדח              אליעזר בן יהודה יהודי 

            Dm            Bb 

 מילים-מילים, מילים-מילים

F7    Ab7   G7     Cm 

 ממוחו הקודח בדה     הוא

 

 Ab+7  Fm7  Dm7  G7מעבר : 

 

         Cm             Ab+7 

 נו אז מה אם נמה העברית אלפיים

      Fm7            Bb7 

 הבה נעירנה ונמציא את היוזמה

Bbm7         Eb7       Ab+7 

 את המגהץ את הפצצה את הריהוט

       Fm7          G7(4-3) 

 בקצה נוצה בכתב רהוט

                     Cm7 

 כתב כרובית כתב גלידה

           Dm7       G7(4-3)     Cm 

 כתב את כל את כל מילון בן יהודה

      Fm7 

 ועוד הוסיף מילים לברוא

  Bb7 

 ונוצתו המהירה לא נחה

Eb  D7   Gm   Bbm7         C7    Fm7 

 ולא הכירה את מראה דמותה גדלה  והשפה 

Bb7      Eb7    Ab7       Dm7   G7 

 בבוא השחר דמותה  מראה      את 

 

C                F     G   E7/Ab   Am 

 מבדח              אליעזר בן יהודה יהודי 

            Dm            Bb 

 מילים-מילים, מילים-מילים

F7    Ab7   G7     Cm 

 ממוחו הקודח בדה     הוא

 

 Ab+7  Fm7  Dm7  G7מעבר : 

 

         Cm           Ab+7 

 ובן נולד לו, וכזאת האיש אמר

      Fm7               Bb7 

 זה הבכור אקרא לו בן יהודה איתמר

Bbm7       Eb7     Ab+7 

 שמינקות ועד קמילה מיום בואו

    Fm7       G7(4-3) 

 בברית מילה ועד מותו

      Cm7             Dm7 

 ברית עם העבריתכרותה לו 

         G7(4-3)     Cm 

 ומלחמה לו את הלעז להכרית

    Fm7      Bb7   

 אכן היה לגבר איתמר

       Eb     D7            Gm 

 קומת תמר ויפי צורה וסבר

Bbm7             C7       Fm7 

 והלשון בפיו היתה שפת עבר

Bb7    Eb7   Ab7 

 אבי      בן    איתמר

Dm7          G7 

 שאביו היה נביא

Dm7    G7 

 כלבבי   גבר 

 

C                F     G   E7/Ab   Am 

 מבדח              אליעזר בן יהודה יהודי 

            Dm            Bb 

 מילים-מילים, מילים-מילים

F7    Ab7   G7     Cm 

 ממוחו הקודח בדה     הוא

 

 Ab+7  Fm7  Dm7  G7סיום : 
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 זכאידודו   -  הירדן אלעד ירד אל
 מילים ולחן: אברהם זיגמן

 

 Am              G 

 הירדן אלעד ירד אל

Am C    B7  E7 

 הוא ראה הכל פורח

Am      Dm 

 להרדוף אותו הריח

E7               Am 

 ממש כמו בראשונה

 

Am              G 

 הירדן אלעד ירד אל

Am C    B7  E7 

 ירוקה כפלייםהערבה 

Am      Dm 

 והנה שקטים המים

E7               Am 

 בראשונה ממש כמו

 

  F             Dm  A7    Dm 

 אלעד אלעד יקים הגשר

G7      C  C7 

 כמעשה אבות

  F             Dm  A7    Dm 

 הקשר אלעד אלעד ירקום

     C  B7  E7 

 בין הלבבות

 

Am              G 

 אל הירדןאלעד ירד 

Am C    B7  E7 

 הוא שבר אבני הקלע

Am      Dm 

 חצב מסלע אבני גזית

E7               Am 

 ממש כמו בראשונה

 

Am              G 

 אלעד ירד אל הירדן

Am C    B7  E7 

 ,לחדש אורחות כקדם

Am      Dm 

 ונער בם ירדו זקן

E7               Am 

 ממש כמו בראשונה

 

  F             Dm  A7    Dm 

 אלעד אלעד יקים הגשר

G7      C  C7 

 כמעשה אבות

  F             Dm  A7    Dm 

 הקשר אלעד אלעד ירקום

     C  B7  E7 

 בין הלבבות

 

Am              G 

 ירד אל הירדן אלעד

Am C    B7  E7 

 שני מחנות חיבר בגשר

Am      Dm 

 ברית תהי לנו וקשר

E7               Am 

 בראשונה ממש כמו

 

Am              G 

 אלעד ירד אל הירדן

Am C    B7  E7 

 הוא הביט בתכול רקיע

Am         Dm 

 הפריח יונים תחורות אל על

E7               Am 

 .ממש כמו בראשונה

 

  F             Dm  A7    Dm 

 אלעד אלעד יקים הגשר

G7      C  C7 

 כמעשה אבות

  F             Dm  A7    Dm 

 הקשר אלעד אלעד ירקום

     C  B7  E7 

 בין הלבבות
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 דודה  -  אלף כבאים
 מילים :דני סנדרסון וגידי גוב   לחן : דני סנדרסון

 

(G C–G C-G C–G )x 4 

 

G     C-G        G      C-G    G C–G C-G C–G 

 , אותי לא יצליחו לכבות אלף כבאים

G     C-G        G       C-G   C F–C F-C F–C 

 . לא יצליחו לכבות אותי אלף כבאים

Em               D 

 מלמטה הסולם עולה      

Bb                        F      C D 

 , התקרב אלי הוא מנסהל     

        C-D            C-D             C-D 

 לא מגיע      לא מגיע,         ע?מגי

 

G        C-G          G 

 לא יצליחו אלף דוקטורים

 C-G     G C–G C-G C–G 

  לאשפז אותי

G        C-G          G     C-G   C F–C F-C F–C 

 , לא יצליחו לאשפז אותי אלף דוקטורים

Em                  D 

 ,הנה שמה הרופא צועק      

Bb                     F        C D 

 מתקרב אלי עם המזרק     

        C-D            C-D             C-D 

 לא מגיע        לא מגיע,       ?מגיע

 

G  G  G  G  C  G-F  C  ][ 

(G C–G C-G C–G )x 2 

 

G     C-G         G     C-G   G C–G C-G C–G 

 , )לא לא(        אותילא יצליחו לספר  אלף ספרים

G     C-G         G     C-G   C F–C F-C F–C 

 , לא יצליחו לספר אותי אלף ספרים

Em               D 

 מספריים מקרב לראש     

Bb                      F            C D 

  ת'אוזניים הוא רוצה לחתוך     

        C-D            C-D             C-D 

 .לא מגיע        לא מגיע,       ?מגיע

 

G  G  G  G  C  G-F  C  ][ 

(G C–G C-G C–G )x 2 

F  Bb-F  Bb-F  Bb-F 

(F – G7 )x 6 

 

 

G      

 לא יצליחו אלף כבאים

            G C–G C-G C–G 

 , לכבות אותי

G     C-G        G 

 לא יצליחו אלף כבאים

 C-G     C F–C F-C 

 לכבות אותי

 F–C    G          C–G      C-G 

 לכבות אותי )אלף כבאים לא יצליחו(

 C–G   C F–C F-C F–C 

 (-)לכבות או            לכבות אותי

 

G 

 אייי אה ווה  אאווו אה ווה

C7 

 לא יצליחו לכבות אותי    

G 

 אייי אה ווה  אאווו אה ווה

C7 

 לא יצליחו לכבות אותי    

 G 

 אייי אה ווה  אאווו אה ווה

C7 

 לא יצליחו לכבות אותי    

 

G 

 לא יצליחו לכבות אלף כבאים

    C7 

 לא יצליחו לכבות אלפיים צבעים

                 G 

 לא יצליחו לכבות ארבע מאות אלף פרשים

            C7 

 לא יצליחו לכבות מיליון ותשע מאות תשעים

Bb                   Am              G 

 אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי  

 

G-G-G-C-Bb-C-F-Bb-G 

G 
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 מתי כספי והפרברים  -אלפונסינה והים  
 : אהוד מנורתרגוםאריאל רמירז   : לחן: פליקס לונה  מילים

 

C  D  G  Am  Em  B7  Em 

 

            Am    B7  Em 

 על החול החם הנושק לים

              Em        F#   Bm 

 כף רגלה קטנה, לא תשוב לשם

                   G      A     D 

 היא פסעה שקטה, צעדה לבדה

        Em      Bm  F#   Bm  B7 

 צב  -  בע בלי מילים אל המים

          Em      A     D       Em 

 הגלים כיסו את פניה, מים כחולים

Bm   F#  Bm 

 צף  -  מלח וק  

 

            Am        B7   Em 

 ן כאב את קולך השתיקיאיזה מ

               Em  F#   Bm 

 איך אותך הכניע כאב עתיק

           G        A     D       Em 

 חרש הגלים סובבו ועטפו את גופך

   Bm   F#   Bm  B7 

 יך  -  ונשקו לעיני

             Em    A   D    Em 

 עדיין בלב הים הגדולהם איתך 

Bm     F#  Bm 

 ךי  - אלף שירי  

 

               G      A     D 

 למה אלפונסינה, מדוע לשם

             Am   B7        Em 

 איזה שיר חדש ביקשת לך בים

           Em         F#      Bm 

 נשמתך נישאת לה ברוח מלוחה

             F#                    Am   B 

  מר  -  לא תשוב לכאן, לא תביא עוד ז

   Em     F#         Bm 

 תעופף, תרחף עד אין גמר

Em         E       F#      Bm 

 ואת אלפונסינה, תשני במנוחה

 

G  A  D  Em  Bm  F#  Bm 

 

              Am       B7   Em 

 בנות הים שרות לך מאז לכתך

            Em  F#   Bm 

 אלמוגים הניחו ליד ביתך

          G         A      D 

  מעגל נוצץ, דגי זהב וכוכב

    Em      Bm       F#   Bm  B7 

 לה -  מרצדים, סובבים יום ולי

          Em        A      D     Em 

 , רק אלוהיםלא יודע איש את הדרך

Bm       F#   Bm 

 לה - רק הוא למע 

 

            Am        B7   Em 

 ן כאב את קולך השתיקיאיזה מ

               Em  F#   Bm 

 איך אותך הכניע כאב עתיק

           G        A     D       Em 

 חרש הגלים סובבו ועטפו את גופך

   Bm   F#   Bm  B7 

 יך  -  ונשקו לעיני

             Em    A   D    Em 

 הגדולהם איתך עדיין בלב הים 

Bm     F#  Bm 

 ךי  - אלף שירי  

 

               G      A     D 

 למה אלפונסינה, מדוע לשם

             Am   B7        Em 

 איזה שיר חדש ביקשת לך בים

           Em         F#      Bm 

 נשמתך נישאת לה ברוח מלוחה

             F#                    Am   B 

  מר  -  תשוב לכאן, לא תביא עוד זלא 

   Em     F#         Bm 

 תעופף, תרחף עד אין גמר

Em         E       F#      Bm 

 ואת אלפונסינה, תשני במנוחה

 

G  A  D  Em  Bm  F#  Bm 
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 יציאת חירום  -  אלפי ילדים מוכים
 לחן: אלכס טופול   מילים: יוסי ברוש ואלכס טופול

 

Dm           Bb                 C 

 שאין להם קול אלפי ילדים מוכים

   Am                          Dm 

 מתות נרקומנים עם עיניים

                Bb                  C 

 על כל חלום ורוד יש אלף שחורים

       Am 

 זה מדהים

Dm           Bb                 C 

 רואים ם ולאאיך אנשים עוברי

   Am                          Dm 

 עושים עצמם כאילו לא מרגישים

                Bb                  C 

 שזה שקוף זוועות כל כך ברורות

    Am   Dm 

 ועצוב

 

             Bb                  C 

 אז בואי נסתכל, נתאדה, נתבונן

        Am                     Dm 

 רגע נתעכב על מה יש ומה אין

           Bb                 C 

 נסתכל נתאדה, נתבונן בואי

        Am                    Dm 

 רגע נתעכב על מה יש ומה אין

 

Dm           Bb           C 

 חולים כמו שקט מדומה בבתי

   Am                 Dm 

 שקט מדומה בתוך הבתים

                Bb                  C 

 תוכן נשים מוכות בוכות חרש לתוך

   Am 

 כמובן

Dm                   Bb        C 

 שכל שליט עושה טרור בביתוכ

   Am          Dm 

 ויוצא לטפח גינה

             Bb              C 

 זונות שצריך לעצור אלפי בני

    Am   Dm 

 כבר היום

 

             Bb                  C 

 אז בואי נסתכל, נתאדה, נתבונן

        Am                     Dm 

 רגע נתעכב על מה יש ומה אין

           Bb                 C 

 נסתכל נתאדה, נתבונן בואי

        Am                    Dm 

 רגע נתעכב על מה יש ומה אין

 

 סיום הדקלום (מעבר : ) עד 

 

Em  C  D  Bm 

 

 שאין להם קול אלפי ילדים מוכים

 נרקומנים עם עיניים מתות

 חלום ורוד יש אלף סיוטים על כל

 ...בוכות...בוכות...ואימהות בוכות

 

Gm           Eb           F 

 חולים כמו שקט מדומה בבתי

   Dm                 Gm 

 שקט מדומה בתוך הבתים

                Eb                  F 

 תוכן נשים מוכות בוכות חרש לתוך

   Dm 

 כמובן

Gm     Eb                     F 

 שכל שליט עושה טרור בביתוכ

   Dm          Gm 

 ויוצא לטפח גינה

             Eb              F 

 זונות שצריך לעצור אלפי בני

    Dm   Gm 

 כבר היום

 

              Eb                  F 

 אז בואי נסתכל, נתאדה נתבונן

         Dm                    Gm 

 על מה יש ומה אין רגע נתעכב

              Eb                  F 

 אז בואי נסתכל, נתאדה נתבונן

         Dm                  Gm 

 אין רגע נתעכב על מה יש ומה

 

              G#                Bb 

 אז בואי נסתכל, נתאדה נתבונן

         Gm                    Cm 

 על מה יש ומה אין רגע נתעכב

              G#                 Bb 

 אז בואי נסתכל, נתאדה נתבונן

         Gm                  Cm 

 אין רגע נתעכב על מה יש ומה

 

 Cm  G#  Bb  Gסיום : 
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 הדורבנים  -אלפקה  
 מילים ולחן : גיא מזיג ועידו אופק

 

 C  Bb  F  Eb  G  C  Gפתיחה : 

 

C                Fm    Bb   C 

 יש לי אלפקה מגבעת שמואל

Bb/D  Am/C    F   G 

 אווו                אההה

C               C+7   Fm7               C 

 היא מעדיפה יעל       אני קורא לה מלכה 

Am   Em   C7      Ab           Ebm 

 וחולמת      היא נוהמתאוווו  אהההה             

Gb  Db/F   Ebm  Ab   Bb  G7     C 

 יותר       פים      י    מים        י       על 

C                  Dm7   Bb7    C 

  אוו  אההה         X6אלפקה

 

C              Fm    Bb    C 

 ראש לבן לה הזנב שלה שחור

Bb/D  Am/C    F   G 

 אווו                אההה

C     C+7     Fm7                     C 

 בי נשבעתי את מלכה לעולם לא אמסור

Am   Em   C7    Ab            Ebm 

 מלכה מלכתי       אחת היאאווו   אההה                

Gb  Db/F   Ebm  Ab   Bb  G7        C 

 אשמור       לם      עו      ל          אותה לי

C 

 אלפקה...

 

 C  Fm  Bb  C  Bb/D  Am/C  F  Gמעבר : 

          C  C+7  Fm7  C  Am  Em  C7 

 

F               Gm7   Am7            Ab 

 בשביל היורד לעמק   זה קרה ביום אביב

      Eb           Dm      Db  

 שם פגשתי בה לראשונה אמרתי לה

Fm        Bb    Dm    G   A       D 

 מלכתיאווו אההה          תבואי נא איתי 

 

 D  C  G  F  A  D  Aמעבר : 

 

D        Gm             C   D 

 יום אחד אהיה זקן    ומי יודע

C/E  Bm/D    G   A 

 אהההאווו                

D   D+7      Gm7                      D 

 עוד שירים לה לנגן        ולא אוכל כבר 

Bm   F#m    A   Ab            Ebm 

 על אלפקתי     כה חבל לי אוווו  אהההה             

Gb  Db/F   Ebm  Ab   Bb  G7     C 

 פרד           ני   עוד  סוף           ב      ש

C               Am             Dm    Bb7       C 

 תחשבו לבד בעצמכם אבל אין לנו משפט סיום אז

 

Dm  Am/C    F   G 

 אווו                אההה

 

 C  F  G  Cסיום : 

         C  F  G  C 
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 שמוליק קראוס  -  אם
 לחן: שמוליק קראוס  מילים: יענקל'ה רוטבליט 

 

E  Dm   Am 

 החרב עד מתי יאכל

E Dm   Am 

 אלוהי המלחמות

C G  Dm   Am 

 עד מתי נשגה בחלומות

Am     E Am 

 בוא נהיה ונתן להיות

E     Dm Am 

 בוא נחיה ונתן לחיות

 

 Dm      Am 

 אם, אם רק תביני

E   C  G 

 אם רק תאמיני

Dm   Am 

 זה לא בשמים

E    Am 

 הושיטי ידיים

Dm   Am 

 יש דרך נפתחת

E   C   G 

 נלך בה ביחדבואי 

Dm    Am 

 זה לא בשמים

  Am        A    E Am 

 הושיטי ידיים, אם...    )החלפה

 

E  Dm   Am 

 אברהם היה אבינו
E Dm   Am 

 לא היית בן יחיד
C   G Dm   Am 

 זה קורה במשפחה תמיד
Am     E Am 

 מי שפעם לחם יעיד
E     Dm Am 

 מלחמה אין בה שום עתיד

 

 Dm      Am 

 רק תביניאם, אם 

E   C  G 

 אם רק תאמיני

Dm   Am 

 זה לא בשמים

E    Am 

 הושיטי ידיים

Dm   Am 

 יש דרך נפתחת

E   C   G 

 בואי נלך בה ביחד

Dm    Am 

 זה לא בשמים

  Am        A    E Am 

 הושיטי ידיים, אם...    )החלפה

 

E   Dm   Am 

 אז יגור זאב עם כבש
E  Dm   Am 

 ונמר עם גדי ירבץ
C    G Dm    Am 

 ועבדאללה אז ישב עם כ"ץ
Am        E Am 

 זה אפשר עם קצת מאמץ
E       Dm Am 

 אף אחד לא יחטוף שבץ

 

 Dm      Am 

 אם, אם רק תבינו

E   C  G 

 אם רק תאמינו

Dm   Am 

 זה לא בשמים

E    Am 

 הושיטו ידיים

Am   A 

 אם...
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 קרן פלס  -אם אלה החיים  
 פלסמילים ולחן: קרן 

 

               Em    B/F# 

 אם אלה החיים

               Em/G  E/G# 

 לאן כולם רצים

              Am  Em/G 

 אמרת שחיפשת אושר

     Am/F#      B 

 ושילמת קצת ביוקר

 

                  Em    B/F# 

 פעם לא תגדל-אף

                  Em/G  E/G# 

 אתה ילד מבולבל

                        Am         Em/G 

 אני אוהבת את הזיפים שעל פניך

       Am/F#   B 

 את החופש בעיניך

            

 Em  B/F#  Em/G  Amמעבר  

          Em/B  C  Em/B  B 

 

                     Em          B/F# 

 עכשיו מצאת אהבה שלא שורפת

                 Em/G  E/G#      

 אני יודעת ללטף לא מתכופפת

                Am            Em/G 

 נראה לי שאתה כבר לא במתח

       Am/F#   B 

 לא נבהל ולא בורח

 

Am               B 

 נוסעים לשכוח       

Am            B 

 גאים לברוח       

Am          B 

 לפחד בכוח       

 Am           Em/G 

 ירח בחלון מאחור

       Am/F#     B 

 כששתקת היית גיבור

 

               Em    B/F# 

 אם אלה החיים נחייה

           Em/G             E/G# 

 תראה אותי אתה נהייה דומה

       Am  Em/G            

 אני אוהבת כשמגיע ערב

     Am/F#    B 

 להרגיש ביחד עצב

 

              Em      B/F# 

 וכל אותו היום שכחת

           Em/G                  E/G# 

 להבטיח לי מה שגם לה הבטחת

           Am  Em/G       

 והיא גדולה עליי עלינו

   Am/F#          B 

 הלוואי והיינו רק שנינו

 

Am               B 

 נוסעים לשכוח       

Am            B 

 גאים לברוח       

Am          B 

 לפחד בכוח       

 Am           Em/G 

 ירח בחלון מאחור

       Am/F#     B 

 כששתקת היית גיבור

 

 Em  B/F#  Em/G  Amמעבר  

          Em/B  Am/C  Em/B  B 

 

               Em  B/F#  Em/G Am 

 אם אלה החיים

               Em  B/F#  Em/G Am 

 אם אלה החיים

               Em  B/F#  Em/G Am 

 אם אלה החיים

               Em  B/F#  Em/G Am 

 אם אלה החיים

 

 Em/B B   Em9סיום 
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 אודי דוידי  -  אם אשכחך
 מילים : תהלים   לחן : אודי דוידי

 

 Em  D  C  Em  D  Cפתיחה : 

            Em  D  C  Am  Em  D  C  Am 

 

Em                 C     Em     A 

 אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

Em                 C     Em     D 

 אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

 

            G  C  D       G   C  D 

 תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי

        Em  Bm      C    G  Am           D 

 על ראש שמחתיאם לא אע   לה את ירושלים 

 G  C  D       G   C  D 

 תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי

        Em  Bm      C    G  Am           D 

 אם לא אע   לה את ירושלים על ראש שמחתי

Em               D   C   Am   Em   D   C   

Am 

 על ראש שמחתי

 

Em                 C     Em     A 

 ים תשכח ימיניאם אשכחך ירושל

Em                 C     Em     D 

 אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

 

            G  C  D       G   C  D 

 תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי

        Em  Bm      C    G  Am           D 

 אם לא אע   לה את ירושלים על ראש שמחתי

 G  C  D       G   C  D 

 לשוני לחיכי אם לא אזכרכיתדבק 

        Em  Bm      C    G  Am           D 

 אם לא אע   לה את ירושלים על ראש שמחתי

Em               D   C   Am   Em   D   C   

Am 

 על ראש שמחתי
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 יעקב שוואקי  -  אם אשכחך ירושלים
 מילים : תהילים   לחן : יעקב שוואקי

 

Am                Dm 

 אם אשכחך ירושלים

Am  Bb   Dm 

 תשכח ימי  ני

Dm  C  Bb          Gm 

 תדבק לשוני ל   חי  כי

      Gm    F   C 

 אם לא אזכרכי

 

Am                Dm 

 אם אשכחך ירושלים   

Am  Bb   Dm 

 תשכח ימי  ני

Dm  C  Bb          Gm 

 תדבק לשוני ל   חי  כי

      C     F   C 

 אזכרכיאם לא 

 

Am   Dm 

 אם לא אע   לה 

C  Bb              Gm 

 אם לא אעלה את ירוש ל   ים

Am       Dm 

 על ראש שמחתי

Dm  C  Bb          Gm 

 על ראש, על ראש שמח תי

 

Am   Dm 

 אם לא אע   לה

C  Bb              Gm 

 אם לא אעלה את ירוש ל ים

Am       Dm 

 על ראש שמחתי

Dm  C  Bb          Gm 

 על ראש, על ראש שמח תי
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 דן תורן, ברי סחרוף ומאור כהן  -אם את הולכת  
 מילים ולחן: דן תורן

 

 A     F#m     E     A     Eפתיחה : 

 

A                        F#m 

 אם את הולכת אחר הצהריים

E                                A        E 

 לבדופתאום נדמה לך שאת לא 

A                        F#m 

 אולי זה בגלל שאני חושב עלייך

E                                A    D    B    E 

 ואני חושב עלייך לא מעט

 

A                        F#m 

 אם את קונה חולצה בסוהו או בצ'לסי

E                                A        E 

 שאת שומעת אותיולרגע נדמה לך 

A                        F#m 

 אולי זה בגלל שאני כאן ברוטשילד

E                                A    D    B    E 

 לוחש אלייך תחזרי

 

D                        A 

 אז איך החיים, ואיך בינתיים

D                                        E 

 קוראת, עברו כבר שנתייםאיזה עיתון את 

D                        A 

 מה באופנה, על מה את חושבת

D                                        E 

 איזה סרטים את רואה, את מי את אוהבת

 

 A     F#m     E     A     Eמעבר )קטע סולו(: 

 

A                        F#m 

 אז תגידי לי ככה ישר מהמותן

E                                A        E 

 כשאת הולכת לישון, את בטח לא לבד

A                        F#m 

 …oh my baby baby baby יש מי שלוחש לך

E                                A    D    B    E 

 ואני חושב עלייך כל הזמן

 

D                        A 

 החיים, ואיך בינתייםאז איך 

D                                        E 

 איזה עיתון את קוראת, עברו כבר שנתיים

D                        A 

 מה באופנה, על מה את חושבת

D                                        E 

 איזה סרטים את רואה, את מי את אוהבת

 

 A     F#m     E     A     Eמעבר : 

 

A                     D 

if you ever change your mind 

A                     A       E 

About leaving, leaving me behind 

E       A 

So… bring to me 

A                     D 

Bring your sweet lovin' 

D                     A 

Bring it on home to me 

A           D           A          E 

Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah) 

 

A                     D 

I'd give you jewelry and money too 

A                     A            E 

Thats not all, not all I'd do for you 

E       A 

So… bring to me 

A                     D 

Bring your sweet lovin' 

D                     A 

Bring it on home to me 

A           D           A          E 

Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah) 

 

A                     D 

You know I'll always be your slave 

A                     A            E 

Till I'm dead and buried in my grave 

E       A 

So… bring to me 

A                     D 

Bring your sweet lovin' 

D                     A 

Bring it on home to me 

A           D           A          E 

Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah) 

 

Oh yeah 

 

 Aסיום : 
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 בועז שרעבי  -  אותיאם את עדיין אוהבת 
 מילים : עמית צח   לחן : בועז שרעבי ועמית צח

 

 #G  D  F#7  Bm  E7  G  E/Gפתיחה : 

            A  F#m  Em9  C#m7  F#7 

 

           Bm  Bm+5   D     A 

 אוהבת אותי   אם את עדיין

       Em               C#m7      F#7 

 את כל מה שחסר לך אני אמצא

           Bm  Bm+5   D     A 

 אם את עדיין אוהבת אותי

         Em             C#m7      F#7 

 אני נשבע אהיה כל מה שאין בך

      G        D 

 אני אתן במתנה

            Em      Bm 

 את כל סודות הנשמה

            G     A     Bm 

 אם את עדיין אוהבת אותי

 

G+7                    D   D+7 

 אביא לך אבנים מהירח 

F#7                      Bm    E7 

 אתן לך אוצרות מלב הים

G      E/G#  A        F#m 

 מה שרק תרצי מה שתבקשי

          Em   C#Ø  F#11   F#7 

 עודך שלי     ,אם את עודך

 

           Bm  Bm+5   D     A 

 אם את עדיין אוהבת אותי

       Em                 C#m7  F#7 

 אני אמציא מילים שאת תביני

           Bm  Bm+5   D     A 

 אם את עדיין רוצה רק אותי

         Em             C#m7      F#7 

 את תמצאי את מה שתחפשי בי

      G            D 

 ואם תרגישי אבודה

      Em          Bm 

 אני שלך גם בשתיקה

            G     A     Bm 

 אם את עדיין אוהבת אותי

 

G+7                    D   D+7 

 אביא לך אבנים מהירח 

F#7                      Bm    E7 

 אתן לך אוצרות מלב הים

G      E/G#  A        F#m 

 מה שרק תרצי מה שתבקשי

          Em   C#Ø   F#11   F#7 

 עודך שלי     ,אם את עודך

 

G        A   F#/A#    Bm 

 מילים נסתרות   אל תחפשי 

G        A   F#/A#    Bm 

 תני לשמיים לפתוח דלתות

G        A   F#/A#    Bm 

 אם את עדיין רק אם עדיין 

  G               A 

 עדיין אוהבת אותי

 

G                     D 

 אביא לך אבנים מהירח 

F#7                      Bm    E 

 אתן לך אוצרות מלב הים

G      E/G#  A        F#m 

 מה שרק תרצי מה שתבקשי

          Em   C#Ø  F#11   F#7 

 עודך שלי     ,אם את עודך

 

G+7                    D   D+7 

 אביא לך אבנים מהירח 

F#7                      Bm    E7 

 מלב הים אתן לך אוצרות

G      E/G#  A        F#m 

 מה שרק תרצי מה שתבקשי

          Em   C#Ø  F#11   F#7 

 עודך שלי     ,אם את עודך

 

           Bm  Bm+5  D     A 

 אם את עדיין אוהבת אותי

Em         C#Ø        Bm   E   Bm 

 אני נשבע           אני אמצא
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 אביב גפן  -  יאם את תבואי אל
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 E4  Eפתיחה : 

 

A           G 

 אם את תבואי אלי

C                   E(4-3) 

 יהיה הרבה יותר נחמד

A           G 

 אם את תבואי אלי

C                    E(4-3) 

 אני כבר לא אהיה לבד

A           G 

 אם את תבואי אלי

C              E(4-3) 

 תביאי ריח פרדסים

A            G 

 אם את תבואי אלי

C             E(4-3) 

 תביאי יין ופרחים

 

F#m      B           Dm 

 אם את תבואי אלי עכשיו

G          C     Am      BØ            Em 

 בכל מיני צבעים     אספי לי חיוכים 

        Am     A7          Dm 

 אשאר כך מאושרואם תרצי ש

      F+7(-5)             E7 

 אז גם תבואי אלי מחר

 

A           G 

 אם את תבואי אלי

C            E(4-3) 

 נצא ביחד לגינה

A           G 

 אם את תבואי אלי

C                   E(4-3) 

 אשיר לך שיר על אהבה

A           G 

 אם את תבואי אלי

C                  E(4-3) 

 אני כבר לא אהיה לבד

A           G 

 אם את תבואי אלי

C                   E(4-3) 

 יהיה הרבה יותר נחמד

 

F#m      B           Dm 

 אם את תבואי אלי עכשיו

G          C     Am      BØ            Em 

 בכל מיני צבעים     אספי לי חיוכים 

        Am     A7          Dm 

 ואם תרצי שאשאר כך מאושר

      F+7(-5) 

 אז גם תבואי אלי מחר

F#m      B           Dm 

 אם את תבואי אלי עכשיו

G          C     Am      BØ            Em 

 בכל מיני צבעים     אספי לי חיוכים 

        Am     A7          Dm 

 ואם תרצי שאשאר כך מאושר

      F+7(-5)             E7 

 אז גם תבואי אלי מחר

 

A           G 

 אם את תבואי אלי

C                   E(4-3) 

 יהיה הרבה יותר נחמד

A           G 

 אם את תבואי אלי

C                    E(4-3) 

 אני כבר לא אהיה לבד

 

 A  G  C  E(4-3)פתיחה : 

            A  G  C  E(4-3)  A 
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 יגאל בשן  -הייתי שר לך  אם 
 מילים ולחן: יגאל בשן

 

 // C / A7 / Dm6 / G7 //פתיחה : 

 

A7                   C    

 לפעמים אני נופל לפעמים אני שואל

G                          Dm      

 איפה שוב אני טועה רוצה להתקפל

A7                   C    

     מפחידלפעמים אני מפסיק וזה כל כך 

 G/F#           G                           Dm    רק

 כשאת כאן לצידי הכול פחות מפחיד

 

A7           F        Em          F 

 אם הייתי שר לך ת'שיר מהתחלה

C              G               F 

 לא הייתי משנה בך אף מילה

G7           F        Em          F 

 ייתי שר לך ת'שיר מהתחלהאם ה

C  F7             G                    C 

 לא הייתי משנה בך אף מילה

 

A7                          C    

 החיים זה לא משחק לפעמים אתה נזרק

G                  Dm    

 הבמה והאורות הם רק חיידק

A7                       C       

 ק מתחיל מהתחלהלא בורח מתשובה ר

G/F#           G                     Dm      

 את תמיד כאן לידי וזו סיבה טובה

 

A7           F        Em          F 

 אם הייתי שר לך ת'שיר מהתחלה

C              G               F 

 לא הייתי משנה בך אף מילה

G7           F        Em          F 

 הייתי שר לך ת'שיר מהתחלהאם 

C  F7             G                    C 

 לא הייתי משנה בך אף מילה

 

A7                          C    

 לפעמים אני רוצה קצת מזה וקצת מזה

G                     Dm    

 לפעמים אני חולם ולפעמים הוזה

A7                       C        

 יד שמרגיע תני לי אהבה שלווהתני לי 

G/F#         G                               Dm  

 תני לי יום אחד שקט וקחי ת'סערה

 

A7           F        Em          F 

 אם הייתי שר לך ת'שיר מהתחלה

C              G               F 

 לא הייתי משנה בך אף מילה

G7           F        Em          F 

 אם הייתי שר לך ת'שיר מהתחלה

C  F7             G                    C 

 לא הייתי משנה בך אף מילה
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 ענבל פרלמוטר  -אם זה נגמר זה חבל  
 מילים ולחן: ענבל פרלמוטר

 

F                           Dm 

 יובל אם זה נגמר זה חבל

                      Bb 

 הכל מסורבלבלעדיך 

                      F 

 וחשבתי ששנינו ביחד נוכל

            Bb   C              Eb 

 מעכשיו עד בכלל  רק אני ויובל

 

F                       Dm 

 ליאור אל תשאר מאחור

                      Bb 

 כשהלכת נהיה לי שחור

                              F 

 נשיקה שהבטיחה לשמוראל תשכח 

            Bb   C              Eb 

 אל תלך לי ליאור ואותי רק לזכור

 

F                           Dm 

 מרים מה שבנינו לא תם

                          Bb 

 איפה שתבקשי אני שם

                      F 

 את הכי מיוחדת בכל העולם

            Bb   C              Eb 

 זה תמיד מושלם כשאני עם מרים

 

F                    Dm 

 עודד למה אתה מפחד

                      Bb 

 אותי אתה לא תאבד

                      F 

 כשאנחנו ביחד אתה לא בודד

            Bb   C              Eb 

 זה תמיד עובד כשאני עם עודד

 

F                       Dm 

 רחל ביננו זה לא יתקלקל

                      Bb 

 אם תלכי אני רק אתאבל

                      F 

 את כמו פרח עדין שגדל וגדל

            Bb   C              Eb 

 כל אחד מסתכל כשאני עם רחל

 

F                           Dm 

 איתי אל תוותר עוד עלי

                      Bb 

 אהבנו כמעט עד בלי די

                      F 

 כשאנחנו ביחד רק לנו כדאי

            Bb   C              Eb 

 רק לי ולאיתי להנות עד בלי די

 

F                           Dm 

 אוסנת בואי מהר כמו שאת

                      Bb 

 ו לבדונהיה שוב רק שתינ

                       F 

 כשאנחנו ביחד הזמן זז לאט

            Bb   C              Eb 

 זה הכי מיוחד כשאני עם אוסנת

 

F                       Dm 

 אבנר למה אתה מסתתר

                Bb 

 עלי עוד אל תוותר

                      F 

 כשאנחנו ביחד הכל מסתדר

            Bb   C              Eb 

 זה סיפור אחר כשאני עם אבנר

 

F                      Dm 

 אורית אל תנסי להחליט

                      Bb 

 את בחורה אחראית

                     F 

 וקולך בתוכי מיתרים הוא מרטיט

            Bb   C              Eb 

 מעכשיו לתמיד ואני של אורית

 

F                        Dm 

 ירון אתה תשאר הראשון

                 Bb 

 מה שתגיד זה נכון

                      F 

 כשנשארתי לבד רק עם הזכרון

            Bb   C              Eb 

 בוא הביתה ירון זה היה כמו אסון
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 פרמיירה , מזי כהן  -  אם זו אהבה
 : אהוד מנור    לחן : אבנר קנר מילים

 

 Em  F#m7-5  Em/G  Bsus4פתיחה : 

            Em  F#m7-5  Em/G  Bsus4 

 

Em  F#m7-5 

 אם זו אהבה

         Em/G  Bsus4 

 אז למה היא לא טובה

Em  F#m7-5 

 גם כשהיא קרובה

        E/G#    Am 

 אין רגע שקט אין שלווה

 

Cmaj7  C#m7-5 

 הורגת    אהבה   

G       Dm7   C 

 רעה   אהבה 

Eb  Ab  Eb  Db  C  Bsus4 

 שעה    כל  יום    כל

 

Em  F#m7-5 

 מעגל קסמים

         Em/G  Bsus4 

 סוגר עלי אין מוצא     

Em     F#m7-5 

 אם תיודע    לא

        E/G#    Am 

 ה או לא רצהצר     לבי

 

Cmaj7  C#m7-5 

 לא מוצא בי כוח   

G       Dm7     C 

 לוותר ולעזוב אותה

Eb  Ab  Eb  Db  C  Bsus4 

 ה ח ו נ  מ   לי    אין 

 

Fm  Gm7-5 

 אוהב תהלמה כשא

      Fm       Csus4 

 אויב   כמו תהא        

Fm  Gm7-5 

 סובב אתהבדמי 

    F/A     Bbm 

 צורב     ואת עורקי 

 

C#maj7  Dm7-5 

 נואשת    אהבה   

G#         7Ebm         C# 

 ומכאיבה      רעה    אהבה   

E      A E      D  C#  Csus4 

 תקווה    לי שום  אין 

 

 

Fm  Gm7-5 

 אם זו אהבה

      Fm       Csus4 

 אז למה היא לא טובה

Fm  Gm7-5 

 גם כשהיא קרובה

    F/A     Bbm 

 אין רגע שקט אין שלווה

 

C#maj7  Dm7-5 

 הורגת   אהבה    

G#     7Ebm     C# 

 וארורה    רעה     אהבה
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 היהודים  -אם כבר  
 מילים : תום פטרובר   לחן : תום פטרובר

 

D                  C B             Em 

 אני כל הזמן פוחד לא צריך סיבות

D                     C  B            C 

 .לומד מטעויות בשאר הזמן אני לומד

Am             Am/F# Em                Edim 

 .שומר עמוק בפנים מתחת לעיניים אני

Am              Am/F# Em                  

 בינתיים והלילות    וכך עוברים לי הימים

Edim                C 

 כמעט שנתיים אני לא כאן

 

D                  C B             Em 

 בשמחות אפילו את כל הזמן בוכה

D                     C  B            C 

 מתחת לדמעות ומי ידע את שרואה

Am             Am/F# Em                    Edim 

 הפחד ואת לילות את השמיים השחורים

Am              Am/F# Em                  

 את החושך במקלחת את המכות מההורים

Edim              C 

 לך אסור שוכחתאת לא 

 

Em          D 

 .אז שירד כאן שלג אז אם כבר

Em      D                 F#7 

 הכוכבים אז שיפלו אם כבר

                    C 

 שיתגלה האלוהים

                       Em         

 מתים כבר ולא רק אפשר אנ

D                   Em    

 אם כבר ערך ואין לזה שום

D                 F#7 

 אז שנמות כמו מלאכים

                    C 

 שיתגלה האלוהים

C                   D 

 בחיים עוד בעודנו

 

 

D                         C   B             Em 

 ומה שלא תגיד בין כה וכה לאן שלא תלך

D                             C  B          C 

 .ויקבל תפנית יסתבך וכה הכל עודבין כה 

Am                Am/F# Em                         Edim 

 כמו רוח על פני מים בין כה וכה בסוף עוד נעלם

Am                 Am/F# Em                  

 אז נשלם פי שתיים כה וכה ידענו משלמים בין

Edim                 C 

 א כאןאני ל.אני שם זין

   C 

 כאן לא

 

Em 

 אז אם כבר

D 

 .אז שירד כאן שלג

Em 

 אם כבר

D                 F#7 

 הכוכבים אז שיפלו

                    C 

 שיתגלה האלוהים

                       Em         

 מתים כבר ולא רק אפשר אנ

D 

 ערך ואין לזה שום

Em    

 אם כבר

D                 F#7 

 שנמות כמו מלאכיםאז 

                    C 

 שיתגלה האלוהים

                    C 

 .בחיים עוד בעודנו

 

 Emסיום :  
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 נטאשההחברים של   -אם כבר לבד  
 מילים : מיכה שטרית   לחן : מיכה שטרית

 

Bm              G 

 ולא כמו בעבר ולא כמו שדובר

A                A7 

 זזהכל עומד לא 

Bm              G 

 לא משנים דבר עצב גשם אהבה

A                    A7 

 משהו מת משהו נגמר

 

Bm              G 

 אהבה רחוקה ברכבת תחתית

A                 A7 

 כיכר ו שהיאבלונדון איז צהשחו

Bm              G 

 לי כותבת קצת קר עכשיו

A            A7 

 מתי אתה בא

 

  Bm   Bm/F#   G 

 מיליוני אנשים    לבד

  A                    D 

 ואם כבר לבד אז שיהיה בתנועה

Bm           G          A      A7 

 שלא נשתגע שנתחמם שלא נקפא

 

Bm          G 

 זה משתנה אבל לאט

A            A7 

 ומשנה כל כך מעט

Bm        G     A        A7 

 איפה אני ואיפה את

Bm                             G 

 את ברכבת תחתית את לא כאן את בראש

A                A7 

 ואולי את בכלל לא אמיתית

Bm               G 

 והמצאתי שקר ושאכפת לך

A       A7 

 מתי אני בא

 

  Bm   Bm/F#   G 

 מיליוני אנשים    לבד

  A                    D 

 בתנועהואם כבר לבד אז שיהיה 

Bm           G          A      A7 

 שלא נשתגע שנתחמם שלא נקפא
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 מוש בן ארי  -אם רק נעיז  
 מילים ולחן : מוש בן ארי

 

 G  Em  Am  C  D  Gפתיחה : 

            G  Em  Am  C  D  G 

 

     G       Em              Am          C    D 

 על זה ונסתכל כן פעמייםאז איך שנסתכל 

     G         Em         Am            C    D 

 זורם כמו אתמול כמו שלשום ,היום זורם

     G      Em        Am            C    D 

 וזה אותו כחול גדול אותו עוף בשמיים

   G            Em     Am           C    D 

 יפולאותו עלה של זית אל מחר נוטה ל

 

     G           Em      Am            C    D 

 אז בוא נתפור ת'קרע אשליה שבגבולות

     G       Em        Am          C    D 

 שמפרידה עיניים לא לגעת לא לראות

    G         Em       Am           C    D 

 שבסך הכל הדרך אל אותו הים זורמת

 G         Em       Am           C    D 

 ים אחד גדולקומה שפה בינינו אלו

 

           G    Em        Am             C    D 

 להסתכל טוב בעיניים          אם רק נעיז

       G       Em       Am     C    D 

 שהאחד מדבר            אל המקום

           G    Em    Am           C    D 

 להבין אז בינתיים          נעיזאם רק 

  G       Em       Am       C    D 

 לבכות על הכל ,לבכות

     G      Em      Am      C    D 

 לצחוק על הכל ,ולצחוק
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 מירב סימן טוב  -אם תבוא  
 מילים : מירב סימן טוב   לחן : מירב סימן טוב

 

 A   E Bm  D  A  E  Dפתיחה : 

 

                             A 

 אנשים כבר לא מצטערים

Dm                A 

 הכול עובר ליד ולא ממש בתוך

Dm           A 

 והפנים בעיתונים

Dm                        A 

 בל שכחה אחד מאוד ארוךסהם 

 

E             D 

 ואין לי תשובות

F#m 

 ואני לא יודעת כלום בעצם

D                     A 

 אין לי תשובות

 

Dm                   A 

 אנשים כבר לא ממהרים

Dm                A 

 לחזור הביתה בסופו של יום

Dm                              A 

 מפחד הבדידות המשפחות שהתחברו

Dm                 A 

 מספיק חום נותנותלא 

 

E             D 

 שובותואין לי ת

F#m 

 ואני לא יודעת כלום בעצם

D 

 אין לי תשובות

D 

 ויהיה לי טוב

 

        A                       D            F#m 

 אלי   אם תבוא אם תבוא אם תבוא

                    D 

 אם תבוא אלי

        A                       D            F#m 

 אלי   אם תבוא אם תבוא אם תבוא

                    D 

 אם תבוא אלי

 

 

                             A 

 אנשים כבר לא מצטערים

Dm                A 

 הכול עובר ליד ולא ממש בתוך

Dm           A 

 והפנים בעיתונים

Dm                        A 

 בל שכחה אחד מאוד ארוךסהם 

 

E             D 

 ואין לי תשובות

F#m 

 ואני לא יודעת כלום בעצם

D 

 אין לי תשובות

D 

 ויהיה לי טוב

 

        A                       D            F#m 

 אלי   אם תבוא אם תבוא אם תבוא

                    D 

 אם תבוא אלי

        A                       D            F#m 

 אלי   אם תבוא אם תבוא אם תבוא

                    D 

 אם תבוא אלי
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 נינט  -אם תבוא  
 לחן: עילי בוטנר   מילים: אלי מורנו

 

 Dm                 Em 

 אם תבוא מתוך הפחד

        A                Dm   Bb   Bbmaj7 

 איך אמצא לי שוב מקום בליבך

      Gm  A 

 אל ליבי

Dm                 Em 

 גלים שבים מדרך כמו

     A         Dm   Bb   Bbmaj7  Gm  A 

 למולך            גם אני     חוף רחוק ומסוכן

Dm                 Em 

 אם תבוא מתוך הכעס

       A                Dm 

 לא תוכל אותי לראות

Bb   Bbmaj7        Gm  A 

 מקווה            מחכה

 

   Bb             F 

 ואנחנו סוג של יחד 

     Am        Dm 

 כך אמרת לי תמיד

   Bb             F 

 עוד מעט אבוא לקחת

Gm 

 ותבין

 

Bb             F 

 שאנחנו סוג של יחד

     Am        Dm 

 כך אמרת לי תמיד

   Bb             F 

 עוד מעט אבוא לקחת

Gm 

 ותבין

 

Dm                 Em 

 אם תבוא מתוך העצב

       A                Dm 

 לא תהיה בך תקווה

Bb   Bbmaj7        Gm  A 

 בשבילך                בשבילי

 

Dm                 Em 

 כמו פרפר חסר כנפיים

       A           Dm 

 מתקרב אל מנורה

Bb   Bbmaj7        Gm  A 

 לידך                 גם אני 

 

Bb             F 

 ואנחנו סוג של יחד 

     Am        Dm 

 כך אמרת לי תמיד

   Bb             F 

 בוא לקחתתעוד מעט 

Gm 

 ותבין

 

Bb             F 

 שאנחנו סוג של יחד

     Am        Dm 

 כך אמרת לי תמיד

   Bb             F 

 בוא לקחתתעוד מעט 

Gm 

 ותבין

 

Dm                 Em 

 יודעתרק עכשיו אני 

       A           Dm 

 מה לקחת בי איתך

Bb   Bbmaj7        Gm  A 

 מעכשיו               לתמיד 
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 עידן רייכלשל  הפרויקט  -  אם תלך
 מילים ולחן: עידן רייכל

 

|-6-9-8h9p8p6-6---------------------------------------------------------------------------6--| 

|---------------9-7-6-7-6-------------------------------------------------------6-----6------| 

|-------------------------8-6-5-6-5h6p5---5-6---5-6-5h6p5-3h5p3---------------6-----6---6----| 

|---------------------------------------8-----8-----------------6-6-------6-8-----8-----8----| 

|-------------------------------------------------------------------8-6-8--------------------| 

|--------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Bbm   F#              Ebm 

 יחבק אותי ככהאם תלך מי 

      G# 

 מי ישמע אותי בסוף היום

Bbm   F# 

 מי ינחם וירגיע

7Ebm    G# 

 רק אתה יודע

 

Bbm   F#              Ebm 

 ואם תלך למי אחכה בחלון

      G# 

 שיגיע בשמלה של חג

F#          Ebm 

 יחבק אותי ככה

G#           Bbm 

 כמו שאתה מגיע

 

Db          F#         Ebm 

 שדה המוזהבב כשתלך לשמש אצא

G#      F#          Ebm        F# 

 ירח יאיר את פני שחולמות בוקר וערב

G# 

 כל היום רק עליך

 

Db          F#              Ebm 

 וכשתבוא תישא אותי בשתי ידיך

G#               F#           Ebm 

 תרחוץ את פני ותגיד לי מילים משדה לנהר

G#               Bbm 

 כמו שרק אתה יודע

 

Bbm   F#              Ebm 

 אם תלך מי יחבק אותי ככה

      G# 

 מי ישמע אותי בסוף היום

Bbm   F# 

 מי ינחם וירגיע

7Ebm    G# 

 רק אתה יודע

 

Bbm   F#              Ebm 

 ואם תלך למי אחכה בחלון

      G# 

 שיגיע בשמלה של חג

F#          Ebm 

 יחבק אותי ככה

G#           Bbm   Bbm 

 כמו שאתה מגיע

 

Bbm  F#  Ebm  G#  Bbm  F#  Ebm7  G# 

Bbm  F#  Ebm  G#  F#  Ebm  G#  Bbm 

Db   #F  Ebm  G#  F#  Ebm  F#  G# 

Db   #F  Ebm  G#  F#  Ebm  G#  Bbm 

 

Bbm   F#              Ebm 

 אם תלך מי יחבק אותי ככה

      G# 

 ישמע אותי בסוף היוםמי 

Bbm   F# 

 מי ינחם וירגיע

7Ebm    G# 

 רק אתה יודע

 

Bbm   F#              Ebm 

 ואם תלך למי אחכה בחלון

      G# 

 שיגיע בשמלה של חג

F#          Ebm 

 יחבק אותי ככה

G#           Bbm   Bbm 

 כמו שאתה מגיע
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 גלי עטרי  -אם תמהר לא תגיע  
 גולדברג   לחן  : קורין אלאל מילים  :  מאיר

 

 Fm  Ab  Gb  Bbm  Fm  Ab  Gb  Bbmפתיחה : 

 

Fm             Ab       Gb       Bbm 

 לא תגיע אם תמהר אם תמהר לא תגיע

Fm              Ab       Gb      Bbm 

 לא תגיע אם תמהר אם תמהר לא תגיע

DO    Eb   FO     Eb 

 ברקיע בוער הירח מופיע

AbO            Eb  DØ  Eb/G  Ab  C7 

 חר     א              כמו מטבע של ילד

 

Fm             Ab       Gb       Bbm 

 לא תגיע אם תמהר אם תמהר לא תגיע

Fm              Ab       G47       G7 

 לא תגיע אם תמהר אם תמהר לא תגיע

DO    Eb   FO                   Eb 

 והעיר כבר תפתח שעריה לך לאט    

AbO          Eb  DØ  Eb/G  Ab  C7 

 אר           שיי   אל תדאג גם לך    

 

 Fm  Ab  Gb  Bbm  Fm  Ab  Gb  Bbmמעבר : 

 

Fm             Ab       Gb       Bbm 

 לא תגיע אם תמהר אם תמהר לא תגיע

Fm              Ab       G47       G7 

 לא תגיע אם תמהר תגיעאם תמהר לא 

DO            Eb       FO        Eb 

 זה יהיה במפתיע כשהשקט יבוא     

AbO          Eb  DØ  Eb/G  Ab  C7 

 הר       ב       בקרוב העולם ית      

 

DO            Eb       FO        Eb 

AbO          Eb  DØ  Eb/G  Ab  C7 

 הר       ב       בקרוב העולם ית      

 

Fm             Ab       Gb       Bbm 

 לא תגיע אם תמהר אם תמהר לא תגיע

Fm              Ab       Gb      Bbm 

 לא תגיע אם תמהר                         

Fm             Ab       Gb       Bbm 

 לא תגיע אם תמהר                         

Fm              Ab       Gb      Bbm 

 לא תגיע אם תמהר                         

 

 Fm  Ab  Gb  Bbm  Fm  Ab  Gb  Bbmסיום : 
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 שלומי שבת ויוסי אזולאי  -  אמא
 : שלומי שבת ורן אביב : יוסי אזולאי   לחן מילים

 

F            G    Em          Am 

 המסע מי לצידי הולכת    לאורך

Am  G     F            Em         Dm 

 אם כל חלום עם כל מב ט    א  מא

F                G    Em             Am 

 מי את כולי עוטפת  בחום שלא נגמר

Am   G    F    Em     Dm 

 א   מא    באהבה בדאג ה  

 

E          C         G       F 

 מכולןרק תחבקיני ותראי מי יקרה לי 

E    C      G         F 

 אל תשתני אל תלכי לעולם לעולם

 

Dm         A 

 את הדרך את יודעת

C              G 

 אל הלב שאין לו סוד

Am       Dm 

 בנפשי ידך נוגעת

E          Dm 

 ועוטפת את הכל

 

F                 G       Em            Am 

 של חרטהמי את כולה נותנת       בלי צל 

Am     G   F          Em    Dm 

 יקרה  אמא    בנשמתה אלי קרובה

F                 G     Em             Am 

 אף פעם לא טועה  אף פעם לא נשברת   

Am  G    F          Em       Dm 

 א  מא את הדמעה שלי מוחה     

 

E          C         G       F 

 מי יקרה לי מכולןרק תחבקיני ותראי 

E    C      G         F 

 אל תשתני אל תלכי לעולם לעולם

 

Dm         A 

 את הדרך את יודעת

C              G 

 אל הלב שאין לו סוד

Am       Dm 

 בנפשי ידך נוגעת

E          Dm 

 ועוטפת את הכל

 

Dm           A 

 כמו השמש את זורחת

C           G 

 והרע הופך לטוב

Am        Dm 

 בואי אמא קחי הפחד

E           Dm       Am 

 וחבקי אותי קרוב
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 אריק איינשטיין  -אמא אדמה  
 לחן: מיקי גבריאלוב   מילים: יענקל'ה רוטבליט

 

       Cm        Fm  G7  Cm 

 היא תביט אלי טובה    וחכמה

       Cm       Bb           Eb 

 הדרךכמו בבן השב הביתה מן 

Fm            G7     Cm 

 תחבק אותי אליה בנשימה חמה

 

Fdim  Abdim   Cm    G7 

 אימא         אדמה       

 

       Cm        Fm  G7  Cm 

 היא תגיד אתה עייף מן המסע

       Cm       Bb           Eb 

 אל תפחד אני חובשת את פצעיך

Fm            G7     Cm 

 אליה כשאקרא בשמההיא תיקח אותי 

 

Fdim  Abdim   Cm    G7 

 אימא אדמה

 

       Cm        Fm  G7  Cm 

 היא תביט אלי טובה וחכמה

       Cm       Bb           Eb 

 היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת

Fm            G7     Cm 

 תחבק אותי אליה בנשימה חמה

 

Fdim  Abdim   Cm    G7 

 אימא אדמה

 

C  F  C  F  D7  G7 

 נה נה נה נה

 

C  F  C  F  G  Am  D7  G 

 נה נה נה נה
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 אריק איינשטיין  -אמא שלי  
 לחן שלום חנוך   מילים אריק איינשטיין ושלום חנוך

 

 D/C-D  D/C-D  D/C-D  D7פתיחה : 

 

G       Em         C     D      D7 

 נה נה נה

G                                   G/F# 

 יש לי אישה שאוהבת אותי

Em      A7 

 היא רק שלי

D                        D7 

 היא מכירה אותי מהתחלה

G     D 

 שלי שלה

G                                   G/F# 

 -היא מוכרחה להיות חכמה 

Em      A7 

 אמא שלי

D                                    D7 

 ההההואת השיר אני שר בשבילה

 

G 

  את הינקת אותי אמא אמא

D                     G 

 את הבאת אותי את פינקת אותי

G 

 את פינקת אותי אמאאמא

D                    G 

 את את הבאת אותי

 

G                                   G/F# 

 -שביליתי איתה כמה ימים 

Em      A7 

 אמא שלי

D                        D7 

 כמה דמעות שמחיתי איתה

G      D 

 שלי שלה

G                                   G/F# 

 -כמה דברים שגיליתי איתה 

Em      A7 

 אמא שלי

D                                 D7 

 ההההכמה תקוות שתליתי איתה

 

G 

  את הינקת אותי אמאאמא 

D                     G 

 את הבאת אותי את פינקת אותי

G 

 את פינקת אותי אמאאמא

D                    G 

 את את הבאת אותי

 

C#7   D+7            C#7         F#m 

 גם כשהייתי לבדי היית איתי   תמיד

C#7   D+7E         A/E     D/F# 

 שליאמא -תמיד אהיה איתך 

 

G            Em          C           D 

 היא שלי-אמא איזו אמא יש לי אמא

G          Em           C            D      Eb 

 אמא שלי-אמא את האמא  איזו אמא

 

Ab                                 Ab/G 

 -יש לפעמים שאני בצרות 

Fm      B7 

 אמא שלי

Eb                           Eb7 

 את מבינה את זה בין השורות

Ab     Eb 

 שלי שלך

Ab                           Ab/G 

 -למה דואגת ולא ישנה 

Fm      B7 

 אמא שלי

Eb                           Eb7 

 איך זה שאם לא סומכת על בנה?

 

Ab 

  את הינקת אותי אמא אמא

Eb                     Ab 

 את הבאת אותי אותיאת פינקת 

Ab 

 את פינקת אותי אמאאמא

Eb                    Ab 

 את את הבאת אותי

 

 Ab  Fm  Db  Ebסיום : 
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 אביב גפן  -  אמא תראי
 מילים ולחן: אביב גפן

 

E                                   F#m74 

 אימא תראי בנך לובש ת'מדים לבד

                        A9 

 ת'שרוכים לבד וקושר

                         E         B47 

 ומוכן כבר לכל פעולה

 

E                                   F#m74 

 אימא תראי בנך יודע לטעון לבד

                        A9 

 ולירות על כל מה שרק

                         E 

 יבקש מפקד הפלוגה

 

E    E7            A/E 

 ואסור לי לבכות

E    B7/E  B7                 E 

 ומותר            ומותר לי למות

 

E                                   F#m74 

 אימא תראי איך אני לא נושם לבד

                        A9 

 איך אני לא הולך לבד

                         E         B47 

 תחושהואבדה לי בגוף ה

 

E                                   F#m74 

 אימא תראי העלו אותי בדרגה

                        A9 

 בנך גיבור של המחלקה

                         E 

 אימא האם את גאה

 

E    E7            A/E 

 ואסור לי לבכות

E    B7/E  B7                 E 

 תר לי למותומותר            ומו

 

E         F#7  A7  B47                  E 

 אז אימא תראי איך אנחנו מתים גיבורים

E                     A/E 

 ואסור לי לבכות

E             B7/E   B7          E 

 ומותר ומותר           לי למות

E                     A/E 

 ואסור לי לבכות

E             B7/E   B7          E 

 ומותר ומותר           לי למות

E            F#m7            Am6  E 

 אימא תראי       אז אימא תראי
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 שוטי הנבואה  -אמונה  
 מילים ולחן : רואי לוי

 

Dm                               C+7 

 בלילות הכי קרים אחוז אדם באמונה

C+7                                   Dm 

 שימים מאושרים עוד מחכים לו בפינה

Dm                               C+7 

 השמש מסתתרת ונשארת עננהשכ

C+7                                   Dm 

 יש סיכוי שהיא חוזרת רק בזכות האמונה

 

Dm       C+7            Dm 

 אמונה             אמונה           

Dm       C+7            Dm 

 אמונה             אמונה           

 

Dm                               C+7 

 כל אחד וכל אחת בכל לשון ומדינה

C+7                                   Dm 

 נפרדים בשם הדת ונפגשים באמונה

Dm                               C+7 

 הנוצרי המוסלמי וגם הבן של השכנה

C+7                                   Dm 

 מקווים לחיות מחר ולהיות באמונה

 

 Dm  C+7  Dmמעבר : 

           Dm  C+7  Dm 

 

Dm                               C+7 

 כבר אמרו ממזמן שהרצון ניתן בכוונה

C+7                                   Dm 

 כל הדרך מהלב להשגחה העליונה

Dm                               C+7 

 כשלמדנו לדבר את המילה הראשונה

C+7                                   Dm 

 לא היה דבר אחר הייתה שם רק האמונה

 

Dm       C+7            Dm 

 אמונה             אמונה           

Dm       C+7            Dm 

 אמונה             אמונה           
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 נוער שוליים  -  אמסטרדם
 לחן: עובד אפרת   מילים: חנה גולדברג

 

 Am    Am     Am      Amפתיחה:

 

Am               Am       C          C 

 יבשה מרוחקתאתה חולם על מקום אחר, 

F   F       G      G   G# 

 שם תמצא שקט

Am               Am     C                C 

 עם תרמיל על הגב אתה, מתעכב קצת בדלת

F   F       G      G 

 ויוצא אל הדרך

 

              C           C        

 הוי אמסטרדם, וי מאדאם,

             Am        Am        

 נו מאדאם,      קסם זר בנאדם

Em        Em       Dm     G 

 בוא אלי, בוא הביתה      

        C           C        

 אמסטרדם, וי מאדאם,

             Am        Am        

 נו מאדאם,      קסם זר בנאדם

Em        Em       Dm     G   G# 

 בוא אלי, בוא הביתה      

 

Am         Am       C                  C 

 בחורות זהובות שער, מסתורין של אירופה

F   F          G      G   G# 

 פה    מעבר לרובע

Am         Am       C                  C 

 כשהגעת לאמסטרדם מייד רצית לנסוע

F   F          G      G 

 לא מצאת מרגוע

 

              C           C        

 הוי אמסטרדם, וי מאדאם,

             Am        Am        

 נו מאדאם,      קסם זר בנאדם

Em        Em       Dm     G 

 בוא אלי, בוא הביתה      

        C           C        

 אמסטרדם, וי מאדאם,

             Am        Am        

 זר בנאדם נו מאדאם,      קסם

Em        Em       Dm     G 

 בוא אלי, בוא הביתה      

 

 Am    Am     C       Cמעבר : 

F                     F      G      G   G# 

 

Am          Am       C               C 

 אתה נוסע למצוא מקום בנקודה מדוייקת

F    F            G      G   G# 

 השקטשם תמצא את 

Am        Am      C              C 

 עד להודו הגעת כבר והשקט איננו

F    F       G      G 

 בביתך מתחבא הוא

 

              C           C        

 הוי אמסטרדם, וי מאדאם,

             Am        Am        

 נו מאדאם,      קסם זר בנאדם

Em        Em       Dm     G 

 בוא אלי, בוא הביתה      

        C           C        

 אמסטרדם, וי מאדאם,

             Am        Am        

 נו מאדאם,      קסם זר בנאדם

Em        Em       Dm     G 

 בוא אלי, בוא הביתה       

 

 סולו )כמו פזמון אחד(:

C        C     Am     Am 

Em    Em    Dm     G 

C        C     Am     Am 

Em    Em    Dm     G 

    

 

               C 

 הוי אמסטרדם.
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 הראל מויאל  -אמצע הלילה  
 מילים ולחן: הראל מויאל

 

 Bm  Bm  G  Aפתיחה : 

 

Bm 

 אמצע הלילה בכפר

                  A 

 מדליק עוד סיגריה לפני מעצר

        Bm            A        G 

 אני שומר ומואזין שר מרמאללה

 

Bm 

 בין אנשים בשחור

               A 

 עובר עוד גדר שקשה לעבור

        Bm              A            G 

 אני נמצא בין אלחאדר לבית ג'אלה

 

 Bm  Bm  G  F#m  Bmמעבר : 

 

A                 D 

 זה אמצע הלילה

Bm           G 

 ואולי כבר מאוחר

A                 D 

 את לא מתקשרת

F#m        G       

 אז אולי אבוא מחר

A            D 

 תראי עננים

           Bm           G 

 עכשיו צבעו עצמם אפור

Bm        F#m     G 

 בגלל המצב שלנו

 

 Bm  Bm  G  Aמעבר : 

 

Bm 

 אמצע הלילה בכפר

                  A 

 שעברירח מאיר לי על זמן 

        Bm            A     G 

 בסמטאות חייל שם מתפלל

 

Bm 

 ריח של שריפות

         A 

 ושוב קשה לראות

               Bm         A    G 

 שמלווה אותנו מסך של ערפל

 

A                 D 

 זה אמצע הלילה

Bm           G 

 ואולי כבר מאוחר

A                 D 

 תאת לא מתקשר

F#m        G       

 אז אולי אבוא מחר

A            D 

 תראי עננים

           Bm           G 

 עכשיו צבעו עצמם אפור

Bm        F#m     G 

 בגלל המצב שלנו

 

 Bm  Bm  G  A  G  A  Bmמעבר : 

 

A                 D 

 זה אמצע הלילה

Bm           G 

 ואולי כבר מאוחר

A                 D 

 את לא מתקשרת

F#m        G       

 אז אולי אבוא מחר

A            D 

 תראי עננים

           Bm           G 

 עכשיו צבעו עצמם אפור

G      A 

 שלנובגלל המצב 

G    A 

 שלנוזה המצב 

Bm   A  G 

 שלנוזה המצב 

 

 Bm  Bm  G  Aמעבר : 

 

Bm 

 רגע לפני שנשבר

                  A 

 הבוקר מאיר והלילה עבר

        Bm            A        G 

 אני חוזר והוא עוד שר שם מלמעלה
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 נורית גלרון  -אמצע התמוז  
 נעמי שמר –מילים ולחן 

 

Dm     E     Am     F 

 עצוב למות באמצע התמוז

       Dm       G        C 

 דגלי הקיץ נישאים אל על

             Dm         G            C 

 על ראש התורן תור הומה ולא יחדל

Dm                    Am   F    E 

 כי על קיצך, ועל קצירך, הידד נפל

 

Dm    E      Am     F 

 עצוב למות באמצע התמוז

            Dm     G      C 

 דווקא כשהאפרסקים בשפע

      Dm             G           C 

 הפרי דווקא צוחק בתוך הסל וכל

      Dm           Am   F     E 

 ועל קיצך, ועל קצירך, הידד נפל

 

Dm    E      Am     F 

 עצוב למות באמצע התמוז

         Dm      G     C 

 אבל באמצע התמוז אמות

       Dm           G      C 

 אל בוסתני הפרי שהתייתמו

       Dm          Am   F 

 הידד אחר, הידד נפול, יפול

 

       C             Dm       E 

 ועל קיצך, ועל קצירך ועל הכל
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 גלי עטרי  -אמצע ספטמבר  
 מילים ולחן  : אסתר שמיר

 

 C#m  F#m7  G#m7פתיחה : 

            C#m  F#m7  G#m7  A  C#m  F#m7 

 

C#m   F#m7  G#m7   C#m 

 השנה מתחילה באמצע ספטמבר

F#m7  G#m7   C#m 

 וגובר   עצום      בזעם 

    E   F#m7  G#m7        C#m 

 חמות על כל עברלורוחות סוערות 

   A      B      F# 

 החורף ממית וקוצר

 

C#m      B   G#m7    C#m 

 אומרים שסוף העולם מתקרב

F#m7  G#m7   C#m 

 בלילות החשכה גוברת

    E     F#m7     G#m7   C#m 

 מכאב  כל הקיץ הרקיע היה אדום

       A      B      F# 

 מתחתיו האדמה בוערת

 

 C#m  F#m7  G#m7מעבר : 

           C#m  F#m7  G#m7  A  C#m  F#m7 

 

C#m     B   G#m7   C#m 

 ויוצא ון    ובינינו נכנס שיגע

F#m7  G#m7   C#m 

 גם בנו  החיים משטים 

    E         F#m7  G#m7   C#m 

 אבל לא מוצא  מחפש בי את השקט 

  A        B      F# 

 לאן זה מוביל אותנו

 

C#m      B   G#m7    C#m 

 השנה מתחילה באמצע ספטמבר

F#m7  G#m7   C#m 

 מכל    קשה    החורף

       E     F#m7  G#m7     C#m 

 הרחק מקו האש   כל שירי נמלטים 

A                  B      F# 

 אולי הם לא רוצים לסבול

 

 C#m  F#m7  G#m7מעבר : 

C#m  F#m7  G#m7 

A  C#m  F#m7  A  C#m  F#m7 

 

C#m      B   G#m7    C#m 

 אומרים שסוף העולם מתקרב

F#m7  G#m7   C#m 

 בלילות החשכה גוברת

    E     F#m7     G#m7   C#m 

 מכאב  כל הקיץ הרקיע היה אדום

       A      B      F# 

 מתחתיו האדמה בוערת

 

 C#m  F#m7  G#m7  C#m  F#m7  G#m7מעבר : 

 

C#m   F#m7  G#m7   C#m 

 השנה מתחילה באמצע ספטמבר

F#m7  G#m7   A 

 עצום     בזעם 

 

 A  C#m  F#m7  A  C#m  F#m7סיום : 

         A  C#m  F#m7  A  C#m  F#m7 

         A  C#m  F#m7  A  C#m  F#m7 
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 אריק איינשטיין  -לו   אמרו
 גירסה עברית: עלי מוהר   לחן: פאולו קונטה   מילים: פלויצ'יני

 

 F7  Bbm  F7  Bbm : פתיחה

           Bbm  F7  Bbm 

 

Bbm  F7            Bbm 

 ילד על עצוב סיפור    זהו

F7      Bbm   F7        Bbm 

 היום כבר איש    אחר כך נער

Ebm   Bb7       Ebm      

 הוא לא שמע קולם של אלה

Bb7   Ebm  Bb7   Ebm 

 שהזהירו הוא נשאר אדיש

Bb       F7         Dm7   G7 

 הוא לא שמע מה שאמרו לו

       C7      F7     Bb      F7 

 בעסק ביש היום הוא לכן

 

  Bb                            C7 

 אמרו לו שהחיים זה לא משחק

F7        Cm7   

 וקונצים פה אין

  F7                 Bb           F7 

 אמרו לו שהוא מוכרח להיות חזק

Bb      F7    Bb  Bb7 

 למסכן    כי אוי

  Eb       Dm 

 אמרו לו שיהיה כבר מעשי

Eb    G7   C7    F7 

 רמזו לו שיתבגר

     Bb                 Gm 

 לא למד שום לקח הוא אז

          Bb       Eb F7 Bb 

 ר ע ט צ ה ואין לו שכל גם ל

 

 Bbm  F7  Bbm  F7  Bbmמעבר : 

 

Bbm  F7           Bbm 

 שהיה כולו רק ילד   עוד

F7    Bbm  F7  Bbm 

 העממי        בבית הספר

Ebm  Bb7    Ebm      

 עוד כשתלה בשמי התכלת

Bb7 Ebm  Bb7   Ebm 

 וחולמני     מבט עצוב קצת

Bb       F7          Dm7  G7 

 כבר אז עינו הייתה פוזלת

       C7      F7  Bb         F7 

 האדמונית חבצלת אל 

 

 

     

 

  Bb                       C7 

 אמרו לו שיתרכז בלימודים

    F7 Cm7   

 החשוב  זה כי

  F7          Bb         F7 

 אמרו לו שמבנות וריקודים

Bb   F7    Bb  Bb7 

 עצוב  סוף יהיה 

  Eb       Dm 

 אמרו לו שיהיה כבר מעשי

Eb    G7   C7    F7 

 רמזו לו שיתבגר

     Bb                 Gm 

 לא למד שום לקח הוא אז

          Bb       Eb F7 Bb 

 ר ע ט צ ה ואין לו שכל גם ל

 

 Bbm  F7  Bbm  F7  Bbmמעבר : 

 

Bbm  F7     Bbm 

 רגלגם כשהלך לכדו

F7      Bbm    F7  Bbm 

 הוא לא חיפש לו רק ניצחון

Ebm Bb7    Ebm 

 ובהתלהבות של עגל

Bb7   Ebm  Bb7   Ebm 

 ויתר על שקט וביטחון

Bb   F7          Dm7  G7 

 ועד היום הוא עם הדגל

      C7    F7  Bb         F7 

 ועם הצבע הלא נכון

 

  Bb                      C7 

 שהחולצה האדומה אמרו לו

F7       Cm7  

 זאת לא מציאה

  F7               Bb        F7 

 אמרו לו שהוא נכנס פה לצרה

Bb    F7  Bb  Bb7 

 ה א י צ י   ואין

  Eb       Dm 

 אמרו לו שיהיה כבר מעשי

Eb    G7   C7    F7 

 רמזו לו שיתבגר

     Bb                 Gm 

 לא למד שום לקח הוא אז

          Bb       Eb F7 Bb 

 ר ע ט צ ה ואין לו שכל גם ל
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 פורטיסחרוף  -מריקה  א
 לחן: ברי סחרוף ורמי פורטיס   מילים: רמי פורטיס

 

C              G                       F        C 

 הדוד סאם כוכב עליון, מוכר לי נשק ורובים

C              G          F            C 

 ויאטנם זה לא אצלם וגם אנחנו רחוקים

C              G          F                 C 

 ייס ודי נעים ולא זורקים שם אבניםומיאמי 

C          G               F   C 

 את הירח גם מוכרים  דיסנלד וכוכבים

 

G      Dm           Am        Em 

 יווד כבר לא זוכרתיש גבול אין גבול הול

G      Dm           Am        Em 

 יש גבול אין גבול הוליווד כבר לא זוכרת

F      G 

 איך ומה

 

C                G                      F 

 כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה

C                G                      F 

 עולים יורדים חוזרים עולים לאמריקה

 

C              G                       F        C 

 הדוד סאם מביט אלי מתוך שטרות ירקרקים

C              G                       F        C 

 נשיא שחקן סוחר סמים עושים ביחד עסקים

C              G                       F        C 

 אלוהיםהכל אפשר אם משלמים להיות אפילו 

C              G                       F        C 

 עולם מושלם צבעים יפים ורק אנחנו עוד בוכים

 

G      Dm           Am        Em 

 יש גבול אין גבול הוליווד כבר לא זוכרת

G      Dm           Am        Em 

 יש גבול אין גבול הוליווד כבר לא זוכרת

F      G 

 ומהאיך 

 

C                G                      F 

 כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה

C                G                      F 

 עולים יורדים חוזרים עולים לאמריקה
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 אביב גפן  -אמש  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Bm  C  Bm  A  Bm  C  Bm  Aפתיחה : 

 

Bm        C    Bm    A 

 תי בפעם המאהיאמש התבז

Bm              C        Bm      A 

 חלמתי שוב עלייך בלונדינית קטנטנה

 

  D            G/D     A/D         D 

 שתיתי אצל אושיק חלומות די חריפים

  Bm                     G 

 האגו התנפח הרגשתי עננים

  D         G/D   A/D         D 

 אמש שוב הקאתי בחצר האחורית

  Bm                             G 

 שתיתי מהברז חלודה משמעותית

 

Bm            C           Bm    A 

 ובעטו מול כולם כי לא הייתי בצבא

Bm           C          Bm          A 

 ומה זה לב רגיש מול בטחון של מדינה

 

  D      G/D        A/D      D 

 נהייתי חקלאי מצצתי דונם דשא

  Bm                            G 

 ולא אלך לישון לא אלך לפני ש

  D        G/D      A/D            D 

 לא אלך לישון לפני שאת קצת תלטפי

      Bm                             G 

 כבר חצי תל ברוך יודעים שאני יהודי

 

Bm   C   Bm   A   Bm   C   Bm   A 

 

  D       G/D              A/D           D 

 תמיד את באה אחר כך כשהעיניים נסגרות

  Bm                  G 

 תמיד את באה בחלומות

  D      G/D        A/D      D 

 ועכשיו אלך לישון אקום לי מאוחר

  Bm                       G 

 יהיה אותו דברושוב מחר 

 

Bm   C   Bm   A   Bm        C   Bm   A 

 תי בפעם המאהיאמש התבז                             

G       Em     Bm 

 אמש
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 עובדיה חממה וחברים  -  אנא בכח
 מילים : ר' נחוניא בן הקנה   לחן : עובדיה חממה וחברים

 

 Dm  Am  Gm  Aפתיחה : 

            Dm  Am  Gm  A 

 

Dm   Am         Gm           A 

 אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה

         Dm       Am    Gm           A 

 קבל רינת עמך שגבנו טהרנו טהרנו נורא

 Dm                         Am 

 אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה

 Dm                        Am 

 טהרנו נורא קבל רינת עמך שגבנו

     Bb           F       Bb    F 

 נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם

Gm                       C 

 ברכם טהרם רחמיי צדקתך

 Gm                  C 

 תמיד גומלם חסין קדוש

 

Dm                        Am 

 חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך

  Dm                    Am 

 יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך

Bb      F      Bb    F 

 שועתנו קבל ושמע צעקתנו

  Gm      C 

 יודע תעלומות

 

Dm   Am         Gm           A 

 אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה

         Dm       Am    Gm           A 

 קבל רינת עמך שגבנו טהרנו טהרנו נורא

 

Bb      F      Bb    F 

 שועתנו קבל ושמע צעקתנו

  Gm      C 

 יודע תעלומות

 

Dm   Am         Gm           A 

 אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה

 

 ~קטע כינור~

Dm  Am  Gm  A 

Dm  Am  Gm  A 
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 יוני בלוך  -לי   אנבל
 יוני בלוךלחן:    מילים: זאב ז'בוטינסקי ואדגר אלן פו

 

Cm 

 ולפני שניםזה היה לפנים 

C#           Cm 

 במלכות על ים ערפלי

G                 G# 

 שמה לא תדע שם דרה ילדה

Cm          G   Cm 

 קראתי לה אנבל לי

G 

 משא לב אחר מלבד אהבה

G#                   G 

 לא היה גם לה וגם לי

 

 Cm  G  Cm  G#  G#  Cmמעבר : 

 

Cm 

 ילד הייתי והיא ילדה

C#           Cm 

 במלכות על ים ערפלי

G                   G# 

 אך ידענו אהוב מכל אוהבים

Cm          G   Cm 

 אני ואנבל לי

G 

 וראונו שרפי המרום בקנאה

G#                   G 

 וזעום זעמו לה ולי

 

 #Eb  G  G#  G  G#maj7  G  G#  Gמעבר : 

 

Cm 

 זו הסיבה שהיה מעשה

C#           Cm 

 במלכות על ים ערפלי

G                   G# 

 רוח יצא מעבים וצינן

G                 Cm 

 והמית את אנבל לי

G                 G# 

 והמית את אנבל לי

 

 #Cm  C#  Cm  G  G#  G  Cm  G  Gמעבר : 

 

Cm 

 ואין שרף או שטן בעולם

C#           Cm 

 ואין סער בים ערפלי

G                   G# 

 שיקרע או יגרע את הקו של זהב

G                 Cm 

 ביני ובין אנבל לי
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 משינה  -  אנה
 לחן: איגי דיין ויובל בנאי   מילים: אורלי זילברשץ

 

Am             Em 

 למה כולם את אנה עוזבים

Am          Em 

 למה לאנה כולם נעלמים

C        D                      Em 

 אנה לא לא מציאותית

 

Am             Em 

 שעה אנה גומרת ברבע

Am             Em 

 יחסים שצריכים להספיק בשנה

C        D                      Em 

 אנה שוב שוב בודדה

 

F                  G 

 אנה מוכשרת המון פוטנציאל

Am                 Am 

 תצליח אם ירצה הגורלפעם היא 

F                  G 

 אנה מאחרת אנה לא גומרת

F                  G           Am 

 למקום שאי אפשר אחרת

 

Am             Em 

 אנה אומרת קשה לי לגדול

Am             Em 

 אנה שואלת למה לסבול

C        D                      Em 

 אנה לא   לא מבינה

 

Am             Em 

 אנה חשבה שמותר לה לבחור

Am             Em 

 וכך מן הסתם נשארה מאחור

C        D                      Em 

 אנה        פתאום נבהלה

 

F                  G 

 אנה מוכשרת המון פוטנציאל

Am                 Am 

 פעם היא תצליח אם ירצה הגורל

F                  G 

 אנה מאחרת אנה לא גומרת

F                  G           Am 

 למקום שאי אפשר אחרת

 

F                  G 

 אנה מאחרת אנה לא גומרת

F                  G           Am 

 למקום שאי אפשר
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 שלמה ארצי  -אנחנו לא צריכים  
 לחן: שמואל אימברמן   מילים: אבי קורן

 

Dm         Gm  Dm 

 כבר יבשו עינינו מדמעות

Gm Dm           A        Dm 

 ופינו כבר נותר אילם בלי קול

 F          Bb     F 

 מה עוד נבקש אמור מה עוד

  Bb    F         Gm   A 

 כמעט בקשנו לנו את הכל

 

Dm                Am/C 

 את הגשם תן רק בעיתו

    Bb                 F 

 ובאביב פזר לנו פרחים

Eb                 Dm 

 ותן שיחזור שוב לביתו

 Gm Dm        A      Dm 

 יותר מזה אנחנו לא צריכים

 

Dm         Gm  Dm 

 כבר כאבנו אלף צלקות

Gm Dm      A        Dm 

 עמוק בפנים הסתרנו אנחה

F          Bb     F 

 כבר יבשו עינינו מלבכות

  Bb    F         Gm   A 

 אמור שכבר עמדנו במבחן

 

Dm                Am/C 

 את הגשם תן רק בעיתו

    Bb                 F 

 ובאביב פזר לנו פרחים

Eb                 Dm 

 ותן שיחזור שוב לביתו

 Gm Dm        A      Dm 

 יותר מזה אנחנו לא צריכים

 

Dm         Gm  Dm 

 ד אחדכבר כיסינו תל ועו

Gm Dm     A        Dm 

 טמנו את ליבנו בין ברושים

F          Bb     F 

 עוד מעט תפרוץ האנחה

  Bb    F         Gm   A 

 קבל זאת כתפילה מאוד אישית

 

Dm                Am/C 

 את הגשם תן רק בעיתו

    Bb                 F 

 ובאביב פזר לנו פרחים

Eb                 Dm 

 ותן שיחזור שוב לביתו

 Gm Dm        A      Dm 

 יותר מזה אנחנו לא צריכים

Gm Dm        A      Dm 

 יותר מזה אנחנו לא צריכים
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 משינה  -  אנחנו שניים
 לחן: אבנר חודורוב, איגי דיין, יובל בנאי, מייקל בנסון ושלומי ברכה   מילים: יובל בנאי

 

Gm                          Eb 

 ראיתי כבר אותך הולכת במסדרונות נפשי

Gm                          Eb 

 ראיתי כבר אותך שואלת בתוכי

Gm                          Eb 

 ואת אומרת שזה פשע שיש לי צורך להמתין

Gm                          Eb 

 רואה אותך צוחקת מבפנים 

 

Gm                          Eb 

 ראיתי שאת מבקשת להנות מן הספק

Gm                          Eb 

 ראיתי כבר אותך עם חשק לפרק

Gm                          Eb 

 ואת אומרת שזו דרך שזו דרך עינויים

Gm                          Eb 

 רואה אותך צוחקת מבפנים

 

Bb  F    Gm 

 ואנחנו שניים

Bb  F    C 

 בטח לא לבד

Bb  F    Gm 

 הנה השמיים

Eb F          Gm 

 מנסים לשלוח יד
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 אהוד בנאי, יהודית תמיר  -  אנחת האדמה
 מילים ולחן : אהוד בנאי

 

 F#m  Bm  E  F#mפתיחה : 

            F#m  Bm  E  F#m 

 

   F#m                 Bm 

 לשמייםהקולות שעולים כמו עשן 

    E              F#m 

 נבלעים בחלל נמוגים במרחב

 F#m          Bm 

 שאגת ההמון במגרש כדורגל

     E          F#m 

 תפילת החזן נגינת העוגב

 

   F#m                 Bm 

 ת האוקיינוסיקריאתה של העיר המי

      E              F#m 

 קול מים רבים וקולות מלחמה

      Bm             E               F#m 

 אנחת האדמה ה אחתימתמזגים להמי

 

 F#m  Bm  E  F#mמעבר : 

           F#m  Bm  E  F#m 

 

 F#m            Bm 

 יבבת התינוק שנפלט מהשקט

    E                 F#m 

 ואנחת הזקן שאל השקט הולך

F#m        Bm 

 יללת התן צפירת הרכבת

 E                     F#m 

 ל אחד מתמשךצליהם כולם       

 

   F#m                 Bm 

 ת האוקיינוסיקריאתה של העיר המי

      E              F#m 

 קול מים רבים וקולות מלחמה

      Bm             E               F#m 

 אנחת האדמה ה אחתימתמזגים להמי

 

F#m               Bm 

 ירעם הים ומלואו תבל ויושבי בה

      E                   F#m 

 נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו

F#m                         Bm 

 תיכון תבל בל תימוט ידין עמים במישרים

      E            F#m 

 ישמחו השמיים ותגל הארץ
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 קורין אלאל  -  אנטארקטיקה
 לחן: קורין אלאל   מילים: חנה גולדברג

 

        Em                  C 

  אין סוסים שמדברים עברית

        Em           C     Bm 

  אין אנשים שלא מתים

            A             C 

  חפש באנטארקטיקה

        Em                       C 

  אין ארמון באמצע רחוב הירקון

                      Em                        C     Bm 

  אין שלג באפריקה, לא גר נסיך אתי בחדר

            A 

  חפש באנטארקטיקה

 

D                               D4 - D 

  אהבה היא אור הולך ובא 

                      Bm               A 

  אם תבקש אותה לנצח, חפש באנטארקטיקה

D                           D4 - D 

  ואני עומדת כאן איתך 

                    Bm               A 

  לא נסיכה שלך לנצח, חפש באנטארקטיקה

 

        Em                    C 

  אתה אומר: חייב להיות יותר

       Em                             C                 Bm 

  אין פה רומנטיקה, בינוני, זה לא מספיק ליזה 

            A 

  חפש באנטארקטיקה

 

D                               D4 - D 

  אהבה היא אור הולך ובא 

                      Bm               A 

  אם תבקש אותה לנצח, חפש באנטארקטיקה

D                           D4 - D 

  עומדת כאן איתךואני  

                    Bm               A 

  לא נסיכה שלך לנצח, חפש באנטארקטיקה

 

 

        Em                  C 

  אין סוסים שמדברים עברית

        Em           C     Bm 

  אין אנשים שלא מתים

            A             C 

  חפש באנטארקטיקה

        Em                       C 

  אין ארמון באמצע רחוב הירקון

                      Em                        C     Bm 

  אין שלג באפריקה, לא גר נסיך אתי בחדר

            A              A  A  A 

  חפש באנטארקטיקה

 

(D  D  C  C  Bm  Bm  A  A)x2 

 A  A 

 

D                               D4 - D 

  אהבה היא אור הולך ובא 

                      Bm               A 

  אם תבקש אותה לנצח, חפש באנטארקטיקה

D                           D4 - D 

  ואני עומדת כאן איתך 

                    Bm               A 

  חפש באנטארקטיקהלא נסיכה שלך לנצח, 

 

D      D   C      C   D      C     D                   Bm 

 אההה       אההה      אההה אההה אההה  אהההההההה

            A              A  A  A  D 

  חפש באנטארקטיקה
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 הכבש הששה עשר  -אני אוהב  
 לחן: יצחק קלפטר   מילים: יהונתן גפן

 

G                      Em 

 לה לה לה לה לה לה

G                 Em 

 לה לה לה לה לה

G                      Em 

 לה לה לה לה לה לה

G                 G7 

 לה לה לה לה לה

 

C           Am     C          Am 

 אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה

C         Am       F         G    F 

 ותות גינה וסוכריותוארטיק 

 

C            Am 

 אני אוהבת ימי הולדת

C                   F 

 ושקיות עם דברים טובים

Am                    D    F     Bb       G 

 ואת השמש ואת הירח וכמה כוכבים

 

F                    7G             C            C7 

 ואת הקיץ ואת הסתיואני אוהב את החורף 

F          B         Em      G/D   C/E 

 ואת האביב ואת מה שעכשיו

F                  Fm       G         A 

 אני אוהב את גלית בעיקר עם צמות

Eb                                   F            G      A 

 ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות

 

Bm              D 

 אני אוהב את אמא

Bm        D 

 ואת אבא גם

Bm             D 

 ואת שולה הגננת 

G                  A 

 רים מואת הדודה 

 

D                       Bm  

 אני אוהב את סבא ואת סבתא

D                      G 

 אני אוהב את אחותי

Bm          E 

 אבל הכי הכי הרבה

C             G  A 

 אני אוהב אותי

 

D               Bm 

 לה לה לה לה לה לה

D                 Bm 

 לה לה לה לה לה

D               Bm 

 לה לה לה לה לה לה

D                Bm7 

 לה לה לה לה לה

 

G                     7A             D            D7 

 הקיץ ואת הסתיואני אוהב את החורף ואת 

G        C#         F#m    A/E  D/F# 

 ואת האביב ואת מה שעכשיו

 

G                  Gm       A         B 

 אני אוהב את גלית בעיקר עם צמות

F                                      G            A       B 

 ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות

 

E                             C#m 

 אני אוהב שוקולד 
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 נטאשההחברים של   -אני אוהב אותך  
 לחן: ארקדי דוכין ומיכה שטרית   מילים: מיכה שטרית

 

 | G D | C | Cadd9 C |פתיחה :   

 

G     D C        Cadd9  G       D C  Cadd9 

 אני אוהב אותך      בגלל שאני אוהב אותי  

G      D           C   Cadd9  G               D C  Cadd9 

 אני פותר את בדידותך             ואת את בדידותי  

D         C       Cadd9 G            D  C  Cadd9 

 אני אוהב אותך       ואת אותי  

D                   C         Bm               Am 

 ואם תראי לי את שלך אני אראה לך את שלי, כי  

 

G     D C        Cadd9  G                   D C  Cadd9 

 אני אוהב אותך      בגלל שאני אוהב אותי  

G              D     C    Cadd9  G                    D C  Cadd9 

 אני פותר את בדידותך       ואת את בדידותי  

D         C       Cadd9 G            D  C  Cadd9 

 אני אוהב אותך       ואת אותי  

D                   C         Bm               Am 

 ואם תראי לי את שלך אני אראה לך את שלי, כי  

 

G                           C 

 הזה מלא באנשיםהמרחב   

G                        D 

 שלא רואים דבר מלבד עצמם  

G                        C 

 כמו במועדון ריקודים ענק  

G                       D 

 נעים לצליל מאוד מיוחד  

G                       C 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

G                       D 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

G                       C 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

G                       D 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

 

G     D C        Cadd9  G                   D C  Cadd9 

 אני אוהב אותך בגלל שאני אוהב אותי

G            D     C   Cadd9  G               D C  Cadd9 

 וזאת כל האמת, אני לא משקר אותי

D         C       Cadd9 G            D  C  Cadd9 

 אני אוהב אותך       ואת אותי  

D                   C         Bm               Am 

 ואם תראי לי את שלך אני אראה לך את שלי, כי  

 

 

G                           C 

 המרחב הזה מלא באנשים  

G                        D 

 שלא רואים דבר מלבד עצמם  

G                        C 

 כמו במועדון ריקודים ענק  

G                       D 

 נעים לצליל מאוד מיוחד  

G                       C 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

G                       D 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

G                       C 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

G                       D 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

 

 קטע אינסטרומנטלי:

| G | C | G | D |  x4    

 

G                           C 

 המרחב הזה מלא באנשים  

G                        D 

 שלא רואים דבר מלבד עצמם  

G                        C 

 כמו במועדון ריקודים ענק  

G                       D 

 נעים לצליל מאוד מיוחד  

G                       C 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

G                       D 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

G                       C 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

G                       D 

 שאיש אינו שומע מלבדם  

 

G     D C             G 

 אני אוהב אותך       
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 רן דנקר ועילי בוטנר  - אני אש 
 מילים ולחן: עילי בוטנר

 

Em – Bm7 

G - D 

Am - Em 

F#7 – B 

 

    Em     Bm7         C        G 

  לא מוכר, לא ידוע, אני אש, אני רוח

     Am   Am/G  F#m7b5  B 

  אלייך  וחוזר ,      אני שביל שעובר

    Em   Bm7       C      G 

  ודמעה שיורדת, אני גל, אני קצף

   Am    Am/G  F#m7b5  B 

  אלי    התקרבי,   על פני הסתכלי

 

        G        D 

 ישן לבד והנה אני כבר

 Em7             Bm  

  ורוקם לעצמי חלומות

       C   G 

  הנה אני יודע שאת

   Am           B7 

  את לא יכולה להיות

 

       G        D 

 הנה אני כבר ישן לבד

 Em7             Bm  

  ורוקם לעצמי חלומות

       C   G 

  הנה אני יודע שאת

   Am           B7 

  יכולה להיותאת לא 

 

    Em     Bm7         C          G 

        אני מת, את נושמת, אני בא, את הולכת

   Am   Am/G  F#m7b5 

 ריקים    וחיי הם ,    בלעדי

        B 

 ואת גורמת לי

 Em      Bm7       C           G 

 , איך אהבתי         כמו הילד בקיבוץ, להיות

    Am  Am/G  F#m7b5  B 

 ,   התקרבי    אלילרוץ אלייךאז 

 

 

        G        D          Em7             Bm         

  ורוקם לעצמי חלומות הנה אני כבר ישן לבדו

       C   G              Am           B7 

  ת לא יכולה להיותא ,הנה אני יודע שאת

 

       G        D          Em7             Bm         

  ורוקם לעצמי חלומות הנה אני כבר ישן לבד

       C   G              Am           B7 

  ת לא יכולה להיותא ,הנה אני יודע שאת

 

G         D 

  כבר ישן לבד     

 Em7             Bm 

  ורוקם לעצמי חלומות

C   G 

  יודע שאת     

   Am          B7 

  לא יכולה להיותאת 

 

     G          D 

 אני בא, את הולכת

   Em7     Bm           C 

 אני מת, את נושמת בלעדי

  G        Am         B7           G 

 וחיי הם ריקים ואת גורמת לי להיות

       D          Em7            Bm 

 כבר ישן לבד ורוקם לעצמי חלומות

                      C      G 

 איך אהבתי אז לרוץ אלייך

      Am   B7 

 התקרבי   אלי

 

        G        D 

 והנה אני כבר ישן לבד

 Em7             Bm  

  ורוקם לעצמי חלומות

       C   G 

  הנה אני יודע שאת

   Am           B7 

  את לא יכולה להיות

 

Fade Out 

 

 

 

 

 

  



 242עמוד 

 

 , שימי תבורי צביקה פיק  -אוהב אותך לאה  אני 
 לחן: צביקה פיק   מילים: אהוד מנור

 

Am 

 את אותו הבוקר לא אשכח

                              E7 

 כשטמנת ראשך בתוך הכר

               Dm 

 הל נחוהא אור השמש על

E                Am 

 וראשי הלום שיכר

 

Am 

 כשלחשתי באוזנך את שמה

                      E7 

 קרה את ידי אספת ביד

               Dm 

 ודמעה אחת חמה

E                Am 

 אל כפות ידי נשרה

 

A                   Dm 

 הנה ימים רבים חלפו

G            C7/9 

 עייפו ושתי ידי

Am7      Dm 

 ועינייך מה יפו

F      E7 

 כעיני רחל

E7                Dm7/9 

 אני אוהב אותך לאה

G7         C7/9 

 אוהב אותך גאה

Am               Dm7/9 

 אשכח אותך לאה אם

F             E7/9 

 שמי לא ישראל

 

Am 

 אל יימר לבך על אחותך

                        E7 

 יושבים הן בנייך לצידך

               Dm 

 אל תפני אישה את מבטך

E                 Am 

 כל חלומותיי קרובים

 

Am 

 לאה מה בקשתך אמרי

                      E7 

 שבע השנים חלפו מזמן

          Dm 

 ונותרה רק עוד שעה

E          Am 

 טרם ייסגר הגן

 

A                   Dm 

 הנה ימים רבים חלפו

G            C7/9 

 עייפו ושתי ידי

Am7      Dm 

 ועינייך מה יפו

F      E7 

 כעיני רחל

E7                Dm7/9 

 אני אוהב אותך לאה

G7         C7/9 

 אוהב אותך גאה

Am               Dm7/9 

 אשכח אותך לאה אם

F             E7/9 

 שמי לא ישראל

 

E7                Dm7/9 

 אני אוהב אותך לאה

G7         C7/9 

 אוהב אותך גאה

Am               Dm7/9 

 אשכח אותך לאה אם

F             E7/9 

 שמי לא ישראל

 

Am 

 את אותו הבוקר לא אשכח
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 נורית גלרון  - אני אשתגע 
 לחן: עממי   מילים: אהוד מנור

 

  Dm / Am / E7 / Amפתיחה: 

 

E                  Am        

 אני אשתגע כשתאמר שלום

 Am                    E              

 לא מבינה איך הגעתי עד הלום אני

Dm                 Gm                 

 מושלם כי אם תרצה ללכת, זה יהיה גיהינום

Am         E7          Am              

 קשה יותר ממוות, זה יהיה סוף העולם

 

E7       

 כזה עולה על כל דמיון סיוט

Am             

 בוא ויחד נעצור את השעון

E7         

 שאין בה הגיון זוהי אהבה

Am        

 זוהי אהבה שתיגמר בביזיון

Gm            

 לנשום, הרי זה שיגעון אני לא יכולה

Dm          

 מחניק לי בגרון

Am     E7     Am               

 ותהיה האחרון אתה ראשון היית
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 ירמי קפלן  -אני אשתנה  
 מילים ולחן: ירמי קפלן

 

   G       F             G           F 

 ממחר מבטיח לך אפסיק לעשן

   G       F               G             F 

 ממחר תראי תראי אפסיק לשקר

   G           F                  G             F 

 עכשיו תתני לזרום עם הרגע הזה רק

   G       F          G             F 

 ממחר תראי תראי אני אשתנה

 

        Am        F          G        Dm 

 מה רצית אם לא אותי כשנכנסת לי לחיים

      F             C             D 

 לא אניח את הזיכרון בצד הדרך

     Am        F          G     Dm 

 לי תוכלי לקחתהרגלים שאספתי לא 

      F             C             D 

 לא אניח את הזיכרון בצד הדרך

 

   G     F           G           F 

 ממחר אולי מחר אני אשתדל

   G       F         G            F 

 לך ביחד נראה ממחר מבטיח

   G           F                   G          F 

 תתני לזרום עם הרגע הזהרק עכשיו 

   G      F           G            F 

 אשתנה ממחר תראי תראי אני

 

        Am        F          G        Dm 

 מה רצית אם לא אותי כשנכנסת לי לחיים

      F             C             D 

 לא אניח את הזיכרון בצד הדרך

     Am        F          G     Dm 

 לי הרגלים שאספתי לא תוכלי לקחת

      F             C             D 

 לא אניח את הזיכרון בצד הדרך

 

 Am        F          G        Dmמעבר :        

 

      F             C         Bb          G 

 לא אניח את הזיכרון אניח את הזיכרון לא

 

        Am        F          G        Dm 

 מה רצית אם לא אותי                         

      F             C             D 

 לא אניח את הזיכרון בצד הדרך

 

   G       F             G           F 

 ממחר מבטיח לך אפסיק לעשן

   G       F               G             F 

 יק לשקרממחר תראי תראי אפס

 

 .....G  F  G  F  G  Fסיום : 
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 בני אמדורסקי  -אני גיטרה  
 מילים ולחן : נעמי שמר

 

 Cm  Cm/Bb  Eb  Cm  Fm6  G7(4-3)פתיחה : 

 

        Cm   Bb   Eb        Fm6  G7   Cm 

 עונות    בחילופי  הרוח מנגן עלי אני גיטרה

        Cm   Bb   Eb 

 מישהו פורט עלי גיטרהאני 

DØ      G7(+5)        Cm 

 המנגינות              בחילופי

 

          C7          Fm       Bb7  Eb+7 

 אני פוצח בדואט כשמתחשק לי לפלרטט

            Ab+7        Fm    Bb7     Eb 

 זה לא מפריע גם אם זה טריו או קווארטט

Bbm6/Db   C7         Fm 

 על משבצות אדום לבן       

           Bb7       Eb+7 

 אשכול בשל על השולחן

  Ab+7       Fm          G7(4-3) 

 וגם סנגריה ואגסים דמויי סזאן

 

        Cm   Bb   Eb        Fm6  G7   Cm 

 עונות    בחילופי  הרוח מנגן עלי אני גיטרה

        Cm   Bb   Eb 

 עלי מישהו פורט אני גיטרה

DØ      G7(+5)        Cm 

 המנגינות              בחילופי

 

       C7      Fm       Bb7  Eb+7 

 לידידות ולבדידות אני סימן אני עדות

     Ab+7    Fm  Bb7     Eb   Bbm6/Db 

 אצעד לבטח וגם במשעולי ילדות

          C7       Fm     Bb7  Eb+7 

 באוניות במטוסים הרפתקאות צועניות

  Ab+7     Fm          G7(4-3) 

 על פני השטח ותוויות צבעוניות

 

        Cm   Bb   Eb        Fm6  G7   Cm 

 עונות    בחילופי  הרוח מנגן עלי אני גיטרה

        Cm   Bb   Eb 

 מישהו פורט עלי אני גיטרה

DØ      G7(+5)        Cm 

 המנגינות              בחילופי

 

       C7     Fm       Bb7      Eb+7 

 יש הסכמים יש הבנות מה שנוגע לבנות

     Ab+7     Fm  Bb7     Eb   Bbm6/Db 

 גם לא היו לי   ואין לי אין לי טענות

          C7       Fm       Bb7     Eb+7 

 כי מה שלא קרה במאי לא התייאשתי מימי

       Ab+7        Fm      G7(4-3) 

 ביוני יולי יקרה בעזרת השם ודאי

 

       Cm   Bb       Eb        Fm6  G7   Cm 

 ובתיבת התהודה הייתי פעם עץ אולי אני גיטרה

        Cm   Bb      Eb 

 כל מי שניגן עלי אני זוכר את

DØ        G7(+5)  Cm 

 תודה             ואני אומר
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 יצחק קלפטר  -אני ואת אז  
 מילים ולחן : יצחק קלפטר

 

Em  A7  Em  A7 

 אוווווווו   אוווווווווו

 

Em  B7   Em    B7 

 לילה מסביב   לה      לי

Em         B7            Em 

 כוכבים זרועים בתוך שמיים בהירים

G   D7  G           D7 

 כאן אצלך על המרפסת

G              D7      G 

 שקטהאור דולק למטה הרחוב 

 

E7      Am          D               G 

 שנינו יושבים על המזרון עם הקפיצים

C                        B7        Em 

 עוד כוס קפה ועוד סיגריה מדליקים

E7  Am        D               G 

 ואז אני אומר שזה כל כך נחמד

C                     B7        Em 

 ל כך פה מיוחדואת שואלת מה כ

 

Em  B7      Em    B7 

 שהיקרב בין גבר לא     דו

Em         B7            Em 

 תני לי את הים וקחי לך את היבשה

G   D7   G           D7 

 נה הערב כבר עובר     ה

G       D7         G  

 שארילא יודע אם ללכת או לה

 

E7   Am       D               G 

 מאוד אך זה לא חשובואת יפה 

C                   B7        Em 

 צבע עורך עובד עלי כמו כישוף

E7  Am        D          G 

 ואת רכה מאוד ואני קצת גס

C            B7        Em 

 מי ינצח פה מי יצא מובס

 

 Em  A7  Em  A7מעבר : 

 

Em  B7   Em     B7 

 די להתחמק   לך       די

Em             B7              Em 

 אם ליבך הוא ריק אז תני לי להבין כעת

G   D7  G           D7 

 לשחק    תמשיכי    אל

G          D7      G 

 פעם כן ופעם לא אני כבר מתמוטט

 

E7  Am          D               G 

 אני שואל מתי יבוא שלום    ואז

C                     B7        Em 

 ואת שואלת אם התחלתי לחלום

E7  Am        D               G 

 אני אומר הבוקר כבר עלה   ואז

C                    B7        Em 

 ואת צוחקת טוב נתחיל מהתחלה

 

Em  A7  Em  A7 

 אוווווווו   אוווווווווו
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 אריק איינשטיין  -  אני ואתה
 מיקי גבריאלובלחן:    מילים: אריק איינשטיין

 

Em   A    B7          Em 

 אני ואתה נשנה את העולם

Em   A    B7          Em  D  G 

 אני ואתה אז יבואו כבר כולם

                  D      G              B7 

 אמרו את זה קודם לפני זה לא משנה

Em   A    B7          Em 

 אני ואתה נשנה את העולם

 

Em   A    B7          Em 

 אני ואתה ננסה מהתחלה

Em   A    B7          Em  D  G 

 יהיה לנו רע אין דבר זה לא נורא

                  D      G              B7 

 אמרו את זה קודם לפני זה לא משנה

Em   A    B7          Em 

 אני ואתה נשנה את העולם

 

Em   A    B7          Em 

 נשנה את העולםאני ואתה 

Em   A    B7          Em  D  G 

 אני ואתה אז יבואו כבר כולם

                  D      G              B7 

 אמרו את זה קודם לפני זה לא משנה

Em   A    B7          Em 

 אני ואתה נשנה את העולם
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 דני רובס  -  אני לא מפסיק להתרגש ממך
 דני רובס מילים ולחן:

 

Cmaj7 - Bm7 - Am7 - Bm -  

 

Em       C        Am          D       Em 

 היה בי סוד לא נגיש       לפני שנפגשנו     

        C       Am          D     D/C    G 

 שאת הקוד אין לאיש      כספת   הייתי 

         G/F      E         Am 

 את כל החידות פתרת בעצמך

 Cmaj7  Bm7 Am7 Bm  A4-A-Am-Aadd9- 

 להתרגש ממך    מפסיק    אני לא 

 

Em       C       Am   D      Em 

 נדמה שאני זקן מדי לך  בעצם      

       C        Am          D  D/C  G 

 כך    כל  גדולה ממני     בינינו הרי את

       G/F           E      Am 

 נולדתי כאן לצידך       כאילו

Cmaj7  Bm7 Am7 Bm  Em 

 להתרגש ממך    מפסיק    אני לא 

 

  G               G/F          E      Am           Am7-5 

 וגם ביתנו מתמלא   ,מתגלה ,    בחוץ יום עולה

D        G              C  C/B     Am 

 צחור שמלתך     קרן של אור בשיפולי

Cmaj7  Bm7 Am7 Bm  A4-A-Am-Aadd9- 

 להתרגש ממך    מפסיק    אני לא 

 

Em       C        Am        D       Em 

 כל המסע שלי נע       לפני שנפגשנו     

           C         Am       D        D/C   G 

 תבונה  למרירות בלי     לא דרך  בין דרך 

       G/F          E       Am 

 הנוף נרגע מסביבך       אפילו

Cmaj7  Bm7 Am7 Bm  Em 

 להתרגש ממך    מפסיק    אני לא 

 

  G               G/F          E      Am           Am7-5 

 וגם ביתנו מתמלא   ,מתגלה ,    בחוץ יום עולה

D        G              C  C/B     Am 

 צחור שמלתך     קרן של אור בשיפולי

Cmaj7  Bm7 Am7 Bm   G 

 להתרגש ממך    מפסיק    אני לא 

 

 

 

 

 

         G7          E      Am              Am7-5 

 מהחכמה בכל מקום    מהתום,    מהחום,

D        G                    C  C/B     Am 

 דרך יופייך,       בך אסתכל כמו כאן היום

      C        C/B           Am      G 

 כמובנת מאליה כך  ואף פעם לא אקח אותך

Cmaj7  Bm7   Am7 Bm  Em 

 ממך  להתרגש     פסיק א   אני לא 

 

Cmaj7 - Bm7 - Am7 - Bm -  

 

Em       C        Am          D      Em 

 תי עלי רכמעט וית      י שנפגשנונלפ     

         C             Am             D      D/C  G 

 עם מי לחלוק את חיי        שאין כבר  חשבתי

         G/F          E               Am 

 חייכת אמרת לי את שמך      ואז את 

Cmaj7  Bm7  Am7 Bm  Em   D 

 ממך   להתרגש   מפסיק    אני לא 

 

G              G/F            E    Am 

 ראוי לך מה אבקש       להיות איש   

   Cmaj7  Bm7 Am7 Bm  Em 

 להתרגש  נפסיק   לא     שאף פעם 
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 ג'קו אייזנברג  -אני מאבד אותך  
 מילים ולחן: סער בדישי

 

 Em  G  D  Amפתיחה : 

            Em  G  D 

 

Em     Am          D         G  D 

 את כבר לא מרגישה כלום    

Em       Am         D  G  D 

 את רואה רק צללים    

C         Am    D             F#         B 

 תפקחי את עינייך נסי להקשיב למילים    

 

Em                  B  G  D 

 זה הורס את חיינו   

Em   Am  G  D 

 ואני מפחד

C      Am              F#    B 

 לאט לאט ימחק ושהקשר בינינ

 

Em                      B  G  D 

 וזה בתוך הורידים     

Em   Am      D  G  D 

 זה זורם בחיים    

D      Am      C    F#    B 

 זה עוזר לך אני מאבד אותך    

 

                     Em  G  D 

 את אמרת שתפסיקי

Em     Am         D  G  D 

 שרק רצית לנסות     

C         Am        F#       B 

 והנה את נכנעת מה עלי לעשות

 

                     Am 

 מדוע את לא תופסת

                    B 

 זה מקרב אל הסוף

 

Em                      B  G  D 

 וזה בתוך הורידים     

Em   Am      D  G  D 

 זה זורם בחיים    

D      Am      C    F#    B 

 זה עוזר לך אני מאבד אותך    

 

Em                      B  G  D 

 וזה בתוך הורידים     

Em   Am      D  G  D 

 זה זורם בחיים    

D      Am      C    F#     Em 

 זה עוזר לך אני מאבד אותך    

G  D     Am          Em 

 זה זורם בך זה לא       

G  D       Am 

 לא עוזר לך         

C     F#     B 

 אני מאבד אותך
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 סער בדישי  -אני מאבד אותך  
 מילים ולחן: סער בדישי

 

 Dm  Bbפתיחה : 

            Dm  F  C  Gm 

            Dm  F  C  Gm 

            Bb  A 

 

Dm                              F  C 

 את כבר לא מרגישה כלום

Dm       Gm         C  F  C 

 את רואה רק צללים    

Bb         Gm    C             E         A 

 תפקחי את עינייך נסי להקשיב למילים    

 

Dm                  A  F  C 

 זה הורס את חיינו   

Dm   Gm  F  C 

 ואני מפחד

Bb      Gm              E    A 

 לאט לאט ימחק ושהקשר בינינ

 

Dm                      A  F  C 

 וזה בתוך הורידים     

Dm   Gm      C  F  C 

 זה זורם בחיים    

C      Gm      Bb    E    A 

 זה עוזר לך אני מאבד אותך    

 

                     Dm  F  C 

 את אמרת שתפסיקי

Dm     Gm         C  F  C 

 שרק רצית לנסות     

Bb         Gm        E       A 

 והנה את נכנעת מה עלי לעשות

 

                     Gm 

 מדוע את לא תופסת

                    A 

 זה מקרב אל הסוף

 

Dm                      A  F  C 

 וזה בתוך הורידים     

Dm   Gm      C  F  C 

 זה זורם בחיים    

C      Gm      Bb    E     Dm 

 זה עוזר לך אני מאבד אותך    

F  C     Gm          Dm 

 זה זורם בך זה לא       

F  C       Gm 

 לא עוזר לך         

Bb     E     A 

 אני מאבד אותך
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 שי אביבי  -אני ממשיך לשיר  
 מילים ולחן: נחצ'ה היימן

 

Bm           F#7 

 כמו רוח בהרים

F#          D       B7 

 כמו שיר בלי מנגינה

               Em 

 כמו רחש הברושים

A                  D        G 

 כמו אש שלא כבתה

Em                 

 כמו הלך שחלף

F#             Bm     B7 

 מבלי לומר מילה

 

Em                   

 אני ממשיך לשיר

A  D                      

 לחלוםאני ממשיך 

G              Em   

 אני ממשיך לראות

F#              Bm 

 את כל מה שהיה

 

 Bm  G  Bm  G7מעבר  

 

G7                Cm 

 כמו ים שלא נרדם

G            Eb     C7 

 כמו איילה תועה

Fm                          

 כמו קול שלא נדם

Bb                 Eb   G# 

 זרועהכמו ארץ לא 

Fm                      

 כמו אשל במדבר

G                 Cm   C7 

 כמו אדמה צחיחה

 

Fm                      

 אני ממשיך לשיר

Bb  Eb                       

 אני ממשיך לחלום

G#              Fm   

 אני ממשיך לראות

G                Cm 

 את כל מה שהיה

 

G7          Cm 

 כמו קיץ שנמוג

G            Eb     C7 

 על פני חלום של אור

Fm                      

 כמו שיר שלא נעור

Bb                 Eb   G# 

 כמו סתיו שלא עבר

Fm                      

 כמו מחרוזות תפילה

G                 Cm   C7 

 של שיר שלא נגמר

 

Fm                   

 ממשיך לשיראני 

Bb  Eb                      

 אני ממשיך לחלום

G#             Fm   

 אני ממשיך לראות

G               Cm 

 את כל מה שהיה

 

 Cm G#   Cm  G#7מעבר  

 

G#7           C#m 

 כמו נשר במדבר

G#            E    C#7 

 כמו רחש באויר

F#m                         

 מנגינה כמו שיר בלי

B             E             A 

 כמו מנגינה בלי שיר

F#m                    

 של אור שלא נבט

G#          C#m    

 אני ממשיך לשיר
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 שלמה ארצי  -  אני נושא עימי
 לחן: דוד זהבי   מילים: יעקב אורלנד

 

Am       E        E7         Am 

 אני נושא עימי את צער השתיקה

   G7          C           A7  Dm 

 את נוף האלם ששרפנו אז מפחד

Dm                  G             Dm 

 הלא אמרת אליי העיר כל כך ריקה

Dm6          F  Bø             E  E7 

 הלא אמרת אליי נשתוק מעט ביחד

 

Am                     B7   Em 

 בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם

A7                      Dm 

 בחלוני נסתם חזון המרחבים

Dm6                              E        F 

 רק הרחובות עוד מחייכים במלוא הרוחב

    Dm  B7  E   Bø      E  E7 

 אל כל אשנב מוצת באור הערבים

 

Am             A7     

 בואי נצא שוב לחוצות אותם הלכנו

Dm  Gm                    Dm 

 אל ספסלי האהובים בגן העיר

E7    Am6        E7            F 

 אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו

A7    Dm    Bø                E 

 אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר

 

Am     Dm         E7     Am 

 בחלומות ההם על הספסל הקר

G7         C                 E7  E 

 בחלומות ההם נרדים את עברנו

F                 Dm7   Am 

 עד שיום אחד גבוה ומוכר

Dm           Dm6         E4   E 

 ייפול שוב בנשיקות על צווארנו
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 ג'וזי כץ  -אני סולחת  
 מילים ולחן: גלעד שגב

 

D                A 

 רגש של יופי מבעד חומה

Em                  G 

 גבר רחב עם סוד בנשמהשל 

D                  A 

 ארבע בבוקר חיזור לא מובן

Em               G 

 ידיים אוחזות מתחת שולחן

 

D                          A 

 אני סולחת עכשיו על כל השנים

G                 Em 

 על כל הדמעות ימים אבודים

D                         A 

 עכשיו זה גם בגלליאני יודעת 

Em              G           A 

 והרבה זמן עבר התשמע קולי

 

 D  A  Em  Gמעבר : 

 

D                A 

 שמש זורחת שנינו עומדים

Em               G 

 ריקוד מטורף ריקוד בלי חוקים

D                A 

 שמש זורחת שבר ענן

Em               G 

 לי בזמןנשארתי אני שקועה 

 

D                          A 

 אני סולחת עכשיו על כל השנים

G                 Em 

 על כל הדמעות ימים אבודים

D                         A 

 אני יודעת עכשיו זה גם בגללי

Em              G           A 

 והרבה זמן עבר התשמע קולי

 

Bm            A           G 

 השיר שנכתב בשבילךזה 

G            A      F#m   G 

 זה השיר שכתבת אתה בליבי

G           F#m           B 

 זה השיר בו תשמע רק אותי

 

 E  B  F#m  Aמעבר : 

          E  B  F#m  A 

 

E                           B 

 אני סולחת עכשיו על כל השנים

F#m               A 

 ת ימים אבודיםעל כל הדמעו

E                        B 

 אני יודעת עכשיו זה גם בגללי

F#m 

 והרבה זמן עבר

A          B 

 התשמע קולי

A          B 

 התשמע קולי

A          B       A         E 

 התשמע קולי
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 אריק איינשטיין  -אני רואה אותה בדרך לגימנסיה  
 מיקי גבריאלובלחן:    מילים: יענקל'ה רוטבליט

 

E   G#m      F#m7    E 

 אני רואה אותה בדרך לגימנסיה

E   G#m      A          E 

 עם הילקוט ובתלבושת אחידה

E     A             C#m7         F#7 

 בעוד שנה כבר לא תהיה יותר ילדה

E   G#m     A                E6  F#7  A  E6 

 אני חושב שבשבילי היא אבודה

 

E   G#m      F#m7    E 

 אני רואה אותה חוזרת מבית ספר

E   G#m      A          E 

 אני יודע בדיוק את השעה

E     A             C#m7         F#7 

 היא לא יודעת היא אף פעם לא תדע

E   G#m     A                E6 

 אני חושב שבשבילי היא אבודה

 

D        A          E 

 כבר מישהו פיתההאם 

D        A          E 

 את המלכה של הכיתה

 

E   G#m      F#m7    E 

 אני רואה אותה עכשיו היא כבר חיילת

E   G#m      A          E 

 קיבלה חופשה היא משרתת באוגדה

E     A             C#m7         F#7 

 עם הכומתה היא עוד נראית לי כמו ילדה

E   G#m     A                E6 

 אני חושב שבשבילי היא אבודה

 

D        A          E 

 האם כבר מישהו ידע

D        A          E 

 את המלכה של האוגדה

 

E   G#m      F#m7    E 

 אני רואה אותה בדרך לגימנסיה

E   G#m      A          E 

 אני חושב שבשבילי היא אבודה
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 אביב גפן  -אני שונא  
 מילים ולחן: אביב גפן

 

E 

 אני שונא את השמש

E 

 את אור הירח

G# 

 חברת תעופה מסריחה

         C#m 

 אם לא היה מוות

C#m7           A7 

 הייתי מזמן מתאבד בקפיצה ירייה

E 

 םאני שונא אנשי

E 

 בעיקר פולנים

G# 

 בעיקר גזענים עלובים

         C#m 

 שונא תחבורה

C#m7           A7 

 זאת שלקחה לי את ניר תאונה בעיקר

E 

 אני שונא את דובק

E 

 ואת וירג'יניה

G# 

 עדיף למות תוצרת חוץ

         C#m 

 אני שונא את המוטציות

C#m7                        A7 

 מחפשות למוות תירוץ שיושבות שם בכנסת

 

    
 

 

 

 

 

E 

 אני שונא שאימא

E 

 עושה לי טובה

G# 

 שהיא מגדלת אותי

         C#m 

 שונא אהבות

C#m7              A7 

 ומאשימים את הילדים שפתאום נפרדים

E 

 אני שונא אלכוהול

E 

 ושונא את החשיש

G# 

 לא עושים תמיד מה שרוצים

         C#m 

 א נוראשונ

C#m7                 A7 

 שילכו ילמדו מקופים את הכפייה הדתית

E 

 אני שונא את אדם וחווה

E             G# 

 אדם הוא חרמן

G# 

 וחווה נימפומנית

         C#m     C#m7 

 אני שונא לראות סרטים כחולים

        A7 

 עם מוסיקת רקע סוג זין

E                         E             G# 

 בתקווה שישנו את התקווה אני שונא את התקווה

C#m               C#m7 

 אוהב אותך אני אוהב אותך אני

C#m               C#m7 

 אני אוהב אותך אני אוהב אותך

C#m               C#m7 

 אני אוהב אותך אני אוהב אותך

C#m               C#m7 

 אני אוהב אותך אני אוהב אותך

 

 A7         E סיום :
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 מוש בן ארי  -אנצל  
 מילים ולחן: מוש בן ארי

 

 Cm 

 וזה תמיד מבלבל  ואיך שאני לא מסתכל

                           Bb                       

 ואיך תמיד זה גונב אותי

Ab  

 והימים כך עוברים     

                     Bb 

 וכבר רואים בפנים 

                   Ab      Ab Gm Eb  Cm 

 את השנים שעברו איתי

Cm 

 הכול רק כסף מהיר יר הוזה עולם די י 

                           Bb                       

 ולפעמים זה רודף אותי

Ab                                            Bb 

 בין מה נכון לא נכון אנלא מוצא היגיון    

                   Ab 

 בכל מה שקורה סביבי

 

         Cm      Bb            Gm 

 ולל אל תוך עינייךאבל תמיד כשאני צ

            Ab      Bb    

 אל המתוק שבשפתייך

      Cm      Bb            Gm 

 כן תמיד תמיד אחזור אל זרועותייך

Ab               Bb 

 כן אל החום שבידייך

Ab      Bb 

 אנצל אנצל

 

Cm 

 ולא מרפה בשנים ואיך זה זז בימים

                           Bb                       

 ולפעמים זה דוחף אותי

Ab                                            Bb 

 והדברים משתנים על אף כל מה שבפנים   

                         Ab      Ab Gm Eb  Cm 

 אל תוך בדידות זה גונב אותי

Cm 

 ובלילות זה רודף ובימים זה הודף

                           Bb                       

 והניצוץ מסנוור אותי

Ab                                            Bb 

 עוד שקר מר מביאה אוי אשליה מתוקה      

                      Ab 

 כל כך צרה היא הווייתי

         Cm      Bb            Gm 

 אבל תמיד כשאני צולל אל תוך עינייך

            Ab      Bb 

 אל המתוק שבשפתייך

      Cm      Bb            Gm 

 כן תמיד תמיד אחזור אל זרועותייך

Ab               Bb 

 כן אל החום שבידייך

Ab      Bb 

 אנצל אנצל
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 אורנה ומשה דץ  -  אנשי הגשם
 לחן: נחצ'ה היימן   מילים: רחל שפירא

 

        Dm       Gm        Dm 

 אנשי הגשם מתכווצים במעיליהם

             Gm                      Dm 

 הם כבר למדו איך להצניע את עצמם

           Bb               C          Am 

 זולגות מכחול לילותיהם טיפות גדולות

            Bb        Am    Dm 

 טיפות גדולות זולגות על עלבונם

 

        Dm       Gm        Dm 

 אותם את מרוחקת ואינך רואה

          Gm                   Dm 

 הם מקבצים את חיוכייך בגניבה

         Bb        C       Am 

 ומבטך עוד לא פגש במבטם

          Bb        Am    Dm 

 מלה טובה עוד לא אמרת להם

 

C7   F          C 

 יפקירוךכשאוהבייך 

      Dm            A 

 עת תחניק אותך בגידה

    D                   C          D 

 לא יברך ולשלום כבר איש אותך

C      F            C 

 אנשי הגשם יכתירוך

    Dm       A 

 למלכתם היחידה

  Dm             C       Dm 

 צערך ויחלקו איתך את לחם

 

        Dm       Gm        Dm 

 אנשי הגשם ממתינים לך בפינה

          Gm              Dm 

 נאמנים כצל, סבלניים כזמן

           Bb             C       Am 

 שעובר כל חודש כל שנה וכל יום

           Bb    Am    Dm 

 נושאים אותך לעבר מפתנם

 

        Dm       Gm        Dm 

 להם זקוקהאת מרוחקת ואינך 

         Gm                    Dm 

 אנשי הגשם מביטים בך בחמלה

         Bb           C        Am 

 לו רק יכלו היו נותנים את חייהם

            Bb     Am    Dm 

 מעוני או מחלה לשמור אותך

 

C7   F          C 

 כשאוהבייך ישכחו

     Dm          A 

 ינבחווכל כלבייך 

    D                  C         D 

 מפתנם אנשי הגשם יישאוך אל

C      F            C 

 והם ירימו את ראשך

    Dm       A 

 ויאמצו את יאושך

  Dm      C       Dm 

 לחממך בפרורי אהבתם
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 גבריאל חסון  -אסדר לסעודתא  
 לחן: גבריאל חסון   מילים: מן המקורות

 

E        Dm                    Am 

 אסדר לסעודתא. בצפרא דשבתא

E           Dm       F       Am 

 ואזמין בה השתא עתיקא קדישא

 

E        Dm                    Am 

 נהורה ישרי בה. בקידושא רבא

E           Dm       F       Am 

 ובחמרא טבא. דבה תחדי נפשא

 

E        Dm                    Am 

 ישדר לן שופריה. ונחזי ביקריה

E           Dm       F       Am 

 ויחזי לן סתרה. דאתאמר בלחישא

 

E        Dm                 Am 

 יגלה לן טעמי. דבתריסר נהמי

E           Dm       F       Am 

 דאינון את בשמיה. כפילא וקלישא

 

E        Dm                Am 

 דלעילא. דבי חיי כלא צרורה

E           Dm       F       Am 

 ויתרבי חילא. ותיסק עד רישא

 

E        Dm                Am 

 חדו חצדי חקלא. בדבור ובקלא

E           Dm       F       Am 

 ומללו מלה. מתיקא כדובשא

 

E        Dm                Am 

 קדם ריבון עלמין. במילין סתימין

E           Dm       F       Am 

 תגלון פתגמין. ותימרון חידושא

 

E        Dm          Am 

 לעטר פתורא. ברזא יקירא

E           Dm       F       Am 

 עמיקא וטמירא. ולאו מלתא אושה

 

E        Dm           Am 

 ואלין מליא. יהון לרקיעיא. 

E           Dm       F       Am 

 ותמן מאן שריא. הלא ההוא שמשא

 

E        Dm                 Am 

 רבו יתיר יסגי. לעילא מן דרגה

E           Dm       F       Am 

  ויסב בת זוגה. דהות פרישא
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 בצל ירוק  -  אסיף
 מילים : איתמר פרת   לחן : נעמי שמר

 

Cm           DØ 

 אסוף את המעשים

      G7           Cm 

 את המילים והאותות

Cm/Bb  Ab  Cm/G    G7(#5-5) 

 יבול ברכה כבד משאת  כמו    

Cm           DØ 

 אסוף את הפריחה

      G7           Cm 

 אשר גמלה לזיכרונות

Cm/Bb  Fm  G7   Cm 

 של קיץ שחלף בטרם עת

 

Eb                F    Bb7     Eb 

 אסוף את כל מראות פניה היפים

Eb/D     Cm  Gm/Bb      Ab   Cm/G 

 ואת הבר             כמו את הפרי

    Fm                    Bb7     Eb 

 האדמה היא אפורה מתחת לשלפים

           Fm  Cm/G   G7   Cm 

 דבר   לך         ואין לה עוד לתת 

 

Cm           DØ 

 אסוף את המעשים

      G7           Cm 

 והאותותאת המילים 

Cm/Bb  Ab  Cm/G    G7(#5-5) 

 יבול ברכה כבד משאת  כמו    

Cm           DØ 

 אסוף את הפריחה

      G7           Cm 

 אשר גמלה לזיכרונות

Cm/Bb  Fm  G7   Cm 

 של קיץ שחלף בטרם עת

 

Eb                F    Bb7     Eb 

 ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו

Eb/D     Cm    Gm/Bb      Ab   Cm/G 

 ואסרי          יותר נדרי        ואין 

    Fm               Bb7     Eb 

 רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו

       Fm   Cm/G   G7   Cm 

 עוד יחונן את עפרה בתום תשרי
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 גלי עטרי  -אסמרלדה  
 מילים  :  רחל שפירא   לחן  : אריאל זילבר

 

 Abm  BbØ  Abפתיחה : 

 

   Abm           BbØ 

 הם קראו לה אסמרלדה

      Ab                    Db  

 תה רוקדת ברחובותיעם הגדי שלה הי

Dbm                 Ab 

 עד שהשוטרים התערבו

 

     Abm      BbØ 

 היא הניפה זרועותיה

       Ab                   Db 

 הם חשבו שהיא אחת בתם של צוענים

Dbm       Ab 

 והאדונים זלזלו בה

 Eb                Ab 

 יתה היופי בעצמוילמשורר ה

Abm                 Eb 

 ואת דמיונו היא הלהיבה

Eb7                 Abm 

 כשרקדה ברחובות פריז

 

   Abm           BbØ 

 הם קראו לה אסמרלדה

      Ab                    Db  

 תה רוקדת ברחובותיעם הגדי שלה הי

Dbm             Ab 

 גערו בהעד שהשוטרים 

Eb                 Ab 

 היא נתנה לבה לגבר במדים

Abm                 Eb 

 בת המנודים אסמרלדה

Eb7               Abm 

 שרקדה ברחובות פריז

 

 Abm  BbØ  Ab  Dbמעבר : 

          Dbm  Ab  Eb  Abm 

 

   Abm           BbØ          Ab 

 מלך השוטים הם קראו לו קווזימודו

Eb             Ab 

 כר היכו את האומלליפעם בכ

Abm          Eb 

 הקהל צהל והריע

Eb7              Ab            Db 

 הגבירות חייכו כשהתעוותו פניו המשונים

Dbm                Ab 

 בת הצוענים אסמרלדה

Eb                     Abm 

 היא נתנה לו מים צוננים

 

      Abm      BbØ 

 היא הושיטה את ידיה

   Ab               Db 

 היפה מכל אל המקולל במקוללים

Dbm          Ab 

 המתקהלים נדהמו

 

Abm    BbØ 

 הפיסח התייפח

  Ab                 Db 

 והרים ראשו כמתקשה להאמין

Dbm                   Ab 

 צחק מרוב אושראחר כך 

Eb           Ab 

 ומלמל כמתקשה להאמין

Abm              Eb 

 מים צוננים היא נתנה לי

Eb7                 Abm 

 היא נתנה לי מים צוננים

Eb7                 Abm 

 היא נתנה לי מים צוננים

 

Eb                Ab       Db 

 הקהל נבהל כשהתעוותו פניו המשונים

Dbm               Ab 

 בת הרחמים אסמרלדה

Eb7                   Abm 

 היא נתנה לו מים צוננים

Eb7                   Abm 

 היא נתנה לו מים צוננים
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 שלמה ארצי  -אף פעם לא תדעי  
 מילים ולחן: שלמה ארצי

 

Em7  Bm7  Am7  Bm7 

 

Am7       Bm7                    Em7 

 דלתות פנייך נעולות,         ובלילות   

Am7     Bm7                 Em7 

  אף פעם לא תדעי        ,ובימים   

                Am7 Bm7                Cmaj7  Bm7 

 מה נסעתי בגללךכ          אף פעם לא תדעי

 Am7           Bm7             Em7  B7 

 ידךדרכים בכף        ,דרכים בכף ידי

 

  Em7   Bm7           Cmaj7  Bm7 

 נוגע בשחקים כל פעם שמטוס או משהו

Am7    Bm7     Cmaj7  B7 

 אל תחכי ,אני שומע נסיעה 

Em7      Bm7           Am7    Gmaj7 

 בכית ,אני זוכר ,אדם נפרד תמיד ממשהו 

Cmaj7      Bm7           Am7        B7 

 שלא מכיר זה משונה, אך יש בי משהו

 

Am7       Bm7                       Em7 

 תהיי כתובה על חלומות        ובלילות,   

Am7     Bm7                 Em7 

                              אף פעם לא תדעי        ,ובימים   

             Am7 Bm7           Cmaj7  Bm7 

 על השעוןתלוי ,          הזמן המהורהר

Am7            Bm7              Em7  B7 

 קוצב את השעות,       מחוג לכל דבר 

 

 Em7     Bm7           Cmaj7      Bm7 

 נוגעת את הכביש כל פעם שאישה או מישהי

Am7        Bm7              Cmaj7   B7 

 יית ביהאני נזכר בך, ומרגיש כמו כש  

 Em7    Bm7         Am7      Gmaj7 

 נושם אותך עמוק ומישהו את ישנה ודאי

Cmaj7  Bm7              Am7            B7 

 ידי המקנאות ,ידי האיש ההוא  ידי אינן   

 

Am7                 Bm7 

 נה נה נה נה נה נה לה  

                  Am7                  Em7 

 נה נה נה נה נה נה נה, נה נה נה נה נה

Am7                 Bm7 

 נה נה נה נה נה נה לה  

                  Am7                  Em7 

 נה נה נה נה נה נה, נה נה נה נה נה נה

 

Em7  Em7 

 

Am7       Bm7                           Em7 

  אל, את לא תראי בחושך,         ובלילות   

Am7     Bm7                 Em7 

 אף פעם לא תדעי        ,ובימים   

             Am7 Bm7             Cmaj7  Bm7 

  על בהונות גופךב,         בשקט, כמו גנ

Am7           Bm7           Em7   B7 

 בהרהורי החטא        ,בנדודי שינה  

 

Em7     Bm7           Cmaj7      Bm7 

 מדבר אלי שוטר ,תמיד אני חשוד במשהו 

Am7        Bm7   Cmaj7    B7 

  ד?שאני לב האם כדאי לומר לו  

Em7            Bm7               Am7  Gmaj7 

 אפילו המילהט, ופעם כשהכל יהיה יותר פשו  

Cmaj7           Bm7                Am7              B7 

 אבל נשמע נפלא ,אומר לך משהו שלא נראה חשוב  

 

Am7                 Bm7 

 נה נה נה נה נה נה לה  

                  Am7                  Em7 

 נה נה נה נה נה נה, נה נה נה נה נה נה

Am7                 Bm7 

 נה נה נה נה נה נה לה  

                  Am7                  Em7 

 נה נה נה נה נה נה, נה נה נה נה נה נה

 

Am7                 Bm7 

 נה נה נה נה נה נה לה  

                  Am7                  Em7 

 נה נה נה נה נה נה, נה נה נה נה נה נה

Am7                 Bm7 

 נה נה נה נה נה נה לה  

                  Am7                  Em7 

 נה נה נה נה נה נה, נה נה נה נה נה נה

Fade Out 

 

 

 



 262עמוד 

 

 עמיר בניון  -אפילו  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

F#m   C#m         F#m 

 אני מועד לפעמים   אפילו 

BO                  A 

 הכרתי איש של כאילו

  A       D      A       G   F#m     D 

 חיה נפשותההכרתי חיוך ששייך לילדה ו

     DO    G#Ø   G#Ø/C#    C#7 

 שלך      אך מה על נפשה

 

      F#m    G#Ø  C#7  F#m 

 נו האמיני     הביני כך כול אאנ

      E         A        Bm                  E 

 חונלחמים ונשברים כי בחיים צריך קצת כ

     G            F#m         G#O 

 לוותר מבלי לברוח גם אם טעיתי

DO  G#Ø  C#7  F#m    D+7   F#m    D+7 

 משיך מכאןאדרכי      זו

 

F#m  C#m     F#m 

 אפילו עדיין לא נשבר

BO               A 

 אבל ממשיך כאילו

A   D       A   G  F#m   D 

 מאוד לבד  גם כשאני  מסתבר

DO  G#Ø     C#7 

 וזה לא קל את ידעת

 

      F#m    G#Ø  C#7  F#m 

 נו האמיני     הביני כך כול אאנ

      E         A        Bm                  E 

 חונלחמים ונשברים כי בחיים צריך קצת כ

     G            F#m         G#O 

 לוותר מבלי לברוח גם אם טעיתי

DO  G#Ø  C#7  F#m 

 משיך מכאןאדרכי     זו 

 

 G#O    Bm   G#O  Bmמעבר : 

             Em  C#Ø   Bm 

           G#Ø  C#7   F#m 

 

      F#m    G#Ø  C#7  F#m 

 נו האמיני     הביני כך כול אאנ

      E         A        Bm                  E 

 חונלחמים ונשברים כי בחיים צריך קצת כ

     G            F#m         G#O 

 לוותר מבלי לברוח גם אם טעיתי

DO  G#Ø  C#7  F#m 

 מכאןמשיך אדרכי     זו 

DO  G#Ø  C#7  F#m 

 משיך מכאןאדרכי     זו 
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 מתי כספי  -אפילו דקה  
 גירסה עברית: אהוד מנור   מילים ולחן: אדונירן ברבוזה

 

                 D79 

 אפילו דקה

                   Gm7 

 דקה אפילו

Gm7/D  Gm6     Gm6/D    Gm   Gm7   Gm6 

 אפשר   אי                  לרגע           אפילו  

Gm6/D    Gm7 

 מעט מחר             עוד   

Gm/Bb                    Cm     Cm/A   Ab    G 

 מוכרח ללכת        כן      

Cm  Cm/Bb   Cm/A     Cm/Eb   Gm7/D   Gm7   Gm6 

 מאוחר                כבר          לי      צר  

              Gm7   Gm6 

 הרכבת יוצאת

          Cm   Cm/A  Cm 

 הלילה     רכבת אחרונה

D  D/A      D    D/A  Gm7 

 בדיוק    עשרה       אחת    

 

        G79 

 אחד יש לי בית

Fdim   Cm   Cm7 

 ויש לי אמא

Cm6  Cm           C#dim              D 

 לכעוס עלי       לא     הלילה   השתדלי   

Gm/E  C#dim   Gm/D       Gm9/F 

 יחיד אני        בן            כי 

Gm/E   Gm/Eb      D     D/C  Gm/Bb 

 בלעדי      נרדמת       לא           אמא
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 יהודה פוליקר  -  אפר ואבק
 יהודה פוליקר :לחן   יעקב גלעד  :מילים 

 

  C             C    

 יום אביב ריחות לילך

     C             F 

 בין חורבות העיר שלך

  G             C 

 יום יפה לדוג בנהר

  C          F 

 בתוכי הלב נשבר

 

  C            C 

 שם הייתה ואינה

 C                F 

 ילדותך אישה קטנה

 G                  C  

 אנשים שאיש לא מכיר

  C                F 

 אין אפילו בית שיזכיר

 

  D               Am 

 ?ואם את נוסעת לאן את נוסעת

   D                     G 

 הנצח הוא רק אפר ואבק

 Bm      

 ?לאן את נוסעת

 E 

 ?לאן את נוסעת

D                    Am 

 שנים וכלום עוד לא נמחק

 

  C                   C 

 קחי מעיל יהיה לך קר

  C                  F 

 יס גביש סוכרכסף כ

   G               C 

 אם יהיו קשים הימים

  C            F 

 הזכרי בי לפעמים

 

 C                   C 

 ואם זה עוד מסע נואש

C                    F 

 אל הצריף אל המגרש

 G                 C 

 במסילת העיר הישנה

  C               F 

 איש לא יחכה בתחנה

 

  D               Am 

 ?ואם את נוסעת לאן את נוסעת

   D                     G 

 הנצח הוא רק אפר ואבק

 Bm     

 ?לאן את נוסעת

 E 

 ?לאן את נוסעת

D                    Am 

 שנים וכלום עוד לא נמחק

 

Em                G 

 מי ימתיק לילותיך

 Em         G  

 מי יקשיב לבכייך

 C           Am 

 מי ישמור צעדיך

 D 

 בדרכך

 

 E               Bm 

 ?לאן את נוסעת לאן את נוסעת

  E                   A 

 הנצח הוא רק אפר ואבק

F#             C#m 

 ?לאן את נוסעתלאן את נוסעת

 E                    Bm 

 שנים וכלום עוד לא נמחק

 

 A                 A 

 קחי מעיל יהיה לך קר
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 יוני בלוך  -אפשר  
 לחן: יוני בלוך   מילים: ברק פלדמן

 

 Bmפתיחה : :

 

Bm 

 כן בשלב מסוים

                      G 

 חשבתי גם על זה בשלב מסוים

                 Db 

 חשבתי שאולי זה יהיה קצת נחמד

                 F#              G 

 חשבתי שאולי וויתרתי מיד

Bm                 

 זאת לא ההזדמנות

                        G 

 כי לא הייתה באמת

                                         Db 

 חשבתי על זה קצת ומיד זה עבר

                                            F#                   G 

 למה אזרק עכשיו כשראיתי איך היא נראית חשבתי   

                      Bm    Cm 

 לא קרה שום דבר

 

Db 

 וכמה זה מוזר

     E 

 מי ידע מה יכל להיות

                 G 

 אם הייתי ניגש ואומר לה "אפשר"

                   B 

 אם הייתי נשאר

                                            E 

 נשאררק עוד כמה שניות אם הייתי 

 

Bm 

 כן בשלב מסוים

                      G 

 חשבתי גם על זה בשלב מסוים

                 Db 

 חשבתי לנסות ולראות מה יצא

                 F#              G 

 חשבתי בחיים אין סיכוי שתרצה

Bm                  

 עברו הרבה שנים

                  G 

 ועכשיו היא מולי

                                             Db 

 צוחקת על הזמן שעשה לה רק טוב

                                  F#                   G 

 ודווקא מעניין בן אדם בגילי לדעת אם יכולתי

               Bm    Cm 

 אותה לאהוב

 

 

Db 

 וכמה זה מוזר

     E 

 מי ידע מה יכל להיות

                 G 

 אם הייתי ניגש ואומר לה "אפשר"

                   B 

 אם הייתי נשאר

                                            E 

 רק עוד כמה שניות אם הייתי נשאר

 

 Bm  G  Db  F#  Gסיום : 

         Bm 
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 דני סנדרסון  -  אצל הדודה והדוד
 סנדרסוןמילים ולחן : דני 

 

  Cm  Ab  G  Cmפתיחה : 

             Ab  G 

 

      Cm             Ab  Gm 

 אצל הדודה והדוד

      Fm             Eb 

 הם נסעו לחופש ביוון

      Cm             Ab  Gm 

 אצל הדודה והדוד

      Fm       G 

 השאירו בית מגוון

      Cm       Gm/Bb 

 ומקום לרקוד עם ספות נוחות

   Fm             Gm 

 מקרר מלא בהפתעות

      Cm       Gm/Bb 

 ומיזוג אוויר עם סלון אדיר

   Fm                  G 

 והכל אצל הדודה והדוד

 

 Fm  G  Cm  Gמעבר : 

           Ab  G  Cm  G 

           Ab  G 

 

      Cm             Ab  Gm 

 אצל הדודה והדוד

   Fm           Eb 

 אספנו כמה ידידים

      Cm             Ab  Gm 

 אצל הדודה והדוד

  Fm              G 

 ארגנו ערב ריקודים

    Cm                Gm/Bb 

 עם או בלי מחשוף בחורות אין סוף

  Fm           Gm 

 נהרו לבית במאות

      Cm          Gm/Bb 

 כל המי ומיק כל אנשי השיק

   Fm                    G 

 נפגשו אצל הדודה והדוד

 

 Fm  G  Cm  Ab  Gמעבר : 

           Fm  G  Cm  Ab  G 

          Cm  Ab  G  Cm  Ab  Bb 

           Eb  Bb  Cm  Gm 

           Ab  G7  Ab  G7 

 

   Cm  Ab  G  C#mמעבר : 

             A  G# 

 

      C#m             A  G#m 

 אצל הדודה והדוד

  F#m                     E 

 תהיחגיגה כזאת עוד לא הי

      C#m             A  G#m 

 אצל הדודה והדוד

      F#m              G# 

 עד לשעות הבוקר נמשכה

      C#m       G#m/B 

 משקאות רוקנו תסרוקות רקדו

   F#m           G#m 

 אנשים נתלו על קירות

     C#m       G#m/B 

 השכנים צרחו תקליטים כסחו

   F#m                G# 

 והכל אצל הדודה והדוד

 

 #F#m  G#  C#m  A  Gמעבר : 

           F#m  G#  C#m  A  G# 

            A  G#  A  G# 

 

      C#m             A  G#m 

 אצל הדודה והדוד

    F#m                E 

 המומים הם עמדו בפתח

      C#m             A  G#m 

 אצל הדודה והדוד

      F#m           G# 

 הם הקדימו בכמה ימים

      C#m         G#m/B 

 לא נותר שם איש תוך דקה ושליש

   F#m           G#m 

 הסתלקו באופן אצילי

      C#m          G#m/B 

 אז זה די מזל ואם אותי תשאל

   F#m                   G# 

 שהם לא הדודה והדוד שלי

 

 #F#m  G#  C#m  A  Gסיום : 

          F#m  G#  C#m  A  G# 

          C#m  A  G#  C#m  A  B 

         E  B  C#m  G#m  A  G#7  A  G#7 

 הם לא הדודה והדוד                               

C#m  A  G# Bb A   G#  C#m 

 שלי
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 בועז שרעבי  -  אצלי הכל בסדר
 מילים : שמרית אור   לחן : בועז שרעבי

 

  Fm                                  Bbm 

 אותך אני אוהב ודאי לאורך כל הדרך

Bbm                                      C7 

 למרות שאת נסערת כבר ממישהו אחר

Fm                                        Bbm 

 אותך אני אכאב ודאי יותר עם בוא הערב

C7                          Fm 

 ואם אשכח הלב תמיד זוכר

 

  Fm                                  Bbm 

 איתך היו ימי דולקים כאש תמיד בוערת

Bbm                                 C7 

 איך לובן צווארך צונח על כתף זרה

Fm                                  Bbm 

 איתך יקדו שוב עלומי בלהבה אחרת

C7                              Fm 

 איך השריפה ההיא רק בי נותרה

 

Fm         Bbm7 

 ל בסדרואצלי הכ

Eb                               Ab   C7 

 ולא חשוב אם לא אמצא תשובה

Fm         Bbm7 

 בסדר לואצלי הכ

C7                         Db    

 היום כבר לא מתים מאהבה

 

 Eb(4-3)  Fm  C7(4-3)מעבר : 

 

  Fm                                     Bbm 

 אותך אני אחלום בלילה עם אישה אחרת

Bbm                                C7 

 והכאב ילהיב אותי כמו לפיד בוער

  Fm                                     Bbm 

 אותך אני אנשום ודאי בכל דקה עוברת

C7                        Fm 

 ואם אשכח הלב תמיד זוכר

 

Fm         Bbm7 

 ל בסדרואצלי הכ

Eb                               Ab   C7 

 ולא חשוב אם לא אמצא תשובה

Fm         Bbm7 

 ל בסדרואצלי הכ

C7                          Fm 

 היום כבר לא מתים מאהבה

 

 Fm  Bbm7  Eb  Abמעבר : 

           C7  Fm  Bbm7 

 

C7                          Fm 

 היום כבר לא מתים מאהבה

 

 Db  Eb(4-3)  Fm  Eb(4-3)מעבר : 

 

  Abm                                Dbm 

 כל הדרךאותך אני אוהב ודאי לאורך 

Dbm                                     Eb7 

 למרות שאת נסערת כבר ממישהו אחר

  Abm                                Dbm 

 אותך אני אכאב ודאי יותר עם בוא הערב

Eb7                        Abm 

 ואם אשכח הלב תמיד זוכר

 

Abm      Dbm7 

 ל בסדרואצלי הכ

Gb                               B   Eb7 

 ולא חשוב אם לא אמצא תשובה

Abm      Dbm7 

 ל בסדרואצלי הכ

Eb7                      Abm 

 היום כבר לא מתים מאהבה
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 מיקה קרני  -אצלי הכל בסדר  
 לחן: שלום חנוך ושמוליק קראוס   מילים: יענקל'ה רוטבליט ומאיר אריאל

 

 E     Bm7    C7+    Bsus4פתיחה : 

 

E       B    C#m    C#m 

 אצלי הכל בסדר

   D             D       C#m    B 

 סביבה, השבוע כבר מצאתי לי חדר

   A      A        E           D  

 ואולי גם אמצא,          נחמדה

 C#m      C#m     Bsus4    Bsus 

 עבודה

 

E        B    C#m    C#m 

 על גג כניסה נפרדת

        D          D    C#m    B 

 מרבד קצת טחוב והתקרה יורדת

    A      A        E           D    D 

 אבל לי לא אכפת,        מקומט

 

A       E            D    C#m 

 כמה אנשים כבר חייכו אלי ברחוב

B      D        E      E 

 גם הכרתי שניים   

A           E        D        C#m 

 אחד כזה גבוה שרוצה עלי לכתוב

B      D        

 מאמר בעיתון

 

C7+               Bsus4 

 כך שבינתיים

 

E       B    C#m    C#m 

 אצלי הכל בסדר

   D          D    C#m    B 

 מאחד החלונות בחדר רואים

     A      A        E           D    D 

 הסתכלתי משם           היםאת 

 

A         E          D           C#m 

 קניתי במכולת מצרכים בשביל שבת

B         D     E      E 

 קצת פירות ויין  

A                 E        D        C#m 

 גם גבינות אם מישהו מגיע עוד מעט

   B       D        

 והדלקתי נרות

 

C7+               Bsus4 

 כך שבינתיים

 

E    D   C#m   B D       D    A     A 

 אוהו...

E    D   C#m   B D       D    A     A 

 אוהו...

 

E       B    C#m    C#m 

 אצלי הכל בסדר

   D             D       C#m    B 

 סביבה, השבוע כבר מצאתי לי חדר

   A      A 

 נחמדה

A         E          D           C#m 

 האמת פחדתי שאברח מפה מהר

B     D     E      E 

 תוך יום או יומיים

A            E        D        C#m 

 איכשהו נדמה לי שאפשר להסתדר

   B       D        

 נשיקות לכולם

 

C7+               Bsus4 

 כך שבינתיים...

 

 +C#m   C#m    C   C     E7סיום: : 
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 מאיר ואביתר בנאי  -אצלך בעולם  
 מילים ולחן: מאיר בנאי

 

 Am    Cפתיחה  

 

Em               D 

 כל הלילה היינו    

 C       Am 

 תחת    כישוף

Em             D 

 כל הלילה גילינו

C            Am 

 סודות של הגוף

 

Em                       D 

 מקוםתני לי יד תני לי 

                              C 

 תני לי יד תני לי מקום

             Am 

 אצלך בעולם

Em                       D 

 תני לי יד תני לי מקום

                              C      Am 

 תני לי יד תני לי מקום

 

Em               D 

 השדים של הלילה    

 C              Am 

 יוצאים כבר לרקוד

Em                D 

 הם נוגעים בי נוגעים בך

C            Am 

 נוגעים עוד ועוד

 

Em                       D 

 תני לי יד תני לי מקום

                              C 

 תני לי יד תני לי מקום

             Am 

 אצלך בעולם

Em                       D 

 יד תני לי מקום תני לי

                              C      Am 

 תני לי יד תני לי מקום

 

 Am   C   D   Emמעבר  

 

Em               D 

 זה אני מנגן לך    

 C       Am 

 מנגן לך ניגון

Em         D 

 זה אני שלוקח

C          Am 

 אותך לטיול

 

Em                       D 

 תני לי מקוםתני לי יד 

                              C 

 תני לי יד תני לי מקום

             Am 

 אצלך בעולם

Em                       D 

 תני לי יד תני לי מקום

                              C      Am 

 תני לי יד תני לי מקום
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 דיויד ברוזה  -אצלך כמו תמיד  
 לחן : יאיר קלינגר  מילים : יאיר קלינגר 

 

 Am  Em  Am  Emפתיחה : 

            Am  Em  Am  Em 

 

Am                               Em 

 יש לי הרגשה קצת משונה        

Am                                   Em 

 פגישה זו ראשונה הכמו היית        

Dm                       Am    Ebdim    Em 

 לחזור אלייך זה כמו אל אהבה שנותרה        

    B7 

 רחוקה

 

Am                           Em 

 כן ישנן יפות ממך אולי        

Am                               Em 

 יש מראות שאין בך בוודאי        

Dm                                      Am  Ebdim Em 

 אך כשפתאום לבד רק את לי ארץ אהובה חסרה     

     B7    Em 

 כן פשוט חסרה

 

Am                        D7 

 ושוב כחול ושוב לים אצלך כמו תמיד       

G                                  Cmaj7 

 ושוב קצת לח ושוב קצת חם אצלך כמו תמיד       

Am7                      B7 

 ובלילות אביב פורחים       

Em          Em/Eb        Em/D    C#m7-5 

 שמיים            איזה כוכבים       

 

Am                     D7 

 ושמש נחה על הגג אצלך כמו תמיד       

G                        Cmaj7 

 ושוב עירי עוטפת חג אצלך כמו תמיד       

Am7                       B7 

 ושוב שווקים וסמטאות       

Em          Em/Eb    Em/D    C#m7-5 

 הצבעים           והריחות       

 

 Am  Emמעבר : 

           Am  Em 

           Dm  Am  Ebdim  Em 

            B7 

 

Am                             Em 

 מה עוד אספר מה אאדיר?       

Am                                    Em 

 את כמו תפילה את לי כמו שיר       

Dm                             Am    Ebdim     Em 

 ואם אדע שגם יש אוהבים לך מלבדי את תהיי       

       B7 

 כמו תמיד

     Em 

 רק שלי

 

Am                        D7 

 ושוב כחול ושוב לים אצלך כמו תמיד       

G                                  Cmaj7 

 ושוב קצת לח ושוב קצת חם אצלך כמו תמיד       

Am7                      B7 

 ובלילות אביב פורחים )או, כן(       

Em          Em/Eb        Em/D    C#m7-5 

 זה כוכביםשמיים            אי       

 

Am                     D7 

 ושמש נחה על הגג אצלך כמו תמיד       

G                        Cmaj7 

 ושוב עירי עוטפת חג אצלך כמו תמיד       

Am7                       B7 

 ושוב שווקים וסמטאות       

Em          Em/Eb    Em/D    C#m7-5 

 הצבעים           והריחות       

 

Am                        D7 

 ושוב כחול ושוב לים אצלך כמו תמיד, כן       

G                                  Cmaj7 

 ושוב קצת לח ושוב קצת חם אצלך כמו תמיד, כן       

Am7                      B7 

 ובלילות אביב פורחים       

Em          Em/Eb        Em/D    C#m7-5 

 שמיים            איזה כוכבים       

 

Am                     D7 

 ושמש נחה על הגג...



 271עמוד 

 

 אביב גפן  -  אקדחים שלופים
 מילים ולחן : אביב גפן

 

Gadd9            Bm 

 הוא נראה עייף נורא    הוא חזר מהצבא

F          G7              C+7 

 אבל עוד מעט הוא כבר מגיע

      Am 

 שביל ישן שבשכונה

     F#Ø                   C     G(4-3) 

 הוא חוצה לאהובה שמחכה

Gadd9            Bm 

 צוחקים עוברים לדום      השכנים שבחלון

F       G7        C+7 

 באפו הריח של הבית

 Am 

 לאמו שבכניסה

     F#Ø                     C     G(4-3) 

 בנשיקה הוא מחליף ת'דאגה

 

C                    Bm 

 אבל בתוכו אקדחים שלופים    

    Gm         Bb+7  

 הקוצים פורחים אנשים בוכים

C                    Bm 

 אבל בתוכו אקדחים שלופים    

    Gm                  A 

 כשהפצעים פתוחיםזה תמיד כואב 

 

Gadd9            Bm 

 היא רואה אותו בוכה       בחלון כוכב עולה

F       G7        C+7 

 ואומרת גם אני פוחדת

Am       

 הוא עונה לה זה קשה

     F#Ø                C     G(4-3) 

 כמו שאת לעזוב דבר יפה

 

C                    Bm 

 פיםאבל בתוכו אקדחים שלו    

    Gm         Bb+7  

 הקוצים פורחים אנשים בוכים

C                    Bm 

 אבל בתוכו אקדחים שלופים    

    Gm                  A 

 זה תמיד כואב כשהפצעים פתוחים

 

 D  A/C#  C  G/B  F/A  Em/G  D  Cמעבר : 

 

C                    Bm 

 אבל בתוכו אקדחים שלופים    

    Gm         Bb+7  

 הקוצים פורחים אנשים בוכים

C                    Bm 

 אבל בתוכו אקדחים שלופים    

    Gm                  A 

 זה תמיד כואב כשהפצעים פתוחים

 

Gadd9            Bm 

 דמות בכירה בממשלה      וברדיו יש שיחה

F         G7         C+7 

 מרגישה שהשלום מגיע

      Am 

 הוא יושב בתחנה

     F#Ø                 C     G(4-3) 

 וחולם הוא נרדם בישיבה

F       C/E   Dm   G7   C 

 עליה



 272עמוד 

 

 שרון רוטר  -ארוץ אליך  
 מילים ולחן: ברי סחרוף ושרון רוטר

 

 Am B Am B Am Bפתיחה : 

 

Am     B 

 גם אם תעשה בי עוד

Am     B 

 גם אם חם מאד

Am     B 

 גם אם תתעקש לבוא

Am          B 

 גם אם לא          

 

          C#m     A       E       E4        E 

 אני ארוץ אליך תמיד מעליך

          C#m      A       E 

 אני ארוץ אליך להציץ בעיניך

C#m 

 אם רק תבוא

 

F#                    B             C#m  A   Ab 

 מצייצות בדלת שלךכל הציפורים 

F#                    B        C#m    A   Ab  Am 

 כל הציפורים מבקשות מהפכה

 

B 

 אווווו

 

Am     B 

 גם אם תעשה בי טוב

Am     B 

 קרן אור יםמ

Am     B 

 גם אם תתרגש ועוד

Am          B 

 גם אם לא          

 

          C#m     A       E       E4        E 

 אני ארוץ אליך תמיד מעליך

          C#m      A       E 

 אני ארוץ אליך להציץ בעיניך

C#m 

 אם רק תבוא

 

F#                    B            C#m  A   Ab 

 כל הציפורים מצייצות בדלת שלך

F#                    B       C#m  A   Ab 

 כל הציפורים מצייצות לאהבה

F#                    B       C#m  A   Ab 

 כל הציפורים מנסות לגעת בך

F#                    B        C#m  A   Ab  Am 

 כל הציפורים מבקשות מהפכה

 

B 

 אווווו

 

 Am B Am B Am Bמעבר : 

 

          C#m     A       E       E4        E 

 אני ארוץ אליך תמיד מעליך

          C#m      A       E 

 אני ארוץ אליך להציץ בעיניך

C#m 

 אם רק תבוא

 

F#                    B            C#m  A 

 כל הציפורים מצייצות בדלת שלך

F#                    B       C#m  A 

 כל הציפורים מצייצות לאהבה

F#                    B        C#m  A 

 כל הציפורים מנסות לגעת בך

F#                    B        C#m  A      Am 

 כל הציפורים מבקשות מהפכה

 

B 

 אווווו
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 גלי עטרי  -  ארץ טירוף ונביאים
 מילים  :  ברוך פרידלנד   לחן  : יצחק קלפטר

 

 B  A2  B  A2פתיחה : 

 

B            A2 

 אם בלילה ינצנץ כוכב

B                  A2 

 תבלעל שבעת פלאי 

B                  A2 

 עץ הזית כמו השיר עליו

B           A2 

 הצמרת תתפלל

 

D            C2 

 דרך ארץ בעקבי הזמן

D                   C2 

 ארץ של יתמות ושכול

D            C2 

 סלע מר וחוליות רכות

D            F# 

 ומנגד ים כחול

 

B   F#m/A     G#7 

 יםוסביונ שדות כלניות

      C#m          A        F#7 

 מתנוצצים על הגבעות העמקים

        B              B+        B6 

 ומבשרים את בוא עונת האוהבים

            A          F#7 

 אל ארץ של טירוף ונביאים

 

B               A2 

 אם בלילה ינצנץ כוכב

B               A2 

 על אדמת המריבה

B                    A2 

 זה סימן שעוד נותרה תקווה

B               A2 

 יש סיכוי לאהבה

 

D                C2 

 צחוק הילד יצלצל מחר

D                  2C 

 מכסה את שאון הלב

D                    C2 

 איש לאיש ייצא בהבטחה

D             F# 

 קץ לבכי לכאב

 

B   F#m/A     G#7 

 וסביונים שדות כלניות

      C#m          A        F#7 

 מתנוצצים על הגבעות העמקים

        B              B+        B6 

 ומבשרים את בוא עונת האוהבים

            A           F#7 

 אל ארץ של טירוף ונביאים

 

B       F#m/A     G#7 

 וייסורים  חום ארץ חיטה 

    C#m         A        F#7 

 והגפנים עץ השיטה הרימונים

        B           B+         B6 

 השיכורים מתגוללים בסמטאות

                  A            F#7 

 שולחים את היונים מן התיבות

 

 B  F#m/A  G#7  C#m  A  F#7מעבר : 

          B  B+  B6  A  F#7 

 

C   Gm/Bb     A7 

 וסביונים כלניותשדות 

      Dm          Bb        G7 

 מתנוצצים על הגבעות העמקים

        C              C+        C6 

 ומבשרים את בוא עונת האוהבים

            Bb             G7 

 אל ארץ של טירוף ונביאים

 

 C  Bb2  C  Bb2סיום : 
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 מתי כספי  -ארץ טרופית  
 גירסה עברית: אהוד מנור   ג'ורג'י בןמילים ולחן: 

 

G       C    D       G 

 יש לי ארץ טרופית יפה

C D      Em/D   Em  

 שהשמש ליטפה

C      G         D    C          

 יש לי ים ועולם כל רגע

 

 D   G            C 

 בכל שנה בכל שנה

D      G            C 

 יש קרנבל יש קרנבל

      D         Em    Em/D 

 יש גיטרה די טובה

C                   D             G      C    D 

 ואהבה שמה אם לא שמעת תרזה

 

C                                         G     G7 

 אולי בעצם אני בכלל סתם הלך מסכן  מסכן

C                                                         G G7 

 אבל אצלי בבית אני הבוס אני החוק אני המלך

C                                                   D          Eb   D 

 והחולצה שלי היא דגל אהבה וקרנבל וכדורגל

 

G       C    D       G 

 יש לי ארץ טרופית יפה

C D      Em/D   Em  

 שהשמש ליטפה

C      G         D    C          

 יש לי ים ועולם כל רגע

 

 D   G            C 

 בכל שנה בכל שנה

D      G            C 

 יש קרנבל יש קרנבל

      D         Em    Em/D 

 יש גיטרה די טובה

C                   D             G      C    D 

 ואהבה שמה אם לא שמעת תרזה

 

C                                         G     G7 

 אולי בעצם אני בכלל סתם הלך מסכן  מסכן

C                                                         G G7 

 אבל אצלי בבית אני הבוס אני החוק אני המלך

C                                                   D          Eb   D 

 והחולצה שלי היא דגל אהבה וקרנבל וכדורגל
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 אריק איינשטיין, שמוליק קראוס  -ישראל   ארץ
 מילים : אריק איינשטיין  לחן : שמוליק קראוס

 

G         Gm        Eb  

 בית לך בניתי שם בחול

Fm       G 

 ארץ ישראל

G           Gm           Eb  

 שרתי שיר יפה על ים כחול

Fm       G 

 ארץ ישראל

Eb F G Eb   F           G 

 יללהו שומר מה מילל מה מ

Eb  F    G       Fm   G 

 מילל מה    

 

G           Gm      Eb 

 ערב שוב נוטה על הגולן

Fm       G 

 ארץ ישראל

G           Gm          Eb 

 שם חייל צעיר אורב דומם

Fm       G 

 ארץ ישראל

Eb F G Eb   F           G 

 יללהו שומר מה מילל מה מ

Eb  F   G       Fm   G 

 מילל מה    

 

G     Gm    Eb  Fm   G 

G     Gm    Eb  Fm   G 

 

Eb F G Eb   F           G 

 יללהו שומר מה מילל מה מ

Eb  F   G       Fm   G 

 מילל מה    

 

G       Gm        Eb  Fm       G 

 ארץ ישראל אותך כמה שאני אוהב

G       Gm          Eb  Fm       G 

 ארץ ישראל למה זה אני עצוב כל כך

Eb F G Eb   F           G 

 יללהו שומר מה מילל מה מ

Eb  F   G       Fm   G 

 מילל מה    

 

 



 276עמוד 

 

 קורין אלאל  -ארץ קטנה עם שפם  
 לחן: קורין אלאל   מילים: מאיר גולדברג

 

Dm 

 שפם ארץ קטנה עם

       G 

 חצי סיכה על מפת העולם

          Am 

 שחקן קולנוע דופק על שולחן

          F 

 אנחנו תיכף נרגיש את זה כאן

 

Dm 

 ארץ קטנה עם חלוק

       G 

 אנחנו פקק בפתחו של בקבוק

          Am 

 צריך לבלוע כפית בדיוק

          F 

 לפני בחירות ובין שיהוק לפיהוק

 

Em                A 

 כל המקומות קדושים

C 

 סיכויים קלושים לבנות חלום

Em                A 

 אפילו הימים קשים

C 

 יותר קשים מיום ליום

 

Dm 

 ארץ קטנה עם תבלול

       G 

 ורוב העם מתעסק בריגול

          Am 

 הכל מוכן כאן לחיסול

          F 

 הכל גלוי דרך חור המנעול

 

Dm 

 שעוןארץ קטנה עם 

       G 

 שמתקדם בצעדי חילזון

          Am 

 סוחר הנשק בונה לו ארמון

          F 

 המדינה הזו היא בגוף ראשון

 

Em                A 

 כל המקומות קדושים

C 

 סיכויים קלושים לתפוס מקום

Em                A 

 אפילו הימים קשים

C 

 יותר קשים מיום ליום

 

Dm 

 ארץ קטנה עם שפם

       G 

 חצי סיכה בין סעודיה לים

          Am               F 

 קליפת בננה על מפת העולם

 

Em                A 

 כל השחקנים זרים

C 

 השופטים שולפים כרטיס אדום

Em                A 

 אפילו הימים אומרים

C 

 יום קשים מיום ליום
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 אבטיפוס  -אשה  
 : שרון הולצמןמילים ולחן 

 

A         E 

 אשה אשה אשה

          F#m   

 האדם בפינה לא יכול לשמוע

 A         E 

 מה את מרגישה

  B          F#m 

 מה את מנסה להגיד

      E       A              F#m      B 

 כשתתחילי לצעוד לאט  מתחת לחופה

B      E             A       F#m 

 ני אהיה שםתחשבי עלי, א

        B   

 לידך

 

 A         E 

 אשה אשה אשה

     B           F#m  

 אחרי שתיקח ממך את הלב

      A          E   

 ותשים אותו אצלה

        B       F#m      

 היא תגיד בוא נשאר

     A            E    

 ידידים זה דבר נפלא

   B         F#m  

 אבל אני לא רוצה

               B  F#m   A    E 

 אההה        לא רוצה אותך   

 

   A        F#m 

 איך שלא הסתדרתי

        A    D    E 

 עד עכשיו אני איתך

F#m                A  E  D  A 

 מנסה לתפוס רכבת

 

A             E 

 אשה אשה אשה

  B            F#m      A            E 

 אני אחכה לך במיטה כשתלכי לישון

   B         F#m  

 אעשה את עצמי ישן

       B       F#m                     A    E 

 כשהזמן הקסום איתך יעבור למקום אחר

        B  F#m   A    E 

 לידך אני אצחק ואהיה שם

 

 

   A        F#m 

 איך שלא הסתדרתי

        A    D    E 

 עד עכשיו אני איתך

F#m                A 

 מנסה לתפוס רכבת

        A    D    E 

 עד עכשיו אני איתך

F#m                A A    D    E 

 מנסה לתפוס רכבת

 

                A    D    E 

 .... לכיוון אחד

 

A         E 

 אשה אשה אשה

          F#m   

 האדם בפינה לא יכול לשמוע

 A         E 

 מרגישהמה את 
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 ניסים סרוסי  -אשליות  
 לחן: ניסים סרוסי   מילים: דוד חלפון

 

Gm      F       Eb 

 

Gm              F       Eb     F         Gm 

 לגור בדירת פאר לחשוב שאתה מיליונר

Gm                        F  Eb    F           Gm 

 שתייםנערה א  ו    להתעורר אחר הצהרים ליד

Gm                   F   Eb           F         Gm 

 מכונית בצבע אדום לשיר שירי אהבה ושלום

Gm                   F       Eb  F          Gm 

 העיר להכריז אני ראש העיר לטייל בחוצות

 

                  Gm  F 

 לא לעבוד לעולם        לא לשרת שום אדם

Eb                 Gm     Eb         F 

 בעננים מטפס שם במרומים רק הראש

            Gm 

 אשליות

 

Gm                 F   Eb   F       Gm 

 הנמלים להפליג למרחקים לשוט בכל

Gm                           F   Eb     F      Gm 

 לטייל בפאריס או ברומא לחיות כמו קזנובה

Gm                                  Eb  F              Gm 

 רבות אך רובן אינן     מתקיימות אשליות אשליות

Gm                 F       Eb        F              Gm 

 מתגשמות    שם אולי בחלומות האשליות היפות

 

                  Gm  F 

 אדםלא לעבוד לעולם        לא לשרת שום 

Eb                 Gm     Eb         F 

 בעננים מטפס שם במרומים רק הראש

            Gm 

 אשליות

 

Gm                                  Eb  F          Gm 

 רבות אך רובן אינן מתקיימות אשליות אשליות

Gm                 F       Eb        F          Gm 

 מתגשמות ות האשליות היפותשם אולי בחלומ

 

                  Gm  F 

 לא לעבוד לעולם        לא לשרת שום אדם

Eb                 Gm     Eb         F 

 בעננים מטפס שם במרומים רק הראש

            Gm 

 אשליות
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 סינרגיה  -אשם  
 לחן: רון הופמן   מילים: רועי גפן

 

 Bm  G  A  Bmפתיחה : 

            Bm  G  A  Bm 

            G   G   G   G 

            A   A   A   A 

            Em  Em   F#  F# 

            G   G   A   A 

           Bm  Bm 

 

G   Bm         A    Em 

 עכשיו גיליתי שאני אשם

G     Bm       A       D 

 אני חושב על זה ולא נושם

G        Bm 

 רוצה לגעת בך ואת רחוקה

A                    Em        G  Bm  A  D 

 רוצה לדעת שאת לא בוכה

 

G                         Bm 

 נראה לי שאת עשית הכל הכל

G                         Bm 

 רצית יותר ממני ואני במבוכה, בכוונה

                  G              G     Bm     A 

 אני רציתי כן להיות ביחד זה לא שלא ניסיתי 

                  G              G     Bm       A 

 שזה אני ששוב טעיתי אני עף ואת עוצרת ומספרת 

 

G   Bm         A    Em 

 עכשיו גיליתי שאני אשם

G     Bm       A       D 

 אני חושב על זה ולא נושם

G        Bm 

 רוצה לגעת בך ואת רחוקה

A                    Em        G  Bm  A  D 

 רוצה לדעת שאת לא בוכה

G                  Bm 

 קיוויתי שאולי תראי את הטוב

G                       Bm 

 אבל את לא רוצה את מה שיש לי להביא שבי

                  G          G     Bm     A 

 שאת תמיד יתי אבל הייתי זה שמקווהחשבתי שעש

    G          G         Bm             A 

 ואת פתאום הולכת תהיי כאן תשארי כאן

 

                          Em 

 עכשיו גיליתי שאני אשם

G     Bm       A       D 

 אני חושב על זה ולא נושם

G        Bm 

 רוצה לגעת בך ואת רחוקה

A                    Em        G  Bm  A  D 

 רוצה לדעת שאת לא בוכה

 

 Bm  G  A  Bmמעבר : 

          Bm  G  A  Bm 

           G   G   G   G 

           A   A   A   A 

          Em  Em   F#  F# 

           G   G   A   A 

         Bm  Bm 

 

G   Bm         A    Em 

 גיליתי שאני אשםעכשיו 

G     Bm       A       D 

 אני חושב על זה ולא נושם

G        Bm 

 רוצה לגעת בך ואת רחוקה

A                    Em        G  Bm  A  D 

 רוצה לדעת שאת לא בוכה
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 הדורבנים  - את 
 

  B  F#m7  Em7  B  F#m7  Em7  Bפתיחה : 

            F#m7  Em7  B  F#m7  G 

 

B           F#m7 Em7    B         F#m7 Em7       B 

 יושבים בקפה,              אני מנסה להיות יפה
           F#m7 Em7     B             F#m7 Em7    

 מקפיד לחייך          ואת רואה רק את עצמך
A  Abm  A/B    B   A    Abm       A/B     

 אולי מחרמשחקת בשיער   תתקשר אלי 
  G  Abm   A       B      Em7 F#m7     G      A 

 חשבון וזהו זה נסגר   לחזור   לעוד   לילה קר
 

B       Em7   A       B            Em7   A       B 

 את גומרת אותי ולאט , שיחקת ונגעת ונסעת
Em7    A         B     F#m7    G 

 הייתי קרוב וכמעט , חבל שהגעת

 B     F#m7  Em7  B  F#m7  G מעבר:

 

B       F#m7 Em7    B                     F#m7 Em7           B 

 אצלי בדירה                בינתיים סידרתי כאן אווירה
F#m7                   Em7   B                  F#m7 Em7    

 הזדמנות נדירה               לעוד התפרצות אדירה 
 

A  Abm  A/B         B   A    Abm        A/B    B 

 את סוגרת ת'עניין    לא חשבתי שנגיע לכאן
   G  Abm      A       B    Em7 F#m7     G      A 

 עכשיו נגמר לי החמצן ומת        הסיכוי הקטן

 
B       Em7   A       B            Em7   A       B 

 את גומרת אותי ולאט , שיחקת ונגעת ונסעת
Em7    A         B     F#m7    G 

 הייתי קרוב וכמעט , חבל שהגעת
 

       Em7   A       B            Em7   A       B 

 את גומרת אותי ולאט , שיחקת ונגעת ונסעת
Em7    A         B     F#m7    G 

 הייתי קרוב וכמעט , חבל שהגעת
 

 

   B   F#m7  Em7  B   F#m7 B  Em7 מעבר:

             F#m7  C   Em7   F#m7  G     Em7 
 

Bm   Gmaj7           C#m        F#    Bm  Abm7b5 

 עד    שמשהו כזה נולד את מולי אני     לבד
   Gm                     Dm 

 לא מבקש ממך לקחת צד
              Bm7b5             G  A/G 

 אולי את צריכה חיית  מחמד
       B                  Em7 F#m7     G      A 

 או חינוך מיוחד בשביל      להושיט לי יד
 

B       Em7   A       B            Em7   A       B 

 את גומרת אותי ולאט , שיחקת ונגעת ונסעת
Em7    A         B     F#m7    G 

 הייתי קרוב וכמעט , חבל שהגעת

 
B       Em7   A       B            Em7   A       B 

 את גומרת אותי ולאט , שיחקת ונגעת ונסעת
Em7    A         B      F#m7       G                  B 

 הייתי קרוב וכמעט , נדמה לי שלך לא אכפת
 
B       Em7   A       B            Em7   A       B 

 את גומרת אותי ולאט , שיחקת ונגעת ונסעת   
Em7    A         B       F#m7    G 

 הייתי קרוב וכמעט 

 



 281עמוד 

 

 מוש בן ארי  - את 
 מילים ולחן: מוש בן ארי

 

A     D           G     E A 

 ואת איך שאת יודעת אותי

A    D           G  E  A 

 בי איך שאת נוגעתאת 

A     D           G   E   A     D 

 את איך שאת אוהבת אותי את

 

A     D             G    E  A 

 ואת איך שאת מכילה חולשתי

A     D         G   E  A 

 יקשובה לליב איך שאתאת 

A   D           G   E    D 

 איך שאת אוחזת ידי את

 

A      Dm  G    A 

 שיותר גבוהאת כמה 

Dm      G      A 

 לנגוע כמה שיותר

Dm    G   Dm 

 כמה שיותר בך

Dm     G      A   Dm 

 כמה שיותר גבוה

 

A     D           G   E   A 

 את איך שאת לוקחת אותי

A     D         G  E   A 

 שבלילות לצידי את איך

A    D            G  E    A  D 

 אתאיך שאת לומדת אותי  את

 

A     D           G    E  A 

 ואת איך שבצחוקך שמחתי

A     D      G    E  A 

 איך בדמעתך כאבי את

A     D      G    E D 

 את איך בהיותך היותי

 

A      Dm  G    A 

 את כמה שיותר גבוה

Dm      G      A 

 לנגוע כמה שיותר

Dm    G   Dm 

 כמה שיותר בך

Dm     G      A  Dm 

 כמה שיותר גבוה

 

     



 282עמוד 

 

 משינה  -  את באה לבקר
 מילים : יובל בנאי   לחן : שלומי ברכה

 

A                      B 

 מכוכב שמרוחק אלפי שנות אור

                     C                Em 

 וזמן נמחק את באה לבקר את באה לבקר

   A                       B 

 בירידה לקחת אותי בירידהברחוב ההוא 

   C                       Em 

 אביך על פני האדמה אימך גבוה בשמיים

  A                         B 

 אביך על פני האדמה אביך על פני האדמה

 C+7 

 אביך על פני האדמה

A                             B 

 אז קחי אותי לקרקעית הכי גבוה שאני יכול

   C               Em 

 פרוע עד הסוף פרוע עד הסוף

   A                          B 

 אהבת את הקצה החד רצית שהלב שלי ירעד

   C                      Em 

 פרוע כמו הלב שלך פרוע כמו הלב שלך

     A                            B                 C   Em 

 הכי גבוה שאני יכול זהאז קחי אותי לקרקעית 

 A 

 אהבת את הקצה החד

   B                    C   Em   C   Em   C   Em 

 רצית שהלב שלי ירעד

 

A  B  C  Em  A  B  C  Em 

A  B  C  Em  A  B  C  Em 

 

A2                         B 

 הבזק שלך ונעלם השמש התנגשה בים

   C                         Em 

 אני אפגוש אותך מחר אפגוש אותך מחר אולי

      A                B 

 כמו אבן שנופלת עמוק אל הבאר

     C                 Em 

 את באה לבקר את באה לבקר

     A                            B                 C   Em 

 הכי גבוה שאני יכולזה אז קחי אותי לקרקעית 

A 

 השמש התנגשה בים

   B            C   Em   C   Em   C   Em 

 הבזק שלך נעלם

C  Em  C  Em  C  Em 

C  Em  C  Em  C  Em 
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 שייגעצ  -  את דומה לכלב
 מילים ולחן: יובל מנדלסון

 

G      D       C      Am  G 

 את דומה לכלב נובחת בלי סיבה

D       C      Am 

 לא לרגעלהירגע גם לא רוצה 

G      D       C      Am  G 

 כל הזמן חייבת להיות החכמה

D       C      Am 

 אף פעם לא טועה

G      D       C      Am  G 

 מה שלא עשיתי לא יצא לי כלום

D       C      Am 

 הכל כמו מבוי סתום

G      D       C      Am  G 

 ועכשיו נראה לי שאין לנו ברירה

D       C      Am 

 בחורה מחפש לי

 

E             A 

 היא תדע לחבק אותי חזק

D               C 

 ולהיות לצדי מתי שאקרא לה

A             E 

 היא תדע לנשק אותי בחושך

D               C 

 ולתת לי סוכרייה אפילו כשלא בא לה

E 

 אני עוזב אותך היום

D 

 כי זה לא זז לשום מקום

D                       C 

 יודע שקשה לך אבל אין מה לעשותאני 

E 

 כי בחורות זה בחורות

D 

 ואם הן לא נותנות

D                       C 

 אז אני בבעיה מחפש לי בחורה

 

G      D       C      Am  G 

 את דומה לקיץ הגשם לא יורד

    D       C         Am 

 וכל מה שזרעתי רק נובל ומתקלקל

G      D       C      Am  G 

 אם היית קצת חורף יכולתי להמשיך

D       C      Am 

 אבל כל המצב הזה אותי מביך

 

A                  E 

 לחבק אותי חזק איך לא ידעת

D               C 

 שקראתיולהיות לצדי מתי 

A                 E 

 לנשק אותי בחושך איך לא ידעת

D                   C 

 אפילו כשביקשתיולתת לי סוכרייה 

E 

 אני עוזב אותך היום

D 

 כי זה לא זז לשום מקום

D                       C 

 אני יודע שקשה לך אבל אין מה לעשות

E 

 כי בחורות זה בחורות

D 

 ואם הן לא נותנות

D                       C 

 אז אני בבעיה מחפש לי בחורה

G      D       C      Am  G 

 וזה חבלאת דומה לפיתה 
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 שמעון בוסקילה  -את המחר שלי  
 

   Am 

 כל הדרכים מובילות

        Dm 

 ללכת אלייך

           Am 

 אני בא לאהוב אותך

C       F 

 ולתת מעצמי

                   Dm 

 את ליבי ואת שמי

               E 

 להיות גוף אחד

 

Am 

 זר שושנים אדומות

          Dm 

 אפזר לרגלייך

 Am 

 הן יובילו אותך אליי

C        F 

 שתהיי בחיקי

          Dm 

 תמיד תצחקי

            E 

 כל יום שנולד

 

   Am                 E                      F 

 ואביא בשבילך אהבה שאספתי בלב

    Am                     E                 F 

 של שמחה וכאבאהיה לצידך ברגעים 

 

          Am 

 כי את המחר שלי

              F 

 את כל העולם שלי

                C 

 אל הקסם שלך

          E            Dm 

 באתי כעת לאהוב ולתת

 

 Am 

 כאן תישאר באוויר

              Dm 

 הבטחה מקודשת

 Am 

 במילים שלחשתי לך

    C           F 

 בשבועת עולמים

            Dm 

 עד כלות הימים

              E 

 כמו שיר אהבה

 

Dm                               Am 

 הנה אני מדבר ואת מתרגשת

                Am 

 עטופה בשמלת כלה

C               F 

 טהורה כמלאך

               Dm 

 שמשמיים נשלח

              E 

 לתת לי תשובה

 

Am                   E                     F 

 ואביא בשבילך אהבה שאספתי בלב

Am                    E                      F 

 אהיה לצידך ברגעים של שמחה וכאב

 

          Am 

 כי את המחר שלי

              F 

 את כל העולם שלי

                C 

 אל הקסם שלך

          E            Dm 

 באתי כעת לאהוב ולתת
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 עידן יניב  -  את יפה
 לחן: דור דניאל   מילים: סמדר שיר

 

            Gm        Dm 
 את לא צריכה להתאפר

         Eb        Bb 
 שימי פס על הפסים

Gm                    Dm 
 את לא צריכה להתגנדר

Eb                        F 

 היסוסיםפשוט חייכי בלי 

Gm                Dm 
 תהיי טבעית ונינוחה

Eb                    Bb 
 שדרי אליי את השמחה

Gm     Dm     Cm7       
 כי זה כל מה שאני מחפש בך

 

          Gm            Dm 

 חבל לשרוף את כל הכיס

          Eb       Bb 
 על מותגים מפוצצים

     Gm            Dm 
 ת הכי יפה בג'ינסכי א

 Eb                      F 

 משופשפים צמודים לגוף

        Gm        Dm 
 נסי לזרום תהיי כנה

      Eb               Bb 
 שלחי אלי פשטות וחום

Gm     Dm     Cm7        

 כי זה כל מה שאני מחפש בך

 

     Bb             D7 
 את יפה, כל כך יפה

                Gm                   Eb 

 אבל את לא יודעת, יותר יפה מכולן

            Bb             D7 
 כמה את יפה, כל כך יפה

Eb                

 הכי יפה בעולם

  F             Gm 
 הכי יפה בעולם

 

        Gm         Dm 
 יש בחורים שמסתכלים

         Eb        Bb 
 נתונים חיצונייםעל 

   Gm           Dm 
 אבל אני הרי יודע

    Eb              F 
 כמה את יפה בפנים

Gm               Dm 
 נסי טיפה להשתחרר

  Eb             Bb 
 לתת לי יד ולדבר

     Gm     Dm   Cm7   
 מול המבט שלך אני עיוור

 

     Bb             7D 
 את יפה, כל כך יפה

                Gm                   E 

 אבל את לא יודעת, יותר יפה מכולן

            Bb             D7 
 כמה את יפה, כל כך יפה

Eb                

 הכי יפה בעולם

  F             Am 
 הכי יפה בעולם

 

 F     G     Cמעבר : 

          G    Am   G 

 

     C             E7 
 ת יפה, כל כך יפהא

                Am                   F 

 אבל את לא יודעת, יותר יפה מכולן

            C             E7 
 כמה את יפה, כל כך יפה

F                

 הכי יפה בעולם

G             C 
 הכי יפה בעולם
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 משינה  -את לא כמו כולם  
 מילים ולחן: יובל בנאי

 

E               Ab 

 את לא כמו כולם

A 

 עיניך הן לפני העצב

E          Ab 

 השמש שקעה

A 

 אבל את דולקת מאירה לי

E          Ab 

 הלב שנשבר

A 

 את תחברי אותו חלק חלק

E               Ab 

 את לא כמו כולם

A 

 הכי מיוחדת

 

    Ab        A 

 אבל אני לא יודע

            Ab                 A 

 תגלי לי מי את תגידי לי מי את

        E  Ab      A 

 אבל אני    לא יודע

     E 

 את לא כמו כולם

 

E          Ab 

 לתוך ערפל

A 

 לאט לאט את נעלמת

E        Ab 

 יש מסיבה

A 

 בתוך ראשי לאט נגמרת

E          Ab 

 השמש שקעה

A 

 אבל את דולקת את מאירה לי

E               Ab 

 את לא כמו כולם

A 

 הכי מיוחדת

 

    Ab        A 

 אבל אני לא יודע

            Ab                 A 

 תגלי לי מי את תגידי לי מי את

        E  Ab      A 

 אבל אני לא יודע

     E 

 את לא כמו כולם

 

E               Ab    A 

 את לא כמו כולם
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 קוזינה  -לבד  את לא 
 

C           Am         Dm        F 

 הלכתי לאיבוד בתוך עינייך  אוווהו

C           Am    Dm          F  

 טבעתי ביופייך המשקר       

C            Am             Dm   F 

 חשבתי על עתיד וגם על בית   אוווהו

C       Am       Dm         F 

 רציתי שביחד נישאר     

 

 את לא לבד

C        G           Dm    F 

 כי רק איתך אני פורח

F            C 

 את לא לבד

C     G           Dm   F 

 ורק איתך אני שלם

C          Am   Dm   F 

 הנשמה  שלי שלך לא תיעלם

C    Am    Dm       F 

 שלי שלך      

F     C 

 את לא לבד

 

C         Am              Dm        F 

 בלילה מסתכל רק על פנייך       אוווהו

 C                Am        Dm    F 

 תוהה אם את חולמת גם עליי     

C             F            Dm    F 

 מביט בך בשקיקה ואת שותקת   

C             Am      Dm        F 

 ההלילה עוד צעיר לאהב

 

 את לא לבד

C        G           Dm    F 

 כי רק איתך אני פורח

F            C 

 את לא לבד

C     G           Dm   F 

 ורק איתך אני שלם

C          Am   Dm   F 

 הנשמה  שלי שלך לא תיעלם

C    Am    Dm       F 

 שלי שלך      

F     C 

 את לא לבד

 

 C    Am    G   Dmמעבר:

 

C    Am    G   F 

C            Am          Dm       F 

 הלב אומר מילה ועוד מילה       

C            Am     Dm  F 

 הוא מסמל לי שאדע

C              F        G 

 שאת נמצאת קרוב אליי

 

 את לא לבד

C        G           Dm    F 

 כי רק איתך אני פורח

F            C 

 את לא לבד

C     G           Dm   F 

 ורק איתך אני שלם

C          Am   Dm   F 

 הנשמה  שלי שלך לא תיעלם

C    Am    Dm       F 

 שלי שלך      

F     C 

 את לא לבד
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 בועז שרעבי  -את לי לילה  
 מילים : בועז שרעבי ויואל גוב ארי   לחן : בועז שרעבי

 

 C  Bb  F/A  Bbפתיחה : 

            C  Bb  A  G/A 

 

F                        C 

 רק אותך אוהב הלילה   

Dm                 Am 

 ומנגינות דמדומים    

Am      G       Em 

 והמתנה שלי הלילה

Dm               Am 

 בלי אותן האכזבות   

 

Am               Em 

 רק אותך רוצה הלילה

Dm                      Am 

 אין לי כלום גם לא מילים  

Am           G     Em 

 ואני חולם חושב עלייך

Dm                 Am 

 את כמו מיליון שירים  

 

G               Bm 

 כה זרה את לי ולמה

  F 

 הלכת עם מישהו אחר

C             E 

 לפעמים אני חושב   

           F             Dm 

 איך לאהוב אותך הלילה

         Am           F 

 אין לי לילה אין לי יום

          C 

 אין לי לילה

 

 C  Bb  A  G/Aסיום : 

 

F                           C 

 רק איתך אפרוט הלילה  

Dm             Am 

 עם מיתר ונשמה   

Am               Em 

 רק אותך רוצה הלילה

Dm                   Am 

 עם הצלילים והדממה  

 

G               Bm 

 כה יפה את לי ולמה

  F 

 הלכת לי לעולם אחר

C            E 

 לפעמים אני חושב   

           F             Dm 

 מה לעשות לבד כל לילה

         Am           F 

 לי יום מהלי לילה  מה

G/F         Am 

 י לילהל מה       

 

 Am  G/B  C  G/B  D/Aמעבר : 

          C/E  F  G  Am 

           Am  G/B  C  G/B  D/A 

 

C/E   F                      C 

 רק אותך אוהב הלילה            

Dm                 Am 

 דמדומים ומחשבות    

Am        G     Em 

 והמנגינה שלי הלילה

Dm               Am 

 כמו אותן האכזבות   

 

G                 Bm 

 כה רכה את לי ולמה

  F 

 הפכת למשהו אחר

C 

 לפעמים אני חושב   

           F               Dm 

 לילהכל איך לאהוב אותך 

        Am           F 

 לי יום תלי לילה א תא

 

 C  Bb  A  G/Aסיום : 
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 שלום חנוך  -את מביאה הכל  
 

E      Bm       F#m   A9 

 את מביאה הכל לידי דמעות

E        Bm   F#m   A9 

 ביום יפה כזה, יכולנו לבלות

E            Bm     D 

 בחוץ אביב מדליק פריחה

E     Bm   F#m    A9 

 רציתי לבקש ממך סליחה

   Bm   F#m    A9 

 אותךרציתי להצחיק 

Abm     C#m 

 והנה את בוכה

F#m             A9   E    F#m 

 לו רק יכולתי להביא לך פתרונות

E           Bm 

 כל מה שרק ניתן

E   Bm   F#m   A 

 היה כבר כאן מזמן

F#m            A 

 להביא לך פתרונות

E           Bm 

 כל מה שרק ניתן

E             Bm 

 כאן מזמן היה כבר

 

 

E        Bm   F#m   A9 

 בלי שהרגשנו, השתנה הלב

E        Bm   F#m   A9 

 בלי שניחשנו האהבה הפכה כאב

E    D     Bm    D 

 אין לעולם דבר פשוט

E        Bm   F#m A9 

 אי שם בדרך מחכה טעות

   Bm   F#m   A9 

 אי שם קיימת אפשרות

Abm     C#m 

 הכל אבודשלא 

F#m             A9   E   F#m 

 לו רק יכולתי להביא לך פתרונות

E           Bm 

 כל מה שרק ניתן

E    Bm   F#m  A 

 היה כבר כאן מזמן

F#m            A 

 להביא לך פתרונות

E           Bm 

 כל מה שרק ניתן

E             Bm 

 היה כבר כאן מזמן
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 קוקו ) אסי וגורי (  -את מסננת אותי  
 מילים ולחן: גורי אלפי ואסי כהן

 

Cm 

 איך את לא מתביישת

Fm             G 

 מסננת לי שיחות

Cm 

 טלפונים מנתקת

Fm                    G 

 את לא עונה לממתינות

 

G     Cm 

 את מסננת אותי

Cm 

 את מסננת אותי

Cm 

 את מסננת אותי

Cm   Bb 

 את מסננת

Bb 

 את מסננת אותי

Bb 

 את מסננת אותי

Bb    G 

 את מסננת אותי

G      Cm 

 את מסננת
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 עמיר בניון  -  שתבקשאת 
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 F#  F#+7  F#7  F#  F#+7  F#7פתיחה : 

 

F# 

 עוד יום שעבר ואיתו מיליון תמונות

 החיפוש נמשך ואיתו המון שאלות

      F#         C#             F# 

 אם נמצא מה נמצא זאת לא נדע

      F#         C#             F# 

 נמצא זאת לא נדע אם נמצא מה

 

F# 

 ומול עינינו החיים חולפים מהר

 ושוב אנו מכבים את מה שבוער

             F#   C#            F# 

 עוד יום עובר      עוד יום עובר 

F#        C#     F# 

 למהר       ואין לאן 

 

      F#      C#     B 

 גם אתה לעד אל תפחד

B        C#       F#   C# 

 לרדוף אחר שתבקש

      F#         C#    B      F# C#      F# 

 ומתעקש     גם אתה מזמן עדיין כאן מתגונן

F#                 C#    F# 

 במקום לצעוק אתה לוחש

 

 F#  F#+7  F#7  F#  F#+7  F#7מעבר : 

 

F# 

 יש תארים כאן בלי סוף, כמה חוכמה יש

 תחפש לך חוף לואם טעית א

F#             C#            F# 

 בו תישאר תתחבא ולא תחזור

F#                C#            F# 

 זה לא מובן זה עמוק זה כמו בור

 

      F#      C#     B 

 גם אתה לעד אל תפחד

B        C#       F#   C# 

 לרדוף אחר שתבקש

      F#         C#    B      F# C#      F# 

 ומתעקש     עדיין כאן מתגונןגם אתה מזמן 

F#                 C#    F# 

 במקום לצעוק אתה לוחש
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 אביב גפן  -אתה נולדת לאהוב  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

A2                          Em 

 ולא הבין את הבדיחה הוא ישב לו בכיתה

     G                        D 

 עד שתפס שהבדיחה זה הוא

A2                  Em 

 ואז בהפסקה מקובלים מהשכבה

    G                             D 

 דפקו לו את הראש על האסלה

 

    C#m    F#m    C#m 

 אם תשאלו אותי אני תמיד אומר

D  D/C#  Bm  D/A  E 

 לאהוב    אתה נולדת       

    C#m    F#m    C#m 

 ראם תשאלו אותי אני תמיד אומ

D  D/C#  Bm  D/A  E 

 לאהוב    אתה נולדת       

 

A2                         Em 

 יתהיואז כשאמא לא ה ונולדה לך ילדה

     G                        D 

 הוספת לה חוקים למשחקים

A2                                   Em 

 היא גרה במחלקה סגורה והיום היא כבר גדלה

     G                           D 

 כשאתה עוד מסתובב לך חפשי

 

    C#m    F#m    C#m 

 אם תשאלו אותי אני תמיד אומר

D  D/C#  Bm  D/A  E 

 לאהוב    אתה נולדת       

    C#m    F#m    C#m 

 אם תשאלו אותי אני תמיד אומר

D  D/C#  Bm  D/A  E 

 לאהוב    אתה נולדת       

 

Bm     C#m  Bm    C#m 

 אז בואי נתחבק ובואי נתנשק

F#m             Dm6/F 

 יש רגעים שאנו שוכחים

D  D/C#  Bm 

 אתה נולדת      

D  D/C#  Bm 

 אתה נולדת      

D  D/C#  Bm  E  D  A/C#  B  Bm  E  A 

 אתה נולדת לאהוב      
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 נורית גלרון  -אתה פה חסר לי  
 מילים ולחן: אביב גפן

 

 D#m  Bbm/C#  Cm7b5  Bbm :פתיחה 

D#m  Bbm/C#  Cm7b5  Bbm             

 

 Bbm           Cm7b5 

 גשם כיסה את אספלט הכביש

Bbm/C#      Ebm 

 ביום הכי קר בשנה

     Bbm        Gm7b5 

 ומעיני שלי טפטוף מקומי

Abm        Abm/F# 

 כי יש סדק בלב אהבה

 

Bbm                 Cm7b5 

 כשהלכת מכאן לא ידעת לאן

Bbm/C#     Ebm 

 מסגרת פני בחלון

     Bbm             Gm7b5 

 אבל גם בתמונות לפעמים הדמויות

Abm               Abm/F# 

 מקשיבות לתקתוק השעון

 

F#dim   Fm               Bbm      Bbm7 

 לי אתה פה חסר            ואולי 

F#dim          

 שם אתה כאן אתה

Fm                     Bbm      Bbm7 

 ובכל זאת אתה פה חסר לי

F#dim   Fm               Bbm       

 לי אתה פה חסר            ואולי 

 

Bbm                        Cm7b5 

 אתה אידיוט אמיתי אם חשבת אותי

Bbm/C#           Ebm 

 שאבוא וארוץ עד אליך

     Bbm                  Gm7b5 

 הוכלום לא קרה כשאתה לא בסביב

Abm                   Abm/F# 

 כן הכל די רגיל בלעדייך

 

Bbm        Cm7b5 

 הייתי בכיף מחבקת אותך

Bbm/C#        Ebm 

 מחכה לך בין הסדינים

     Bbm              Gm7b5 

 אני שונאת אנשים אנשים חלשים

Abm               Abm/F# 

 שבמקום לדבר הם זזים

 

F#dim   Fm               Bbm      Bbm7 

 לי אתה פה חסר            ואולי 

F#dim 

 אתה כאן אתה שם

Fm                     Bbm      Bbm7 

 ובכל זאת אתה פה חסר לי

F#dim   Fm               Bbm 

 לי אתה פה חסר            ואולי 

 

Db                         F#maj7 

 מה יקרה אם פתאום תבוא אלי

Ab          Adim 

 ותייפה את הכל

Db                F#maj7 

 רגע של שקט בחוץ שוב הגשם

Ab                          Adim 

 ממשיך על הכביש עוד ליפול

 

F#dim   Fm               Bbm      Bbm7 

 לי אתה פה חסר            ואולי 

F#dim    

 אתה כאן אתה שם

Fm                     Bbm      Bbm7 

 ובכל זאת אתה פה חסר לי

F#dim   Fm               Bbm 

 לי אתה פה חסר            ואולי 
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 עדי רן  -אתה קדוש  
 מילים ולחן: עדי רן

 

G 

 בדרכים רבות הלכתי   

Bm 

 לחפש קורטוב אמת   

C9 

 לא הססתי מלנגוס בו  

C9 

 במעדן החטא   

 

G 

 לא מצאנו את עצמנו   

Bm 

 אין עוד טעם לכחש   

C9 

 התרבות הזאת לא לנו   

C9 

 כי בלבנו אש   

 

          Am      B7 

 ואני הקטן השפל שבכולם

D                   Em 

 עומד פה נרעד ונדהם

B7            Am   

 אני הקטן האחרון שבעםו

D                    Em 

 עומד פה נרגש ונפעם

 

D      G 

 כי אתה קדוש

  Em    Bm 

 ושמך קדוש

D    Em   G       C 

 וקדושים כל יום יהללוך סלה

 

G 

 מכלה נפסד החומר   

Bm 

 נחש החוש עוד משקר   

C9 

 כשעוצמים את העיניים   

C9 

 סוף אמת להתבהר   

 

G 

 וקשה לתפוס בשכל   

Bm 

 גם הדמיון פה מאכזב   

C9 

 אבל יש שליט לעסק   

C9 

 ואותנו הוא אוהב   

 

 

Am  B7            

 ואני הקטן השפל שבכולם

D                   Em 

 עומד פה נרעד ונדהם

B7            Am   

 ואני הקטן האחרון שבעם

D                    Em 

 עומד פה נרגש ונפעם

 

D      G 

 כי אתה קדוש

  Em   Bm 

 ושמך קדוש

D   Em   G       C 

 וקדושים כל יום יהללוך סלה
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 שרית חדד  -אתה תותח  
 גירסה עברית: יוסי גיספן   מילים ולחן: לא ידוע

 

 Em      C     D      Em פתיחה:

C                  Am    D     Em 

 

Em      Em   Em    Em 

 סרט רגע עוצרתכמו מתוך 

Am   D    Em    Em 

 ומעלה זכרונות

Em      Em   Em    Em 

 איך אלי הגעת איך לי הבטחת

Am   D    Em    Em 

 יחד נגשים חלומות

Am  Am   Am   Am 

 כמה התאמצת עד שהצלחת

C       C        B     B 

 כך אל האושר לצלול

Am  Am   Am   Am 

 עד הסוף הלכת וכמו שהבטחת

C       C        B     B 

 מותק יצאת גדול

 

Em  Em   Am  Am 

 אתה תותח אין אין עליך

C      C     B     B 

 מתה עליך אתה הגדול מכולם

Em  Em   Am  Am   

 אתה תותח אין אין עליך

C      C     B     B 

 מתה עליך אתה הגדול מכולם

 

 Em      C     D     Em מעבר:

C                Am    D     Em 

 

Em      Em   Em    Em 

 קטע שידענו כמו זה שלנו

Am   D    Em    Em 

 יש רק אחד למיליון

Em      Em   Em    Em 

 החיים רולטה איך סתם לפתע

Am   D    Em    Em 

 בא ההימור הנכון

Am  Am   Am   Am 

 רק אתה הימרת בי האמנת

C       C        B     B 

 מלאך השומרכמו ה

Am  Am   Am   Am 

 רגע לא היססת אותי לא פיספסת

C       C        B     B 

 רק האמנת יותר

 

Em  Em   Am  Am 

 אתה תותח אין אין עליך

C      C     B     B 

 מתה עליך אתה הגדול מכולם

Em  Em   Am  Am 

 אתה תותח אין אין עליך

C      C     B     B 

 הגדול מכולםמתה עליך אתה 

 

 Em      C     D     Em מעבר:

C                Am    D     Em 

 

Em  Em   Am  Am 

 אתה תותח אין אין עליך

C      C     B     B 

 מתה עליך אתה הגדול מכולם
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 שימי תבורי  -אתמול היית שונה  
 מילים ולחן: יוריק בן דוד ורוני בראון

 

Dm            Dm/C 

 חזרת אתמול בערב

Bb    Gm 

 והיית שונה

A  A7  Dm  Gm        C7 

 היה מושפל   המבט 

F  F#o Gm   Gm6 

 היה כמו זר   המגע 

Dm/F  E7    A7 

 ובלילה המיטה קרה

 

Dm    

 הבטחנו זה לזו

Gm 

 ברגע של חולשה

A7 

 שאם זה יגמר

Dm 

 נגמור את זה יפה

F#o    D7     Gm 

 יודעתאני יודע ואת 

Dm/A   Bb7   A     A7 

 כי אתמול בערב היית שונה

 

Dm      

 זה לזו כן

Gm 

 ברגע של חולשה

A7 

 שאם זה יגמר

Dm 

 נגמור את זה יפה

F#o    D7     Gm 

 אני יודע ואת יודעת

Bb7         A    A7 

 כי אתמול היית שונה

 

Dm            Dm/C 

 שתקת אתמול בערב

Bb    Gm 

 בתוך החשיכה

A  A7  Dm  Gm         C7 

 איך נשמת    שמעתי

F  F#o Gm   Gm6 

 שינה ההייתלא    זו

Dm/F         E7         A7 

 כי את שתקת ולא אמרת מילה

 

Dm    

 הבטחנו זה לזו

Gm 

 ברגע של חולשה

A7 

 שאם זה יגמר

Dm 

 נגמור את זה יפה

F#o    D7     Gm 

 אני יודע ואת יודעת

Dm/A   Bb7   A     A7 

 כי אתמול בערב היית שונה

 

Dm      

 זה לזו כן

Gm 

 ברגע של חולשה

A7 

 שאם זה יגמר

Dm 

 נגמור את זה יפה

F#o    D7     Gm 

 אני יודע ואת יודעת

Bb7         A    A7 

 כי אתמול היית שונה
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 חנן יובל  -אתם זוכרים את השירים  
 לחן: חנן יובל   מילים: יהונתן גפן

 

C    Em       C      Em 

 אתם זוכרים את השירים

G    D7    Am7   Em 

 ששרנו אז  את שמי הפז

         F        Am 

 אתם זוכרים בערבים

          Bm         G 

 מתחת גג של כוכבים

       #Am        F 

 עם חברות וחברים

      B7    Cmaj7   

 היינו לפעמים שרים
 

B7            Am6 

 דולי דום דולי דולי

D          G     Em6 

 אתם זוכרים את הטיול

          D               G 

 עם המדריך ההוא שאול

          C 

 ואיך אהרונצ'יק הבריון

       Am 

 היה לוחץ אקורדיון

      #F            F 

 וגם צועק בקול אדיר

           B7sus4           Am 

 עכשיו כולם  כולם לשיר
 

    C 

 ובלילות הכי קרים

         E7          G 

 היינו סתם מאושרים

              B7       Am 

 עם בדל סיגריה ראשונה

           G          C 

 לוקחים ללב ולריאות

       F          Am 

 משתעלים ושואלים

     B7sus4      Am 

 ומחכים להפתעות
 

      
 

      
 

 

 

C    Em   C   Em 

 ביום שישי על הגדר

G  D7  Am7  Em 

 הידיים בכיסים  עם 

   F     Am 

 ואליהו השמן

          Bm          G 

 אומר מילים נורא גסים

         #Am        F 

 אבל בחושך לא ראו

      B7    Cmaj7   

 איך שהסמקנו וגם הוא

 

C    Em    C      Em 

 ומביטיםעומדים שעות 

G  D7  Am7  Em 

 הקטנה   על אריאלה

         F        Am 

 ואיך עסיס אבטיחים

          Bm         G 

 מכתים את לובן חולצתה

       #Am        F 

 ואת ליבנו התמים

      B7    Cmaj7   

 אשר רוקד לעומתה

 

           C 

 אתם זוכרים את השדות

       G         E7 

 ים בשבתותהנרקיס

       Am          B7 

 הכל עבר כל כך מהר

           G      C 

 וקצת קשה להיזכר

           F         Am 

 איך פעם זה היה פשוט

         B7sus4      Am 

 לשיר לחיות ולא למות

 

C    Em       C      Em 

 אתם זוכרים את השירים

G    D7    Am7   Em 

 הפז ששרנו אז  את שמי

         F        Am 

 אתם זוכרים בערבים

          Bm         G 

 מתחת גג של כוכבים

       #Am        F 

 עם חברות וחברים

      B7    Cmaj7   

 היינו לפעמים שרים
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 אתניקס  -ב.מ.וו שחורה  
 לחן: זאב נחמה ותמיר קליסקי   מילים: זאב נחמה

 

 Am  Am  Am  Amפתיחה : 

Gm              Gm  Gm  Am 

Am              Am  Am  Am 

Gm              Gm  Gm  Am 

 

Am                              Dm 

 יש לי ים של כח וב.מ.ו שחורה

Am                              Dm 

 לא מוצא מנוח כי אין לי בחורה

Dm                    Gm        Am 

 גורמטים ושעון קרטייהשמתי שני 

Am         Gm               Am 

 לכבוד המיועדת מי שלא תהיה

 

Am                              Dm 

 כולם יודעים שיש לי קסם מיוחד 

Am                                       Dm 

 נשים רבות היו לי אבל תמיד אהיה לבד

Dm                    Gm           Am 

 על המראה תלוי לי דיסק של קבוצתי

Am         Gm                Am 

 כי לה תמיד נתתי את כל אהבתי

 

Dm           Gm     Dm 

 הרימו ידיים קצב ברגליים

    F           Gm          C        F 

 מסיבה גדולה הלילה חופשי ומאושר

Dm             Gm              Dm 

 ידיים עדיף לרקוד בשנייםיאללה 

    F           Gm          C     Dm 

 אהבה גדולה הלילה הלילה אני שר

 

 Am  Am  Am  Amמעבר : 

Gm              Gm  Gm  Am 

Am              Am  Am  Am 

Gm              Gm  Gm  Am 

 

Am                              Dm 

 ורהלפני שנה הכרתי בשינקין בח

Am                                        Dm 

 סיבות רבות היו לה כדי שלא אהיה שלה

Dm                Gm        Am 

 שמתי ג'ל בפוני ועגיל על הגבה

Am         Gm               Am 

 חשבתי שמצאתי בכל זאת אהבה

 

     

 

Am                           Dm 

 ראתה בי גבר בינוניאבל היא 

Am                                         Dm 

 פאצ'ינו מקומי-שבאופיו לא צפוני מן אל

Dm                    Gm        Am 

 מהר מאד הבנתי שדרכי היא הנכונה

Am           Gm               Am 

 החזרתי הגורמטים וחזרתי לשכונה

 

Dm           Gm     Dm 

 הרימו ידיים קצב ברגליים

    F           Gm          C        F 

 מסיבה גדולה הלילה חופשי ומאושר

Dm             Gm              Dm 

 יאללה ידיים עדיף לרקוד בשניים

    F           Gm          C     Dm 

 אהבה גדולה הלילה הלילה אני שר

 

 אז את רוצה קצב צפוני כזה

 בגבה עושה לך את זהעגיל 

 כל היום מדברת על אנרגייה חיובית

 ואללה אני פוחד לנגוע בך לא להתחשמל

 ניסיתי לעשות בשבילך הכל

 זרקתי ת'גורמט לבשתי סגול

 עזבי אותך חזרתי לשכונה

 אללה("-שימי לב לקצב איזה מנגינה )יא

 

Dm           Gm     Dm 

 הרימו ידיים קצב ברגליים

    F           Gm          C        F 

 מסיבה גדולה הלילה חופשי ומאושר

Dm             Gm              Dm 

 יאללה ידיים עדיף לרקוד בשניים

    F           Gm          C     Dm 

 אהבה גדולה הלילה הלילה אני שר

 

Dm   Dm    Gm    Dm 

   F    Gm     C        F 

 

Dm           Gm     Dm 

 הרימו ידיים קצב ברגליים

    F           Gm          C        F 

 מסיבה גדולה הלילה חופשי ומאושר

Dm             Gm              Dm 

 יאללה ידיים עדיף לרקוד בשניים

    F           Gm          C     Dm 

 אהבה גדולה הלילה הלילה אני שר
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 דניאל סלומון  -  בא מכאב
 מילים ולחן  : דניאל סלומון

 

 Bb  F/A  Am  Cmפתיחה : 

 

Gm2                           Fadd9 

 שכולם רק מחייכים לא בא ממשפחה מאושרת

Gm2                  Fadd9 

 שכולם תמיד תומכים לא בא מבית אוהב

Cm     D+9      Eb(4-3) 

 לא בא ממקום גדול וחשוב

        Bb      F/A   Am      Cm   Gm2 

 ולעפר יום אחד אשוב בא מעפר בא מעפר

 

Gm2                            Fadd9 

 שכולם לא בטוחים רתעורעלא בא ממשפחה מ

Gm2                  Fadd9 

 שכולם רק נפרדים לא בא מבית הרוס

Cm     D+9      Eb(4-3) 

 לא בא ממקום קשה ועצוב

        Bb      F/A   Am 

 ולעפר בא מעפר בא מעפר

       Cm   Eb   F/Eb   Eb   F/Eb  

 יום אחד אשוב

 

   Gm2        Gm+5                  Bb 

 אז למה הוא בורח ים בליביקאם יש אלו

      F/A                Am                 Cm 

 עמוק בתוך הים רחוק מעל כולם בא ונעלם

   Gm2        Gm+5                Bb 

 זה צורחאז למה  ים בליביקאם יש אלו

             F/A  

 אז למרות עכשיו למלחמה

Am      Am/E   Cm7   F/C   Cm7   F/C 

 חבקיני אהובה שקר לך

 

Gm2                               Fadd9 

 של הורים שמבינים לא רוצה משפחה מאושרת

Gm2                        Fadd9 

 ותמיד הם מודאגים כל דבר שעובר על הילד

Cm       Dm         Eb(4-3) 

 לא רוצה לרפא כל פצע בגוף

        Bb      F/A   Am 

 כאבולכאב בא מ כאבבא מ

       Cm   Eb 

 יום אחד אשוב

 

 Eb  Gm  Eb  Bb/Dמעבר : 

          Dm  Fm  Cm  Eb  F7(4-3) 

 

  Bbm    Bbm/Ab     F#                    C# 

 אז למה הוא בורח בליבי     יםקאלו      אם יש 

    Ab/C   Ab         Cm              Ebm 

 עמוק בתוך הים רחוק מעל כולם בא ונעלם

  Bbm    Bbm/Ab     F#                   C# 

 זה צורחאז למה  בליבי     יםקאלו      אם יש 

             Ab/C  Ab        Cm 

 חבקיני שקר לך אז למרות עכשיו למלחמה

Ebm7   Ab/Eb   Ebm7   Ab/Eb 

 אהובה

 

 C#  Ab/C  Cm  Ebm  Bbmסיום : 
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 קובי אפללו  -  בא מן השתיקה
 מילים ולחן: קובי אפללו

 

   A        D         Db  F#m 

 וחולם על עץ הזית בגינה

  Bm    E         A  Db 

 הדשאובצילו יושב 

A        D         Db  F#m 

 ורואה שם פרח ואולי זו את

  Bm     Db        F#m 

 מכוסה באור יופיו בעצם

 

F#m   E      A 

 כל אשר אני אומר עכשיו

   D              Bm 

 זה עוד ירגיש בכל מצב

Db           F#m   Db 

 כמו שאלה שקטה

F#m   E      A 

 עוד השיר המתנגן באור

D              Bm 

 בצליל מיתר שירת מינור

  Db           F#m 

 זה בא מן השתיקה

 

   A        D   Db  F#m 

 מאזן ברצונות אנושיים

Bm        E         A  Db 

 את ההגיון ואת הרגש

A               D   Db  F#m 

 מבקש בתפילותיי מאלוקים

  Bm     Db        F#m 

 שקטהבנה של דעת ושל 

 

F#m   E      A 

 כל אשר אני אומר עכשיו

   D              Bm 

 זה עוד ירגיש בכל מצב

Db           F#m   Db 

 כמו שאלה שקטה

F#m   E      A 

 עוד השיר המתנגן באור

D              Bm 

 בצליל מיתר שירת מינור

  Db           F#m 

 זה בא מן השתיקה

A             D         Db  F#m 

 לפעמים השיר אומר במנגינה

  Bm    E              A  Db 

 ומתבטא יותר טוב זו הדרך

    A        D         Db  F#m 

 כי הרי כל צליל שבא במתנה

    Bm     Db        F#m 

 מקבל חיות ויש לו ערך

 

 

F#m   E      A 

 כל אשר אני אומר עכשיו

   D              Bm 

 ירגיש בכל מצבזה עוד 

Db           F#m   Db 

 כמו שאלה שקטה

F#m   E      A 

 עוד השיר המתנגן באור

D              Bm 

 בצליל מיתר שירת מינור

  Db           F#m 

 זה בא מן השתיקה
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 מירי מסיקה  -באה אליכם  
 מילים ולחן: דידי שחר

 

Dm       C 

 כשעצוב ולא הולך

Bb             Am 

 כשמפחיד ומסתבך

       Gm   Am     Bb     Dm 

 אני באה אליכם אני באה אליכם

Dm             C 

 האוטו שט על פני הכביש

Bb         Am 

 כנראה גם הוא מרגיש

       Gm   Am     Bb     Dm 

 אני באה אליכם אני באה אליכם

 

C             Bb 

 הגיעה הנסיכהיד אבא יג

C             Bb          A 

 אמא ברגע מוארת משמחה

Dm   C    Bb 

 ילדה שלנו כמה

     Am   G 

 חכי התגעגענו

        Am 

 מעט ילדה שלי

Bb         C    Dm 

 לפני שתגדלי

Dm   C    Bb 

 ילדה שלנו כמה

     Am   G 

 חכי התגעגענו

        Am 

 מעט ילדה שלי

Bb    C  Dm 

 לפני שתגדלי

 

Dm                C 

 ילדה קצרה על שביל ארוך

Bb           Am 

 לא תעצור לסגור השרוך

       Gm   Am     Bb     Dm 

 אני רצה אליכם אני רצה אליכם

Dm               C 

 והסיפור על הלשון

Bb         Am 

 עף וכבר נכנס ראשון

       Gm   Am     Bb     Dm 

 צה אליכםראני רצה אליכם אני 

 

C             Bb 

 הגיעה הנסיכהיד אבא יג

C             Bb          A 

 אמא ברגע מוארת משמחה

Dm   C    Bb 

 ילדה שלנו כמה

     Am   G 

 חכי התגעגענו

        Am 

 מעט ילדה שלי

Bb         C    Dm 

 לפני שתגדלי

Dm   C    Bb 

 ילדה שלנו כמה

     Am   G 

 חכי התגעגענו

        Am 

 מעט

Bb    C 

 חכי מעט

 

 Dm  C  Bb  Amמעבר : 

            G  Am Bb   C 

 

Dm   C    Bb 

 ילדה שלנו כמה

     Am   G 

 חכי התגעגענו

        Am 

 מעט ילדה שלי

Bb    C  Dm 

 לפני שתגדלי
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 שם טוב לוי וארקדי דוכין  - באה המוסיקה 
 שם טוב לוי מילים : ארקדי דוכין   לחן :

 

 D  Dadd9  Dפתיחה : 

 

    Gm 

 מהשקט הזה והטמטום

   Bb                F 

 מהיושר שנראה עקום

    Gm 

 ר והמועקהקמהש

   Cm                   Eb 

 משנים של צפייה לשמחה

        F          F4   F 

 באה המוסיקה

 

    Gm 

 מהגשמים שלא הותירו כלום

     Bb              F 

 נשכחה אהמלחמה של

     Gm 

 מצחוקך המצמרר

     Cm      Eb 

 והמבוכה

        F          F4   F 

 באה המוסיקה

 

   D      Gm6/D   D          Gm6/D 

 מהפחד לא להיפגע   מצורך עז לחיות

  D     D/F#  Gm6 

 ממה שהספקנו לנדוד

    D/A   Gm6/Bb 

 המגע      כרוןימז

        Bm  Bm/A 

 סיקה    באה המו

      G+7  F#m      D     Dadd9  D 

 באה המו    סיקה
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 יהודית רביץ  -  באה מאהבה
 מילים : יענקל'ה רוטבליט   לחן : יהודית רביץ

 

Em  C/E       Em   C/E 

 הליכתה        קצב 

Em  C/E     Badd4 

 בשמלתה        קמט

Am       

 הם שיגידו הם שיעידו

               Em  C/E  Em  C/E 

 האהבה      שדבק בה טעם

 

Em  C/E    B4 

 בשערה    עשב 

         Am 

 ושתי עיניה גם מספרות עליה

                   Em   C/E 

 שהיא באה מאהבה

 

Em  C/E       Em    C/E 

 של מבוכה    שמץ

Em  C/E     B 

 בחיוכה      קסם 

Am 

 שיסבירו הם את סודה יסגירוהם 

          Em  C/E   Em   C/E 

 מאהבה       שהיא באה

 

Em  C/E     Em   B 

 שהיא יפה     כמה

           Am 

 ורואים עליה אור על פניה נח

          B        Em 

 שהיא באה מאהבה

 

F             Em        B           Em 

 ובא ומשפתיה עולה שדה פורח ריח

F                 Em                B         Em 

 לטעום את טעם האהבה רוצה עוד פעם טעם

 

 Em  C/E  Em  C/Eמעבר : 

           Em  C/E  C#dim/E  C/E  C7 

 

Fm  C#/F       Fm   C#/F 

 הליכתה        קצב 

Fm  C#/F     Cadd4 

 בשמלתה        קמט

Bbm       

 שיגידו הם שיעידו הם

               Fm  C#/F  Fm  C#/F 

  האהבה      שדבק בה טעם

 

Fm  C#/F    C4 

 בשערה    עשב 

         Bbm 

 ושתי עיניה גם מספרות עליה

          C      Fm 

 שהיא באה מאהבה

 

F#           Fm        C           Fm 

 ומשפתיה עולה ובא שדה פורח ריח

F#               Fm                C         Fm 

 לטעום את טעם האהבה רוצה עוד פעם טעם

 

 Fm  C#/F  Fm  C#/Fמעבר : 

 

F#m  D/F#       F#m   D/F# 

 הליכתה        קצב 

F#m  D/F#     C#add4 

 בשמלתה        קמט

Bm       

 הם שיעידו הם שיגידו

               F#m  D/F#  F#m  D/F# 

  האהבה           שדבק בה טעם

 

F#m  D/F#    C# 

 בשערה       עשב 

         Bm 

 ושתי עיניה גם מספרות עליה

          C#      F#m 

 שהיא באה מאהבה

 

G           F#m        C#           F#m 

 ומשפתיה עולה ובא שדה פורח ריח

G               F#m                C#         F#m 

 לטעום את טעם האהבה עוד פעם רוצה טעם

 

Gm  Eb/G  Gm   Eb/G   Cm  D   Gm  

 קצב              אוווו
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 היהודים  -  רבאווי
 מילים : כותב השיר   לחן : מלחין

 

 Em    F |x 3 ||Em7  Fפתיחה : 

Em                 F   Em 

 אתה עוטף אותי בחום

  F           

 אני נרדמת

Em     F           Em       F 

 כמו הלב בלי הגיון אני נופלת

Em    F      

 אני שומרת אמונים

Em        F 

 אני נשמרת 

Em          F        Em             F 

 במקום לשכב עם אחרים אני נשארת

 

Em F       Em F     Em  F     Em F 

 רבאווי     רבאווי      רבאווי       רבאווי

 

 Em  F 3x| |Em7 Fמעבר :

 

Em      F           Em 

 אתה הורג אותי כל יום

           F 

 אני נקברת

Em       F               Em 

 אנ'לא מוצאת עצמי פתאום

            F 

 אנ'לא גומרת

Em       F           Em 

 אני קשורה כמו הכלבים

         F 

 אני נקשרת

Em         F           Em            F 

 במקום לשכב עם אחרים אני נשארת

 

            Em   F |x8 

 ...רפזמון: באווי

 

 Em F |x7מעבר : 

 

 Emסיום : 
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 ברי סחרוף  - באמונה עיוורת 
 לחן: ברי סחרוף   מילים: רמי פורטיס

 

 E    A    D    F#m    D    A    D    Aפתיחה : 

 

A                             D 

 עיוורת אני צועד על פי תהום באמונה

A                    E 

 כמו אבן מתגלגלת שעומדת במקום

D          Bm          F#m 

 אחכה לך עד החיוך האחרון

 

A                D 

 אולי אנחנו שנינו אנשים

A                    E 

 שמדברים בשפה של סימנים

D              Bm          F#m 

 קורא לך לגרש את השדיםאני 

 

Am                           C 

 כבר אין לי כוח הכל או כלום

Am                    E 

 הכל או כלום אני דועך

G  B/G  G    C  Dm   C               F 

 מחבק את הלילה בזרועותיי האוהבות

 

 E    A    D    F#m    D    A    D    A :מעבר

 

A                             D 

 היא חותכת מבפנים הבדידות חדה כמו תער 

A                    E 

 נשארו רק רסיסים מאהבה סוערת

D              Bm          F#m 

 אני קורא לך לגרש את השדים

 

A                       D 

 באמונה עיוורת אני צועד על פי תהום

A                    E 

 אבן מתגלגלת שעומדת במקוםכמו 

D          Bm          F#m 

 אחכה לך עד החיוך האחרון

 

Am                           C 

 כבר אין לי כוח הכל או כלום

Am                    E 

 הכל או כלום אני דועך

G  B/G  G    C  Dm   C               F 

 מחבק את הלילה בזרועותיי האוהבות

 

 E    A    D    F#m    D    A    D    A :סיום

        E    A    D    F#m    D    A    D    A 
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 מוקי  -באמת ומקרוב  
 מילים : מוקי   לחן : פילוני

 

 Bm  C#m  F#m  Bm  C#m  F#mפתיחה : 

 

      Bm                 C#m 

 מה החיים האלה בלי לאהוב

  F#m 

 ומקרובבאמת 

            Bm                        C#m 

 עד שלא יהיה ללב מקום בין הצלעות

       F#m                      Bm          C#m 

 עד לנחמה עד שיהיה נסבל לחיות

 

      F#m 

 אדם צריך לחיות בשביל אחרים

             Bm 

 לא רק בשביל עצמו 

                                 C#m 

 לחפש ולמצוא להתקרב ולבוא

       F#m                Bm 

 אבל האדם אין שלום בתוכו 

                                   C#m 

 ואיך ישיט את ידו לעוד שכמותו

      F#m                       Bm 

 בל יתחפר בשתיקתו אל יתחבא בה

          F#m                      Bm 

 אל לו לעצום עיניו להתמכר אליה

           Bm           C#m 

 לעמוד מנגד כשהאור גווע

      Bm 

 רק נמצא אבל לא נוגע

 

      Bm                 C#m 

 מה החיים האלה בלי לאהוב

  F#m 

 באמת ומקרוב

            Bm                        C#m 

 הצלעותעד שלא יהיה ללב מקום בין 

       F#m                      Bm          C#m 

 עד לנחמה עד שיהיה נסבל לחיות

 

Bm  C#m  F#m  Bm  C#m  F#m 

Bm  C#m  F#m  Bm  C#m  F#m 

 באמת ומקרוב                                               

 

      F#m                                  Bm 

 ט הזה שאין לו איך לצאתכל הזעם השק

  F#m                      Bm 

 מעוור מלראות ועוצר מלתת

               Bm 

 מה צריך לקרות כדי שנבין

               C#m  F#m   Bm 

 שאי אפשר יותר לשאת

          F#m                       Bm 

 את הבדידות הזו שרואים על הפנים

           F#m                                   Bm 

 כתובה בעיניים כתובה בעור חריצים עמוקים

               Bm              C#m 

 חתכים ,קורעת את הנפש חתכים

       Bm 

 בור גדול בבטן שכולנו מכסים

 

      Bm                 C#m 

 מה החיים האלה בלי לאהוב

  F#m 

 באמת ומקרוב

            Bm                        C#m 

 עד שלא יהיה ללב מקום בין הצלעות

       F#m                      Bm 

 עד לנחמה עד שיהיה נסבל לחיות

 

Bm  C#m  F#m  Bm  C#m  F#m 

Bm  C#m  F#m  Bm  C#m  F#m 

Bm  C#m  F#m  Bm  C#m  F#m 

Bm  C#m  F#m  Bm  C#m  F#m 

 

 באמת ומקרוב                                               
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 דודו טסה  -  קטבאת עם הש
 מילים ולחן: דודו טסה

 

 /  /  /  /  Gm  G#m  Amפתיחה : 

            Gm  G#m  Am  /  /  /  / 

            Gm  G#m 

 

Am          G      F           Em 

 רטובבאת עם השמש מצאת אותי 

         F    Cmaj7 E7 

 לא ישנתי שאחרי לילה של רע

Am       G      F       Em 

 יש לי מזכרת ממישהי ועוד

       F   Cmaj7  E7 

 לא התחברתי   שאיתן  מפלצות

 

Am                                  G 

 אלף או מליון חברים איזהלך יש 

Fmaj7          

 ולי מה יש

B                     C 

 לא שיש במה להתבייש

Am  7Am 

 אבל

F 

 חבר אחד

 

Am          G      F           Em 

 אותי נסער מצאת טבאת עם השק

         F    Cmaj7 E7 

 לילה של גשם לא ישנתי

Am       G      F       Em 

 יש לי מזכרת מהילד

          F   Cmaj7  E7 

 לא התחברתי ועוד מפלצות שאיתן

 

Am                                  G 

 אלף או מליון חברים איזהלך יש 

Fmaj7          

 ולי מה יש

B                     C 

 לא שיש במה להתבייש

Am  7Am 

 אבל

F 

 דחבר אח

 

Am          G      F           Em 

 באת עם השקר מצאת אותי תמים

 

 Gm  G#m  Amבסיום :            
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 רמי פורטיס  -בוקר של קטיפה  ב
 גירסה עברית: סמי בירנבך   מילים ולחן: לי הייזלווד

 

F#m   A               F#m 

 בבוקר של קטיפה כה ריק

F#m   A               F#m 

 אפתח עוד שער, אקשט

C#m                F#m 

 בוא אספר לך על פדרה

A               F#m 

 חיים שלמים מילאה

A               F#m 

 בשלל צבעים בפנים

F#m   A               F#m 

 בבוקר של קטיפה כה ריק

 

E            B 

 כל גבעה אלפי פרגים

E        B 

 רקפות ואירוסים

A         B 

 התבונן ואז תדע

A            B 

 הסתכל אך אל תידע

F# 

 פדרה זהו שמי

 

F#m   A               F#m 

 בבוקר של קטיפה כה ריק

F#m   A               F#m 

 אפתח עוד שער, אקשט

C#m                F#m 

 בוא אספר לך על פדרה

 

A               F#m 

 חיים שלמים מילאה

A               F#m 

 בשלל צבעים בפנים

F#m   A               F#m 

 ריק בבוקר של קטיפה כה

 

E            B 

 צליל וצבע ותנועה

E           B 

 סוד נגלה וגם נחבא

A       B 

 התבונן ואז תדע

A            B 

 הסתכל, אך אל תידע

F# 

 פדרה זהו שמי

 

F#m   A               F#m 

 בבוקר של קטיפה כה ריק

E            B 

 כל גבעה אלפי פרגים

F#m   A               F#m 

 אפתח עוד שער אקשט

E        B 

 רקפות ואירוסים

C#m                F#m 

 בוא אספר לך על פדרה

A         B 

 התבונן ואז תדע

A               F#m 

 חיים שלמים מילאה

A            B 

 אך אל תידע הסתכל

A               F#m 

 בשלל צבעים בפנים

F# 

 פדרה זהו שמי

F#m   A               F#m 

 בבוקר של קטיפה כה ריק
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 אביתר בנאי  -  בבית
 מילים ולחן : אביתר בנאי

 

 Gm  Gm+7  Gmפתיחה : 

 

Gm                    Gm+7 

 מרוב פנטזיות אין מציאות

Eb             Cm 

 יכפר עלי אושר לך

Gm                                D 

 אדומהית משי יקיבלת אותי בגופ

Eb                  Cm 

 וחזרת בוכה באוטובוס

 

G                   C 

 אני ודיאנה על הבמה

Gm                         A 

 עיניים גדולות תאוות חיים דולקת

Cm                    Em    Eb 

 עץ פלסטיק עלים בשלכת

 

 Gm  Gdim  Gm6  Gmמעבר : 

 

Gm      Gdim          D 

 בהרים של שלג על אופניים

Eb                              Cm 

 מכנסי צבא הדוקים היא מורידה

Gm      Gdim   Gm            D 

 אורות אדומים קסומים רחוק יש חופש

Eb     Eb6       Cm   D 

 הביתה ,חוזר הביתה

 

Gm   Gdim          D 

 אין ריצפה           בבית 

Eb             D+7 

 אני עומד על נייר

Eb                      Cm    D 

 אני עומד על נייר

 

G                   C 

 אני ודיאנה על הבמה

Gm                         A 

 עיניים גדולות תאוות חיים דולקת

Cm                    Em    Eb 

 עץ פלסטיק עלים בשלכת
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 אהוד בנאי  -  בגלגול אחר
 מילים ולחן : אהוד בנאי

 

 Am  Am/G  F#Ø  F+7פתיחה : 

            Am  Am/G  F#Ø  F+7 

 

Am         Am/G           F#Ø   F+7 

 הייתי צפרדע         בגלגול אחר 

Am             Am/G   F#Ø   F+7 

 מתגעגע         לנסיכה שנסעה

Am                Am/G   F#Ø           F+7 

 עד היום לא יודע           מה בעצם קרה 

Am                Am/G   F#Ø   F+7 

 ונוגע    לפעמים זה חוזר וחומק

 

Am        Am/G         F#Ø   F+7 

 רדפתי ציפור        בגלגול אחר

Am                Am/G       F#Ø   F+7 

 אך היא חמקה לי מעבר לים השחור

Am          Am/G   F#Ø             F+7 

 שאיש לא יעבור           מעבר לגבול

Am                    Am/G   F#Ø   F+7 

 היא לא השאירה מכתב לא הבטיחה לחזור

 

 Am  Am/G  F#Ø  F+7מעבר  : 

            Am  Am/G  F#Ø  F+7 

 

Am        Am/G      F#Ø      F+7 

 הייתי דג מעושן       בגלגול אחר

Am         Am/G   F#Ø   F+7 

 בים הזמן         הלכתי לאיבוד

Am         Am/G   F#Ø         F+7 

 בצוללת צהובה      ס עברו להביט

Am               Am/G     F#Ø   F+7  Am 

 זה אהבה        אמרו לי כל מה שאתה צריך 

 

 

 Am  Am/G  F#Ø  F+7מעבר  : 

            Am  Am/G  F#Ø  F+7 

 

Am       Am/G        F#Ø   F+7 

 בגלגול אחר לא הכל אני זוכר

Am   Am/G    F#Ø   F+7 

 הייתי מישהו אחר משהו אחר

Am   Am/G   F#Ø   F+7 

 שמאלני ימני ודו מיני

Am   Am/G   F#Ø   F+7 

 ואלמוני      איש פשוט

Am         Am/G   F#Ø         F+7 

 בצוללת צהובה      ס עברו להביט

Am               Am/G     F#Ø   F+7  Am 

 זה אהבה        אמרו לי כל מה שאתה צריך 

 

Am         Am/G           F#Ø   F+7 

 הייתי צפרדע         בגלגול אחר 

Am             Am/G   F#Ø   F+7 

 מתגעגע         לנסיכה שנסעה

Am                Am/G   F#Ø           F+7 

 עד היום לא יודע           מה בעצם קרה 

Am                Am/G   F#Ø   F+7 

 ונוגע    לפעמים זה חוזר וחומק

 

 Am  Am/G  F#Ø  F+7סיום  : 

           Am  Am/G  F#Ø  F+7 
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 שלומי שבת  -  בגלל הרוח
 לחן: לאה שבת   מילים: מיכה שטרית

 

C 

 יהיה מה שיהיה

Dm7       Em7 

 אני עוד אשנה

F               G7       C  G7 

 אני אגשים את חלומי

  C 

 נושאי בשורה רעה

Dm7       Em7 

 מכות או עוד גזירה

F              G    Am 

 לא ישנו את מהותי

 

F           G       C          F 

 אני את והאל שלצידי עוד ננצח

Dm7       G         C          F9 

 לא בגלל הכוח רק בגלל הרוח 

F9    Dm7      G 

 הנושבת בגבי

 

     Am          F 

 רק בגלל הרוח

Dm7            G 

 בתוכי במוחי בנשמתי

     Am          F 

 רק בגלל הרוח

Dm7            G  C 

 בתוכי בדמי בנשמתי

 

C 

 את שיש לי להגיד 

Dm7       Em7 

 אני עוד אצרח

F               G7       C  G7 

 אפילו בירח ישמעו

  C 

 מי שיגיד לא כך

Dm7       Em7 

 אותו לא אשכח

F              G    Am 

 יבוא היום אוכיח צדקתי

 

F           G       C          F 

 אני את והאל שלצידי עוד ננצח

Dm7       G         C          F9 

 רוח לא בגלל הכוח רק בגלל ה

F9    Dm7      G 

 הנושבת בגבי

 

     Am          F 

 רק בגלל הרוח

Dm7            G 

 בתוכי במוחי בנשמתי

     Am          F 

 רק בגלל הרוח

Dm7            G  C 

 בתוכי בדמי בנשמתי
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 אריק איינשטיין  -בגללך  
 לחן: ארקדי דוכין   מילים: מיכה שטרית

 

Em    B    Em7 

 קוסם שולף שפן

        C 

 מלצר שעורך שולחן כמו

D 

 אותך אוהב אותך אוהב

Em 

 אוהב אותך

 

Em          B    Em7 

 כמתאבד שקופץ ממגדל

            C 

 כמו אסטרונאוט אבוד בחלל 

D 

 אותך אוהב אותך אוהב

Em 

 אוהב אותך

 

Em            B    Em7 

 כמו קוסם ששולף שפן

        C 

 כמו מלצר שעורך שולחן

D 

 אותך אוהב אותך אוהב

Em 

 אוהב אותך

 

Em          B    Em7 

 מאבד את שיווי המשקל

               C 

 מאבד את עצמי ובכלל

D 

 אותך אוהב אותך אוהב

Em 

 אוהב אותך

 

Am 

 בגללך לילה לא לילה 

Em 

 איך בגללך אני למטה למעלה

B7         B                  Em 

 איך בגללך כלום לא הולך
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 ארגוב זהר  -  בדד
 לחן: עוזי מלמד   מילים: עמשי לוין

 

Am                   G 

 יןאבדד במשעול אל ה

Am                   G 

 בדד בנתיב ללא כלום

C                    G      E 

 בדד עם הזמן הבורח

          F  Dm                   E 

 להציב את הגבול הזמן לא שוכח

 

Am                   G 

 בדד בלי כף יד מלטפת

Am                   G 

 בדד ללא שכם ידיד

C                    G      E 

 לא לדעת בדד כמה טוב

          F  Dm                   E 

 בידו של אחר  שידך כבר נוגעת

 

Am              Em 

 בדד אלך גם תפילה אין לי

Dm         F                          E 

 בלי עתיד בלי תקווה בלי חלום בדד

 

Am                   G 

 בדד כמו השמש אנדודה

Am                   G 

 הלוהט בדד במדבר

C                          G      E 

 בדד גם דמעות הן רק הבל

                 F  Dm                         E 

 אימי שיר מזמור של  שיר מזמור אין לסדר

 

Am              Em 

 בדד אלך גם תפילה אין לי

Dm         F                          E 

 בלי עתיד בלי תקווה בלי חלום בדד
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 טאטו  -בדידותי  
 לחן: יובל מסנר   מילים: ערן צור

 

 +Em    Em    A    B5פתיחה:

Em              Em    A    B5+ 

 דה דה די די די דה          

 

Em    Em    A    B5+ 

 בדידותי במיטה היא שוכבת

Em    Em    A    B5+ 

 הכלבה זו החיה בבטן

Em    Em    A    B5+ 

 מסבירה לי פניה, פושקת רגליה

C      D      E       E 

 עכשיו בוא, עכשיו היא שותקת

 

E    E    A    B 

 אז אני כאן האיש והיא האישה

E    E    A    B 

 כשאני מקשקש היא תמיד מקשיבה

C#m    F#    C#m      C#m 

 בלילה חוזר, היא תהא מחכה

Am    B5+ 

 בדידותי במיטה היא שוכבת

 

Em    Em    A    B5+ 

 דה דה די די די דה 

Em    Em    A    B5+ 

 בדידותי במיטה

 

Em    Em    A    B5+ 

 פעם ניסיתי לברוח

Em    Em    A    B5+ 

 והיא אחרי, מתחתי מעלי

Em    Em    A    B5+ 

 יפה מתמיד מחייכת אלי

C      D      E       E 

 עכשיו בוא, עכשיו היא שותקת

 

E    E    A    B 

 אז אני כאן האיש והיא האישה

E    E    A    B 

 כשאני מקשקש היא תמיד מקשיבה

C#m    F#    C#m      C#m 

 בלילה חוזר, היא תהא מחכה

Am    B5+    

 בדידותי במיטה היא שוכבת

 

Em    Em    A    B5+ 

 דה דה די די די דה

Em    Em    A    B5+ 

 בדידותי במיטה

 

Em6   Em5+   Em6   Em5+ 

 בדידותי ברחוב                                      

Em6   Em5+   Em6   A   B 

 אסור לחשוב על זה, כל כך קרוב

 

Em    Em    A    B5+ 

 דה דה די די די דה

Em    Em    A    B5+ 

 דה דה די די די דה

 

Em    Em    A    B5+ 

 בדידותי במיטה היא שוכבת

Em    Em    A    B5+ 

 הכלבה זו החיה בבטן

Em    Em    A    B5+ 

 מסבירה לי פניה, פושקת רגליה

C      D      E       E 

 עכשיו בוא, עכשיו היא שותקת

 

E    E    A    B 

 אז אני כאן האיש והיא האישה

E    E    A    B 

 כשאני מקשקש היא תמיד מקשיבה

C#m    F#    C#m      C#m 

 מחכהבלילה חוזר, היא תהא 

Am    B5+ 

 בדידותי במיטה היא שוכבת
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 ישראל בר און  -בדיוק כמו פעם  
 מילים ולחן : ישראל בר און

 

 #B  B/A  E   G Fפתיחה : 

            B  B/A  E  F#add4 

 

B                B/A        E                  G   F# 

 אני עדיין קם בבוקר ושותה קפה עם שתיים סוכר

B                 B/A         E   F#add4 

 אני עדיין ישן בלילה על כרית ומיטה

B                B/A 

 נכון שזה לא בחדר שבו

E                       G   F# 

 הייתי רגיל עד עכשיו להיות

B         B/A       E          G     F#add4 

 יותר טוב לי ,פחות או יותר אבל זה בחדר בו

 

 B  B/A  E  F#4מעבר : 

 

B                B/A 

 אני עדיין קם בבוקר

E                                    G   F# 

 ואוכל פרוסה של לחם עם גבינה לבנה

        B            B/A    E    F#4 

 אני עדיין שותה מים לרוויה

B                  B/A 

 י המצבנכון שעכשיו על פ

E                     G     F# 

 לואני זה שצריך לדאוג להכ

B     B/A 

 אבל טוב שזה ככה

E                      G  F#add4 

 אחרת לא הייתי יכול להמשיך הלאה 

 

       B 

 אז נרים כוס יין 

G      A       B              G    A 

 לחיי חיים בריאים יותר

       B 

 אז נרים כוס יין 

G      A       B              E   F# 

 לחיי חיים אמיתיים יותר

 

B                    B/A             E 

 והולך לעבוד ומתחזק את עצמי אז אני עדיין קם

G          F# 

 בכבוד ,בכבוד

B              B/A                        E   F#add4 

 פול יותר מדי למטהלישלא  אני משתדל

 

B                    B/A 

 נכון שלתלוש יש כרגע ביקוש

E                     G   F# 

 יותר משמעותי בחיים שלי 

B         B/A           E         G     F#add4 

 נראה לי כנראה ליאאבל זה מקובל וזה נורמ

 

       B 

 אז נרים כוס יין 

G      A       B              G    A 

 לחיי חיים בריאים יותר

       B 

 אז נרים כוס יין 

G      A       B              E   F# 

 לחיי חיים אמיתיים יותר

 

B                B/A 

 אני עדיין שר ומנגן בלילות

E                       G   F# 

 עושה לעצמי כל מיני מנגינות

B                 B/A               E   F#add4 

 אני עדיין שר ומנגן בדיוק כמו פעם

B                        B/A 

 החיים לא נעצרו הם רק הסתובבו

E                                G      F# 

 מן הקצה אל הקצה אל הקצה

B         B/A        E     F#add4 

 אבל ככל הנראה נראה לי שאני מרוצה

 

 B  B/A  E  F#add4:  מעבר

 

       B 

 אז נרים כוס יין 

G      A       B              G    A 

 לחיי חיים בריאים יותר

       B 

 אז נרים כוס יין 

G      A       B 

 לחיי חיים אמיתיים יותר

 

      G         A      G     A 

 אז נרים כוס יין ונשתה לחיים

G       A                   B 

 לחיי החיים החדשים שליונשתה 
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 רמי פורטיס ושלומי ברכה  -בדיוק עכשיו  
 מילים ולחן : רמי פורטיס ושלומי ברכה

 

 #C#  Fm/C  B  Fסיום  : 

           C#  Fm/C  B  F# 

 

C#            Fm/C 

 אמרת לי רק שקר בדיוק עכשיו

B                     F# 

 וקשה לך לזכוראמרת 

C#           Fm/C 

 שנינו על חבל והנה עכשיו

B                    F# 

 חוזרים ונופלים לאחור

 B        C#     A     B 

 בדיוק עכשיו

 

C#             Fm/C 

 דיברנו על צדק בדיוק עכשיו

B                F# 

 ואת מדידה בי בקור

C#           Fm/C 

 מצוירת ילדה והנה עכשיו

B                   F# 

 צובעת ת'עולם בשחור

B         C#     B 

 בדיוק עכשיו

 

E 

 תמחקי את הדמעות

E                  G#m 

 מהפנים העצובות שלך

    F#             F#(4-3) 

 זה לא מסתדר

E 

 גם אם תברחי רחוק

E                  G#m 

 הכאב ישיג אותך לאט

 F#             F#(4-3) 

 והוא מתקרב

E           F#/C#      C#    A   B 

 בדיוק עכשיו והנה זה בא

 

 #C#  Fm/C  B  Fמעבר : 

           C#  Fm/C  B  F# 

 

C#            Fm/C 

 אנחנו בסרט בדיוק עכשיו

B                  F# 

 רבים מי יהיה הגיבור

C#             Fm/C 

 מותחים את החבל והנה עכשיו

B                     F# 

 חוזרים ונופלים לאחור

C#                     C#/C 

 למעלה, ואת רוצה למעלה

B                     F# 

 למעלה עד קצה העולם

C#                        C#/C 

 למעלה, כן את רוצה למעלה

B                     F# 

 למעלה עד קצה העולם

 

E 

 תמחקי את הדמעות

E                  G#m 

 מהפנים העצובות שלך

    F#             F#(4-3) 

 זה לא מסתדר

E 

 גם אם תברחי רחוק

E                  G#m 

 הכאב ישיג אותך לאט

 F#             F#(4-3) 

 והוא מתקרב

E           F#/C#      C#    A   B 

 בדיוק עכשיו והנה זה בא

 

 #C#  Fm/C  B  Fמעבר : 

           C#  Fm/C  B  F# 

 

C#   Fm/C        B                  F# 

 למעלה עד קצה העולם, למעלה, למעלה

 כן את רוצה

C#   Fm/C        B                  F# 

 םלמעלה עד קצה העול, למעלה, למעלה

 

 #C#  Fm/C  B  Fסיום : 
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 אריאל זילבר  -בדיעבד  
 דני סנדרסון: ולחן מילים

 

Am  C  D  Am 

 

    Am 

  המטוס בחמש יוצא, הכרטיס מול עיני הניפה

      D           Em            D          Am 

  או לעולם לא נתראה או שבאת איתי הפעם

    Am 

  מנסה קצת להתעכב אז ביקשתי ממנה רגע

      D           Em        F 

  ההולך ומתקרב הרעםמתעלם מכדור 

 

D          G        Am  F    G       C 

  מהדלת יצאה,     כמו סופה אה וואלה   

D         Am      D        Am 

  פועל ממש מיד, לו היה לי שכל

 G          Em       Am 

  בדיעבד הייתי על הג'מבו

 

       D            Am            D               Am 

   נשארת איתי( בדיעבד, )לו רק פעלתי (בדיעבד)

      G           Em        D           Am 

  לא היה פוקד אותי בדיעבד גם כל הקטע

 

Am  C  D  Am 

 

        Am 

  כביש החוף מאוחר בליל, שימו פריז על שנה אחרי כן

   D            Em    D            Am 

  ואני ת'עצמי שואל מהרדיו שיר בוקע

        Am 

  איך נטשה בלי לומר שלום מבלי לשובה היאאיך הלכה 

     D              Em     F 

  ואני בתוך חלום הרמזור מתנפנף ברוח

 

D          G    Am  F       G        C 

  המכונית נמחקה,     תאונה אה וואלה   

 D           Am    D         Am 

  ואת אשתי ליד היה לי אוטוהיום 

      G         Em        Am 

  בדיעבד אם הייתי על הג'מבו

 

       D            Am            D               Am 

   נשארת איתי( בדיעבד, )לו רק פעלתי (בדיעבד)

      G           Em        D           Am 

  אותילא היה פוקד  בדיעבד גם כל הקטע

 

 

 

(Am  C  D  Am)x2 

 

       Am 

  אמרו לי תלך לשמאל, הם אמרו לי תלך ימינה

    D          Em      D          Am 

  אמרו לך על גדול, אמרו לך על צנוע

 

D          G     Am  F    G         C 

  הגורל לא חבר,    מסתבר אה וואלה   

D          Am   D        Am 

  שכאן בטוח באופן מחודדמה 

   G         Em      Am 

  בדיעבד כולם פה גאונים

 

       D             Am           D            Am 

  כה חולמני (בדיעבד, )אם לא הייתי (בדיעבד)

      G           Em        D           Am 

  לא היה פוקד אותי בדיעבד גם כל הקטע

       D            Am            D               Am 

   נשארת איתי( בדיעבד, )לו רק פעלתי (בדיעבד)

      G           Em        D           Am 

  לא היה פוקד אותי בדיעבד גם כל הקטע

 

Am  C  D  Am 

 

Am 

  כלום לא חלמתי      

C 

  לו רק פעלתי   

D 

  לבד נשארתי   

Am 

 בדיעבד      

 

(Am  C  D  Am)x2 
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 פבלו רוזנברג  -בדמעות שאת בוכה  
 מילים ולחן: פבלו רוזנברג

 

 Am   6C   Dm   E          Am    6C         E 

 ולפעמים אנחנו זרים ובודדים עם כל האהבה

Am  6C        Dm   E         Am    6C         E 

 זקוקה לנדבההיא לבדה היא בטח כמו קבצן בפתח 

Am    C    Dm   7-5Dm 

 אם בשמה תצליחי להציל אותנו

7Dm               C 

 בידך אפקיד רוחי

 

F     E           Am 

 בדמעות שאת בוכה

F     E           Am  

 גם אני בוכה איתך

F     E           Am 

 בדמעות שאת בוכה

F                 Am 

 גם אני בוכה איתך

 

Am 6C  Dm   E       Am    6C         E 

 ולפעמים אנחנו כלים ונשרפים בחום האהבה

Am   6C  Dm   E          Am    6C         

 והיא כהרף עין מוצאת לאן ללכת אף פעם לא 

E 

 תשבע

Am    C    Dm   7-5Dm 

 אם בשמה תתני לי להציל אותנו

7Dm               C  

 אנסה בכל כוחי

 

F     E           Am 

 בדמעות שאת בוכה

F     E           Am 

 גם אני בוכה איתך

F     E           Am 

 בדמעות שאת בוכה

F                Am 

 גם אני בוכה איתך
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 החברים של נטאשה  -בדקה אחת שפויה  
 מילים ולחן : מיכה שטרית

 

 Em  E2  C+7/E  Bmפתיחה : 

            Em  E2  C+7/E  Bm 

 

Em            E2              C+7/E 

 בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות

               Bm 

 את אוניות הצער טובעות

Em             E2          C+7/E    Bm 

 בים גדול של תקוות קטנות ויין

Em            E2              C+7/E 

 בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות

             Bm 

 מלאכים בשמי העיר הזאת

Em          E2        C+7/E      Bm 

 אלוהים לא מוותר עלינו עדיין

 

Em               E2     C+7/E  Bm 

 על הברכיים    אז מה בינתיים

Em             E2       C+7/E  Bm 

 קרוב לאדמה רחוק מהשמיים

Em            E2  C+7/E    Bm 

 בינתיים      צמוד אלייך

 

Em            E2              C+7/E 

 בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות

             Bm(add11) 

 את אוניות הצער טובעות

Em             E2          C+7/E  Bm(add11) 

 בים גדול של תקוות קטנות ויין

Em            E2              C+7/E 

 בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות

             Bm(add11) 

 מלאכים בשמי העיר הזאת

Em          E2        C+7/E   Bm(add11) 

 אלוהים לא מוותר עלינו עדיין

 

Em               E2     C+7/E  Bm 

 על הברכיים    אז מה בינתיים

Em             E2       C+7/E  Bm 

 קרוב לאדמה רחוק מהשמיים

Em            E2  C+7/E  Bm 

 בינתיים      צמוד אלייך
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 דני רובס  -  בדרך אל האושר
 מילים ולחן: דני רובס

 

(D  D  F  C/E  D  D  F  G)x2 

 

          D                   F    C/E  D  F-G 

  לא הם לא צעירים, הם ביחד כבר המון

          D 

 היא איבדה את האור

         F     C/E  D  F-G 

  יון-הוא איבד את הדמ

     Bb                   F 

  לפעמים במטבח דרך כוס קפה

      Em7                  A 

  היא חושבת שהוא עדיין די יפה

        D                     F   C/E  D  F-G 

  הוא נזכר איך נגעה בו בלילה הראשון

   Bb           F 

 בעיניה זורח מבט אחר

       Em7                 A/C# 

  הוא כמעט אומר לה, אבל מוותר

       D                      F C/E  D 

  רון - היא עדיין חידה, הוא אולי הפת

 

   Em7                  D 

 ובחלון, כמעט עולה הבוקר

          Em7                             Bb 

  וביניהם בעולםכל כך הרבה בדידות יש 

        Em7                  D 

  רק התקווה תעיר אותם בחושך

           Em7             

  הם לא יודעים, הם לא ידעו אף פעם

     Bb       A                  D 

  בדרך אל האושר ,אם השער נפתח

 

(D  D  F  C/E  D  D  F  G)x2 

 

 

 

 

 

    D                F    C/E    D  F-G 

  במקום אחר מחלקים דירה צנועה

       D 

 הוא בחור פשוט

         F        C/E    D  F-G 

  אה - תה כבר נשויהיא הי

     Bb                    F 

 לפעמים כשהוא ער וגופו דרוך

       Em7               A 

  הוא שומע אותה בחדר הסמוך

        D                   F  C/E    D  F-G 

  תה כלואה-היא רוצה אותו, היא במיט

   Bb           F 

 בעיניה זורח מבט כחול

      Em7              A/C# 

  הוא רוצה לחבק אותה ולא יכול

          D                 F      C/E  D 

 עה - הם קרובים כל כך במרחק של נגי

 

     Em7                   D 

 אז בחלון, כמעט עולה הבוקר

          Em7                             Bb 

  וביניהם כל כך הרבה בדידות יש בעולם

        Em7                  D 

  רק התקווה תעיר אותם בחושך

           Em7             

  הם לא יודעים, הם לא ידעו אף פעם

     Bb       A                  D    F-C/E 

  בדרך אל האושר ,אם השער נפתח

D    F        G    D     F-C/E 

 בדרך אל האושר         

D    F        G    D         F-C/E 

 בדרך אל האווווושר         

D         F         G    D         F-C/E 

 שר -)אוווווו( בדרך אל האווווו    

D  F-G      Em7 - Em7 - Bb - A 

 )אווו(         

 

 

 

 

 

     D              F    C/E  D  F-G 

  כי אני מאמין שהשער לא סגור

     D                  F    C/E  D  F-G 

  לגור גם אני לא פשוט וקשה איתי 

     Bb                  F 

  גם אני לפעמים לא מעז לומר

 Em7                   A 

  ובוער מכל מה שבתוכי נשאר

     D                   F  C/E     D  F-G 

  ובמקום לחשוף גם אני עובר על יד

     Bb                 F 

  אבל אז בעינייך יש אור חדש

Em7              A/C# 

  וכמו בכישוף שוב אני נכבש

      D                   F      C/E D 

  דאת יודעת אותי את קוראת אותי מי

 

     Em7                   D 

 אז בחלון, כמעט עולה הבוקר

          Em7                             Bb 

  ובתוכי כל כך הרבה בדידות יש בעולם

        Em7                 D 

  בחושך ירק התקווה תעיר אות

     Em7                             Bb     A 

  אני רואה, אני שומע חריקה של שער נפתח

                D 

 ...בדרך אל ה

F-C/E        D       F      G 

 בדרך אל האושר )אוווו  המממ(   

D  D  F-C/E  D  D 

F        G   D    F-C/E  D 

 בדרך אל האושר  

F        G Em7   Em7 

 בדרך אל האושר  

Bb      A                D  F-C/E 

 שער נפתח, בדרך אלי   )אושר( 

          D     F         G          

 בדרך אלייך,    בדרך אל האושר

Em7  Em7  Bb  A 

 

(D  D  F  C/E  D  D  F  G )Fade 

Out 
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 משינה  -  בדרך אל הים
 מילים ולחן: שלומי ברכה

 

Dm 

 אחד יש איזה מן סימפטוםבכל 

Bb 

 שלא בולט באופן ממשי

Dm 

 וגם אני בתוך עצמי פתאום

Bb                           A 

 מקשיב למסתרי קולות נפשי

 

Dm 

 בכל אחד יש מטורף חבוי

Bb 

 שמתגלה ולעיתים נחבט

Dm 

 בעולם שלך אני שבוי

Bb                    A 

 בעולם שלי למי איכפת

 

Dm               Gm 

 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm                                  Dm 

 בתחבורה הציבורית נוסע אל הים

Dm               Gm 

 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm                                  Dm 

 אני שוכח את עצמי בדרך אל הים

 

Dm 

 שלוםכולם אומרים מחר יבוא 

Bb 

 אבל עלינו כבר הקיץ הקץ

Dm 

 ועד שיפתחו את השסתום

Bb                           A 

 אני יורד לים להתרחץ

 

Dm 

 עכשיו אני בגובה פני הים

Bb 

 רואה אותך בכל מיני גדלים

Dm 

 ומשתומם היכן היו כולם

Bb                           A 

 כשאלוהים המציא את הכללים

 

Dm               Gm 

 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm                                  Dm 

 בתחבורה הציבורית נוסע אל הים

Dm               Gm 

 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm                                  Dm 

 אני שוכח את עצמי בדרך אל הים

 

Dm               Gm 

 חיפשתי השראה  עצמיפתאום מיציתי את 

Gm                                  Dm 

 מביט בי במראה כל כך הופתעת לראות אותי

Dm               Gm 

 חזרתי מהים עברתי בסביבה

Gm                                  Dm 

 רק רציתי להגיד שהיית אלי טובה

 

Dm               Gm 

 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm                                  Dm 

 בתחבורה הציבורית נוסע אל הים

Dm               Gm 

 רק אני ואנוכי נורמלי מכולם

Gm                                  Dm 

 אני שוכח את עצמי בדרך אל הים
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 שלמה יידוב  -בדרך אלייך  
 שלמה יידובמילים : יענקל'ה רוטבליט   לחן : 

 

B        E+7  A+7       G#m 

 נפשי אני הולך   אל שאהבה  

B           F#   Eb     G#m 

 את שאהבה נפשי לאהבה   

C#m               F#   B+7  Ab47/Eb 

 קרן אור שולח לי ירח מברך        

Em    A          D      C#m   F# 

 ובעלי האורן רוח נחה

 

B+7              E+7  A+7    G#m  

 בדרך העולה  מה קלות רגלי          

B    F#   Eb      G#m 

 יהיולבי עליז רוחי חופש

C#m               F#         B+7   Ab47/Eb 

 עוד מעט יאיר לי אור הנר בחלונך         

Em         A          D   B(4-3) 

 ואת ראשי המפויס אניח בחיקך

 

E  F#m7      G#m  G#m/C#   C#7 

 ואני הולך ולחן בשפתי       

F#m        B        F#m   B(4-3) 

 קרן אור שופעת לי וסהר בעיני

E  F#m7      G#m  G#m/C#   C#7 

 הטובה   ואני עולה בדרך       

F#m   F#m/B  Am  D7     G 

 לאהבה      ופני    אני הולך אלייך

 

G  C+7  F+7  Em  G  D  B/Eb  Em 

Am   D    G    E47/B  Cm  F  Bb  F# 

 

B+7              E+7  A+7    G#m  

 בדרך העולה  מה קלות רגלי          

B    F#   Eb      G#m 

 יהיולבי עליז רוחי חופש

C#m               F#         B+7   Ab47/Eb 

 עוד מעט יאיר לי אור הנר בחלונך         

Em         A          D   B(4-3) 

 ואת ראשי המפויס אניח בחיקך

 

 ואני הולך...

 

 G  C+7  F+7  F#(4-3)מעבר : 

 

B+7        E+7  A+7       G#m 

 נפשי אני הולך   אל שאהבה      
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 להקת הנח"ל  -  בהיאחזות הנח"ל בסיני
 מילים ולחן : נעמי שמר

 

Fm6 

 עיניהמון דברים יפים ראו  אחזות הנח"ל בסינייבה

        Bb7            Eb   Db                  Cm 

 וצמתה מוטלת על כתפה כמו למשל חיילת יחפה

Fm6 

 צולים דגים גדולים על גחלים ובחצר היו החיילים

          Bb    Bb7      Eb  Db   Cm  G7   Cm 

 אחזות הנח"ל בסינייבה המון דברים יפים ראו עיני

 

Ab         Eb      Db    Cm 

 שם כל השרות והדליות והרינות

Bb     Eb          Fm       C#O   C7 

 תפסעו לאט בתוך שדרת קזוארינו

         F#O Fm    Eb  F#O 

 עם כל האור וכל הפנאי

Cm/G      G7 Cm    Fm6   Cm   Fm6 

 בעיני      אשר ראיתי

 

Fm(6-7) 

 את עיני אני ממש שפשפתי אחזות הנח"ל בסינייבה

Bb7                    Eb   Db 

 כשראיתי מעשה כשפים

          Cm       Ab+7  G7 

 ספרי שירה קטנים על מדפים

 

Fm(6-7) 

 כמו לפני שנות אלף בקיבוץ שירי רחל וכוכבים בחוץ

Bb7                       Eb   Db 

 אני ממש שפשפתי את עיני

Cm          G7     Cm 

 הנח"ל בסיניאחזות יבה

 

            Eb      Db     Cm 

 כל השרות והדליות והרינותכש

Bb     Eb          Fm       C#O   C7 

 תפסעו לאט בתוך שדרת קזוארינו

          F#O Fm    Eb  F#O 

 עם כל האור וכל הפנאי

 Cm/G       G7 Cm   Fm6   Cm   Fm6 

 בעיני        אשר ראיתי

 

Fm(6-7) 

 אני לא האמנתי לעיני אחזות הנח"ל בסינייבה

     Bb7              Eb   Cm    Fm    Ab      G7 

 את ארץ ישראל הישנה      כשפתאום פגשתי בפינה

     Cm     Bb       Eb   Cm Ab    G7       Cm 

 ה והנשכחתיוהיפהפי         את ארץ ישראל האבודה

    Cm     Bb         Eb  Cm  Ab   G7    Cm 

 כדי לתת ולא כדי לקחת   והיא כמו הושיטה את ידה

Bb        Bb7      Eb   Fm    Cm   G7      Cm 

 אחזות הנח"ל בסינייבה       ואני לא האמנתי לעיני

 

Ab         Eb      Db    Cm 

 כל השרות והדליות והרינות איך

Bb     Eb          Fm       C#O   C7 

 תט בתוך שדרת קזוארינופסעו לא

         F#O Fm     Eb  F#O 

       עם כל האור וכל הפנאי

Cm/G       G7  Cm   Fm6   Cm   Fm6 

 בעיני      אשר ראיתי

 

Fm(6-7) 

 המון דברים יפים ראו עיני אחזות הנח"ל בסינייבה

        Bb7              Eb     Cm 

 המון דברים יפים שבגללם

  Fm     Ab            G7 

 רציתי לחבק שם את כולם

Cm            Bb       Eb    Cm 

 ללחוש לפרצופים הנבוכים

          Ab     G7            Cm 

 הו מי יתנני במדבר מלון אורחים

          Ab     G7            Cm 

 הו מי יתנני במדבר מלון אורחים

 

            Eb      Db     Cm 

 כל השרות והדליות והרינותעם 

Bb     Eb          Fm       C#O   C7 

 תפסעו לאט בתוך שדרת קזוארינו

          F#O Fm    Eb  F#O 

 עם כל האור וכל הפנאי

 Cm/G       G7 Cm    G7       Cm 

 במו עיני         בעיני       אשר ראיתי
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 ריטה  ,  עברי לידר  -בוא  
 לחן: רמי קלינשטיין   פיגנבויםמילים: מירי 

 

#F      #C        B     #F 

 בוא נפזר את מסך הערפל

#F      #C        B     #F 

 בוא נעמוד באור ולא בצל

 

Ebm        B 

 עד מתי נמשיך לברוח

Ebm        #C 

 אל משחקים של כוח

#F      #C        B     #F 

 מותר לך לבכות לפעמים

#F      #C         B      #F 

 כשמשהו נשבר בך בפנים

 

Ebm           #C       B 

 ספר לי קצת על רגעי הפחד

               #C            B 

 קל הרבה יותר לפחד ביחד

 

#F              B              #F 

 וכשרוחות קרות יסערו בחוץ

B                 

 אשלח בך אש חמה

#F          B              #F 

 יום אחד אולי תפסיק לרוץ

#C                Ebm 

 בין הצללים בנשמה

 

#F      #C        B     #F 

 בוא נפזר את מסך הערפל

#F      #C        B     #F 

 בוא נעמוד באור ולא בצל

 

Ebm        B 

 עד מתי נמשיך לברוח

Ebm        #C 

 אל משחקים של כוח

#F      #C        B     #F 

 מותר לך לרעוד לפעמים

#F      #C         B      #F 

 כשמשהו נפלא קורה בפנים

 

Ebm           #C       B 

 אושרספר לי קצת על רגעי ה

               #C       B 

 עד שיעלה עלינו הבוקר

 

#F              B              #F 

 וכשרוחות קרות יסערו בחוץ

B                 

 אשלח בך אש חמה

#F          B              #F 

 יום אחד אולי תפסיק לרוץ

#C                Ebm 

 בין הצללים בנשמה

 

Ebm           #C       B 

 ספר לי קצת על רגעי הפחד

               #C            B 

 קל הרבה יותר לפחד ביחד
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 אהוד בנאי  -  בוא הביתה
 מילים ולחן : אהוד בנאי

 

        Dm 

 זה לא חושך לא אור

   Dm6/F            C  Em/B  F        Dm 

 איש ציפור    תה      זה הזמן לחזור בוא הבי

        Dm 

 זה לא חושך לא אור

   Dm6/F            C  Em/B  F        Dm 

 פוראיש צי    תה      זה הזמן לחזור בוא הבי

 

    Dm   Ddim Dm Ddim 

 עננים קירעימגדלור מהבהב 

C      C-5       C      C-5 

 שלושה כוכבים ספק חשיכה

Bb     Bb-5  Bb/D                  Dm 

 שטשת אזור דמדומיםותמונת הלווין מט

  Dm   Ddim   Dm Ddim 

 נוגעכבר אתה    בקצה הרקיע

C      C-5       C      C-5 

 קודקוד לציפור האם שומע

Bb        Bb-5 Bb/D   Bb-5/D       Dm 

 שמתגעגע      את מי    האם אתה בכלל זוכר 

 

        Dm 

 זה לא חושך לא אור

   Dm6/F            C  Em/B  F        Dm 

 איש ציפור    תה      זה הזמן לחזור בוא הבי

 

  Dm   Ddim Dm   Ddim 

 תריסיםחשמל מהבהב מבעד ל

C  C-5    C      C-5 

 שמיים סגולים ירח לבן

Bb     Bb-5 Bb/D   Bb-5/D   Dm 

 צל כנף מחליק ועובר על גגות בניינים

 

  Dm   Ddim   Dm Ddim 

 נוגעכבר אתה    בקצה הרקיע

C      C-5       C      C-5 

 קודקוד לציפור האם שומע

Bb        Bb-5 Bb/D   Bb-5/D  Dm 

 לאן אתה נוסע   האם אתה בכלל זוכר 

 

        Dm 

 זה לא חושך לא אור

   Dm6/F            C  Em/B  F        Dm 

 איש ציפור    תה      זה הזמן לחזור בוא הבי
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 של עידן רייכל הפרויקט  -בואי  
 מילים ולחן: עידן רייכל

 

Dm          Am 

 בואי תני לי יד ונלך

Bb                  F 

 אןאל תשאלי אותי ל

                           Gm 

 אל תשאלי אותי על אושר

           Dm                 Bb 

 אולי גם הוא יבוא כשהוא יבוא

         C 

 ירד עלינו כמו גשם

Dm    Am 

 בואי נתחבק ונלך

Bb                  F 

 יאל תשאלי אותי מת

                       Gm 

 אל תשאלי אותי על בית

         Dm 

 אל תבקשי ממני

             Bb                    C 

 זמן לא מחכה לא עוצר לא נשאר
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 ר קספרוקטומופע הארנבות של ד  -בואי דינה  
 מילים ולחן: אורן ברזילי ושי להב

 

 G  G  B  B  C  C  E  Dפתיחה : 

            G  G  F  G 

 

G             F  G             F 

 יש לך פה רך כמו שושנה

G        F  G           F 

 וחיוך של חצי הזמנה

B           C         D 

 משתנה אהבה לעולם

            G 

 אז מה איתך

 

 G  G  B  B  C  C  E  Dמעבר : 

          G  G  F  G 

 

G         F  G             F 

 אין לך כסף ואין לך זמן

G        F  G           F 

 לא סוגרת את הרוכסן

B           C       D 

 בעולם מזומן אהבה

            G 

 אז מה איתך

 

 G  G  B  B  C  C  E  Dמעבר : 

          G  G  F  G 

 

A             Bm 

 בואי דינה נצא מהבית

             C           D 

 העולם נחצה ת'כבישים בכל

 

 G  G  B  B  C  C  E  Dמעבר : 

          G  G  F  G 

 

G         F  G           F 

 יש לי אוטו גדול וארוך

G    F  G           F 

 תיכנסי ונגיע רחוק

B           C       D 

 אבל בעולם המתוק

            G 

 מה איתך אז

 

 G  G  B  B  C  C  E  Dמעבר : 

          G  G  F  G 

 

G         F  G           F 

 צאי לטבע תראי ציפורים

G    F  G           F 

 תנשמי את אוויר ההרים

B           C       D 

 הירוקים אהבה בשדות

            G 

 אז מה איתך

 

 G  G  B  B  C  C  E  Dמעבר : 

          G  G  F  G 

 

G         F  G           F 

 יש לי אוטו גדול וארוך

G    F  G           F 

 תיכנסי ונגיע רחוק

B           C       D 

 אבל בעולם המתוק

            G 

 מה איתך אז
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 ברי סחרוף  -  בואי הביתה
 מילים ולחן: ברי סחרוף

 

 Em   C  Bm:  פתיחה

 

Em           C             Bm 

 בואי הביתה נצא אל הבוסתן

Em           C             Bm 

 בואי הביתה לשבת מול הים

Em           C             Bm 

 בואי הביתה בשפתיים אדומות

Em           C             Bm 

 בואי הביתה לקטוף את הפירות

 

 Em   C  Bm:  מעבר

 

G 

 ואולי

B             C 

 זה רק חלום היה

 

Em           C             Bm 

 בואי הביתה ללבוש את המדים

Em           C             Bm 

 בואי הביתה לגמור ת' שיעורים

Em           C             Bm 

 בואי הביתה האוכל כבר מוכן

Em           C          Bm 

 בואי הביתה לאן תלכי לאן

 

G 

 ואולי

B             C 

 היה זה רק חלום
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 סטלה מאריס  -בואי כבר הביתה  
 לחן: ראובן שפירא וניק מילר   מילים: פבלו רוזנברג

 

 Am           F 

 שוב טיסה נוחתת

Am               F 

 עוד סיבה לבכות

G                       Dm 

 איך אפשר בשקט לחכות

  Am      Bb   G 

 שתחזרי

 

Am           F 

 פרידה סוחטת זאת

Am               F 

 שוב סופר דקות

G                       Dm 

 השתיקות הופכות לארוכות

Am                Bb   G 

 איך תזכרי

 

C     G          Am 

 היי בואי כבר הביתה

C       G 

 אין מקום אחר

C        G     Am 

 אין מקום אחר

G             F     Fm 

 הביתה בואי כבר

C        G     Am 

 אין מקום אחר

 

Am           F 

 עוד תקופה נגמרת

Am       F 

 מעכשיו לאן

G                Dm 

 בעינייך מת עכשיו הזמן

Am                  Bb   G 

 איך תזכרי

 

 היי בואי כבר הביתה
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 רן דנקר ועילי בוטנר  -בואי נעזוב  
 בוטנר   לחן : עילי בוטנרמילים : גלעד שגב ועילי 

 

 Em  G/D   C G/B   Am  Bm Emפתיחה : 

           Em  G/D   C G/B   Am  Bm Em 

 

Em 

 חשבת אם את אוהבת

C 

 חשבת אם את רוצה 

Em 

 אמרת שאת דואגת

C 

 שמשהו קרה

G               F#Ø    Em 

 היום הולכים להצגה שנייה

 

Em 

 אמרת שדי נמאס לך

C 

 והמצב קשה

Em 

 שנים את כבר לומדת

C 

 ומה יצא מזה

G        F#Ø      Em 

 צוחקת שנגמר לנו הזמן

A                       C 

 משהו קושר אותי לכאן

 

Em  G/D         C        G/B 

 בואי נעזוב כי מחשיך עוד מעט

Am        Bm      Em 

 ולשנינו השמש לא קמה

Em    G/D    C      G/B 

 כמה שאפשרוללכת ללכת 

Am     Bm         A 

 יש מי שדואג לנו שמה

C           D       Em 

 יש מי שדואג לנו שמה

 

Em 

 סיפרת שלא נשאר לך

C 

 כסף לבגדים

Em 

 על כמה שקשה לך 

C 

 שככה לא חיים

G             F#Ø    Em 

 רוצה דירה ממש ליד הים

 

Em 

 אמרת שאת אוהבת

C 

 אמרת שאת רוצה

Em 

 לא דואגתעכשיו כבר 

C 

 שמשהו קרה

G           F#Ø      Em 

 אז נתחבק ולא נאמר מילה

A                                C 

 בלב שלי כבר שטה לה תפילה

 

Em  G/D         C        G/B 

 בואי נעזוב כי מחשיך עוד מעט

Am        Bm      Em 

 ולשנינו השמש לא קמה

Em    G/D    C      G/B 

 ללכת כמה שאפשר וללכת

Am     Bm         A 

 יש מי שדואג לנו שמה

C           D       Em 

 יש מי שדואג לנו שמה
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 גידי גוב  -  בואי נשאר
 מילים : יעקב גלעד   לחן : יצחק קלפטר

 

 E  G#m  A  A6/Bפתיחה : 

            E  G#m  A  A6/B 

 

E   G#m   A   A6/B 

 כבר לילה בואי נשאר

E   G#m   A   A6/B 

 כבר לילה בואי נשאר

 

E    G#m    F#m 

 את ממילא מאחרת

A      D               G   F#m7   B7 

 אל תמציאי שום תירוץ

E     G#m        F#m 

 כי אם אין לך מה ללכת

A       B           E 

 אין לך כל סיבה לרוץ

 

   C#m         Bm 

 מכיוון שלא הספקנו שום דבר

F#m             A      AO 

 מה יקרה לך אם תלכי מחר

F#m7   B7      E    D 

 אנגלגל שיחה על הא וד

G            C+7  F#m   B7 

 אם תלכי את מפסידה

 

E     G#m    F#m 

 אבל מה יקרה אחר כך

A     D            G   F#m7   B7 

 את שואלת מן הסתם

E     G#m     F#m 

 מבטיחשום דבר אני 

A      B       E 

 את דואגת לחינם

 

   C#m       Bm 

 ון שלא קרה בינתיים כלוםומכי

F#m     A         AO 

 אל תמהרי כל כך לקום

F#m7  B7  E     D 

 הקפה רותח כבר שעה

G          C+7  F#m   B7 

 תהיי צמאה אם תלכי 

 

E   G#m   A   A6/B 

 כבר לילה בואי נשאר

E   G#m   A   A6/B 

 כבר לילה בואי נשאר

F#   A#m   B   B6/C# 

 נשאר  בואי   כבר לילה 

 

F#    A#m  G#m 

 את ממילא מאחרת

B      E               A   G#m7   C#7 

 אל תמציאי שום תירוץ

F#     A#m        G#m 

 כי אם אין לך מה ללכת

B       C#           F# 

 אין לך כל סיבה לרוץ

 

   D#m        C#m 

 מכיוון שלא הספקנו שום דבר

G#m            B       BO 

 מה יקרה לך אם תלכי מחר

BO   C#7      F#   E 

 אנגלגל שיחה על הא וד

A           D+7  G#m   C#7 

 אם תלכי את מפסידה

 

F#   A#m   B   B6/C# 

 נשאר  בואי   כבר לילה 

F#   A#m   B   B6/C# 

 נשאר  בואי   כבר לילה 

F#   A#m   B   B6/C# 

 נשאר  בואי   כבר לילה 

F#   A#m   B   B6/C# 

 נשאר  בואי   כבר לילה 

F#   A#m   B   B6/C# 

 נשאר  בואי   כבר לילה 

F#   A#m   B   B6/C# 

 נשאר  בואי   כבר לילה 

 

 #F#  A#m  B   B6/Cסיום : 

         F#  A#m  B   B6/C# 

         F#  A#m  B   B6/C# 

         F#  A#m  B   B6/C# 
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 אלון אוליארצ'יק  -בואי נתחבק  
 לחן: אלון אולארצ'יק   מילים: חנה גולדברג

 

          Asus4      Em7 

 אם קצת עצוב לך

    Bm7 

 רע וכואב

            G 

 אם את זקוקה לי

            Bm7  F#m 

 יש לך גבר אוהב

 

        Asus4    Em7 

 אם את שוכבת

Bm7 

 שם לבדך

            G 

 תני לי בחושך

            Bm7  F#m 

 לאחוז בידך

 

D      A        Em7 

 בואי נתחבק, נלך לאיבוד

          Bm7  F#m    G 

 בואי נתחבק בסלואו צמוד

D      A          Em7 

 בואי נתחבק, נלך לאיבוד

          Bm7  F#m    G 

 נתחבק בסלואו צמודבואי 

 

          Asus4      Em7 

 אם את רועדת

    Bm7 

 בלילה החם

            G 

 אם את פוחדת

            Bm7  F#m 

 שכל מה שטוב נעלם

 

        Asus4    Em7 

 בואי לגעת

Bm7 

 בואי אלי

            G 

 כן, את יודעת

            Bm7  F#m 

 אני ארקיד אותך לעולם

 

D      A        Em7 

 בואי נתחבק, נלך לאיבוד

          Bm7  F#m    G 

 בואי נתחבק בסלואו צמוד

D      A          Em7 

 בואי נתחבק, נלך לאיבוד

          Bm7  F#m    G 

 בואי נתחבק בסלואו צמוד
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 משינה  -בואי וניפול  
 שלומי ברכהלחן:    מילים: יובל בנאי ושלומי ברכה

 

Bb     Fm 

 בואי וניפול

Eb              C# 

 סגול אל תוך עולם

Bb     Fm 

 בואי ונשכב

Eb               Fm 

 אל מול אגם מוזהב

Bb     Fm 

 בואי נתעלס

Eb              C# 

 על עור של ברדלס

Bb     Fm 

 ונאהב בואי

Eb               Fm 

 תיקחי אותי עכשיו

 

Bb                   Fm 

 כשאת עושה לי אהבה

Bb            Fm 

 אני נשרף בלהבה

Bb        Cm        Bb 

 מתנפץ לרסיסים והירח

Cm              Bb         Fm 

 שאחר כך מתפזרים לכוכבים

 

Bb     Fm 

 בואי וניפול

Eb               C# 

 סגול אל תוך עולם

Bb     Fm 

 בואי ונצחק

Eb               Fm 

 על זמן ועל מרחק

Bb     Fm 

 בואי ונבכה

Eb              C# 

 אל מול נהר גואה

Bb     Fm 

 ונחלום בואי

Eb          Fm 

 שהאתמול היום

 

Bb                   Fm 

 כשאת עושה לי אהבה

Bb            Fm 

 אני נשרף בלהבה

Bb        Cm        Bb 

 מתנפץ לרסיסים והירח

Cm              Bb         Fm 

 שאחר כך מתפזרים לכוכבים
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 אביב גפן  -בוכה על הקבר  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Gm  D/F#  Bb/F  EØפתיחה : 

            Gm  D/F#  Bb/F  EØ 

 אווו

 

Gm          D/F#   Bb/F        EØ 

 וכבר את הולכת     לא עשית שום דבר 

Gm    D/F#   Bb/F         EØ 

 כשאת מחבקת        אני רק מאושר

Eb          F9(4-3) 

 ואוהב אותך תמיד

Gm9    F/A                Bb   Eb   F   Bb 

 אוווו     בוכה על הקבר של אמא שלי

 

Gm   D/F#    Bb/F                     EØ 

 כשהוא שיכור את חוזרת          ואבא שותה

Gm  D/F#  Bb/F           EØ 

 והשכנה מייללת         והכלב בוכה

Eb          F9(4-3) 

 ואוהב אותך תמיד

Gm9    F/A                Bb   Eb   F   Bb 

 אוווו     בוכה על הקבר של אמא שלי

 

 Gm  D/F#  Bb/F  EØמעבר : 

            Gm  D/F#  Bb/F  EØ 

 

Eb                 F9(4-3) 

 אני אדליק נר של נשמה

Gm9    F/A                Bb   Eb   F   Bb 

 אוווו     בוכה על הקבר של אמא שלי

 

Gm          D/F#   Bb/F        EØ 

 וכבר את הולכת     לא עשית שום דבר 

Gm    D/F#   Bb/F         EØ       Gm 

 כשאת מחבקת        אני רק מאושר
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 רמי פורטיס ושלומי ברכה  -בוסה נובה קטן  
 מילים ולחן : רמי פורטיס ושלומי ברכה

 

 D  Bm  F#m  Aפתיחה : 

            D  Bm  F#m  A 

 

D                     Bm 

 נוסע אלייך בתוך ספר ישן

F#m                 A 

 מביט בתמונות שדהו עם הזמן

D                     Bm 

 אני בטוקסידו ואת בלבן

F#m                    A 

 רוקדים ביחד בוסה נובה קטן

 

Em   Em/Eb    Em/D                A9 

 היה הרבה יותר נחמד                     ואת

Em      Em/Eb    Em/D               A9 

 היה הרבה יותר נחמדכן אז                      

 

D                        Bm 

 רק שנינו בימים של תקווהזוכר איך 

F#m                      A 

 הולכים לאיבוד בתוך ים השלווה

D              Bm 

 אני מסוחרר ואת מובילה

F#m                   A 

 רוקדים ביחד בוסה נובה קטנה

 

Em   Em/Eb    Em/D                A9 

 היה הרבה יותר נחמד                     ואת

Em      Em/Eb    Em/D               A9 

 היה הרבה יותר נחמדכן אז                      

 

D                   Bm           F#m    A 

 אנחנו זוהרים לנצח כוכבים נופלים

D                   Bm               G 

 אנחנו בוערים ואת כוכבים חולפים

Em    G            F#m 

 אל תבקשי שמיים     הו

Em    G            F#m     A 

 אל תקבלי יותר      הו 

 

 

 D  Bm  F#m  Aמעבר : 

           D  Bm  F#m  A 

 

D                     Bm 

 נוסע אלייך בתוך ספר ישן

F#m                  A 

 עם הזמן קפאומביט בתמונות ש

D                     Bm 

 ואת בלבן אני בטוקסידו

F#m                        A 

 בוסה נובה קטן עד הסוףרוקדים 

 

Em   Em/Eb    Em/D                A9 

 היה הרבה יותר נחמד                     ואת

Em      Em/Eb    Em/D               A9 

 היה הרבה יותר נחמדכן אז                      

 

D                   Bm           F#m    A 

 אנחנו זוהרים לנצח כוכבים נופלים

D                   Bm               G 

 אנחנו בוערים ואת כוכבים חולפים

Em    G            F#m 

 אל תבקשי שמיים     הו

Em    G            F#m     A 

 אל תקבלי יותר      הו 

D                   Bm           F#m    A 

 אנחנו זוהרים לנצח כוכבים נופלים

D                   Bm               G 

 אנחנו בוערים ואת כוכבים חולפים

Em    G            F#m 

 אל תבקשי שמיים     הו

Em    G            F#m     A 

 אוווו    אל תקבלי יותר      הו 

 

 D  Bm  F#m  Aמעבר : 

          D  Bm  G 

 

Em    G            F#m 

 אל תבקשי שמיים     הו

Em    G            F#m     A 

 אל תקבלי יותר      הו 

 

 D  Bm  F#m  Aסיום : 
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 אביב גפן  -  וקר טוב איראןב
 לחן: אביב גפן ומשה לוי   מילים: אביב גפן

 

Dm         Bb    A        Gm 

 בוקר טוב איראן השדרן מודיע

Dm         Bb    A        Gm 

 איך פחדנו שהיום הזה יגיע

Dm         Bb    A        Gm 

 כל האנשים התחילו להזיע

Dm         Bb    A            Bb 

 כשראו פתאום את החופש עף

 

F           Eb   Gm  Bb 

 בוקר טוב איראן כאן גרים אנחנו

F           Eb   Gm  Bb 

 כנראה שתקנובוקר טוב איראן 

F           Eb   Gm  Bb 

 בוקר טוב איראן כאן נחיה בפחד

F           Eb   Gm  Bb 

 בוקר טוב איראן כאן נמות ביחד

Dm              Bb   A   Gm 

 בוקר טוב איראן

 

Dm         Bb    A        Gm 

 ואלוהים בוכה כשהוא רואה אותנו

Dm         Bb    A        Gm 

 עשו בשמו מה הם עשו לנומה הם 

Dm         Bb    A        Gm 

 הרחובות ריקים מהחלומות שלנו

Dm         Bb    A            Bb 

 האם אתם זוכרים זה היה לנו ביד
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 אבטיפוס  -  בוקר טוב עולם
 מילים ולחן: שרון הולצמן

 

Em C      G          D      Em 

 הוא ייקח אותהמכונית מוכנה 

C            G       D              Em 

 לסיבוב בשכונה ויראה לה את הנוף

C            G       D            Em 

 פה ושם זה עוזר  אני לא משתנה

C            G       D 

 פה ושם היא תצחק

 

Em C      G          D      Em 

 פתאום הוא ישים את ידו על כתפה

C            G       D            Em 

 השמלה תתקמט היא תחשוב על הבית

C            G       D            Em 

 פה ושם זה עוזר  אני לא מוותר

C            G       D 

 פה ושם היא תצעק

 

Em    C       G 

 בוקר טוב עולם

         D         Em 

 יש ברבורים באגם

Em    C       G 

 בוקר טוב עולם

         D         Em 

 אני הולכת מכאן

Em    C       G 

 בוקר טוב עולם

         D    Am7     C  Am7   C 

 יש ברבורים באגם הזה  באגם הזה

 

Em C      G          D      Em 

 רחלי אשתו היא קוראת מחשבות

C            G       D              Em 

 בסדר הוא לא תמיד ככההיא אומרת זה 

C            G       D              Em 

 אבטיח הצבאי לבש את הדובון

C            G       D 

 וירד לרחוב

 

Em C      G          D      Em 

 הוא ירד לרחוב ואחר כך חזר

C            G       D            Em 

 הוא ידע מה הוא עושה כאן דלת נטרקת

C            G       D            Em 

 מכשיר השמיעה התקלקל 

C            G       D 

 בזמן הלא נכון

 

Em    C       G 

 בוקר טוב עולם

         D         Em 

 יש ברבורים באגם

Em    C       G 

 בוקר טוב עולם

         D         Em 

 אני הולכת מכאן

Em    C       G 

 עולםבוקר טוב 

         D    Am7     C  Am7   C 

 יש ברבורים באגם הזה  באגם הזה
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 יהודה פוליקר  -  בוקר יום ראשון
 מילים ולחן : סטברוס קויומדזיס   עברית : יעקב גלעד

 

 Gm  Cm  D  Cmפתיחה : 

             D     Eb  D  Gm 

            Gm  Cm  D  Cm 

             D     Eb  D  Gm 

 

Gm         Eb            D           Cm 

 שש וחצי שבע שמונה בוקר יום ראשון

                 D                          Gm 

 לא רוצה לשמוע רדיו לא לקרוא עיתון

Gm       Eb         D         Cm 

 עוד מעט עומד לרדת גשם שיטפון

Gm          D           Gm 

 לו יכולתי עכשיו רק לישון

 

Gm         Eb            D           Cm 

 לא רחוק מכאן נמשכת מלחמה פרועה

                 D                  Gm 

 יש רעב כבד באסיה אפריקה צמאה

Gm       Eb             D         Cm 

 אין על פני כדור הארץ חסד לרפואה

Gm        D           Gm 

 השעון מצלצל עוד שעה

 

 Gm  Cm  D  Cmמעבר : 

            D    Eb   D  Gm 

 

Gm     Eb            D           Cm 

 אלה שחלמו איתי על חופש ושירים

                    D                  Gm 

 זריםזאת שאהבה אותי כולם עכשיו 

Gm       Eb             D         Cm 

 אחד החליט לברוח גם הציפוריםכל 

Gm      D           Gm 

 ועלי השמיים שחורים

 

Gm     Eb              D           Cm 

 סביב ביתי חומה סוגרת כבר כמה שעות

                    D                  Gm 

 צליל שרשראות מתכת מנבא רעות

Gm       Eb             D         Cm 

 הזמן עצר מלכת שוב באות דמעותכאן 

Gm          D           Gm 

 לו יכולתי עכשיו לא לראות
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 תיסלם  -  בוקר של כיף
 מילים : יענקל'ה רוטבליט   לחן : יאיר ניצני

 

Am                              EbO 

 התמסר לרוח הבוקר גדולהענן ה

       Dm                                Am 

 וכמו נער צוחק הוא צהל כיוצא במחול

Am                                       EbO 

 שמש נגהה ופרעה לו תלתל בתסרוקת ןקר

       Dm                                Am 

 ונפרש כמו כנף והמריא להפליג בכחול

 

Am                                     EbO 

 יט זרועותיו להגיעמתהפך על גבו ומוש

 Dm(3-2)                               Am 

 אל כדור נעלם שממתין לו אי שם במרום

Am                                       EbO 

 שהרוח הדפה בתנופה שהדף הבל פיה

 Dm                            Am     F   E 

 שדאה ותעה ונפוג ונמוג מן החום

 

         F                                 D#dim/F# 

 איזה כיף שהיה לי הבוקר איזה בוקר של כיף

        F                                      Am 

 אח איזה בוקר בכיף איזה כיף על הבוקר

         F                                D#dim/F# 

 קראיזה כיף שהיה לי הבו איזה כיף הוא אמר

        F                F/E              Am 

 אח איזה בוקר בכיף איזה כיף על הבוקר

 

 Am  EbO  Dm  Amמעבר : 

 

Am                              EbO 

 הענן מעיניך דואה אל השמש ברוח

   Dm                                Am 

 ונפוג ונמוג והכול שוב נשטף בכחול

Am                           EbO 

 בליבי שניתר ושקע ונמלא געגוע

   Dm                           Am     F   E 

 במחול צאואני שוב כנער צוהל יו

 

         F                                D#dim/F# 

 איזה כיף שהיה לי הערב איזה ערב של כיף

        F                                      Am 

 אח איזה ערב בכיף איזה כיף על הערב

         F                                D#dim/F# 

 איזה כיף שהיה לי הערב איזה כיף הוא אמר

        F                F/E              Am 

 אח איזה ערב בכיף איזה כיף על הערב

 

Am                 EbO 

 מאוד עוד ועוד, אוהב אותך מאוד,עוד ועוד, 

Dm                          Am 

 עוד מאוד, עד מאוד, עוד ועוד

Am                 EbO 

 מאוד עוד ועוד, עוד ועוד, אוהב אותך מאוד,

Dm                          Am 

 עוד מאוד, עד מאוד, עוד ועוד

 

         F                                D#dim/F# 

 איזה כיף שהיה לי הבוקר איזה בוקר של כיף

        F                                      Am 

 אח איזה בוקר בכיף איזה כיף על הבוקר

         F                                D#dim/F# 

 איזה כיף שהיה לי הבוקר איזה כיף הוא אמר

        F                F/E              Am 

 אח איזה בוקר בכיף איזה כיף על הבוקר
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 נמרוד והבודדים  -בורח  
 מילים ולחן: נמרוד שיקלר

 

 C C G G C Cפתיחה : 

 

Am            C 

 לפעמים אני נראה עייף

C         G    F 

 וזה לא בגללך

Am            C 

 ולפעמים מהחיים פוחד

C      G    F   Em 

 בגללךונרגע 

 

Em/B                Am 

 אך לפעמים הלב שלי נשבר

G                F 

 ולכן מתחיל  לרעוד

Am                   C 

 ולפעמים יש לי צורך מוזר

G         F 

 לצאת ולנדוד

 

E          C 

 צורח בורח

F    G   Am     E 

 למקום שלא יציקו לי

E      C 

 צורח קורא לך

F     G    Am     E 

 שתבואי לחמם אותי

G 

 כשקר לי

 

Am                    C 

 אז אל תבכי הלילה כשאלך

C        G      F 

 כי זה לא בגללך

Am                     C 

 אחרי הכל בסוף תמיד חוזר

C         G         F   Em 

 להיות קרוב אל ליבך

 

 

Em/B                 Am 

 נשבראך לפעמים הלב שלי 

G                F 

 ולכן מתחיל  לרעוד

Am                   C 

 ולפעמים יש לי צורך מוזר

G         F 

 לצאת ולנדוד

 

E          C 

 צורח בורח

F    G   Am     E 

 למקום שלא יציקו לי

E      C 

 צורח קורא לך

F     G    Am     E 

 שתבואי לחמם אותי

 

 E  C F  G  Am   E  C F  G  Amמעבר : 

 

E          C 

 צורח בורח

F    G   Am     E 

 למקום שלא יציקו לי

E      C 

 צורח קורא לך

F     G    Am     E 

 שתבואי לחמם אותי

G 

 כשקר לי

 

Am            C 

 לפעמים אני נראה עייף

C         G    F 

 וזה לא בגללך
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 אריאל זילבר  -בחברה להגנת הטבע  
 מילים ולחן: שמוליק צ'יזיק

 

Am                                  C 

 לדני יש סימפטיה לנשים מבוגרות

Em        G    Em       G 

 משיכה פנימית משיכה מינית

Am                                    C 

 יושב לו באמבטיה מצייר על הקירות

Em       G    Em         G 

 קבוע דחף לא ידוע ממש מנהג

 

Am                         C 

 רינה הזמינה אותי לחדרה

Em           G      Em         G 

 זה בטח רציני -חשבתי לעצמי 

Am                              C 

 ידוע ומקובל בחברה אביה איש

Em             G     Em          G 

 לקבל איזה מינויאולי יש פה סיכוי 

 

  C 

 מזל אבל חבל איזה מן

 Am                             C 

 יושב על הספסל ליד הסופרסל

 

Am                      Em 

 רוצה להיות חבר של קבע

     Am          D7 

 הטבע בחברה להגנת

C 

 לשמור על החיות

   G                          Am Em 

 העולםשלאט נעלמות מן 

Am                      Em 

 רוצה להיות חבר של קבע

     Am          D7 

 הטבע בחברה להגנת

C 

 להשקות את הפרחים

    G                        Am   Em 

 לשתול כמה עצים כמו כולם
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 שרית חדד  -בחום של תל אביב  
 לחן: הנרי   מילים: עברי לידר

 

Am                                   F 

 פרחה במרצדס משנה את המקום שלה

            Am 

 בסדר החדש רואים את החיים

                   F 

 משקפיים על חצי פנים

         G 

 או עם מושבי העור

            E 

 בחום הזה של תל אביב

 

Am                                   F 

 רצדס רק שלא יתחילו להציקפרחה במ

      Am                                   F 

 מוציאה סיגריה מהתיק עם המשפט המחודד

         G 

 שעוד מהדהד בראש

              E 

 איך לא ידעתי מה ללבוש

        A          Dm      Dm7        G 

 למסיבה של הבחור עם השיער הצבעוני

         C                            F 

 היה בליין אבל עכשיו הוא רציני

         Dm                      Em 

 איש עסקים שעכשיו הוא טבעוני

  Am            G          A 

 ואולי הוא בשבילי לנשמה

 

     Dm      Dm7        G 

 גם מתוקים הם סוג של נחמה

         C                        F 

 רציתי לונדון וקיבלתי מלחמה

         Dm                  Em 

 תראה חבר הפחד לא עובר

              F         A 

 הוא רק הולך ובא הולך ובא

 

Am                             F 

 פרחה במרצדס נוסעת על כביש מהיר

            Am 

 אידיוט שמאותת בשבילפנסים כבויים ועוד 

F 

 להסתיר

         G 

 אוי מה אתם רוצים

      E 

 אנשים מסובכים

 

Am                                   F 

 ואתה נדבק לי אל היד קופץ מסביב

Am                                             F 

 כמה שערות על החזה בחום הזה של תל אביב

         G 

 לי מנוחה אוי תיתן

          E 

 יוצאת לבד ולא איתך

        A          Dm      Dm7        G 

 למסיבה של הבחור עם השיער הצבעוני

         C                            F 

 היה בליין אבל עכשיו הוא רציני

         Dm                      Em 

 איש עסקים שעכשיו הוא טבעוני

  Am            G          A 

 ואולי הוא בשבילי לנשמה

 

     Dm      Dm7        G 

 גם מתוקים הם סוג של נחמה

         C                        F 

 רציתי לונדון וקיבלתי מלחמה

         Dm                  Em 

 תראה חבר הפחד לא עובר

              F         A 

 הולך ובאהוא רק הולך ובא 

 

Am                              F              Am 

 פרחה במרצדס משנה את המקום שלה
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 אריאל זילבר  -  בטי בם
 מילים ולחן: אריאל זילבר

 

Am 

 כמו שערה על ראש קרח

                       C 

 כמו כלב בלילות ירח

                          Bm 

 כמו מסיבה שאיש לא בא

             E 

 יושבת בוכה

Am 

 הלכתי לבקש סליחה

 

C 

 בטי בטי בם

   Am        E 

 אוהבת את כולם

        Dm 

 אוהבת לבדה

             E 

 אוהבת אבודה

C 

 בטי בטי בם

  Am       E 

 נלך נלך לים

        Am     E         Dm 

 נשכב ביחד על החול החם

 

Am 

 כמו אחד שלא בטוח

                       C 

 היא כמו נוצה נוצה ברוח

                  Bm 

 הכל קונה, מאמינה

             E 

 וכל איש חשוב

Am 

 הלך הלך מבלי לשוב

 

C 

 בטי בטי בם

   Am        E 

 אוהבת את כולם

        Dm 

 אוהבת לבדה

             E 

 אוהבת אבודה

C 

 בטי בטי בם

  Am       E 

 נלך לים נלך

        Am     E         Dm 

 נשכב ביחד על החול החם

 

Am 

 אין שלום ואין כבר כוח

                           C 

 ואין כבר אין לאן לברוח

                          Bm 

 כמו בגלויות הכל שטויות

             E 

 ואין מה לומר

Am 

 אם לא היום אולי מחר

 

C 

 בטי בטי בם

   Am        E 

 אוהבת את כולם

        Dm 

 אוהבת לבדה

             E 

 אוהבת אבודה

 

C 

 בטי בטי בם

   Am        E 

 אוהבת את כולם

        Dm 

 אוהבת לבדה

             E 

 אוהבת אבודה

C 

 בטי בטי בם

  Am       E 

 נלך נלך לים

        Am     E         Dm 

 החםנשכב ביחד על החול 
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 כוורת  -ביום ובלילה  
 קונל מליסהלחן: דני סנדרסון ו   מילים: דני סנדרסון

 

(F  C  F  C)x4 

 

Cm7          F    Cm7      Bb4-Bb 

 אני במצב איום,       ביום ובלילה       

C               F      EbM7  Dm7  Gm7  C 

 ן - לישו   בלי     נרדם , מחכה לך למעלה   

Cm7             F    Cm7          Bb4-Bb 

  את לא מגלה רצון,       את לא מטלפנת      

C                F     EbM7 Dm7  Gm7  C 

 ן  -  אסו      ע   -  למנו, להביא לי תועלת   

 

9-Cm7 

 לא רצית לבוא אתמול           

Dm7           Gm7 

 אמרת שיש לך עניינים 

9-Cm7             Bb  Bb/D 

  בי  זה שאת פוגעת            

    F        D  G 

 זה צער בעלי חיים

 

Cm7          F    Cm7            Bb4-Bb 

 ענית שאת לא נמצאת      ,דפקתי בדלת       

C             F    EbM7  Dm7  Gm7   C 

 רט  -  לס      נו    -   קבע ,את בטח זוכרת  

Cm7          F    Cm7          Bb4 - Bb 

 שית שיהיה לך טובע      ,ילדה מסודרת      

C              F     EbM7 Dm7  Gm7  C 

 קב - יע  לך את     ויש    ,יש דבש בכוורת  

 

9-Cm7 

  כמה זמן אפשר לחלום          

Dm7           Gm7 

 ולא לגעת רק לראות

9-Cm7            Bb  Bb/D 

 שקט  המצפון שלך           

  F     D    G 

 שלי הולך מכות

 

 

Cm7  F  Cm7  Bb  C  F 

EbM7 - Dm7 - Gm7 - C - 

Cm7  F  Cm7  Bb  C  F 

EbM7 - Dm7 - Gm7 - C - 

 

9-Cm7 

 לא רצית לבוא אתמול           

Dm7           Gm7 

 אמרת שיש לך עניינים 

9-Cm7             Bb  Bb/D 

  בי  זה שאת פוגעת            

    F        D  G 

 זה צער בעלי חיים

 

Cm7          F    Cm7      Bb4-Bb 

 אני במצב איום,       ביום ובלילה       

C               F      EbM7  Dm7  Gm7  C 

 ן - לישו   בלי     נרדם , מחכה לך למעלה   

Cm7             F    Cm7          Bb4-Bb 

  את לא מגלה רצון,       את לא מטלפנת      

C                F     EbM7 Dm7  Gm7  C 

 ן  -  אסו      ע   -  למנו, להביא לי תועלת   

 

EbM7 - Dm7 - Gm7 - C 
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 רמי קליינשטיין  -ביום של הפצצה  
 לחן: רמי קלינשטיין   מילים: דן תורן

 

  // C G/B / Am7 Em/G / Fm7 F E  C/E / Dm / G4 / G Dm C G //פתיחה : 

 

Fm7                  Am7     G/B               C 

 על החלון עזוב עכשיו את השעון  שב איתי

G/B              G7               F        G7             C/G 

 שקט למטה ברחוב חבק אותי חזק וטוב

 

G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 

 ביום של הפצצה            ככה היא רוצה

 

// C G/B / F/A G Dm C G // 

 

Fm7                  Am7     G/B           C 

 בוא נצא מהארון ליום אחד של תאטרון

G/B       G7                   F       G7                     C/G 

 שחק אישה ואישנשכב בריינס על הכביש נ

 

G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 

 ביום של הפצצה             ככה היא רוצה

F/A            G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 

 ביום של הפצצה            ככה היא רוצה 

 

Dm     C/E             F       G         F/A        Bb 

 הגג מהצפון יורד ענןנשען על מעקה 

G   Fm7   C/G               E/Ab     D/F#     F       C/G            

 היא צודקת כמובן זה לא עוזר להיות מודאג

Fm7                  Am7         G/B         C 

 כן בטוח לא בטוח אל תהיה כל כך מתוח

G/B  C    G      F                      Am         G                 C/G 

 בוא נצא לגנוב אופנוע נשרוף ביחד את המנוע

 

G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 

 ביום של הפצצה             ככה היא רוצה

F/A            G4          Fm7  Em/G  F/A     G/B   C 

 ביום של הפצצה            ככה היא רוצה 

 

C/E        F    G/D             C       G 

 שימטירו גופרית וערפל גועש

G/B   C   G7   F   Am/E  Dm    C/E        F 

 האש     אל     בוא איתי נרקוד

 

G   G4            F      C/E       F  Cm7/G 

 ביום    ביום  של הפצצה     ביום 

 

     // C G/B / Am Em/G / Fm7 C/E / Dm G4 / G / C / C //סיום :
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 עברי לידר  - ביום שמש יפה 
 מילים ולחן: עברי לידר

 

         #C                #G 

 ביום שמש יפה אני פותח חלון

Bbm            #F 

 שיכנס קצת אור לדירה

         #C       #G             Bbm 

 ביום שמש יפה מסתכל מסביב ומבין

        #F 

 מה שרציתי קרה

         #C            #G 

 ויש שמש בחוץ העולם מחייך אלי

Bbm  #F 

 זה חיוך אמיתי   

      #C           #G 

 האהבה שלי שקשה בשבילכם

Bbm    #F 

 היא טובה בשבילי

Ebm7           #C        Ebm 

 היא טובה בשבילי, אז היום

           E 

 אני לא נותן לה ללכת

 

B         C#m                  #F 

 בדיוק כשרציתי לקבור את הכל

               B 

 ולקפל את הדגל

         C#m                #F 

 ועד שמצאתי אמת אמיתית

        Ebm     B 

 והיא שמה לי רגל

             C#m               #F 

 תחזיק במוטות שתקעו אנשים ותקשיב

   Ebm   B 

 זה נגד הרוח

            Cdim            #C 

 מעיפה בניינים ונותנת לי כוח

           Bbm   #F 

 ונותנת לי כוח

 

         #C                #G          Bbm 

 ביום שמש יפה אני קם מאוחר ופותח

#F 

 חלון לרחוב

      #C                 #G 

 יש מיליון אנשים שעוברים לפני

Bbm               #F 

 קצת רחוק וקצת קרוב

         #C            #G             Bbm 

 ויש יופי של ים והאוויר כבר נקי מהגשם

  #F 

 שהיה כאן אתמול  

      #C           G# 

 האהבה שלי, אם זה חיוך אמיתי

Bbm    F# 

 אני הפסקתי לשאול

Ebm7           #C        Ebm 

 עכשיואני הפסקתי לשאול, אז 

           E 

 תאני לא נותן לה ללכ

 

B         C#m                  #F 

 בדיוק כשרציתי לקבור את הכל

               B 

 ולקפל את הדגל

         C#m                #F 

 ועד שמצאתי אמת אמיתית

        Ebm     B 

 והיא שמה לי רגל

             C#m               #F 

 יק במוטות שתקעו אנשים ותקשיבתחז

   Ebm   B 

 זה נגד הרוח

            Cdim            #C 

 מעיפה בניינים ונותנת לי כוח

           Bbm   #F 

 ונותנת לי כוח
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 רותי נבון  -בין האצבעות  
 לחן: צביקה פיק   מילים: מירית שם אור

 

Fm 

 בין המבטים בין האצבעות

         Bbm 

 שלנו בין המקומות

C                Fm 

 המסומנים באהבה

Fm 

 בין השושנים בין החלומות

         Bbm 

 שלנו בין האהבות

C                Fm 

 בימים יפים של אגדה

 

G# 

 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 

 כמעט הזמן נגמר

C           C# 

 קיץ חורף סתיו אביב

Eb        G# 

 אחתעוד שנה 

G# 

 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 

 כמעט הזמן נגמר

C          C# 

 קיץ חורף סתיו אביב

Eb        Fm 

 עוד שנה אחת

 

 Fm  Bbm  C  Fm  Fm  Bbm  C  Fmמעבר : 

 

Fm 

 בין הידידים בין המשפחה

         Bbm 

 בין האנשים שאנו

C                Fm 

 להיות תמיד רק איתם רוצים

Fm 

 בין שנאספים הזיכרונותבין 

         Bbm 

 המלחמות שלנו

C                Fm 

 והעתיד למען העבר

 

     
 

   

 

G# 

 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 

 כמעט הזמן נגמר

C          C# 

 קיץ חורף סתיו אביב

Eb        G# 

 עוד שנה אחת

G# 

 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 

 כמעט הזמן נגמר

C          C# 

 קיץ חורף סתיו אביב

Eb        Fm 

 עוד שנה אחת

 

 Fm  Bbm  C  Fm  Fm  Bbm  C  Fmמעבר : 

 

Fm 

 בין הרגעים בין היממות

         Bbm 

 בין החגיגות שלנו

C                Fm 

 בין הכשלנות והשמחה

Fm 

 השמשות בין בין האובים

         Bbm 

 בין האצבעות שאנו

C                Fm 

 מחזיקים איתך וגם איתך

 

G# 

 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 

 כמעט הזמן נגמר

C           C# 

 קיץ חורף סתיו אביב

Eb        G# 

 עוד שנה אחת

G# 

 הזמן עבר הזמן עובר

Eb 

 כמעט הזמן נגמר

C            C# 

 קיץ חורף סתיו אביב

Eb        Fm 

 עוד שנה אחת
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 אריק ברמן  -  בינונימי
 אריק ברמן   לחן : אריק ברמןמילים : 

 

 אנונימי אני   הכל מסביב בינוני, מי אני?

 מה אני? בינונימי

 

 Am  G  Amמעבר : 

 

E   Am           G      Am 

 טוב, יש כבר תאריך-מגיע לך מזל

G       C          G        Am      

 מי זה, אולי במקרה מישהו ששנינו מכירים

Am       E    F        Gm 

 לא, למדנו יחד באוניברסיטה

Am      E       F        Gm 

 הוא ממש מקסים וגם עשר במיטה

E    Am       G          Am     

 "אז מה, האהבה פורחת וכל החרא הזה"

G         C        G     Am      

 נו בחייך, אהבה זה לילדות בנות שבע עשרה"

Am          E       F           Gm      

 הוא מכין ספגטי מצויין וההורים שלו טחונים

Am    E           F        Gm  

 וחוץ מזה, אני עכשיו בחודש השני..."

 

Am       F       Am         Ebdim 

 הכל מסביב בינוני, מי אני? אנונימי אני

Am     G     Dm  C  Am 

 מה אני? בינונימי אני

Am         Ebdim   Am         Ebdim 

 הכל מסביב בינוני, מי אני? אנונימי אני

Am     G      Am 

 מה אני? בינונימי

 

 Am  G  Amמעבר : 

 

E     Am    G          Am  

 אח שלי מה קורה? וואו שנים

G        C          G        Am       

 כן, מצאתי משהו טוב, אתה יודע... מחשבים

Am       E          F           Gm 

 לא עושה כלום כל היום, משחק בסוליטר

Am     E       F      Gm 

 גם הזמן טס, עובר ממש מהר

E         Am      G       Am 

 מה איתך תגיד, חשבת על זה כבר

G         C      G          Am  

 כן, נראה לי שאני רוצה להיות זמר

Am       E            F         Gm 

 זמר? אחי עזוב אותך מחלומות מטורפים

Am     E   F      Gm 

 כמוך יש בשקל כמה אלפים

 

Am       F       Am         Ebdim 

 הכל מסביב בינוני, מי אני? אנונימי אני

Am     G     Dm  C  Am 

 מה אני? בינונימי אני

Am         Ebdim   Am         Ebdim 

 אני? אנונימי אניהכל מסביב בינוני, מי 

Am     G      Am 

 מה אני? בינונימי

 

 Am  G  Amמעבר : 

 

E     Am        G       Am   

 לאן אתה בדיוק חושב שאתה הולך

G   C            G          Am   

 לחפש   חשבתי, אתה יודע, לצאת קצת

Am         E       F          Gm  

 גדול משוגעים דפוק אחד-בחוץ זה בית

Am        E    F      Gm   

 דוחפים לך שתן בסירופ אקמול

E       Am      G       Am  

 שתן בסירופ אקמ...מה אתה אומר

 G      C      G         Am 

 ואיך, תגיד לי, זה באמת עוזר

Am       E      F       Gm   

 תצחק, תלך לחברים ההומואים שלך

Am      E       F           Gm 

 עוד תחזור עם הזנב מגולח אל הצבא

 

Am       F       Am         Ebdim 

 הכל מסביב בינוני, מי אני? אנונימי אני

Am     G     Dm  C  Am 

 מה אני? בינונימי אני

Am         Ebdim   Am         Ebdim 

 הכל מסביב בינוני, מי אני? אנונימי אני

Am     G      Am 

 ינונימימה אני? ב
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 גידי גוב  -  בית ישן
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 Dm  C/D  Dm  C/Dפתיחה : 

 

Dm C/D  C           Bb 

 נראה בחלום    בית ישן   

Gm6          Dm/F 

 בתוכו יש שקט        

Gm6       Dm/F 

 ישנים עדיין          

EØ            Dm   C/D 

 ישנים עדיין      

Dm          C/D  C             Bb 

 השולחן ערוך   זה תיכף מתחיל     

Gm6          Dm/F 

 ואדום של יין        

Gm6         A(4-3) 

 צובע את הבית      

 

Gm           Dm/F 

 כמו עלה נידף ברוח להיות

     Gm6     C/E  C     F 

 לנשוב      והיא לא מפסיקה 

          F     Gm        C 

 כמו לקפוץ מגובה אינסופי 

         F            Gm  Gm6    A 

 לעולם                בלי לנחות לעולם,

 

 Dm  C/Dמעבר : 

 

Dm          C/D  C             Bb 

 ציידים מחכים    לא רחוק מכאן     

Gm6          Dm/F 

 הם לא שונאים       

Gm6          Dm/F 

 הם לא אוהבים        

EØ        Dm   C/D 

 הם ציידים     

Dm        C/D  C             Bb 

 לא רוצה לנצח    מלחמה לא שלי 

Gm6          Dm/F 

 אין לי כוח לשחק     

Gm6             A(4-3) 

 אין לי חשק לברוח      

 

Gm           Dm/F 

 כמו עלה נידף ברוח להיות

     Gm6     C/E    F 

 והיא לא מפסיקה לנשוב

          F     Gm        C 

 כמו לקפוץ מגובה אינסופי 

         F            Gm  Gm6    A 

 לעולם                בלי לנחות לעולם,

 

 Em  D/E  D  C  Am6  Em/Gמעבר : 

         Am6  Em/G  B(4-3)  Em 

          Em  D/E  D  C  Am6  Em/G 

         Am6  Em/G  B(4-3) 

 

Gm           Dm/F 

 כמו עלה נידף ברוח להיות

     Gm6     C/E    F 

 והיא לא מפסיקה לנשוב

          F     Gm        C 

 כמו לקפוץ מגובה אינסופי 

         F            Gm  Gm6    A 

 לעולם                בלי לנחות לעולם,

 

 Dm  C/D  Dm  C/D  Dmסיום : 
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 בנזין  -בית משותף  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 Cm  Cm+5  Cm  Cm-5פתיחה : 

Cm  Cm+5  Cm  Cm-5 

 

Cm            Cm+5 

 בית משותף

                      Cm   Cm-5 

 כל כך הרבה שכנים

               Fm 

 תמיד אני מוקף בתים

             Cm     Cm+5 

 ווניםימכל הכ

Cm                            Cm+5 

 אף פעם אין לי רגע שקט

            Cm   Cm-5 

 אין לי מנוחה

             Cm            Cm+5 

 תמיד יש דלת שנטרקת

              Cm   Cm-5 

 נוקת שבוכהית

 

          Cm         Ab/Eb 

 הכל מתחיל ונגמר באותה נקודה

           Cm             Ab/Eb 

 אין שטחי הפרדהמסודר אין פה גבול 

          Cm    Ab/Eb 

 באותה נקודה    הכל מתחיל

           Cm   Ab/Eb 

 אין פה גבול אין שטחי הפרדה

 

              Eb   Bb                  Fm   Cm 

 עולה על גל אחד        אני פותח רדיו

              Eb   Bb                  Fm   Cm 

 רוצה להיות לבד        בורח אל הרדיו

              Eb   Bb                  Fm   Cm 

 יכול להיות נחמד       אני עובר לרדיו

                    Eb   Bb                   Fm 

 עולים על גל אחד         עכשיו כולם ברדיו

 

 Cm  Ab  Cm  Abמעבר : 

           Cm  Ab  Cm  Ab 

 

Cm                      Cm+5 

 חיים בתוך קופסא

                   Cm   Cm-5 

 כל כך הרבה שנים

                 Fm 

 תולים את הכביסה עושים

             Cm     Cm+5 

 ניםיצרות ועני

      Cm                   Cm+5 

 אני יוצא שכנה נכנסת

              Cm   Cm-5 

 דירה ליד דירה

             Cm                  Cm+5 

 מרפסת מול מרפסת יושבים

                Cm   Cm-5 

 כאילו אין ברירה

 

          Cm         Ab/Eb 

 מתחיל ונגמר באותה נקודה וזה

         Cm7             Ab/Eb 

 אין שטחי הפרדהמסודר בול אין פה ג

          Cm    Ab/Eb 

 באותה נקודה    הכל מתחיל

         Cm7   Ab/Eb 

 אין פה גבול אין שטחי הפרדה

 

              Eb   Bb                  Fm   Cm 

 עולה על גל אחד        אני פותח רדיו

              Eb   Bb                  Fm   Cm 

 רוצה להיות לבד        אל הרדיובורח 

              Eb   Bb                  Fm   Cm 

 יכול להיות נחמד       אני עובר לרדיו

                    Eb   Bb                   Fm 

 עולים על גל אחד         עכשיו כולם ברדיו

 

Cm  Ab  Cm  Ab 

Cm  Ab  Cm  Ab 

Cm  Ab  Cm  Ab 

Cm  Ab  Cm  Ab 

 הו                         

 

 אני פותח רדיו
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 יהודית רביץ  -בך לא נוגע  
 מילים ולחן : דן תורן

 

F    C       Dm   Bb 

 יש דובים גדולים ביער

F          C 

 ופחד מורגש

F    C       Dm   Bb 

 ריקודים מול האש יש

F            C 

 ינשופים ונחש

 

F    C       Dm   Bb 

 יש מפלצת בתוך הנהר

F         C 

 רעבה וערה

F    C       Dm   Bb 

 אבל החדר חמים ונעים

F       C 

 ואת ישנה

 

Em            F 

 הבל פיך התמים

G        C 

 שקט ורוגע

Em            Fadd9 

 שום דבר לא מפחיד

G7      C  G7       C 

 בך לא נוגע בך לא נוגע

G7       C 

 ענוג בך לא

 

F         C     Dm    Bb 

 יש מלחמה באמצע אירופה

F            C 

 הימים שחורים

F   C   Dm       Bb 

 שיירה בורחת בלי בית

F          C 

 מפני הרעים

 

F    C       Dm   Bb 

 יש חיידק משוגע שפוגע

F          C 

 חסר הבחנה

F    C       Dm   Bb 

 אבל החדר חמים ונעים

F       C 

 ואת ישנה

 

Em            F 

 הבל פיך התמים

G        C 

 שקט ורוגע

Em                F 

 שום דבר לא מפחיד

G       C   G       C 

 בך לא נוגע בך לא נוגע

G         C 

 עבך לא נוג

 

 Am  Dm6  F  Gמעבר : 

           Am  Dm6  F  G 

           Am  Dm6  F  G 

           Am  Dm6  F  G 

 

Em            F 

 הבל פיך התמים

G        C 

 שקט ורוגע

Em                F 

 שום דבר לא מפחיד

G       C   G       C 

 בך לא נוגע בך לא נוגע

G         C 

 עבך לא נוג
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 יזהר אשדות  -בכל פעם שאני מתאהב  
 לחן: יזהר אשדות   מילים: אלונה קמחי

 

  F#m      E     A      Asus4   A 

 כל הערב שתינו כבד

  F#m      E     A      Asus4   A 

 ודיברנו על אושר ישן

 F#m          E 

 עד שלא היה אור

 D       Bm 

 והייתי שיכור

      D        E        F#m      E 

 את אמרת תשאר לישון כאן

 

  A                    G#m 

 הלילהחתולים משגעים את 

  Bm                  D        E 

 כוכבים מתרסקים באוזון המותש

 

  A     D      E           A 

 והפעם אני מתאהב בך מחדש

    D         E           A 

 מסתמם מתערבב בך מחדש

   D       E         F#m 

 בך מחדש כן אני מתאהב

 

  F#m      E     A      Asus4   A 

 במראות ירוקות ורעות

  F#m      E     A      Asus4   A 

 ראיתי אותי משתקף

F#m        E 

 צל של חולשה

D      Bm 

 וריח אישה

      D     E    F#m      E 

 גנבו אותי שם לתוכך

 

  A                    G#m 

 מתעורר אל גופך לאור בוקר

  Bm                  D        E 

 משינה כמו נשל נחשמשתחרר 

 

  A     D      E           A 

 מחדשך ושוב פעם אני מתאהב ב

    D         E           A 

 מתרסק מתרחב בך מחדש

   D       E         F#m 

 כן אני מתאהב בך מחדש

 

A 

 וכתבנו שירים על עצמנו

G#m 

 ונגמרנו מרעל ודבש

Bm 

 כשהחושך ירד

Bm 

 רקדנו לבד

D                           E 

 בעולם שכבר אין בו ממש

 

  A     D      E           A 

 בך מחדש אך הפעם אני מתאהב

    D         E           A 

 בך מחדש כן אני מתאהב
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 חדוה עמרני ולהקת "פלפל לבן"  -בלב אחד  
 דובי זלצר: לחן   חיים חפר: מילים

 

(Em  Em  Em  Em)x4 

 

Em        D                   Em 

  לא אשן בלילה, לא אצחק ביום 

Em       D                    Em 

  לכוכב למעלה לא אומר שלום  

Em        D           Em 

  צעירה עודני, לבדי הנני  

Em      D               Em 

  ומי יחבקני, לילה וגם יום  

Em        D              Em 

  אם אני נרדמת, ועיני עוצמת 

Em           D                 Em 

  אז אותו בן חמד, בא אלי הלום  

 

Em 

 אההההההההה 

 ם(ום, בוא תגיד שלום )בוא תגיד שלוסלאם עליכ

 ם(ום, בוא תגיד שלום )בוא תגיד שלוסלאם עליכ

D                             Em 

  בלב אחדקח ידי ותן לי יד, ונשיר 

D                            Em  D        Em 

 (סלאם עליכום, ונאמר שלום )ונאמר שלום

D                             Em 

  קח ידי ותן לי יד, ונשיר בלב אחד

D                            Em  D        Em 

 (סלאם עליכום, ונאמר שלום )ונאמר שלום

 

(Em  Em  Em  Em)x2 

 

Em        D                 Em 

  איזה נער פלא, פרא של אדם 

Em        D                    Em 

  בחורים כאלה, הם לא בני אדם  

Em         D                        Em 

  בוקר משתחץ הוא, לילה לץ בן לץ הוא 

Em         D                   Em 

  ועליו סלאםשכבר יתפוצץ הוא,  

Em              D                  Em 

  איך הוא בא אלינו, איך עובד עלינו 

Em                 D             Em 

  הופ, הוא כבר איננו, מלך העולם 

 

Em 

 אההההההההה 

 ם(ום, בוא תגיד שלום )בוא תגיד שלוסלאם עליכ

 ם(ום, בוא תגיד שלום )בוא תגיד שלוסלאם עליכ

D                             Em 

  קח ידי ותן לי יד, ונשיר בלב אחד

D                            Em  D        Em 

 (סלאם עליכום, ונאמר שלום )ונאמר שלום

D                             Em 

  קח ידי ותן לי יד, ונשיר בלב אחד

D                            Em  D        Em 

 (סלאם עליכום, ונאמר שלום )ונאמר שלום

 

Em 

 אההההההההה 

 ם(ום, בוא תגיד שלום )בוא תגיד שלוסלאם עליכ

 ם(ום, בוא תגיד שלום )בוא תגיד שלוסלאם עליכ

D                             Em 

  קח ידי ותן לי יד, ונשיר בלב אחד

D                            Em  D        Em 

 (סלאם עליכום, ונאמר שלום )ונאמר שלום

D                             Em 

  קח ידי ותן לי יד, ונשיר בלב אחד

D                            Em  D        Em 

 (סלאם עליכום, ונאמר שלום )ונאמר שלום

 

Em  Em  Em  Em 

 שלום                      

 

 

 

  



 354עמוד 

 

 פופיק ארנון  -בלדה בין כוכבים  
 לחן: שלום חנוך   מילים: יענקל'ה רוטבליט

 

E7            Bm7 Bm  F#m    E         A 

 הנוגה שלחה אל הצדק חיוך הי יופיטר בוא ונצאה.

A  C#m                A Bm  F#m       E         A  

 .הבשביל החלב כוס קפה הפוך נראה מה שלום קסיופיא

E7           B7/Eb           D             F#m 

 נתפוס עגלה קטנה או גדולה הלילה הזה משגע.

 

A7   A        E     D A7    A 

 זה לא מעט שצדק וונוס לבד

E      A°   A        E            D    

 יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד השמיים.

 

E7              Bm7 Bm  F#m    E         A 

 אל כוכב הצפון עם רוח קלילה מנשבתנקפוץ לשעה 

A  C#m      A     Bm  F#m   E          A  

 רק אל תתנהג לי כמו אפלטון כאלו אנני אוהבת.

E7                B7/Eb            D             F#m 

 על זנב השביט כשהוא לא מביט נתפוס לנו רגע לשבת.

 

A7   A        E     D A7    A 

 עט שצדק וונוס לבדזה לא מ

E      A°   A        E            D    

 יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד השמיים.

 

E7              Bm7 Bm  F#m    E         A 

 הצדק וונוס הרקיעו שחקים קרצו כוכבים בשמים.

A  C#m          A     Bm  F#m   E          A  

 ו זה זוג משמים.הכסיל לבדו שח ללא פקפוקים הביט

E7                B7/Eb               D       F#m 

 ורק מאדים בצד האדים גם לו היא תצמיח קרניים.

 

A7   A        E     D A7    A 

 זה לא מעט שצדק וונוס לבד

E      A°   A        E            D    

 יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד השמיים.

  



 355עמוד 

 

 יעל לוי  -  בלדה לנאיבית
 לחן: יצחק קלפטר   מילים: יהונתן גפן

 

 Asus4  Dsus4פתיחה: 

           Asus4  Dsus4  Am 

 

Dm                 Am 

 אמרת שהכל יסתדר לך בסדר

Dm                 Am 

 כמו בספרים שקראת בבית ספר

  Bb                        F 

 כולם לך אמרו אתם זוג משמיים

 Dm                 Bb        E 

 עכשיו השמיים ריקים ובינתיים

 

Am           E7 

 ארבע בבוקר השחר מפציע

  Am7              D7 

 חושבת אולי הוא בכל זאת יגיע

 Dm               Am 

 שמה קומקום מציתה עוד סיגריה

Dm                    Bb      E 

 ברדיו שירים שסוגרים את הלילה

 

F        C 

 יום בא ויום הולך

F         Dm   Am 

 נאיבית שכמותך   ואת נשארת

F Dm  Em 

 יום בא ויום הולך

Dm    F 

 ואת נשארת

E     E\G             Asus4 

 שכמותך     נאיבית 

 

 Asus4  Dsus4מעבר: 

Asus4           Dsus4  Am 

 

Dm             Am 

 חולמת ליד התנור ורוקמת

Dm                 Am 

 צלבים וקווים לחולצה של הילד

  Bb                 F 

 הגבר שלך מי יודע היכן הוא

Dm           Bb     E 

 שותה ובורח כמו אליהו

 

Am           E7 

 ארבע בבוקר השחר מפציע

  Am7              D7 

 חושבת אולי הוא בכל זאת יגיע

 Dm               Am 

 קומקום מציתה עוד סיגריהשמה 

Dm                    Bb      E 

 ברדיו שירים שסוגרים את הלילה

 

F        C 

 יום בא ויום הולך

F         Dm   Am 

 נאיבית שכמותך   ואת נשארת

F Dm  Em 

 יום בא ויום הולך

Dm    F 

 ואת נשארת

E     E\G             Asus4 

 שכמותך     נאיבית 

 

 Asus4  Dsus4מעבר: 

Asus4           Dsus4  Am 

 

Dm             Am 

 בבוקר תצאי בחלוק לנער את

Dm                     Am 

 הברוש המשיר טיפת לילה זוהרת

   Bb                        F 

 מרחוק אז תראי איש שיכור רץ אלייך

Dm               Bb          E 

 זרועותייךושוב לקראתו תפרשי 

 

Am           E7 

 ארבע בבוקר השחר מפציע

  Am7              D7 

 חושבת אולי הוא בכל זאת יגיע

 Dm               Am 

 שמה קומקום מציתה עוד סיגריה

Dm                    Bb      E 

 ברדיו שירים שסוגרים את הלילה

 

F        C 

 יום בא ויום הולך

F         Dm   Am 

 נאיבית שכמותך   ואת נשארת

F Dm  Em 

 יום בא ויום הולך

Dm    F 

 ואת נשארת

E     E\G             Asus4 

 שכמותך     נאיבית 

 

 Asus4  Dsus4סיום: 

Asus4          Dsus4  Am 
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 משינה  -בלדה לסוכן כפול  
 מילים ולחן: שלומי ברכה

 

Em 

 הוא הגיע אל הארץ בדרכים עקלקלות

F 

 היה סוכן חשאי לא רצה להתגלותהוא 

Em 

 הוא נהג להתאכסן במלונות מפוארים

F 

 הוא תמיד היה קיים על חשבונם של אחרים

 

Em 

 הוא נלחם במוסלמים והסתתר באיסטנבול

F 

 הוא התעה את הרוסים הוא היה סוכן כפול

Em 

 בספינה של עבדים אל ארץ כנען הוא חתר

F                                                  G 

 התורכים שלטו בארץ למצרים הוא חזר

 

G                  Bm 

 הוא רכב לפלשטינה

G               Bm 

 על גמל דו דבשתי

G                   Bm 

 הוא הגיע לראש פינה

G                       Bm 

 במסווה של שייך תורכי

 

Em 

 תוך שלושה ימים וחצי הוא נפגש עם הסולטן

F 

 הוא לקח אותו בטכסי ורצח אותו בגן

Em 

 הוא הצית בתים בלילה התורכים סבלו ביום

F 

 הם קראו לו אפס אפס יוסף יוסף האיום

 

G                  Bm 

 הוא רכב לפלשתינה

G                  Bm 

 על חמור תלת מימדי

G                    Bm 

 הוא הגיע לראש פינה

G                   Bm 

 במסווה של גזר גמדי

 

G                    Bm 

 ואשתו אמרה לו יוסף

G              Bm 

 תשנה את הגישה

G                    Bm 

 הוא אמר לה תהיי בשקט

G                 Bm 

 והחליף את האישה
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 החלונות הגבוהים  -בלדה לעוזב קיבוץ  
 לחן: שמוליק קראוס   מילים: יענקל'ה רוטבליט

 

 עם מזוודה אחת לפני חמש שנים עזב את הקיבוץ

 נראה איך יסתדר אמרו עליו ובלוריתו המתנפנפת

 .תראו שעוד יחזור על ארבע אל הרפת בחוץ

 גר אצל הדודה וחי בהקפה נידחת אחת הבסטיקייעבד 

 החרפה את אתלא יכלו לש משלחת ארגנובמשק 

 

 E  A  E  Bפתיחה : 

 

E              A 

 פעם ביובל הגיע לביקור

C#m           B     F#m   B        C#m    F#m   B 

 בחדר הוריו יושב  ועם  היה חומק בשביל

E                        A 

 מסמיק מעט נבוך ולא מרבה דיבור

C#m       B    F#m  B         E 

 בסדר י הכל ל צ א תדאגו אל כן ולא

F#m                 B   C#m 

 אבל לוקח אומר שלא צריך

F#m                B    E 

 קילו אלכסנדר וכמה יונתן

A                       G#m 

 אתה יודע תודה וממלמל

F#                      B 

 כמובן רק בשביל הדרך

 

E        G#m  A          E 

 עוד ישוב הוא עוד ישובהוא 

G#m   C#m      F#        B 

 קטן וזה עובר ולא חשוב וק´זה ג

E        G#m  A          E 

 הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב

G#m   C#m      F#        B 

 חשוב וק קטן וזה עובר ולא´זה ג

E     A            E      E  A  E  B 

 הוא הוא עוד ישוב

 

E                            A 

 איך השנים חולפות קשה להאמין

C#m           B     F#m   B        C#m    F#m   B 

 מפה לשם מעט מקריח הוא ללא בלורית

E                        A 

 אומרים חושב בשמאל וחי לו בימין

C#m       B    F#m  B         E 

 בהרצליה בוילה שבנה אי שם

F#m             B        C#m 

 שפעם ביובל הוא לביקור מגיע

F#m         B        E 

 על זרועו אישתו השחקנית

A                          G#m 

 ההורים על אבטיח יושבים עם

F#                      B 

 הקיבוץ מביט במכונית

 

E        G#m  A          E 

 ובהוא עוד ישוב הוא עוד יש

G#m   C#m      F#        B 

 וק קטן וזה עובר ולא חשוב´ג זה

E        G#m  A          E 

 הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב

G#m   C#m      F#        B 

 ולא חשוב וק קטן וזה עובר´זה ג

E     A            E 

 הוא הוא עוד ישוב

 

E              A 

 איזה בן קיבוץ בא לבקר בעיר

C#m           B     F#m   B        C#m    F#m   B 

 התרמיל ובלוריתו המתנפנפת נבוך עם

E                        A 

 תשתה בחור צעיר הוא ויסקי טוב מוזג

C#m       B    F#m  B     E 

 אז מה נשמע ברפת ספר ומחייך

F#m                 B   C#m 

 אוהב לשקוע בכורסא בנחת

F#m                B            E 

 נחוץ להזכיר כל פעם גם אם לא

A                     G#m 

 בשיחה שמסביב קולחת

F#                  B 

 שאני הייתי בקיבוץ

 

E        G#m  A          E 

 ישוב הוא לא ישוב הוא לא

G#m   C#m      F#        B 

 ולמה לא ולמה לה ולא חשוב

E        G#m  A          E 

 הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב

G#m   C#m      F#        B 

 לה ולא חשוב ולמה לא ולמה

E     A            E 

 הוא הוא לא ישוב

 

E        G#m  A          E 

 ישוב הוא לא ישוב הוא לא

G#m   C#m      F#        B 

 ולמה לא ולמה לה ולא חשוב

E        G#m  A          E 

 הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב

G#m   C#m      F#        B 

 לה ולא חשוב ולמה לא ולמה

E     A            E 

 הוא הוא לא ישוב
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 אושיק לוי  -בלדה לשוטר  
 מילים : אהוד מנור   לחן : נורית הירש

 

 Bm  F#m  Bm  F#mפתיחה : 

 

Bm                          B7    Em 

 כל הרחובות כבר ריקים הסמטאות כולן שלו

C#Ø       F#  Bm 

 שוב הוא לבדו שוב רק עם צילו

Bm                          B7    Em 

 כל הרחובות כבר ריקים הסמטאות כולן שלו

C#Ø     F#      Bm    B7 

 אין מה למהר או לאחר

 

Em          A  D+7       G+7 

 הזמןלו להשיב ניתן את מחוגי 

C              F#      Bm F#/C# Bm/D B/Eb 

 לו      נה       בו   איזה עולם נפלא הוא היה 

Em          A  D+7       G+7 

 רק להשיב ניתן את שחלף מזמן

C                C#Ø  F#(4-3) 

 איך העולם אז היה משתנה

 

Bm                   B7    Em 

 בין הצללים עשר שנים לפחות הוא מהלך

C#Ø       F#  Bm 

 שוב ושוב סובב בין הגלגלים

Bm                          B7    Em 

 עשר שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים

C#Ø     F#       Bm    B7  

 אין מי לאהוב או לעזוב

 

Em          A  D+7       G+7 

 לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן

C              F#      Bm F#/C# Bm/D B/Eb 

 לו      נה       בו   איזה עולם נפלא הוא היה 

Em          A  D+7       G+7 

 רק להשיב ניתן את שחלף מזמן

C                C#Ø  F#(4-3) 

 איך העולם אז היה משתנה

Bm                       B7    Em 

 בוקר אפור באוויר הסמטאות כבר לא שלו

C#Ø       F#  Bm 

 שוב אומרים לו לך שוב אומרים לו בוא

Bm                          B7    Em 

 בוקר אפור באוויר שוב משנה את התמונה

C#Ø   F#   Bm    B7 

 שמש אט יוצאת מנדנה
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 יהודית רביץ  -בלדה על אדון כמעט וגברת כבר  
 מילים : חנוך לוין   לחן : יהודית רביץ

 

Am  B/A  Dm/A  Am 

Am  B/A  Dm/A  Am 

 

Am   B/A   Dm/A    Am 

 אהב את הגברת כבר     אדון כמעט

F       G    Am           F        E     Am 

 אמר לה זאת אבל הוא לא אמר       כמעט 

Am              B/A 

 החורף קר היה וכבר עבר

    Dm/A         F     E    Am 

 והגברת כבר     על האדון כמעט

 

Am  B/A  Dm/A  Am 

 

Am  B/A   Dm/A      Am 

 טיילה עם האדון כמעט     גברת כבר

F         G    Am     F        E   Am 

 נתנה לו יד וכבר   אותו     היא אהבה

Am            B/A 

 הלילה חם היה ירח שט

    Dm/A         F     E    Am 

 כברוהגברת      על האדון כמעט

 

F 

 ועוד אביב חלף וסתיו נוסף נגמר

Dm 

 והאדון כמעט ראה בלב נשבר

C            C#O 

 כמה הפסיד כל השנים

Dm                     Fm 

 את דבר אהבתו אל שלא אמר

Am    B/A   Dm/A   Am 

 הגברת כבר

 

Am  B/A  Dm/A  Am 

Am  F  E 

Dm  F  E  E-5 

 טודודו

 

Am  B/A  Dm/A  Am 

 

 

Am  B/A    Dm/A          Am 

 ועוד שנה אחת    ועוד שנה חלפה 

F   G    Am       F           E   Am 

 כבר שכבה על משכבה לבד   וגברת 

Am                 B/A 

 חושבת איך כמעט היה וכבר אבד

 Dm/A     F     E    Am 

 ולאדון כמעט   לגברת כבר 

 

F 

 שנים חלפו מאז לא השתנה דבר

Dm 

 אדון כמעט אהב את הגברת כבר

C                        C#O 

 כמעט אמר לה זאת אבל הוא לא אמר

Dm                  Fm 

 עכשיו כבר באמת היה קצת מאוחר

 

Am  B/A  Dm/A 

Bm  C#/B  Em6/B  Bm 

 

Bm     C#/B   Em6/B      Bm 

 כבר התגוררה בבית קט      גברת

G  A      Bm         G   F#  Bm 

 כמעט שהתגורר בו גם האדון כמעט

Bm              C#/B 

 עכשיו לא מתגורר בו אף אחד

    Em/B      G     F#    Bm 

 לא הגברת כבר ולא אדון כמעט

 

Bm  C#/B  Em6/B  Bm 

Bm  C#/B  Em6/B  Bm 

 טודודו
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 ארון שבו  -זיקוק  הבלוז בתי 
 לחן: קובי רכט   מילים: הילה רז

 

 Em  G  A  Em  G  Aפתיחה : 

 

Em                    G        A 

 קשת חיוורת מעל בתי הזיקוק

Em               G       A 

 אני כמו נמלה למטה זרוק

Am                  C     D 

 שוכב בחול החם רואה עשן

Am                             B 

 הוא לא ימות -עשן הוא לא ענן

Am 

 לא נעלם לבד הוא לא ימות עשן

 

Em            G             A 

 ורוח מזרחית -בתי חרושת

Em      G            A 

 אביב שלי -הו איזה ריח

Am                  C     D 

 'תה לא יכול לנשום אתה נחנק

Am                             B 

 'תה לא יכול לנשום אתה נחנק

Am 

 בעוד אבק סותמים לך ת'פה

 

 Em  G  Aמעבר : 

 

Am 

 אלך לשם בלילה מחופש

C                     B 

 הנפט של העולם עלי נמאס

Am 

 אל רדיוס המוות אני מתקרב

C                     B 

 דופק לי הלב -מתחת לפוזה

Am 

 אני מזמן מחפש אותם

C             B            C             B 

 אותם   לפוצץ אותםאני הולך לפוצץ 

 

 Em  G  A  Em  G  Aמעבר : 

 

Em            G             A 

 החוט נהיה קצר -הפתיל נדלק

Em      G            A 

 עוד רגע וכל העולם יבער

Am                  C     D 

 הו אלוהים האש כל כך יפה

Am                           B 

 הו אלוהים האש כל כך יפה

Am 

 על השריפה -אני שופך עוד נפט

 

 אלך לשם בלילה מחופש...
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 הכל עובר חביבי  -  בלוז מדרגות הרבנות
 מילים: אמנון דנקנר   לחן: יובל דור

 

E7  A7  E7  A7  E7  A7  A7-B7 

 

       A7            E7            A7               E7 

 "אומר: "קצת סבלנות אתה, אתה מביט בי ברצינות

        A7            E7      F#7  B7 

  בסדר  אתה תמיד אומר לי שהכל יהיה

    A7  E7         B7 

  יש לנו דירה קטנה של חדר ,בינתיים

    A7     E7        A7      E7 

  פעמיים בשבוע, לאחרי הצהריים

       A7    E7           F#7  B7 

  ממש סידור קבוע, ונעיםלך זה נוח 

C#m       F#        C#m         F# 

  טשיום אחד בקול רוט אבל אני רוצה 

  B                        B7 

 שסוף סוף קיבלת גט תבוא ותספר לי

 

       A7                      E7 

 אז ארקוד על מדרגות הרבנות

       A7          B7       E7 

 על מדרגות הרבנותאז ארקוד 

        A7       B7           E7 

  אני אפריע למנוחה של השכנים

    A7           Bb°     B7 

  ואחבק בחום את כל הדיינים

    A7       B7         E7 

  ואכסה בנשיקות את הפנים

           A7     Bb°     B7 

  של כל השמשים וכל הרבנים

         A7                     E7 

 אני ארקוד על מדרגות הרבנות

         A7          B7      E7 

 אני ארקוד על מדרגות הרבנות

 

E7  A7  E7  A7  E7  A7  E7  A7 

E7  A7  A7-B7 

 

           A7             E7       A7     E7 

  להיכנע ולוותר, כבר להסתתר    נמאס לי 

         A7              E7  F#7  B7 

 נצא לאור  עוד מעט"י: אתה אומר ל

    A7               E7            B7 

  צלי זה לא מפסיק לבעורא "...זה לא בוער

       A7        E7     A7          E7 

  שהרסתי משפחה לא אכפת לי שיגידו

        A7          E7   F#7          B7 

 ירחמו על אשתך לי שכולםולא אכפת 

C#m       F#        C#m         F# 

  טשיום אחד בקול רוט אבל אני רוצה 

  B                        B7 

 שסוף סוף קיבלת גט תבוא ותספר לי

 

 

 

       A7                      E7 

 אז ארקוד על מדרגות הרבנות

       A7          B7       E7 

 על מדרגות הרבנות אז ארקוד

        A7       B7           E7 

  אני אפריע למנוחה של השכנים

    A7           Bb°     B7 

  ואחבק בחום את כל הדיינים

    A7       B7         E7 

  ואכסה בנשיקות את הפנים

           A7     Bb°     B7 

  של כל השמשים וכל הרבנים

         A7                     E7 

 אני ארקוד על מדרגות הרבנות

         A7          B7      E7 

 אני ארקוד על מדרגות הרבנות

 

E7  A7  E7  A7  E7  A7  E7  A7 

 

         E7              A7               E7          A7 

  "עוד חודשיים עוד שנה ,אתה אומר: "חכי עוד חודש

      E7        A7        E7        A7 

  וממתינה וממתינה, אני יושבת ומחכה

      E7        A7        E7        A7 

  וממתינה וממתינה, וממתינה וממתינה

       E7  E7  E7  E7   

  !וממתינה

 

        A7       B7           E7 

  אני אפריע למנוחה של השכנים

    A7           Bb°     B7 

  ואחבק בחום את כל הדיינים

    A7       B7         E7 

  ואכסה בנשיקות את הפנים

           A7     Bb°     B7 

  של כל השמשים וכל הרבנים

         A7                     E7 

 אני ארקוד על מדרגות הרבנות

         A7          B7      E7 

 הרבנותאני ארקוד על מדרגות 

         A7                     E7 

 אני ארקוד על מדרגות הרבנות

         A7          B7         A7  A7  E7  E7 

 הרבנות ...אני ארקוד על מדרגות
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 אהוד בנאי  -  בלוז כנעני
 מילים ולחן : אהוד בנאי

 

     Bb+11/D       Dm 

 מאז שעזבת הרבה השתנה כאן

      F  C/E   Dm    C2         Dm 

 מהומה עד אין קץ ןשיגעו       זהו זמן 

        Bb+11/D       Dm        

 פורענות לא עלינו ובכל רגע חדש

   F  C/E Dm  C2      Dm 

 ל מתפוצץול חי ברשת הכווהכ

 

   Am        Em                   F6   G 

 על אותו דף גמרא      ובאופק אחר

                   Am  Em        F6   G 

 אתה ואני       יושבים כל הלילה 

               Am  Em                Am  Em 

 כרכור פרדס חנה       שלוות עולמים

     F6             G                  Dm 

 שורק בלוז כנעני     אקליפטוס ברוח

 

    Bb+11/D       Dm2 

 החושך גובר כאןמאז שעזבת 

   F  C/E   Dm   C2  Dm 

 האור שלך מאיר עדיין זוהר

    Bb+11/D                 Dm2 

 אתה יודע זה סיבוב הופעות מקומי

   F  C/E Dm  C2  Dm 

 אותו שיר כאב הולך וחוזר

 

Am          Em                    F6   G 

 סביב שולחן השבת     ובאופק אחר

                 Am  Em              F6   G 

 גם אתה ואני          יושבים כולם יחד

               Am  Em                Am  Em 

 כרכור פרדס חנה       שלוות עולמים

     F6             G                  Dm 

 שורק בלוז כנעניודד     אקליפטוס ב

 

     Bb+11/D       Dm 

 הרבה השתנה כאן מאז שעזבת

      F   C/E   Dm        C2    Dm 

 אלקטרוני קצת קשה לדבר   זה עולם

        Bb+11/D         Dm        

 אף אחד לא אומר כבר ומילים כמו שלך

  F  C/E Dm  C2    Dm 

 הנר שלך מאיר עדיין בוער

 

Am          Em             F6   G 

 הופעהאחרי       ובאופק אחר 

Am             Em                F6   G 

 זר קוצים ריחני      נעביר בסיבוב

               Am  Em                Am  Em 

 כרכור פרדס חנה       שלוות עולמים

     F6            G                  Dm 

 שורק בלוז כנעניענק     אקליפטוס 

 

     Bb+11/D       Dm 

 ז שעזבת הרבה השתנה כאןמא

  F  C/E Dm  C2    Dm 

 הנר שלך מאיר עדיין בוער
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 סטלה מאריס  -בלי סוף  
 לחן: ניק מילר   מילים: פבלו רוזנברג

 

Am                  Dm 

 היא מציתה את הלילות

Am         7Dm 

 באהבה שלי שאלות

F E   C   Dm        Am 

 חזקה בשבילי היא מלאך

 

Am                  Dm 

 היא מפתה כמו רוח סתיו

Am         7Dm 

 ומגלה את סודותיו

F  E   C   Dm        Am 

 של ליבי העולה על גדותיו

 

Bb  A  F     C  Gm       Bb 

 בלי סוף היא מה שחסר בי           

F     C    Gm   Bb 

 בלי סוף אני מאמין בה

Bb  F      C 

 עד סוף העולם

Bb  F      C  A 

 עד סוף העולם

 

Am                  Dm  

 בחלומות הכי כמוסים

Am         7Dm    

 בעולמות הכי קסומים

F  E   C   Dm        Am 

 היא שלי ותמיד תישאר

 

Bb  A  F     C  Gm       Bb 

 בלי סוף היא מה שחסר בי           

F     C    Gm   Bb 

 בלי סוף אני מאמין בה

Bb  F      C 

 עד סוף העולם

Bb  F      C  A 

 עד סוף העולם
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 כספי , יהודית רביץ מתי  -בלילות הקיץ החמים  
 לחן: מתי כספי   מילים: דן מינסטר

 

Dm   Bb   Bb7    Gm  G7 

 החמים    בלילות הקיץ        

      E7   A7         Dm 

 שום דבר אינו קורה

  Ebmaj7        Cm 

 אולי כוכב נגוז מבעד    

Cm7  Em7 

 פתוח לחלון

A7                    D 

 נשמע הרחק     צרצר    אולי   

A7                   7D   Gm 

 לא מתקתק אך אפילו השעון

Eb7          Gm7 

 בלילות הקיץ החמים

       E7  A7    Dm 

 שום דבר אינו קורה

 

Dm   Bb   Bb7    Gm  G7 

 מתחת לעץ התות בכפר          

    E7   A7   Dm 

 יושבים ומדברים

 Ebmaj7             Cm 

 בספר בעל ריח ישן וראיםק

Cm7           Em7 

 עוצמים עיניים ושותקים

A7                       D 

 שום דבר אחר אינו קורה

A7             7D  Gm 

 החמים   הקיץ בלילות

Eb7          Gm7 

 התות בכפרמתחת לעץ 

    E7   A7   Dm 

 יושבים ומדברים

 



 365עמוד 

 

 ערן צור  - לילות של ירח מלא )גירסא אקוסטית( ב
 מילים ולחן: ערן צור

 

Bm11 

 בלילות של ירח מלא

Bm11/G     Bm11o/A 

 רואה אותך לידי

Bm11 

 שוכבים על המיטה בחושך

Bm11/G         Bm11o/A 

 כל החלונות פתוחים

D9         Go      D9       A 

 האור מאיר אותנו כסוף וחלבי

Bm11 

 הנה הפנים שלך הנה העיניים

Bm11/G     Bm11o/A 

 הנה החיוך האצילי

Bm11 

 הנה בפחדים והנתק

Bm11/G     Bm11o/A 

 והנה דאגה אלי

D9         Go      D9       D9 

 והנה שמחה כי אנחנו כאן ביחד

 

 פזמון:

Bm11/G    Bm11 

 אהבהיש   לנו     

            Bm11o/A 

 היית מאמינה

Bm11/G    Bm11 

 אחרי, אחרי כל המדבר הזה

        Bm11o/A 

 איזו נחמה

 

Bm11 

 בלילות של ירח מלא

Bm11/G     Bm11o/A 

 דמיון הופך למציאות

Bm11 

 כמעט שאפשר לגעת

     Bm11/G     Bm11o/A 

 דרך זיכרון בדמות

    D9     Go      D9       Go 

 אני יודע, נכון את לא שלי

       D9         Go      D9     D9 

 אבל עכשיו, בחושך את איתי

 

 

Bm11/G    Bm11 

 יש, יש לנו אהבה

            Bm11o/A 

 היית מאמינה

Bm11/G    Bm11 

 אחרי, אחרי כל המדבר הזה

        Bm11o/A 

 איזו נחמה

 

G           Bm 

 x4טה טה טה טה   

 

Bm11/G    Bm11 

 יש לנו אהבה

           Bm11o/A 

 היית מאמינה

Bm11/G    Bm11 

 אחרי, אחרי כל המדבר הזה

         A 

 איזו נחמה



 366עמוד 

 

 ערן צור  -בלילות של ירח מלא  
 מילים ולחן: ערן צור

 

Bm 

 בלילות של ירח מלא

 G              A 

 רואה אותך לידי

Bm 

 שוכבים על המיטה בחושך

G                    A 

 פתוחים כל החלונות

  D              G 

 האור מאיר אותנו

  D     F# 

 כסוף וחלבי

 

Bm 

 הנה הפנים שלך

Bm 

 ינייםעה הנה

G                   A 

 הנה החיוך האצילי

Bm 

 הנה הפחדים והנתק

G              A 

 הנה דאגה אליי

            D 

 שימחה והנה

      G            D       G 

 כי אנחנו כאן ביחד

 

G         Bm 

 יש לנו אהבה

             E 

 היית מאמינה

G            Bm 

 הזה אחרי כל המדבר

       E 

 איזו נחמה

 

Bm 

 בלילות של ירח מלא

G              A 

 דמיון הופך למציאות

Bm 

 לגעת מעט שאפשרכ

G                  A 

 ודמותדרך זיכרון 

D 

 אני יודע

G               D       G 

 נכון את לא שלי

        D 

 אבל עכשיו

G             D       G 

 את איתי בחושך

 

G         Bm 

 יש לנו אהבה

             E 

 היית מאמינה

G            Bm 

 הזה אחרי כל המדבר

       E 

 איזו נחמה
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 גידי גוב  - בלעדייך 
 לחן: יוני רכטר   מילים: דן מינסטר

 

 E  E/D#  C#m  E/B פתיחה:

           A  E/G#  F#m7  B7 

 

E    E/D#  

  אווו כששוב עצוב בחוץ

C#m                   E/B 

  בלעדייך והסתיו ללב לחוץ

  A               E/G#    F#m7  B7 

  ואת כל כך רחוקה ואני רוצה בך

E               E/D#  

  לא רוצה להיות לבד עכשיו

    Em/G         F# 

  אני קורא לך ואת לא עונה

   F#m           B7 

 . את עזבת, הלכת מכאן

 

G#m  C#m     C7  B7      E 

  כי בלעדייך כל העיר הזאת ריקה  

G#m  C#m      D  B7    

 . והרחובות בה יתומים  

 E          C7       E  Em/G F# 

  אקרא לך ברגע של דממה ברגע של געגועים

F#m      B7             E     E/D#  C#m  E/B 

 עכשיו אלי שובי אל העיר הזאת

 

A  E/G#  F#m7  B7 

 

E      E/D#  

  אווו כשבפנים עצוב וקר

C#m                   E/B 

  בלעדייך והלילה שוב נגמר

  A                E/G#    F#m7  B7 

  ואני מרגיש עצוב, רחוק ומנותק

E               E/D#  

  כמה עצב יש באהבה

   Em/G        F# 

  אני לבד פתאום בבית זר

 F#m       B7 

 . ואני אוהב אותך

 

 

 

 

G#m  C#m     C7  B7      E 

  כי בלעדייך כל העיר הזאת ריקה  

G#m  C#m      D  B7    

 . והרחובות בה יתומים  

 E          C7       E  Em/G F# 

  אקרא לך ברגע של דממה ברגע של געגועים

F#m      B7             E 

 עכשיו אלי שובי אל העיר הזאת

 

Bm7                   E/B 

  בואי -כשהלכת אמרתי    

Bm7         C#m      F# 

  רציתי שתשארי כאן לידי   

C#m F# 

  לאהוב תמיד

F#m           A 

 לאהוב אותך תמיד

 

A  G#m  F#m7  E  A  G#m  F#m7  B 

A  G#m  G#  C#m  A  E/G#  F#m  B7 

 

G#m  C#m     C7  B7      E 

  כי בלעדייך כל העיר הזאת ריקה  

G#m  C#m      D  B7    

 . והרחובות בה יתומים  

     E         C7         E Em/G F# 

  געגועים, ואת לא לידי אקרא לךכשאני מלא 

F#m      B7             E     E/D# 

 עכשיו אלי שובי אל העיר הזאת

C#m  E/B  F#m     B                E 

 אווו שובי אל העיר הזאת עכשיו אלי            

 

B  E 
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 אביב גפן  -  במילים אחרות
 מילים ולחן: אביב גפן

 

G    C    A7     G 

 בחוץ חשוך פחות רואים אותך

G    C     A7    G 

 שעה טובה להעלם

 G    C    A7    G 

 כזאתאתה אחד שבשעה 

G    D       Em 

 מתאהב או מתאבד

 

G    C    A7       G 

 עוזב את העיר לבד במכונית

G   C     A7      G 

 עם יין טוב שדופק את הראש

G     C    A7      G 

 ברה שלךאומרים שהיא הח

G     D       Em 

 אז איפה היא לעזאזל

 

A7                     C 

 ויש שם כאב שרוצה כבר לצאת

D   Em        C             G 

 במילים אחרות אתה בודד הלילה

D   Em        C             G 

 במילים אחרות אתה בודד הלילה

 

G      C    A7     G 

 לךפתאום אתה מתחיל לשרוק 

G       C   A7    G 

 ויש לזה סיבה טובה

G      C    A7      G 

 כי זה היום האחרון שלך

G    D       Em 

 במציאות המסריחה

 

A7                     C 

 ויש שם כאב שרוצה כבר לצאת

D   Em        C             G 

 במילים אחרות אתה בודד הלילה

D   Em        C             G 

 במילים אחרות אתה בודד הלילה

D            Em           C             G 

 במילים אחרות אתה בודד אתה בודד אתה
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 שי גבסו  -במקומי  
 מילים ולחן: שי גבסו

 

 Fmaj7  F6  Fmaj7פתיחה : 

 

            Fmaj7               C            Am 

 לא רציתי ללכת לא רציתי להיות שם

             Am              Em            F 

 כשהגיע הסוף ביקשתי להיות סתם

              F             C 

 האור המהבהב פסע כהיות קיומי

                    G                    C     Fmaj7 

 אני השארתי מילים שידברו במקומי

 

            Fmaj7            C            Am 

 כשנכנסתי לאוטו עצמתי עיניים

            Am                  Em        F 

 כשברקע היו דיבורים של בנתיים

                   F          C 

 וממולי רק טיפות שיורדות מברקים

                 G                       C    Fmaj7 

 אני לקחתי גיטרה והשארתי צלילים

 

Fmaj7                   C 

 או אוו אוו אוו אוו

C                                       Fmaj7 

 או אוו אוו אוו אוו אוו אוו אוו

Fmaj7                   C 

 או אוו אוו אוו אוו

C                               Am 

 או אוו אוו אוו אוו אוו

Em              Am 

 וו אוואו אוו אוו א

Em              Am     Fmaj7 

 או אוו אוו אוו אוו

 

          Fmaj7                C            Am 

 במעגל מסתובב מחפש לי דברים

             Am           Em            F 

 שיתנו לי סימן שישאירו חיים

              F                 C 

 ו שליברחוב הסמוך נותר שם משה

                  G                 C 

 אז השארתי זיכרון שיחיה במקומי

 

Fmaj7                   C 

 או אוו אוו אוו אוו

C                                       Fmaj7 

 או אוו אוו אוו אוו אוו אוו אוו

Fmaj7                   C 

 או אוו אוו אוו אוו

C                               Am 

 או אוו אוו אוו אוו אוו

Em              Am 

 או אוו אוו אוו אוו

Em              Am     Fmaj7 

 או אוו אוו אוו אוו

 

            Fmaj7               C            Am 

 לא רציתי ללכת לא רציתי להיות שם

             Am              Em            F 

 כשהגיע הסוף ביקשתי להיות סתם

              F             C 

 האור המהבהב פסע כהיות קיומי

                    G                    C     Fmaj7 

 אני השארתי מילים שידברו במקומי

 

     
 

  



 370עמוד 

 

 יזהר אשדות  -במרחק נגיעה מכאן  
 לחן: יזהר אשדות   מילים: יהלי סובול

 

 Em  Em  Bm  Bm :פתיחה 

           Am7  G  D/F#  Em 

 

Em                            Bm 

 אל תלכי במורד של מסדרון אינסופי

       Am7      G   D/F#     Em     Bm 

 כל הדלתות מובילות לחדר אחד

Em                            Bm 

 ם דופקחדר ריק, על הגג שלו הגש

       Am7      G   D/F#     Em 

 לבד   שאת  הוא מספר, מספר לך

 

             Bm7            Am7 

 התקרה בו כחולה וכחולים הקירות

        Bm7                      C 

 ותלויה בו מראה, שמראה מה היה

           D 

 יכול להיות

 

      G                             D 

 בעולם מקביל, שם אנחנו אוהבים תמיד

          Am11                C     D 

 במרחק נגיעה מכאן, במרחק נגיעה

     G                                     D 

 בעולם מקביל, שם הלב אף פעם לא רגיל

             Am7        C+7    Bm     Em 

 כאןבמרחק נגיעה מכאן, במרחק נגיעה מ

 

Bm 

 

Em                            Bm 

 צל חיוור, על פניה מתגלה מסתתר

Am7            G   D/F#     Em 

 היא רגועה, כשסוסים רצים לה בדם

Em                            Bm 

 קצה חיוך, היא רוצה רק לשקוע נמוך

       Am7      G        D/F#    Em 

 הים   על קרקעאל הפנינים, שזורחות 

 

             Bm7            Am7 

 התקרה בו כחולה וכחולים הקירות

        Bm7                      C 

 ותלויה בו מראה, שמראה מה היה

           D 

 יכול להיות

 

      G                             D 

 בעולם מקביל, שם אנחנו אוהבים תמיד

          Am11                C     D 

 במרחק נגיעה מכאן, במרחק נגיעה

     G                                     D 

 בעולם מקביל, שם הלב אף פעם לא רגיל

             Am7        C+7    Bm     Em 

 במרחק נגיעה מכאן, במרחק נגיעה מכאן

 

Bm 

 

 Em  Em  Bm  Bm :מעבר 

          Am7  G  D/F#  Em 

           Em  Em  Bm  Bm 

          Am7  G  D/F#  Em 

 

             Bm7            Am7 

 התקרה בו כחולה וכחולים הקירות

        Bm7                      C 

 ותלויה בו מראה, שמראה מה היה

           D 

 יכול להיות

 

      G                             D 

 בעולם מקביל, שם אנחנו אוהבים תמיד

          Am7                C     D 

 במרחק נגיעה מכאן, במרחק נגיעה

     G                                     D 

 בעולם מקביל, שם הלב אף פעם לא רגיל

         Am11        C+7    Bm 

 במרחק נגיעה מכאן, במרחק נגיעה 

       G            D/F# 

 בעולם מקביל, הסוסים בדם

    F-5                     Em 

 הפנינים זורחות שם על קרקע הים



 371עמוד 

 

 משינה  -בן המלך  
 מילים ולחן: יובל בנאי

 

C       Am 

 ביער בקתה

C       Am 

 היא גרה לבד

C       Am 

 היא לא ידעה

F              G 

 היא פרח שנהב

 

C       Am 

 ביער רוכבים

C       Am 

 שלושה פרשים

C       Am 

 אותה מחפשים

F              G 

 לקחת אליו

 

Am           F 

 בן המלך מאוהב

   C                    F 

 בנסיכה עם שערות זהב

     Am     F      C 

 לא סיפור ילדים אהה

 

Am           F 

 בן המלך מאוהב

   C                    F 

 בנסיכה עם שערות זהב

     Am     F      C 

 כמו סיפור ילדים אהה

 

 

C       Am 

 קטפה לה פרחים

C       Am 

 הכינה לה תה

C       Am 

 היא לא ידעה

F              G 

 אותה מחפשים

 

C       Am 

 ביער רוכבים

C       Am 

 שלושה פרשים

C       Am 

 אותה מחפשים

F              G 

 פרח שנהבהיא 

 

Am           F 

 בן המלך מאוהב

   C                    F 

 בנסיכה עם שערות זהב

     Am     F      C 

 לא סיפור ילדים אהה

 

Am           F 

 בן המלך מאוהב

   C                    F 

 בנסיכה עם שערות זהב

     Am     F      C 

 כמו סיפור ילדים אהה

 

    



 372עמוד 

 

 שולי רנד  -  מלך שעשוי מאבנים טובותבן 
 מילים ולחן : שולי רנד

 

Bm 

 היה שווה הכל לראות את הפנים שלו 

     F#m                         A   E 

 מתעגלות בתדהמה חלשה דעתו 

Em    Bm          A 

 נחתתי עליו בלי רחמים

Bm 

 כל כלב בא היום שלו הנה בא היום שלו

 F#m                                A   E 

 פה תהא קבורתו ניחמתי את עצמי

Em              Bm          A 

 ככה זה כשנלחמים על החיים

D                    F#m 

 אני דיברתי הוא הקשיב

             Bm         C                    A 

 יכולתי לשמוע את הראש שלו רעות חושב

D                    F#m 

 כל כך רציתי להכאיב

         Bm                C           A 

 אמרתי לו  שלחתי לו את השורה הזאת מכל הלב

 

C#m           F#              G#m 

 אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות

        D#m    B   D#m    G# 

 אוו      אווווווווו    אתה שומע

A                 B           E 

 מכף רגל ועד ראש מרגליות

        G#m  C#   G#m   F# 

 אוו    אוווו   אתה שומע

 

Bm 

 טוב הייתי קצת תמים קצת תמים לחשוב

   F#m                               A   E 

 כמעט פרחה נשמתי שבזה זה יגמר

Em          Bm      A 

 יםעת חזר לו הצבע לפנ

Bm 

 הזכיר לי מה שרק אני והוא יודעים עלי

F#m                             A   E 

 פה תהא קבורתי כמה אני חסר

Em                     Bm         A 

 זה לא צחוק זאת מלחמה על החיים

 

D                  F#m 

 אני שיחקתי הוא דיבר

       Bm           C        A 

 אותי בכחש לערבבתמיד ידע 

D                   F#m 

 נזכרתי בעצת קדושים

        Bm                 C             A 

 אמרתי לו שלחתי לו את השורה הזאת מעומק לב

 

 אני בן מלך...

 

 Bm  F#m  A  E  Em  Bm  Aמעבר : 

 

Bm 

 היה ממש מפחיד לראות את הפנים שלו

       F#m                          A   E 

 נטרפה דעתו מתכרכמות במשטמה

Em               Bm           A 

 השורה הזאת הילכה עליו אימים

Bm 

 נשך בעט ירק שרט עשה

   F#m                          A  E 

 זקן שכמותו כל מה שביכולתו

Em                   Bm       A 

 על הפנים כל כך עלוב בלי מסכה

D                    F#m 

 הכאיבהוא  אני שתקתי

        Bm         C               A 

 על נשמתי הוא חג ליחידתי אורב

D                 F#m 

 בכוחותיי האחרונים

          Bm               C              A 

 שלחתי לו את השורה הזאת לתוך הלב

 

C#m           F#              G#m 

 אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות

        D#m    B   D#m    G# 

 אוו      אווווווווו    אתה שומע

A                 B           E 

 מכף רגל ועד ראש מרגליות

        G#m  C#   G#m            C# 

 אוו    מרגליות אתה שומע   אתה שומע

    G#m   F#   Bm   E 

 מרגליות

  



 373עמוד 

 

 ריקי גל  -  בני ילד רע
 לחן: קן גלובוס   מילים: אהוד מנור

 

Am             C 

 יש לי חבר שקוראים לו בנימין

D            E       Am 

 אבל אני קוראת לו בני

Am             C 

 אני אהיה בת עשר בעוד כמה ימים

D            E       Am 

 ובני קצת יותר קטן ממני

G                  F          C 

 אנחנו נפגשים כל יום בצהרים 

C                        E 

 בחצר ליד הקן של היונים

Am   C              F             D 

 בני מראה לי איך עומדים על הידיים

F              E           Am 

 ואני מראה לו את התחתונים

 

C        D 

 רע בני בני ילד

       F                 E 

 אני אוהבת אותו כל כך נורא

Am G  C  D 

 ילד רע   בני בני

        F             Esus4  E  Am 

 ילד רע     -אני אוהבת את בני

 

Am                     C 

 בני אין לו אימא הוא אומר שהיא נסעה

D            E       Am 

 ואופניםלהביא לו אווירון 

Am             C 

 לי יש אימא וגם אבא גם אחים שבעה

D            E       Am 

 מתי הם כבר ייסעו ליום יומיים

G                  F          C 

 אז לוקחים אותו לשוק -כשבני רעב

C                        E 

 ואם השוק מלא אז זה מצליח

Am   C              F             D 

 בודקים שאין שומר והמוכר עסוק

F        E         Am 

 ובני מסלק לו אבטיח

 

C        D 

 בני בני ילד רע

       F                 E 

 אני אוהבת אותו כל כך נורא

Am G  C  D 

 בני בני   ילד רע

        F             Esus4  E  Am 

 ילד רע     -אני אוהבת את בני

 

 

Am                 C 

 לפעמים אני ובני משחקים באבא אימא 

D            E       Am 

 הוא צועק עלי וגם נותן מכות

Am             C 

 אחכ הוא אומר לי תשתקי כבר סימה

D            E       Am 

 אחרי מכות באות הנשיקות

G                  F          C 

 םבני רוצה שנתנשק עם השיניי

C                     E 

 כמו בטלוויזיה בקפה

Am   C              F             D 

 בשביל שהוא יהיה מבסוט עד השמיים

F              E           Am 

 אני תמיד חולה והוא תמיד רופא

 

C        D 

 בני בני ילד רע

       F                 E 

 אני אוהבת אותו כל כך נורא

Am G  C  D 

 בני בני   ילד רע

        F             Esus4  E  Am 

 ילד רע     -אני אוהבת את בני

 

 לבני יש עיניים שרואות הכול

 ותלתלים שחורים עד הכתפיים

 הוא שר שירים של אלוויס

 של אלוויס הגדול

 וכל גופו רועד במכנסיים

 

C        D 

 בני בני ילד רע

       F                 E 

 אני אוהבת אותו כל כך נורא

Am G  C  D 

 בני בני   ילד רע

        F             Esus4  E  Am 

 ילד רע     -אני אוהבת את בני

 

      
 

 



 374עמוד 

 

 פורטיסחרוף  -בסוף של יום  
 מילים ולחן: ברי סחרוף ורמי פורטיס

 

 F#m  Bm  E  F#mפתיחה: 

           F#m  Bm  E  F#m 

           F#m  Bm  E  F#m 

           F#m  Bm  E  F#m 

 

F#m            Bm           E               F#m 

 בסוף של יום אחרי הכול נאמר שלום ובינתיים

F#m                 Bm                  E        F#m 

 על המסך נופלות שבעים ושתיים בתולות מהשמיים

F#m           Bm  E          F#m 

 בחוץ סופה שואגת אבל בבית שקט

F#m          Bm          E      F#m 

 שולחן ערום כסא עקום ובטן מתהפכת

 

F#m          A 

 כמה שאני אוהב אותך

A            D 

 כמה שאני אוהב אותך

 

 F#m  Bm  E  F#mמעבר : 

 

F#m          A 

 כמה שאני אוהב אותך

A            D 

 כמה שאני אוהב אותך

 

 F#m  Bm  E  F#mמעבר : 

 

F#m            Bm           E               F#m 

 בסוף של יום על הספה בלי להוריד תנעליים

F#m             Bm              E     F#m 

 והמסך שוב מהבהב עובדים עלינו בעיניים

F#m           Bm  E          F#m 

 ארץ ואת לא ממהרתבחוץ שוקעת 

F#m            Bm                 E       F#m 

 בסוף של יום תופס מקום על המיטה המשותפת

 

F#m          A 

 כמה שאני אוהב אותך

A            D 

 כמה שאני אוהב אותך

 

 F#m  Bm  E  F#mמעבר : 

 

F#m          A 

 כמה שאני אוהב אותך

A            D 

 הב אותךכמה שאני או

 

 F#m  Bm  E  F#mמעבר : 

           F#m  Bm  E  F#m 

           F#m  Bm  E  F#m 

           F#m  Bm  E  F#m 

 

F#m          A 

 כמה שאני אוהב אותך

A            D 

 כמה שאני אוהב אותך

               F#m  Bm  E  F#m 

 אני כאן להשאר

F#m          A 

 אותךכמה שאני אוהב 

A            D 

 כמה שאני אוהב אותך

 

 F#m  Bm  E  F#mסיום : 

         F#m  Bm  E  F#m 

         F#m  Bm  E  F#m 

         F#m  Bm  E  F#m 



 375עמוד 

 

 משינה  -בספסל מול האגם  
 מילים ולחן: שלומי ברכה

 

G   Gm             D         D7 

 יום בהיר חודש שבט

G   Gm     D         D7 

 התקרבתי לאט

G   Gm              D          B 

 וראיתי אותך על ספסל

Em          A          D    D7 

 התיישבתי וראשי אל על

G   Gm          D         D7 

 מן השביל התקרב

G   Gm          D         D7 

 איש אחד התיישב

G   Gm              D          B 

 לי אותך האדם והסתיר

Em          A          D    D7 

 בספסל ההוא מול האגם

 

G          A         D    D7 

 ציפורים שרות בסתיו

G      A    D    D7 

 ואני בך מאוהב זה לא אני

G    A          D         D/C        Bm 

 את ישבת קרוב אליו ולא אליי יותר מדי

 

Bb                   D 

 לא ידעתי מה לעשות

 

G   Gm             D         D7 

 סתם המשכתי לשרוק

G   Gm             D         D7 

 מציץ התחלתי לבדוק

G   Gm                 D          B 

 את שלחת לי מבט כן מבט

Em     A       D    D7 

 וידעתי שאני ואת

 

G     A       D    D7 

 ומאז מאושרים

G          A            D    D7 

 את אני וההורים שלי שלך

G    A          D         D/C        Bm 

 את עכשיו קרובה אליי ורק אליי יותר מדי

 

Bb                   D 

 לא ידעתי מה לעשות 

 

 

     
 

     



 376עמוד 

 

 בנזין  - בעיר הזאת 
 פוליקרמילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה 

 

 Dmפתיחה : 

           Bb  F  Bb  Dm 

          Gm  Bb  A  Dm 

 

   (Dm(add9   Gm         A 

 בעיר הזאת באוויר עולה עשן

          Bb-Am  Gm     A     Dm(add9) 

 אין אף קיר אחד לבן         ואין בה אש

   (Dm(add9   Gm         A 

 בעיר הזאת יורד הגשם לפרקים

            Gm    A   Bb-Am  Gm 

 לים יש מים ירוקים

Gm/F   EØ   Dm(add9) 

 זאת    ה         בעיר

 

Bb              C 

 היום היתה לחות גבוהה

F        Bb       Bb-Am 

 הלילה הראות כהה 

Gm          A       Dm 

 ואין בה חום וחם נורא

Dm     C/E     F    C/E    Dm   C 

 

Bb          C 

 ולי קשה לנשום עכשיו

F        Bb         Bb-Am 

 הרדיו מנבא שרב

Gm     A     Dm(add9) 

 בעיר הזאת

 

   (Dm(add9   Gm         A 

 בעיר הזאת מהלכות אלפי שמועות

         Bb-Am  Gm     A     Dm(add9) 

 מנשבות רוחות רעות          בכל סמטה

   (Dm(add9     Gm           A 

 בעיר הזאת קשה למצוא פינה שפויה

         Gm    A   Bb-Am  Gm 

 ואין מקום לחניה

Gm/F   EØ   Dm(add9) 

 

Bb           C 

 וכל סיבוב טעון סיכון

F                  Bb-Am 

 בכל סביבה יש סכנה

Gm      A       Dm 

 ואין תיקון אין תקנה

Dm     C/E     F    C/E    Dm   C 

 

Bb          C 

 ולי קשה לישון עכשיו 

F             Bb         Bb-Am 

 אני רושם תמונת מצב 

Gm          A           Dm 

 בעיר הזאת    בעיר הזאת 

 

 Gm  C  Dm  Cמעבר : 

     Eb-Dm  C  Bb-Am  Eb 

 

B              C# 

 שוטרים בכל פינה קרובה

F#        B       B-A#m 

 שומרים על כל חלקה טובה

G#m     A#       D#m 

 לאהבה      ואין מקום

D#m     C#/F     F#    C#/F    D#m   C# 

 

B       C# 

 הלילה מגיפים תריסים

F#        B            B-A#m 

 הלילה נועלים דלתות

G#m     D#m 

 קשה לחיות        קשה למות

 

 תאאאאאאאאאבעיר הזא



 377עמוד 

 

 הדורבנים  - בפורים הזה 
 מילים ולחן : עידו אופק

 

Cm       AØ           Ab        Gm 

 קורה לי מחדש כמו בכל שנה זה שוב

Fm         DØ     Ab               G 

 בפורים מה אלבש אני תוהה ומתלבט

Cm         AØ        Ab      Gm 

 אינדיאני ובלש כבר הייתי סופרמן

Fm       Fm/Eb        DØ         G 

 אל החלון ניגש הלב רוגש גופי רועש

 

Ab+7          AØ         Bb            Bdim 

 מביט לרחוב לאנשים שבטח כבר בחרו מזמן

Cm       Cm/Bb   Ab+7   Db             G7 

 עולה לי רעיון שחבל ל'כם על הזמן       פתאום

 

DØ                        G        Cm    AØ 

 כי בפורים הזה אני בליינד קאובאוי

DØ                     G       Cm    AØ 

 בפורים הזה אני בלייינד קאובוי

DØ                     G 

 בפורים הזה אני בליינד

 

Cm   AØ         Ab        Gm 

 מהיכן אני אשיג כובע של בוקרים 

Fm             DØ                 Ab        G 

 ועוד עלו המחירים כשאין לי על התחת גרוש

Cm      AØ         Ab        Gm 

 חגורה בסטייל ישן מכנסיים ג'ינס רגיל

Fm            Fm/Eb        DØ        G 

 מגפיים של גנן חולצת פלנל עם משבצות

 

Ab+7          AØ         Bb       Bdim 

 תמיד אצלי בידצעצוע  אקדח של פיקות

Cm      Cm/Bb   Ab+7   Db          G7 

 ואין שום בעיה   סגור       לושהכלי   נדמה 

 

DØ                      G        Cm    AØ 

 בפורים הזה אני בליינד קאובאויש

DØ                     G       Cm    AØ 

 בפורים הזה אני בלייינד קאובוי

DØ                     G 

 בפורים הזה אני בליינד

 

C                     Fm   Eb            Ab 

 אף אחד לא יוכל למנוע ואין לי כל חשש

   C#            Cm             G 

 כי בפורים הזה אאזור די כוח ואהיה 

                  Ab     Fm     G(4-3) 

 לקאובוי של ממש

 

 C  C/Bb  Fm/Ab  Dbמעבר : 

           C  C/Bb  Fm/Ab  Db 

           C  C/Bb  Fm/Ab  Db 

           C  C/Bb  Fm/Ab  Db 

           C  C/Bb  Fm/Ab  Db 

           C  C/Bb  Fm/Ab  Db 

           C  C/Bb  Fm/Ab  Db 

 

Cm       AØ           Ab        Gm    Cm9 

 חדשקורה לי מ כמו בכל שנה זה שוב
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 בני ברמן  -בפונדק קטן  
 לחן: בני ברמן   מילים: אהרון שבתאי

 

E             F               G           Am   

  בפונדק קטן בנמל קטן שם היין אדום ונוצץ

C                       G                Am   

 בפונדק קטן הן ישבו שלושתן עם קברניט ולו

E     Am 

 רגל מעץ 

 

Am                  Dm  

 ואמר הקברניט אין דבר אין דבר 

C                G        

 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       

 אל הים הכחול עוד מחר

 

E             F               G           Am   

 האחת נשקה השנייה צחקה השלישית את שפמו תקצץ

C                       G                Am   

 בפונדק קטן כך ישבו שלשתן עם קברניט ולו

E     Am 

 רגל מעץ 

 

Am                  Dm  

 ואמר הקברניט אין דבר אין דבר 

C                G        

 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       

 אל הים הכחול עוד מחר

 

E             F               G           Am   

 אז לקח חתן מפונדק קטן האחת על אופנוע מעץ

C                       G                Am   

 בפונדק עשן עם קברניט ולו ונותרו שתיהן

E     Am 

 רגל מעץ 

 

Am                  Dm  

 ואמר הקברניט אין דבר אין דבר 

C                G        

 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       

 אל הים הכחול עוד מחר

 

E             F               G           Am   

 לפונדק דומם אז נכנס קוסם והפך השנייה לו לנץ

C                       G                Am   

 לבד עם קברניט ולו ונותרה בצד השלישית

E     Am 

 רגל מעץ 

 

Am                  Dm  

 ואמר הקברניט אין דבר אין דבר 

C                G        

 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       

 אל הים הכחול עוד מחר

 

E             F               G           Am   

 השלישית וכוסו בשולחן הוא ניפץ קברניט אז על התכעס

C                       G                Am   

 רק עם בפונדק קטן כך בראש מורכן הוא ישב

E     Am 

 רגל מעץ 

 

Am                  Dm  

 ואמר הקברניט אין דבר אין דבר 

C                G        

 עוד מחר תשאני ספינה אל הים

Am               E       

 אל הים הכחול עוד מחר
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 מאיר אריאל ודיוויד ברוזה  -  בצהרי היום
 לחן: דיויד ברוזה   מילים: מאיר אריאל

 

 Em  C  Am/C  Emפתיחה  

 

Em                          C 

 ירדנו לירוחם לשתות פחית של צהריים

Am/C                Em 

 במרכז המסחרי המאובק

Em                    C                     Am/C 

 התענוג מתחיל בהליכה איטית שקולה ומדודה

                Em 

 כמו טורבו מאובק

 

Em                       C 

 השרירים החבוטים מהנסיעה הארוכה

Am/C                     Em 

 משתחררים בתענוג בכל הגוף

Em                            C                    

 משתרגים ומתמתחים ונעשים קשוחים ברוח

Am/C                     Em 

 שמצליף אבק וחול על הפרצוף

 

         G      B   C         Bm       Am 

 קר הוא לשתות משהו כל העניין   היי היי

         Em 

 בלב מדבר

 

Em                      C 

 העיירה עושה את עצמה מתנמנמת

Am/C                     Em 

 אותנו זה אפילו לא מצחיק

Em                       C 

 חוצים ברחבה בכמו חגיגיות סמויה

Am/C               Em 

 עוזבים לשמש שתעיק

 

Em                               C 

 אחדצרור נקישות טמבון עוצר אותנו כ

Am/C      Em 

 נימה וחצי מהצל

Em                            C 

 עומדים בשמש לא ניד לא זיע מחכים

Am/C       Em 

 נימה וחצי מהצל

 

         G      B   C         Bm       Am 

 קר הוא לשתות משהו כל העניין   היי היי

         Em 

 בלב מדבר

 Em  C  Am/C  Emמעבר : 

          Em  C  Am/C  Em 

 

Em                  C 

 עודנו עומדים לא זיע לא ניד

Am/C        Em 

 נימה וחצי מהצל

Em                                  C 

 כשאיזו מקומית פתאום נועצת אף בשמש

Am/C         Em 

 ופה שבאוזנינו ממלל

 

Em 

 תראו תראו את הגארי קופרים האלה

C                               Am/C         Em 

 קלינט איסטוודים דמי קולו יענו בזים לשרב

Em                                    C 

 הגיע הזמן שכבר תוציאו את הלשון הארוכה שלכם

Am/C     Em 

 מתרבות המערב

 

         G      B   C         Bm       Am 

 קר הוא לשתות משהו הענייןכל    היי היי

         Em 

 בלב מדבר

 

Em                      C 

 נימה וחצי מהצל אנחנו סובבים

Am/C               Em 

 ונעים באטיות מירבית

Em                                       C 

 המאובק חוצים שקולים את הרחבה של המרכז המסחרי

Am/C            Em 

 ונכנסים אל המכונית

 

Em                       C 

 ?אחר הצהריים נגביים מה עכשיו? לאן נוסעים

Am/C     Em 

 מכחכחים בגרון

Em                            C 

 אולי נספיק עוד להרוג תורכי קטן של ערב

Am/C  Em 

 במצפה רמון

 

         G      B   C         Bm       Am 

 קר הוא לשתות משהו כל העניין   היי היי

         Em 

 בלב מדבר
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 גידי גוב  -  בקצה ההר
 מילים : אסף אטדג'י   לחן : עמיר בניון

 

        Em          Am 

 בקצה ההר אתה עומד

    Em                Am            G  F# 

 מקצה ההר ובקולי קולות אתה צועק

  F#O        B7   Em 

 אל השמיים צועק חזק

     Em          Am 

 עד אשר אולי תמצא

    Em            Am     G  F# 

 ך   איזה ענן כזה שיעבור מעלי

F#O    B7   Em 

 וישקה אותך במים

 

         Em                   G 

 בקצה השמש על כנפי ציפור הדרור

           Am                G    Am 

 ולשבילים הסוףעד שתפסיק לזכור 

     F#Ø   B7 

 עד שתגיע לחוף

            G                         Am 

 על כנפי ציפור הדרור עד שתפסיק לזכור

G              Am       F#Ø  B7 

 עד לירח עד לסוף עולם הישימון

 

        Em          Am 

 בקצה ההר אתה עומד

    Em                Am            G  F# 

 מקצה ההר ובקולי קולות אתה צועק

  F#O           B7   Em 

 רוצה לראות את זיו פניה

     Em         Am           

 עד אשר אולי תראה 

         Em      Am          G F# 

 ך    כזה שיעוף עד אלי איזה פרפר

F#O   B7   Em 

 ויישא אותך אליה

 

         Em                   G 

 בקצה השמש על כנפי ציפור הדרור

           Am                G    Am 

 עד שתפסיק לזכור ולשבילים הסוף

     F#Ø   B7 

 עד שתגיע לחוף

            G                         Am 

 על כנפי ציפור הדרור עד שתפסיק לזכור

G              Am       F#Ø  B7 

 עד לירח עד לסוף עולם הישימון

 

 Em  Am  Em  Amמעבר : 

              G  F#  F#O  B7  Em 

 

         Em                   G 

 בקצה השמש על כנפי ציפור הדרור

           Am                G    Am 

 עד שתפסיק לזכור ולשבילים הסוף

     F#Ø   B7 

 עד שתגיע לחוף

            G                         Am 

 על כנפי ציפור הדרור עד שתפסיק לזכור

G              Am       F#Ø  B7 

 עד לירח עד לסוף עולם הישימון

 

Em 

 בקצה ההר        

 



 381עמוד 

 

 אודי דוידי  -  בראשית
 מילים ולחן : אודי דוידי

 

 Em  Em+5  Em6  Em+5פתיחה : 

            Em  Em+5  Am  B4 

 

Em                        C 

 בראשית ברא את השמים והארץ

C#dim                      C             Em 

 וחושך על פני תהום והכל היה תוהו ובוהו

                         C 

 החיות החלו לטייל ולאכול

   Am                  B4 

 והשמש מלמעלה האירה על הכל

 Em                  C 

 הים נהיה כחול ועמוק

 C#dim         C 

 והדשא בהיר וירוק

    Em                     C 

 והעולם נהיה הרים וגאיות

              Am             B4      Em 

 ובתוך זה נוצר האדם נחלים ובקעות

 

G      C        Em 

 ואני נוגע בכל פינה

             D          G 

 מוצא רק טוב בעולמך

                    C     Em 

 כל כך הרבה נתת בעולם

         D        G 

 איזה חיים בן אדם

G      C        Em 

 ואני נוגע בכל פינה

             D          G 

 מוצא רק טוב בעולמך

                    C     Em 

 כל כך הרבה נתת בעולם

         D        G 

 איזה חיים בן אדם

G                               C         

 כמה טוב כמה טוב כמה טוב כמה טוב

        G                       C                    G 

 כמה טוב בן אדם כמה טוב כמה טוב כמה טוב

G                               C         

 כמה טוב כמה טוב כמה טוב כמה טוב

        G                       C   D  C/E  D   Em 

 ה'                      איזה טוב  טוב איזה כמה טוב

 

 

 Em  Em+5  Em6  Em+5מעבר : 

           Em  Em+5  Am  B4 

 

Em                 C 

 ויכלו השמים והארץ

C#dim     C          Em 

 ולם אז נח איתווכל צבא ע

                             C 

 אלוקים כילה את הבריאה

   Am           B4        Em 

 וקידש את יום שבת מנוחתו

                  C 

 אז בוא ביחד אח

C#dim          C        Em 

 ניקח את כל הטוב שבבריאה

                    C              Am 

 להודות על מה שישאם רק נדע 

        B4         Em 

 נקבל מעין עולם הבא

 

G      C        Em 

 ואני נוגע בכל פינה

             D          G 

 מוצא רק טוב בעולמך

                    C     Em 

 כל כך הרבה נתת בעולם

         D        G 

 איזה חיים בן אדם

G      C        Em 

 ע בכל פינהואני נוג

             D          G 

 מוצא רק טוב בעולמך

                    C     Em 

 כל כך הרבה נתת בעולם

         D        G 

 איזה חיים בן אדם

G                               C         

 כמה טוב כמה טוב כמה טוב כמה טוב

        G                       C                    G 

 כמה טוב בן אדם כמה טוב כמה טוב כמה טוב

G                               C         

 כמה טוב כמה טוב כמה טוב כמה טוב

        G                       C                   G 

 איזה טוב     ה'איזה טוב  כמה טוב כמה טוב

 

 

  



 382עמוד 

 

 ,  שרון עזריה  גבי שושן  -בראשית  
 לחן: צביקה נוי   מילים: אהוד מנור

 

F#7              Bm 

 בראשית היו שמים

F#7                  Bm 

 בראשית היה הים כחול

F#7                     Bm D  E 

 לילה בראשית היו לי יום ולילה

                         Bm 

 שעות הרבה כמו חול כחול

 

F#7              Bm 

 בראשית הייתה הארץ

F#7                Bm  D  E 

 שי לה דשא עשב רך כשי לה

     Bm 

 בראשית

 

Em                 A 

 גן בעדן גן בלי שער

Bm             D 

 משמים גשם טוב ניתך

Em                          A 

 אלוהים היה רחום עם שחר

Bm                   D       Em 

 לי אותך ולמשמרת נתן הוא לי אותך

Bm 

 לי אותך

 

F#7              Bm 

 בראשית היה לי שמש

F#7                    Bm 

 בראשית זימרו לי ציפורים

F#7                            Bm D  E 

 ערב  בראשית הבשיל הפרי עד ערב

            Bm 

 תותים וגרגרים

 

F#7     Bm 

 לי לילההיה 

F#7                       Bm   D  E 

 ערשהרוחות ניגנו זימרו שיר ערש 

     Bm 

 בראשית

 

Em                 A 

 גן בעדן גן בלי שער

Bm             D 

 משמים גשם טוב ניתך

Em                          A 

 אלוהים היה רחום עם שחר

Bm                   D 

 הוא לי אותךולמשמרת נתן 

 

Em                 A 

 גן בעדן גן בלי שער

Bm             D 

 משמים גשם טוב ניתך

Em                          A 

 אלוהים היה רחום עם שחר

Bm                   D       Em 

 לי אותך ולמשמרת נתן הוא לי אותך

Bm 

 לי אותך

Em 

 לי אותך

Bm 

 לי אותך

 

F#7              Bm 

 בראשית היו שמים

F#7                  Bm 

 בראשית היה הים כחול

F#7              Bm 

 בראשית הייתה הארץ

F#7              Bm 

 בראשית היה לי שמש

F#7                    Bm 

 בראשית זימרו לי ציפורים

 

 F#7  Bm  F#7  Bm  F#7  Bmסיום : 

 בראשית                                             
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 רמי פורטיס ושלומי ברכה  -ברחובות הגהנום  
 מילים ולחן : רמי פורטיס ושלומי ברכה

 

 A  C#m  D  Fפתיחה : 

            A  C#m  D  F 

 

A          C#m    D            F 

 אך רק לעצמך   אתה נשוי באושר 

A     C#m    D                 F 

 שקוף ולא נראה      נוגע בשמיים

A       C#m    D                F 

 מעל פי התהום      מתנדנד בחושך 

A        C#m           D             F 

 תמיד אדום ,האופק בעיניים הוא תמיד

       E         A   C#m    D   F 

 ברחובות הגהנום

 

A   C#m         D               F 

 אתה חי כמו כלב אבוד בלי אהבה 

A    C#m    D            F 

 מעבר לפינה       מחכה לנצח

A               C#m    D               F 

 מבקש את סוף היום      תמיד מושך כל רגע 

A      C#m    D            F 

 כל כך קשה לנשום       האוויר בורח

E            A 

 ברחובות הגהנום

 

A   C#m        D               E 

 לצלול ,עד מתי אתה תמשיך לצלולווו או

A   C#m        D               E 

 לצלול ,עד מתי אתה תמשיך לצלולוווו א

A             C#m        D               E 

 אלכוהול באלכוהול, אלכוהול, אלכוהול,

A                   C#m   D           E 

 עוד אלכוהול, אלכוהול, עד מתי תצלול

 

 A  C#m  D  Fמעבר : 

           A  C#m  D  F 

 

A           C#m    D            F 

 שמחזיק אותך באור    אתה מכור לצבע 

A         C#m    D            F 

 תורמחפש מס    כמו חיה נרדפת 

A          C#m    D                     F 

 שיביא את קץ היום       מבקש עוד רגע 

A          C#m        D              F 

 תמיד אדום ,האופק בעיניים הוא תמיד

       E         A 

 ברחובות הגהנום

 

A   C#m        D               E 

 לצלול ,עד מתי אתה תמשיך לצלולווו או

A   C#m        D               E 

 לצלול ,עד מתי אתה תמשיך לצלולוווו א

A             C#m        D               E 

 באלכוהול, אלכוהול, אלכוהול, אלכוהול

A                   C#m   D           E 

 עוד אלכוהול, אלכוהול, עד מתי תצלול

 

 A  C#m  D  Eמעבר : 

           A  C#m  D  F 

           A  C#m  D  E 

           A  C#m  D  F 

 

A   C#m        D               E 

 לצלול ,עד מתי אתה תמשיך לצלולווו או

A   C#m        D               E 

 לצלול ,עד מתי אתה תמשיך לצלולוווו א

A             C#m        D               E 

 באלכוהול, אלכוהול, אלכוהול, אלכוהול

A                   C#m   D           E 

 עוד אלכוהול, אלכוהול, עד מתי תצלול
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 משינה  -  ברחובות שלנו
 לחן: אבנר חודורוב, איגי דיין, יובל בנאי, מייקל בנסון, ראובן שפירא ושלומי ברכה   מילים: יובל בנאי

 

                Dm 

 ברחובות שלנו

 

 יש קסם מיוחד

              Bb 

 זה לא מפריע

 

 רק אם אתה לבד

           Gm 

 כשאתה לבד

 

 הכל נראה גדול

                Dm 

 הכוכבים למעלה

               Dm 

 לא רוצים ליפול

 

                Dm 

 האנשים הרגילים

 

 לישון בשקט הם הולכים

              Bb 

 מיללים חתולים

 

 ילדים לא נרדמים

           Gm 

 ברחובות שלנו

 

 הכל כבר התרוקן

                Dm 

 זה לא מפריע

                Dm 

 רק אם אתה זקן

 

D             G 

 קם מתוך שינה

E9     A6          D 

 מביט בלבנה ששרה

        G       E  A  Dm 

 שיר קינה      אווו

 

 

                Dm 

 כל כך הרבה תמונות

 

 חולפות במהירות

              Bb 

 אתה רוצה לחיות

 

 אתה רוצה למות

           Gm 

 כשאתה לבד

 

 זקוק לאהבה

                Dm 

 אתה פתאום מרגיש

               Dm 

 תקווהעוד יש לך 

 

D             G 

 קם מתוך שינה

E9     A6          D 

 מביט בלבנה ששרה

        G       E  A  Dm 

 שיר קינה      אווו

 

                Dm 

 ברחובות שלנו

 

 יש קסם מיוחד

              Bb 

 זה לא מפריע

 

 רק אם אתה לבד

           Gm 

 ברגעים המעטים

 

 הכל קורה מהר

                Dm 

 אתה פתאום מרגיש

                Dm 

 אחר כמו מישהו

                Dm 

 כמו מישהו אחר
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 דני רובס  -  בריחה
 מילים ולחן : דני רובס

 

Bm        A        D 

 עכשיו כשכל המסכות נפלו

Bm    A/C#        D   B7/D# 

 עלו    והדברים הכי קשים      

Em        F#      G  B7/D# 

 במקום לשלוח יד ולרכך

       Em   F#       Bm 

 את בורחת שוב מעצמך

 

Bm      A         D 

 זה לא פשוט כשמישהו חודר

Bm    A/C#      D   B7/D# 

 גדר     את כל ההגנות את ה

Em   F#        G  B7/D# 

 אני מוכן לכל קורא בשמך

       Em   F#       Bm 

 את בורחת שוב מעצמך

 

Em           Bm 

 חבל הסתיו הביא איתו ניחוח

Em              Bm 

 חבל אין שום מקום ראוי לברוח

A            D   B7/D# 

 אני רוצה אותך לאט

Em  F#        Bm 

 בדיוק כמו שאת    

 

Bm    A           D 

 אם תברחי הכל ישקע איתך

Bm   A/C#           D   B7/D# 

 ייסגר כל מה שכבר נפתח   שוב

Em    F#              G  B7/D# 

 עוטף אותך כשאת אומרת לך

  Em   F#       Bm 

 ובורחת שוב מעצמך

 

Em           Bm 

 חבל הסתיו הביא איתו ניחוח

Em              Bm 

 חבל אין שום מקום ראוי לברוח

A            D   B7/D# 

 אני רוצה אותך לאט

Em  F# 

 כמו שאת

Em           Bm 

 בל הסתיו הביא איתו ניחוחא

Em              Bm 

 חבל אין שום מקום ראוי לברוח

A            D   B7/D# 

 אני רוצה אותך לאט

Em  F#        Bm 

 בדיוק כמו שאת    

 

Bm     A             D 

 זה לא יכול להיות שכאן בלב

Bm   A/C#      D   B7/D# 

 תשאירי לי רק זיכרון צורב

Em  F#             G  B7/D# 

 היא לא תרפה ממך כי האמת

        Em  F#    Bm 

 גם אם תברחי מעצמך

Em  F#             G  B7/D# 

 מה שנתתי לך כבר בתוכך

        Em  F#    Bm 

 גם אם תברחי מעצמך
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 נעליים  -בריכה  
 מילים ולחן: אייל אבן צור

 

 פתיחה :

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 היא נותנת תחושה שהכל יהיה כבר בסדר

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 הימים שהיית אחד לא כתובים לה בספר

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 כמו ארנב מהכובע שולפת אותך אל החדר

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 ה, כן אתה, מה איתךואת

 

F G F G C#m  C#sus2  C#m 

 בדמעות שלך יש לה בריכה, שם היא שוחה

F G F G C#m  C#sus2  C#m 

 בדמעות שלך  לא מתבייש, גם מבקש שתשחה אתך

Em  Esus2  Em 

 שתשחה אתך

C#m  C#sus2  C#m 

 בדמעות שלך

 

 מעבר:

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 השיקוי ששולחת אליך מהול בתקווה

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 ודואגת לבוא לבקר לשאול לשלומה

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 היא חייבת לשאוב את הכוח שלה גם ממך

Em Esus2 (Esus2 Dsus2 Bsus2) Csus2 Cmaj7 

 ואתה, כן אתה, מה איתך

 

F G F G C#m  C#sus2  C#m 

 בדמעות שלך יש לה בריכה, שם היא שוחה

F G F G C#m  C#sus2  C#m 

 בדמעות שלך  לא מתבייש, גם מבקש שתשחה אתך

Em  Esus2  Em 

 שתשחה אתך

C#m  C#sus2  C#m 

 בדמעות שלך

 

 

Em  Esus2  Em 

 בדמעות שלך

C#m  C#sus2  C#m 

 שתשחה אתך

Em  Esus2  Em 

 בדמעות שלך

C#m  C#sus2  C#m 

 שתשחה אתך

Em  Esus2  Em 

 בדמעות שלך

 

Em  Esus2  Em 

 

Em  Esus2  Em 

 אה

 

Em  Esus2  Em 

 

Em  Esus2  Em 

 אה

 

 סיום:

Em  Esus2  Em 
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 מתי כספי  -ברית עולם  
 לחן: מתי כספי   מילים: אהוד מנור

 

Bbm  Cm7-5 Db     Cm7-5 

 אנו גוף אחד   כמעטוד מעט ע

B        F#  Cm7-5     F7  Bbm 

 לעד    שלי    בידי    ת ידך נתתא

Bbm  Cm7-5 Db     Cm7-5 

 שאני פוחד   עד        את לי 

B    F#  Cm7-5        F7 

 הלילה  כל גופי    ולכן רועד

 

Ebm  Edim    Bbm/F 

 יום יום וליל כל הזמן

  F#   Db 

 בנתיב אחד

Ebm7-5   Bbm/F  Bbm 

 לא מסומן      

Ebm  Edim    Bbm/F 

 יום, יום וליל כל הזמן

  F#   Db 

 יחד ולבד

Ebm7-5   Db/F   F7 

 לעצמי נאמן         לך    

 

Gm7-5   Fm/Ab F7/A       Bbm 

 ואתך מתעצב    אוהב אותך הלילה

Fm/C       Dbmaj7  Ebdim  Edim 

 מתלהב  ואתך        הלילה   אוהב אותך 

    F  Gm7-5   F 

 כאב  עד     עד הלב

Bbm  Bm7-5  C7  F   F7 

 מתקרב      ה ו ו ק מ   

 

Bbm  Cm7-5 Db     Cm7-5 

 נגלה מעט     לאט       אט   

B           F#  Cm7-5      F7  Bbm 

 אולי נלמד        ואולי       מי אני מי את

Bbm  Cm7-5 Db     Cm7-5 

 יותר    ולתת        לוותר      

B        F#  Cm7-5     F7 

 רק אהבתנו       עד שתוותר

 

Ebm  Edim    Bbm/F 

 יום יום וליל כל הזמן

  F#   Db 

 בנתיב אחד

Ebm7-5   Bbm/F  Bbm 

 לא מסומן      

Ebm  Edim    Bbm/F 

 יום, יום וליל כל הזמן

  F#   Db 

 יחד ולבד

Ebm7-5   Db/F   F7 

 לעצמי נאמן         לך    

 

Gm7-5  Fm/Ab F7/A       Bbm 

 ואתך מתעצב    אוהב אותך הלילה

Fm/C       Dbmaj7  Ebdim  Edim 

 מתלהב  ואתך        הלילה   אוהב אותך 

    F  Gm7-5   F 

 כאב  עד     עד הלב

Bbm  Bm7-5  C7  F   F7 

 מתקרב      ה ו ו ק מ   

 

Bbm  Cm7-5 Db     Cm7-5 

 יעלה האור עד מעט

B        F#  Cm7-5     F7  Bbm 

 ורוצה אותך לזכור ואני שיכור

Bbm  Cm7-5 Db     Cm7-5 

 עד ימי הסוף ולשמור

B        F#  Cm7-5    F7  Bbm 

 ותגווע הלמות התוף עד שנחלוף
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 מאיר אריאל  -  בשביל לעשן
 מילים ולחן : מאיר אריאל 

 

C                      Am 

 בשביל מה אתה חי שאל אותי הזקן

D                      G                Am 

 הדלקתי סיגריה ואמרתי בשביל לעשן

 :אמרתי לו

          D    G         Am 

 בשביל לעשן  אני מתעורר 

          D    G         Am 

 בשביל לעשן     שותה קפה

          D                C 

 קורא עיתון בשביל לעשן

       D  G          Am 

 בשביל לעשן     מחרבן 

Am        D       E 

 וכל מה שאותי מעניין

Am        D       E        Am 

 וכל מה שאני מתכוון זה לעשן

 

          D    G         Am 

 בשביל לעשן   אני מתקלח 

          D    G          Am 

 בשביל לעשן    אוכל משהו 

         D                 C 

 בשביל לעשן יוצא לטייל

          D    G          Am 

 בשביל לעשן   לאורך החוף

Am        D       E 

 וכל מה שאותי מעניין

Am        D       E        Am 

 וכל מה שאני מתכוון זה לעשן

 

              Am     G   D/F#    Am 

 כל מה שאני עושה בחיים אמרתי לו

  Am     G   D/F#    E+9 

 וכל מה שאני ממציא תירוצים

                Am 

 זה בשביל לעשן

 

              D    G         Am 

 בשביל לעשן   שוכב עם אישה 

          D      G         Am 

 בשביל לעשן  חושב מחשבה 

     D                     C 

 כותב משהו בשביל לעשן

     D    G         Am 

 בשביל לעשן    מתקרב 

         D    G         Am 

 בשביל לעשן  אני מתרחק 

       D                     C 

 אני מוצא חן בשביל לעשן

Am        D       E 

 ומה שאחרי מותי מעניין

Am              D            E        Am 

 זה לעשן כן מה שאחרי מותי אני מתכוון

 

C                        Am 

 בשביל מה אתה חי שאל אותי הזקן

D            G                Am 

 ?אמרתי לו מה זה כל כך מעניין
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 שלמה ארצי  -  מלך העולם בשבילה אתה
 מילים : שלמה ארצי   לחן : מישורים לבנים

 

 Em  F#  B  Em  F#  Bפתיחה : 

 

Em                        Am             B 

 שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזול  

Em            Am            D 

 לפעמים אתה נאנח בלי קול ובכל זאת

G           Am 

 אמא שם שומרת גם כשאתה גדול

                   B 

 מחליפה לך בגדים

 

               E  F#            B 

 מלך הגברים   אומרת שאתה 

G#m 

 בשבילה אתה יכול להיות    

C#m                    F#             B 

 למשל מלך החיות מה שבא לך לראש

              E    F#                     B 

 אם תטפס אי שם      או מלך ההרים 

G#m 

 בא לךקום תהיה כל מה ש

C#m                     F#             Em 

 מלך העולם     כי בשבילה אתה תמיד

 

 Em  F#  B  Em  F#  Bמעבר : 

 

Em              Am             B 

 שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר

Em                  Am      D 

 כך אומרת היא ואתה שואל מה עוד אפשר  

G             Am 

 מה שלא הייתי בטח לא אהיה

                   B 

 מחליפה לך בגדים

 

               E  F#            B 

 מלך הגברים   אומרת שאתה 

G#m 

 בשבילה אתה יכול להיות    

C#m                    F#             B 

 למשל מלך החיות  מה שבא לך לראש

              E    F#                     B 

 אם תטפס אי שם      או מלך ההרים 

G#m 

 קום תהיה כל מה שבא לך

C#m                     F#            B 

 מלך העולם     כי בשבילה אתה תמיד

 

               E  F#               B 

 מלך השירים       בשבילה אתה 

G#m 

 בשבילה אתה יכול להיות    

C#m                    F#             B 

 למשל מלך החיות  מה שבא לך לראש

              E    F#                     B 

 אם תטפס אי שם      או מלך ההרים 

G#m 

 קום תהיה כל מה שבא לך

C#m                     F#            Em 

 מלך העולם     כי בשבילה אתה תמיד

Em            B 

 מלך העולם      
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 צפרי שירלי  -בשבילי  
 מילים ולחן: שירלי צפרי

 

 Cmaj7  Bm  Cmaj7  Dפתיחה : 

            Cmaj7  Bm  E 

 

Em  Bm        Cmaj7  Am 

 יום ולילה עם כל צליל שבא לי

  Em  Bm  Cmaj7 

 מנגינה לי     מנגנת

Bm      Cmaj7 

 פותחת מה שסגור

Bm                 C 

 ומדליקה אור כשאסור

 

Em       Bm 

 בשבילי זה לגעת

Cmaj7     D 

 בשבילי זה לדעת

E 

 ויותר

 

Em  Bm   Cmaj7  Bm 

 לפעמים הכל יוצא בלי מוח

  Em  Bm       Cmaj7 

 תני לו זמן לשאת את כל הכוח

Bm      Cmaj7 

 תרגישי טוב עם עצמך

Bm              C 

 הולךותראי שהכל 

 

Em       Bm 

 בשבילי זה לגעת

Cmaj7     D 

 בשבילי זה לדעת

E 

 ויותר

 

D                     C 

 איך זה יכול להיות

D               C                Bm 

 אני מנסה מחדש לבנות את עצמי

E 

 לא

D                     C 

 אף אחד לא אמר

D                     C          Bm 

 שזה יהיה קל כל כך להיות לבד

Esus4                 C  Am  C  Em 

 מהחיים תהני אז 

 

 

 Em       Bm           C  Bmמעבר : 

          Em        Bm  Cmaj7 

          Bm   Cmaj7      Bm      C 

 

Em       Bm 

 בשבילי זה לגעת

Cmaj7     D 

 בשבילי זה לדעת

E 

 ויותר

 

Em       Bm         Cmaj7 

 כן היו רגעים שהיו חזקים

           Am      Am7    Em 

 וחשבתי אולי זה הזמן לשנות

Em       Bm         Cmaj7 

 פחות כואביםש גם דברים אחרים

Am                       B 

 וכאלה שלא מדברים אלי

 

Em       Bm 

 בשבילי זה לגעת

Cmaj7     D 

 בשבילי זה לדעת

E 

 ויותר

 

F#m        C#m 

 בשבילי זה לגעת

F#m        C#m 

 בשבילי זה לדעת

F# 

 ויותר
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 פסיכו דליקה  -בשבילי את מושלמת  
 דרור בינדר  -מילים ולחן  

 

Am        7Em 

 אולי את לא יפה

         F               9C 

 אבל בשבילי את מושלמת

 Am        Em7 

 אולי את מכשפה

         F               G 

 אבל בשבילי את קוסמת

 

Am      Em7 

 מנסה להזכר

   F      C9 

 בריח המוכר שלך

Am      7Em 

 ומנסה לשכוח

        F               G 

 איך שאת אמרת לי כך

 

       C                   Am             F      G 

 לי כמה שאני קטןאיך שאת פתאום הסברת 

  C             Am          F            G  G#  

 ושיש טובים ממני ושפספסתי את הזמן

  Am             7Em      F            9C 

 והזכרת לי את הרגע שאמרת אתה שלי

  Am            Em7      F     G     C9 

 והזכרת לי את הרגע שאמרת אתה שלי

 

Am          7Em 

 כן, כמו תמיד –ושוב 

           F         C9 

 הבנתי מאוחר מידי

Am        Em7 

 שנשארתי כידיד

        F               G 

 וזה מטריף לי את חיי

 

Am          Em 

 ואחד אחר בחר בך

         F              C 

 תפש אותך אמר לך כן

Am      Em 

 ואני בכל הכוח

 F               G 

 מנסה עוד לתקן

 

  C            Am             F      G 

 ולרוץ מהר אחורה לטבוע באהבתך

C         Am     F            G    G#  

 להריח את הריח הנעים שעל גופך

     Am         7Em    F        C9 

 וללחוש לך כך באוזן שיגיע אל הלב

  Am              Em            F           G 

 ללחוש לך שם בשקט שרק אותך אני אוהב

 

  C            Am             F      G 

 ולרוץ מהר אחורה לטבוע באהבתך

     C         Am     F            G    G#  

 להריח את הריח הנעים שעל גופך

  Am              Em7   F           9C 

 אוזן שיגיע אל הלבוללחוש לך כך ב

  Am              Em            F    G    C9 

 ללחוש לך שם בשקט שרק אותך אני אוהב
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 ברי סחרוף  -  בשבילך
 לחן: ברי סחרוף ורע מוכיח   מילים: ברי סחרוף

 

 A5/G  A5  A5/G  A5פתיחה : 

              A  Dm/A 

 

          A       Dm/A         A         Dm/A 

 תמיד רעב, לא מוותר על פירורים

         A         Dm/A    A         Dm/A 

 אפילו היום כשהשמש יוקדת,

        A      Dm/A                       A     Dm/A 

 את יודעת משוגעים כמו פרחים מפלסטיק

      A      Dm/A         B 

 לא נובלים , אף פעםאף פעם

          A     Dm/A      A         Dm/A 

 למרות שאת נועצת בי שיניים

          A    Dm/A         A         Dm/A 

 כאב       בשום     לא מרגיש

            A         Dm/A            A       Dm/A 

 להיתלות בציפורניים    גם אם אצטרך

         A         Dm/A            B 

 אני לא עוזב ביום כזה אני לא עוזב 

 

           E            D                  A5  A5   A5/C  

 כי בשבילך הוא ירקוד כמו אלביס פרסלי

        E           D             A5  A5   A5/C 

 בשבילך הוא יקמט את האוויר

        E          D          A5  A5   A5/C 

 ביום כזה כמו עבד לרגליך

          E             D        B      D 

 אווו            תשתמשי בי, תשתמשי 

 

          A       Dm/A         A         Dm/A 

 תמיד רעב, זוחל אליך כמו תולעת

      A       Dm/A         A         Dm/A 

 לא מכיר שום דרך אחרת

          A       Dm/A         A         Dm/A 

 אני יודע שאני דביק

       A       Dm/A         A         Dm/A 

 והסבלנות של פוקעת אבל ביום כזה אני לא עוזב

            B 

 אני לא עוזב

 

          E            D              A5  A5/C 

 כי בשבילך הוא ילבש חולצה ממשי

        E             D            A5  A5/C 

 בשבילך הוא מתפזר בכל העיר

       E           D          A5  A5/C 

 ביום כזה כמו עבד לרגלייך

       E               D     B   D    B  D 

 אוו   אווו       תשתמשי בי תשתמשי 

 

 E  D  Am7סיום : 

         E  D  Am7 
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 אביתר בנאי  -  בשבילך
 מילים ולחן : אביתר בנאי

 

 Bm  Em  Bm  Emפתיחה : 

 

Bm                   Em 

 אם הייתי נר להאיר לך בלילה

Bm                      Em 

 אם הייתי נעל הייתי מגף או כפכף

          C#O          F# 

 אם הייתי יד ללטף אותך

 

 Bm  Emמעבר : 

 

Bm                     Em 

 אם הייתי שיר היית איתי לבד

Bm                 Em 

 ריח ישן שחוזר עכשיו

           C#O           F# 

 אם הייתי גלגל להסתובב אחורה

 

 Em  F#4  Em  F#4מעבר : 

 

  Bm(7-6)  Bm  Bm(7-6)  Bm 

 בשבילך          בשבילך, 

 

 Bm  Emמעבר : 

 

Bm             Em 

 ךשפתייעלה יבש בין 

Bm   Em C#O  F# 

 לבי בלבך ידי בשערך

 

Em   F#4   Em   F#4 

 

    G#Ø G+7  Bm/F#  Bm 

 בשבילך

    Bm(7-6)  Bm 

 בשבילך

      G#Ø G+7  Bm/F#  Bm 

 בשבילך

 

 Bm(7-6)  Bmסיום : 

                  Bm  Em  Bm  Em 

                  C#O  F#  Bm 
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 ארצישלמה   -בשל תפוח  
 : חיים נחמן ביאליק    לחן : שלמה ארצימילים 

Ddim Bb     Am 

לְּ  שֶׁ י? ֲהתֹאבּו ַדַעת בְּ תִּ  ָמה ָאָהבְּ

Ddim Bb     Am 

ל שֶׁ י בְּ תִּ י ָאַהבְּ  ַתּפּוַח.-ֲאנִּ

F7    E7  Am  F7 E7  Am 

י ֵאין יֹוֵדַע  יב ָהרּוַח       כִּ תִּ  –נְּ

Ddim Bb     Am 

ָבר ָידּוַע;  ה כְּ יזֶׁ  ַעָתה ָבאתִּ

Ddim Bb     Am 

י. ָאָיה ֵמַאֲהָבתִּ יא רְּ ָהבִּ  לְּ

F7    E7  Am  F7 E7  Am 

י? תִּ ָמה ָאָהבְּ לְּ שֶׁ עּו בְּ י, ֲהֵתדְּ  ַוֲאנִּ

A7 Dm    E7   Am 

ל שֶׁ י בְּ תִּ י ָאַהבְּ  ַתּפּוַח!-ֲאנִּ
 

  Bm7b5  Edim     Am 

ה, ֵדס ָיפֶׁ י ָהָיה ַּפרְּ דֹודִּ  לְּ

C        G    Dm 

ם. ַפת ֵעיָניִּ י ַבת יְּ דֹודִּ  ּולְּ

B7        C7        Em 

ם ֵרַכת ַמיִּ ֵדס בְּ תֹוְך ַהַּפרְּ  ּובְּ

B7         C7      Em  

ים, ים, ָברִּ טִּ ש, ֹשקְּ רֶׁ ים חֶׁ ַפכִּ  מְּ

Dm              F    

ים. ָתרִּ ֵיין סְּ ים, כְּ נּובִּ ם גְּ ַמיִּ  כְּ

Am     E7    F7 

ֵדס ָיפֶׁ  י ָהָיה ַּפרְּ דֹודִּ  ה,לְּ

Am      Bb7 
ם. ַפת ֵעיָניִּ י ַבת יְּ דֹודִּ  ּולְּ

 

  Bm7b5  Edim     Am 

ץ, י ַהּיֹום ַבֲעלֹות ַהַקיִּ הִּ  ַויְּ

C        G    Dm 

ֹחם ַהּיֹום  יר  –כְּ  ַהּיֹום ַהָבהִּ

B7        C7        Em 

ם י עִּ י-ַוֲאנִּ ָנה ַשֲאָרתִּ נִּ  ּפְּ

B7        C7        Em 

ל י. ַהַגן-ָלׂשּוַח אֶׁ  ָיָצאתִּ

Dm                 F    

יר יש ָצעִּ י אִּ ָמה ַרָכה ַוֲאנִּ יא ַעלְּ  הִּ

Am     E7    F7 

ץ, רּוַח ָקיִּ ָדו לְּ ַצֵחק ַיחְּ  ַונְּ

Am      Bb7 

ֹחם ַהּיֹום  יר. –כְּ  ַהּיֹום ַהָבהִּ
 

Ddim Bb     Am 

לְּ  שֶׁ י? ֲהתֹאבּו ַדַעת בְּ תִּ  ָמה ָאָהבְּ

Ddim Bb     Am 

י  לֲאנִּ שֶׁ י בְּ תִּ  ַתּפּוַח.-ָאַהבְּ

F7    E7  Am  F7 E7  Am 

י ֵאין יֹוֵדַע  יב ָהרּוַח       כִּ תִּ  –נְּ

Dm  Bb     Am 

י ָבר ָידּוַע; ַעָתה ָבאתִּ ה כְּ  זֶׁ

Ddim Bb     Am 

י. ָאָיה ֵמַאֲהָבתִּ יא רְּ ָהבִּ  לְּ

F7    E7  Am  F7 E7  Am 

י? תִּ ָמה ָאָהבְּ לְּ שֶׁ עּו בְּ י, ֲהֵתדְּ  ַוֲאנִּ

A7 Dm    E7   Am 

ל שֶׁ י בְּ תִּ י ָאַהבְּ  ַתּפּוַח!-ֲאנִּ
 

 

  Bm7b5  Edim     Am 

ַעָלס, תְּ ָדו ַונִּ ַצֵחק ַיחְּ  ַונְּ

C        G    Dm 

י. ָנה ַשֲאָרתִּ נִּ י ּופְּ  ֲאנִּ

B7        C7        Em 

ים, יָלדִּ י כִּ הִּ נּו ַונְּ נּו, ַשרְּ ַזזְּ  ּפִּ

B7        C7        Em 

מֹו  יּוכְּ ָחתִּ מְּ ׂשִּ בּו בְּ ָערְּ תְּ  הִּ

Dm          F    

ים. ָגדִּ י ַהמְּ רִּ יר ּופְּ ֵני ַהשִּ  ַגם בְּ

Am     E7    F7 

ַעָלס, תְּ ָדו ַונִּ ַצֵחק ַיחְּ  ַונְּ

Am      Bb7 

י ָנה ַשֲאָרתִּ נִּ י ּופְּ  ֲאנִּ

 

  Bm7b5  Edim     Am 

י קֹול ֲענֹות "ּפִּ יף-ּובְּ י, צִּ יף"-ּפִּ  צִּ

C        G    Dm 

ים ָננִּ ֵפי רְּ ם ַכנְּ ֵבין ֳעָפאיִּ  מִּ

B7        C7        Em 

שֹוֵררּו. לּוָלה יְּ ָׂשָפה בְּ  בְּ

B7        C7            Em 

ים-ַגם יר ֲעָדנִּ מִּ  ֵמַעי ָהמּו זְּ

Dm          F    

עֹוֵררּו  מֹון ָחָדש יְּ זְּ  –ּפִּ

Am      E7             F7 

י" ַגם  קֹול ֲענֹות ַגם "ּפִּ יף"ּובְּ  "צִּ

Am      Bb7 

ים. ָננִּ ֵפי רְּ יב ַכנְּ ָנה ָסבִּ ַצחְּ פְּ  תִּ
 

Ddim Bb     Am 

לְּ  שֶׁ י?אָ ָמה  ֲהתֹאבּו ַדַעת בְּ תִּ  ...ָהבְּ
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 מאיר בנאי  -  בשם האהבה
 מילים ולחן : מאיר בנאי

 

 #D Bm  C פתיחה : 

            D  Bm  C# 

 

Bm   D    C#     F#m 

 כי הוא אוהב רק אותך  

      D       C#     F#m 

 אז את תאהבי רק אותו

D     Bm   C#    F#m 

 אם יום אחד תעזבי     

      D       C#     F#m 

 אז הוא את ביתך עלייך ישרוף

 

   D  Bm      C#  F#m 

 זה    והכל

      D  Bm  C#   F#m 

 רק מאהבה   זה  כן הכל 

    D  Bm      C#  F#m 

 כן הכל זה 

     D  Bm  C#   F#m 

 כן הכל זה בשם האהבה

 

 D  Bm  C#  F#mמעבר : 

          D  Bm  C#  F#m 

 

Bm   D    C#     F#m 

 שלו הארץ    זאת     

Bm   D    C#     F#m 

 שלו רק שלו    והיא   

Bm   D    C#     F#m 

 תסכים  לא  אם לזה    

Bm   D    C#     F#m 

 ודמו  דמך    ישפך    

 

   D  Bm      C#  F#m 

 זה    והכל

      D  Bm  C#   F#m 

 רק מאהבה   זה  כן הכל 

    D  Bm      C#  F#m 

 כן הכל זה 

     D  Bm  C#   F#m 

 כן הכל זה בשם האהבה

 

 D  Bm  C#  F#mמעבר : 

          D  Bm  C#  F#m 

 

Bm   D    C#  F#m 

 באמונתו  אדוק    

Bm   D    C#     F#m 

 לא איתו  ואם מישהו    

Bm   D    C#   F#m 

 זעמו ויוציא עלי      

Bm   D    C#        F#m 

 כן הוא ישלוף עליו את חרבו

 

   D  Bm      C#  F#m 

 זה    והכל

      D  Bm  C#   F#m 

 רק מאהבה   זה  כן הכל 

    D  Bm      C#  F#m 

 כן הכל זה 

     D  Bm  C#   F#m 

 כן הכל זה בשם האהבה

 

D Bm   C#   F#m 

 למה ככה קורה                            

D Bm   C#   F#m 

 למה ככה יוצא                            

D Bm   C#   F#m 

 שמרוב אהבה                             

D Bm   C#   F#m 

 העולם מתכלה                             

 

   D  Bm      C#  F#m 

 זה    והכל

      D  Bm  C#   F#m 

 רק מאהבה   זה  כן הכל 

    D  Bm      C#  F#m 

 כן הכל זה 

     D  Bm  C#   F#m 

 כן הכל זה בשם האהבה
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 הנח"ללהקת   -  בשמלה אדומה
 לחן: יאיר רוזנבלום   מילים: רותי ספרוני

 

  C         E             Am   G 

 אדומה ושתי צמותבשמלה 

  C      E          Am   F 

 ילדה קטנה יחידה ותמה

Em              Bm 

 עמדה ושאלה למה

 

F#m   C#7   F#m 

 וכל הרי הגעש וכל הסערות

            E           A          D 

 עמדו מזעפם ולא מצאו תשובה

Bm     C#7                 F#m 

 תשובהעמדו מזעפם ולא מצאו 

 

  C     E        Am   G 

 החיות עצרו מרוצתן

  C      E          Am   F 

 ילדה קטנה יחידה ותמה

Em              Bm 

 עמדה ושאלה למה

 

F#m   C#7   F#m 

 וכל האריות וכל הנמרים

            E           A          D 

 עמדו שמוטי ראשים ולא מצאו תשובה

Bm     C#7                 F#m 

 עמדו שמוטי ראשים ולא מצאו תשובה

 

  C         E             Am   G 

 אותיות עצרו את השורות

  C      E          Am   F 

 ילדה קטנה יחידה ותמה

Em              Bm 

 עמדה ושאלה למה

 

F#m   C#7   F#m 

 כל הספרים וכל המחברותו

            E           A          D 

 חפשו בן הכתובים ולא מצאו תשובה

Bm     C#7                 F#m 

 חפשו בן הכתובים ולא מצאו תשובה

 

  C         E             Am   G 

 שמלה אדומה ושתי צמותב

  C      E          Am   F 

 ילדה קטנה יחידה ותמה

Em              Bm 

 עמדה ושאלה למה

 

   F#m   C#7     F#m 

 וכל התותחים וכל החיילים

            E           A          D 

 וכל הגדולים וכל החכמים

Bm     C#7                 F#m 

 עמדו חורי פנים ולא מצאו תשובה

F#m   C#7          F#m 

 וכל הרי הגעש וכל הסערות

            E           A          D 

 הנמריםוכל האריות וכל 

            E           A          D 

 וכל הגדולים וכל החכמים

Bm     C#7                 F#m 

 מדו חורי פנים ולא מצאו תשובהע
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 מופע הארנבות של דוקטור קספר  -  בשמלה אדומה
 לחן: יאיר רוזנבלום   מילים: רותי ספרוני

 

D   F#  Bm  A  D   F#  Bm  A 

D   F#  Bm  A  F#    /     /     / 

 

               D F#  Bm  A 

 את לא מבינה

                    D  F#   Bm 

 את סתם ילדה קטנה

A             D 

 מה רוצים ממך

F#                 Bm 

 כולם קוראים בשמך

A             F#    /     /     / 

 תמימה אל תהי

 

               D F#  Bm  A 

 את לא מבינה

                    D  F#   Bm 

 את סתם ילדה קטנה

A             D 

 מה רוצים ממך

F#                 Bm 

 כולם קוראים בשמך

A             F#    /     /     / 

 תמימה אל תהי

 

  D         F#             Bm   A 

 צמותבשמלה אדומה ושתי 

  D      F#    Bm   G 

 ילדה קטנה יחידה ותמה

F#m         C#m 

 עמדה ושאלה למה

G#m Ebm   G#m 

 וכל התותחים   החיילים  וכל 

            F#           B          E 

 עמדו חורי פנים ולא מצאו תשובה

C#m      Ebm              G#m 

 עמדו חורי פנים ולא מצאו תשובה

 

               D F#  Bm  A 

 את לא מבינה

                    D  F#   Bm 

 את סתם ילדה קטנה

A             D 

 מה רוצים ממך

F#                 Bm 

 כולם קוראים בשמך

A             F#    /     /     / 

 תמימה אל תהי

 

               D F#  Bm  A 

 את לא מבינה

                    D  F#   Bm 

 את סתם ילדה קטנה

A             D 

 מה רוצים ממך

F#                 Bm 

 כולם קוראים בשמך

A             F#    /     /     / 

 תמימה אל תהי

 

  D         F#             Bm   A 

 בשמלה אדומה ושתי צמות

  D      F#    Bm   G 

 ילדה קטנה יחידה ותמה

F#m         C#m 

 מטקהעמדה ושאלה 

G#m Ebm   G#m 

 וכל התותחים   החיילים  וכל 

            F#           B          E 

 ורי פנים ולא מצאו תשובהועמדו ח

C#m      Ebm              G#m     /G   /F#   /F# 

 עמדו חורי פנים ולא מצאו תשובה

 

               D F#  Bm  A 

 את לא מבינה

                    D  F#   Bm 

 את סתם ילדה קטנה

A             D 

 מה רוצים ממך

F#                 Bm 

 כולם קוראים בשמך

A             F#    /     /     / 

 תמימה אל תהי

 

  D         F#       Bm 

 ומסטקהבשמלה אדומה 
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 אריק סיני  -  בשעה שכזאת
 מילים : יעקב גלעד   לחן : גרי אקשטיין

 

     Cm             Fm 

 ועכשיו בשעה שכזאת

     Cm                     Fm   Bb7 

 מתגנבות מחשבות לא טובות

      Eb          Cm        G          Ab 

 כשהחושך ברחובות מטשטש את העקבות

D           G       Cm 

 לבדיאני יוצא החוצה 

 

     Cm             Fm 

 כן עכשיו בשעה שכזאת

  Cm               Fm   Bb7 

 מאוחר לחפש חגיגות

       Eb          Cm       G           Ab 

 כבר אחת אחר חצות רק אני בראש חוצות

D                    G       Cm 

 הולך לשרוף עוד לילה לבדי

 

Eb  Bb    Bb7      Eb 

 ושם יש כלב או חתולפה 

Eb  Bb    Ab        G 

 פה הים ורידינג שם ממול

Cm           F        Cm           F 

 ואני כל כך לבד אז איפה את הלילה

Ab         Bb             Cm 

 עד מתי נמשיך את המשחק

Ab         Bb       Cm 

 כמה זמן אפשר אני נחנק

 

     Cm             Fm 

 ועכשיו בשעה שכזאת

Cm                   Fm   Bb7 

 אין למי אין למה לצפות

     Eb    Cm       G         Ab 

 העיניים עייפות הרגלים כואבות

D              G    Cm 

 אני חוזר הביתה לבדי

 

Eb  Bb    Bb7      Eb 

 פה ושם יש כלב או חתול

Eb  Bb    Ab        G 

 שם ממול פה הים ורידינג

Cm           F        Cm           F 

 ואני כל כך לבד אז איפה את הלילה

Ab         Bb             Cm 

 עד מתי נמשיך את המשחק

Ab         Bb       Cm 

 כמה זמן אפשר אני נחנק

 

 Ab  Bb  Gm  Cmמעבר : 

          Fm  Gm  Ab  Eb 

          Fm  G  Ab  Cm 

            D  G  Cm 

 

Eb  Bb    Bb7      Eb 

 פה ושם יש כלב או חתול

Eb  Bb    Ab        G 

 פה הים ורידינג שם ממול

Cm           F        Cm           F 

 ואני כל כך לבד אז איפה את הלילה

Ab         Bb             Cm 

 עד מתי נמשיך את המשחק

Ab         Bb       Cm 

 אני נחנק כמה זמן אפשר
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 הגבעטרון  -  בת שישים
 מילים : דידי מנוסי  לחן : קובי אושרת

 

 G   C  G  D  D7  B7פתיחה : 

Em  Am  D  G  B7  C  D  G  D  G 

 

G                          Am   

 מישהו צבע אדום את ראשו של הגלבוע

D                              G     B7/F#     

 כי האיר היום מודיע גברמן הלול 

Em                 Em/D  A7/C# 

 ונועלת נעלה     בת שישים פוקחת עין   

   Am/C          Em     F#7  B7 Em 

 שלה    זה היום יום גדול ממתין בפתח

 

G                  Am       B7       Em 

 יום צעיר וחדשני יום גדול עומד בפתח

   C          D     G     Am F#  B 

 שנים  ומוחק  מגהץ הוא את קמטיה

 

        Em                        Am 

 ולא דגל ולא אות כי אמיתית היא ולא סמל

   D7                     G          B7/F# 

 היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה

        Em                        Am 

 ולא דגל ולא אות כי אמיתית היא ולא סמל

   Am       Em/B    B7          Em 

 היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה

   Am       Em/B     F#7  B7  Em   D7 

 היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה

 

G                          Am   

 גם נכדה וגם נינה היא גם סבתא וגם אמא

D7                         G     B7/F#     

 כמו עונות שנה בקיצור היא מתחדשת

Em                    Em/D     A7/C# 

 אשת חיק ואשת ריב אשת חורף-אשת קיץ

   Am/C        Em     F#7  B7  Em 

 שם תמיד אביב אך בלב עמוק מתחת

 

G         Am       B7       Em 

 וקשה כגזע עץ שם ידה המיובלת

   C    D    G     Am F#   B 

 קץ  אין  ברכות  עדינה ומלטפת

 

        Em                        Am 

 ולא דגל ולא אות כי אמיתית היא ולא סמל

   D7                     G          B7/F# 

 היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה

        Em                        Am 

 ולא אותולא דגל  כי אמיתית היא ולא סמל

   Am       Em/B    B7          Em 

 היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה

   Am       Em/B     F#7  B7 Em   D7 

 היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה

 

G                          Am   

 מישהו צבע אדום את ראשו של הגלבוע

D                              G     B7/F#     

 כי האיר היום מן הלול מודיע גבר

Em                 Em/D  A7/C# 

 ונועלת נעלה     בת שישים פוקחת עין   

   Am/C          Em     F#7  B7  Em 

 שלה    זה היום יום גדול ממתין בפתח

 

G                  Am       B7       Em 

 אך בשאר המובנים בת שישים על פי הלוח

   C              D     G       Am    F#   B 

 או בת שש שנים היא בת שש עשרה בקושי

 

        Em                        Am 

 ולא דגל ולא אות כי אמיתית היא ולא סמל

   D7                     G          B7/F# 

 היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה

        Em                        Am 

 ולא דגל ולא אות כי אמיתית היא ולא סמל

   Am       Em/B    B7          Em 

 היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה

   Am       Em/B     F#7  B7 Em   B7  E 

 היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה
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 , הראל סקעת דפנה ארמוני,  להקת חיל האויר  -בתוך  
 לחן: יאיר רוזנבלום   מילים: יעל טבת

 

       Fm            Bbm7 

 על נשמות שלי אתה שולט

      Fm      Bbm7 

 על דקויות שבי פורט

       Eb           G# 

 עת במבט אותן תמצא

Bbm7            C 

 רפה ובלחישה אחת

       Fm            Bbm7 

 אם בתנועה שהיא מוצנעת

          Fm      Bbm7 

 מילה שנאמרה בלי דעת

       Eb           G# 

 מסוים חיוך חטוף או

Bbm7          C 

 אתה באלה, בכולם

 

     Bbm7  C     Fm 

 אני שקעים לכל קמריך

Ebm        F   Bbm7    Cm/ 

 אליך אני ימים זורמים

C#  Cm   Bbm  G# 

 אני ציפור אומרת שירה

F# Fm  C   Fm 

 ובלעדיך אין לי מה

     Bbm7  C     Fm 

 מיליך אני גשרים לכל

Ebm     F   Bbm7    Cm/ 

 כוכב נופל בלילותך

C#  Cm  Bbm  G# 

 ישותךבי יש נתיב כל 

F# Fm        C 

 אני טובעת בדמותך

 

       Fm            Bbm7 

 אכזבות מהן כוחי ניטל על

      Fm      Bbm7 

 וחלומות שלי קשים, אבל

       Eb           G# 

 כשתדרים עצמו מאד

Bbm7               C 

 לי בסוד אותך פיללתי

       Fm     Bbm7 

 היו שרפות בי ויותר

   Fm      Bbm7 

 הפכתי מישהו אחר

       Eb        G# 

 אני חומקת בשתיקה

Bbm7           C 

 הייה לי מצבה אתה

 

     Bbm7  C     Fm 

 אני שקעים לכל קמריך

Ebm        F   Bbm7    Cm/ 

 אליך אני ימים זורמים

C#  Cm   Bbm  G# 

 אני ציפור אומרת שירה

F# Fm    C   Fm 

 מהובלעדיך אין לי 

     Bbm7  C     Fm 

 מיליך אני גשרים לכל

Ebm     F   Bbm7    Cm/ 

 כוכב נופל בלילותך

C#  Cm  Bbm  G# 

 בי יש נתיב כל ישותך

F# Fm        C 

 אני טובעת בדמותך

http://www.shiron.net/homepage.aspx?id=579&name=להקת_חיל_האויר&type=4&tab=0
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 יהודה פוליקר  -  בתוך הפקק האינסופי
 מילים : יעקב גלעד ויהודה פוליקר  לחן : יהודה פוליקר

 

 D  A6  G+7  A6  Bm  Dפתיחה : 

            D  A  G  A  Bm  G 

            D  A  D  A  D 

 

D             A 

 זה בוקר עצבני

                 G              A 

 אני מחכה שיעבור הכל מולי

D                           A 

 אני והמכונית שלי תקועים

           G            A 

 האינסופיבתוך הפקק 

G             A       D             Bm 

 עיר בלי הפסקה מדינה בהמתנה

   Em      C               A 

 מיד הפרסומות אחר כך לך תדע

 

D                   A 

 שמש בוקר מסנוורת 

             G          A 

 ונועצת בתוכי שיני זהב

D                    A 

 הישנותהרי החדשות 

             G           A 

 אותן שריפות אותו שרב

G               A            D                Bm 

 אותם שירי מולדת ודיבורים על מלחמה

Em            C          A 

 אין שלום אף פעם לא היה

 

D         A              G 

 בוקר טוב לשלדים בארונות

A               Bm 

 לשדים בקופסאות

Em        C        A 

 לא ניקח ללב ולריאות

D          A                  G 

 בוקר טוב ליושבים על מזוודות

A                     Bm 

 סאות ילנופלים בין הכ

Em         C           A 

 תמיד הכי קשה זה לחכות

 

D                      A 

 סטיקרים וסיסמאות

                 G          A 

 אומרים לי איך ומה לקנות

D                             A 

 כתובות על הקירות אומרות לי

            G             A 

 על מה למות על מה לחיות

G             A        D               Bm 

 עונה לטלפונים ומקשיב להודעות 

   Em      C           A 

 נמאס לי לחכות ולחכות

 

D         A              G 

 בוקר טוב לשלדים בארונות

A               Bm 

 לשדים בקופסאות

Em        C        A 

 לא ניקח ללב ולריאות

D          A                  G 

 בוקר טוב ליושבים על מזוודות

A                     Bm 

 סאותילנופלים בין הכ

Em         C           A 

 תמיד הכי קשה זה לחכות

 

 Dadd9  G+7  A6  Dסיום : 



 402עמוד 

 

 רגב הוד  -  תלם אוהביםב
 מילים ולחן : רינת בר

 

Am       Dm    Em        Am 

 הולך אני איתך בתלם אוהבים

Am        Dm       G           Am 

 רואה בך מלאך ששלח אלי האלוהים

Am     G 

 נישאות לשמיים ידי

Am     G 

 רוצה שתושיטי ידיים

E       Dm 

 אל ליבי ותרגישי

 

G          C 

 כמה אני אוהב אותך

Em        Am 

 הלילה שלי ושלך

 Em  Am              G         F 

 עיני מבקשות רק את פנייך

E        F              Dm 

 רוצה לחיות את חיי רק איתך

 

Am  Dm    Em  Am 

 את היחדיה האחת בשבילי

Am    Dm       G   Am 

 פרח אהבה שקטפתי לעצמי

Am      G              G 

 רוצה      ידי נישאות לשמיים  

Am                E       Dm 

 שתושיטי ידיים אל ליבי ותרגישי

G          C            Em        Am 

 כמה אני אוהב אותך הלילה שלי ושלך

 Em  Am              G         F 

 עיני מבקשות רק את פנייך

E        F              Dm 

 רוצה לחיות את חיי רק איתך

 

G          C  

 כמה אני אוהב אותך

Em        Am 

 הלילה שלי ושלך 

 Em  Am              G         F 

 עיני מבקשות רק את פנייך

E        F              Dm 

 ה לחיות את חיי רק איתךרוצ

 



 403עמוד 

 

 טיפקס  -בתוך נייר עיתון  
 לחן: מרוקאי כפרי   מילים: קובי אוז

 

      Am                 Am9  Am   Am9 

 תון  הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עי 

Am  Am9  Am  Am9 

 ווה    ווה      ווה   אה   

             Am 

 חיים בתוך קופסה

   Am          Am9   Am  Am9 

 רים אצלנו במטבח   מו    של שי 

 

      Am                 Am9  Am   Am9 

 קן -ובמטבח על השולחן יש איש בתוך קנ 

Am  Am9  Am  Am9 

 ווה    ווה      ווה   אה   

          Am 

 מציץ מהזכוכית

 Am            Am9  Am Am9 

 חד נורה מתוך תותח -ויום א 

 

    G              Am 

 ובתותח יש אנשים שמקבלים סטירה

F      Em  F 

 אה ווה ווה ווה

 F        Em 

 זקנים ותינוקות

      Am             Dm 

 ליד בקבוק שבור מחוף הים

 

      Am                 Am9  Am   Am9 

 נים  יי   נ יליד הים יש אנשים קופצים מב

Am  Am9  Am  Am9 

 ווה    ווה      ווה   אה   

               Am 

 סיפרו על זה בדיחה

 Am         Am9  Am  Am9 

 קים אצלנו בסלון  ח   וצו 

 

   G              Am 

 ובסלון שלנו אנשים מסוג חדש

F      Em  F 

 אה ווה ווה ווה

F           Em 

 חיים בתוך שמיכה

      Am            Dm 

 ה קוליד רמזור מתחת איז

 

   Dsus      C 

 אה יה לא עלינו

       Am      G         Am 

 הנה זה בא, הנה זה בא גם אלינו

   Dsus      C 

 אה יה לא עלינו

       Am       G         Am 

 הנה זה בא, הנה זה כאן גם אצלנו

 

      G              Am 

 יש מדינה שמתחבאת מתחת איזה קו

F      Em  F 

 ווה ווה ווהאה 

F         Em 

 ויש סטטיסטיקה

 

    Am             Dm 

 שנכתבה בתוך נייר עיתון

 

      Am                 Am9  Am   Am9 

 תון  אנשים מגולגלים בתוך נייר עי  יש

Am  Am9  Am  Am9 

 ווה    ווה      ווה   אה   

             Am 

 חיים בתוך קופסה 

   Am          Am9   Am  Am9 

 רים אצלנו במטבח   מו    של שי 

 

   Dsus      C 

 אה יה לא עלינו

       Am      G         Am 

 הנה זה בא, הנה זה בא גם אלינו

   Dsus      C 

 אה יה לא עלינו

       Am       G         Am 

 הנה זה בא, הנה זה כאן גם אצלנו

 

       Am9/G         Am 

 בא, הנה זה באהנה זה 

       Am9/G         Am 

 הנה זה בא, הנה זה בא

       Am      G         Am 

 הנה זה בא, הנה זה בא גם אלינו



 404עמוד 

 

 חמי רודנר  -  גאולה
 מילים ולחן: חמי רודנר

 

  G    D   Em  Em/D 

 גאולה הו גאולה

C       G/B          Am 

 נשקי אותי עכשיו נשמה

C           G  B7         C 

 נשים הן מילים הן מים חיים

D      G      D 

 גאולה אוהו

 

C                                                G               G7 

 אהבה בינינו תתעצם ותהפוך להיות שתיקה גדולה

      C                   

 נחל בואך נהר כמו מעיין לפלג אליי

        G           B7            C 

 לתוך הים שלה הגוף שלה

Cm                 F 

 שייתן ייקח מה שייקח ייתן מה

 

  G    D   Em  Em/D 

 גאולה הו גאולה

C       G/B          Am 

 נשקי אותי עכשיו נשמה

C           G  B7         C 

 חיים נשים הן מילים הן מים

D      G      D 

 אוהו גאולה

 

C                                                G               G7 

 הברית בינינו אחותי אהובתי יפה שלי אישה שלי

      C                   

 כובד ראש וצחוק בזויות יש בה

        G                     B7            C 

 וריח כריות ויש אמת גדולה ואהבה

Cm                 F 

 שייתן ייקח מה שייקח ייתן מה

 

  G    D   Em  Em/D 

 גאולה הו גאולה

C       G/B          Am 

 נשקי אותי עכשיו נשמה

C           G  B7         C 

 חיים נשים הן מילים הן מים

D      G      D 

 אוהו גאולה
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 נורית גלרון  -גאון  
 גפןביצוע נורית גלרון   מילים ולחן אביב 

 

Am                 7C#dim 

 גאון מי שהמציא את הים

Dm                 Bdim7 

 דגים וגלים וחול לכולם

Am                 7C#dim 

 גאון מי שהמציא תשקיעה

Dm                          Bdim7 

 איך כל יום השמש נהיית עייפה

 

C                  Eb 

 איך הירח מתרומם

 

 D   Em  B    Am :מעבר 

 

Am                 7C#dim 

 גאון מי שהמציא תזיקנה

Dm                             Bdim7 

 לפעמים אנשים גם צריכים מנוחה

Am                7C#dim 

 גאון מי שהמציא תחיות

Dm                           Bdim7 

 לפעמים הן יותר מאיתנו אנושיות

 

C                    Eb 

 כמה פשוטה השאלה

C                    Eb 

 גאון מי שמבין אותה

 

 D   Em  B    Am       מעבר

              D   Em  B    Am 

 

Am                 7C#dim 

 גאון מי שהמציא תשתיקה

Dm                           Bdim7 

 לפעמים ממילים היא יותר חזקה

Am               7C#dim 

 גאון מי שהמציא חברים

Dm                          Bdim7 

 כשאפשר לדבר בלילות הקרים

 

C               Eb 

 כמה יפה האהבה

C                      Eb 

 גאון מי שהדליק אותה

 

 D   Em  B  Am : מעבר

           D   Em  B  Am 

Am             C#dim7  Bdim7  Dm 

 

Am               7C#dim 

 גאון מי שהביא לי אותך

Dm                  Bdim7 

 ואיך בלעדיך הייתי בוכה

 

 D   Em  B  Am : מעבר

           D   Em  B  Am 

           Am 
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 אהוד בנאי  -גבולות  
 מילים ולחן : אהוד בנאי

 

A              

 מחמישיםהוא כבר לא כל כך צעיר יותר 

        Em 

 והוא עובר זמנים קשים

F+7(-5) 

 נלחם עם השכן העצבני על החצר

    G7/6 

 כל אחד אומר למות אבל איתך אני לא מדבר

 

A 

 צההוא לגמרי לא שקט חי על הק

 Em     

 אף פעם לא יודע מה הוא בעצם רוצה

F+7(-5) 

 מקלל ומתנצל משתולל ומתקפל

     G7/6                           A 

 הוא בוכה לבד בלילה כשאף אחד לא מסתכל

 

A 

 קם כל בוקר ורואה שהלילה מתמשך

     Em 

 לא זוכר מאיפה בא ועכשיו לאן ילך

F+7(-5) 

 מתהפך מצד לצד קרוע מבפנים

    G7/6 

 מבולבל ומפוצל הוא חי על כדורים

 

A 

 אין לו זמן לשבת לאכול כמו בן אדם

      Em 

 בפיתה טס בכביש לפני כולםאת הכל הוא שם 

F+7(-5) 

 עוקף מהימין אחר כך שובר לשמאל

     G7/6                           A 

 היה רוצה להתיישר אבל כבר לא ממש יכול

 

A             Bb    Gm 

 ביני ובינך בנינו לבינם

        A              A4      A 

 בין חושך לאור בין יבשה לים

A                       Bb      Gm 

 בין קודש לחול בין המתוק למר

       Bb                A 

 בלי גבול אין גבול לשום דבר

 

      A     Bb                     A 

 יאוש אין גבול לתקווהייש גבול ל

      A     Bb                     A 

 יש גבול לשנאה אין גבול לאהבה

      A     Bb                     A 

 יש גבול למציאות אין גבול לחלום

      A     Bb                       A 

 יש גבול למלחמות אין גבול לשלום

 

A              

 מדי פעם הוא נזכר איך כשהיה צעיר

Em        

 יתה תקווה באופק הבהיריהיה חלום ה

F+7(-5) 

 של חרדה אבל עכשיו הוא רואה עננים

     G7/6 

 והוא רץ מיד הביתה אחרי העבודה

 

A 

 טבוע בתוך פקק חסר אונים צופר בזעם

Em 

 מדליק את הרדיו וחושב רק על זה רק לא עוד פעם

F+7(-5) 

 מעשן כמו קטר דואג לילדים

  G7/6 

 והדרך אל ליבו כבר רצופה מעקפים

 

A             Bb    Gm 

 ביני ובינך בנינו לבינם

        A              A4      A 

 בין חושך לאור בין יבשה לים

A                       Bb      Gm 

 בין קודש לחול בין המתוק למר

       Bb                A 

 בלי גבול אין גבול לשום דבר

 

      A     Bb                     A 

 יאוש אין גבול לתקווהייש גבול ל

      A     Bb                     A 

 יש גבול לשנאה אין גבול לאהבה

      A     Bb                     A 

 יש גבול למציאות אין גבול לחלום

      A     Bb                       A 

 יש גבול למלחמות אין גבול לשלום

 

  



 407עמוד 

 

 גידי גוב  -  גבר בעיר
 מילים : מאיר אריאל   לחן : יהודה פוליקר

 

Em          G           D                A4 

 בו תרמוש כל חייתו יער בא החושך ויהי לילה

Em          G           D         A4 

 ואתה נפתח כתער ומזת בוא הלילהרשוב 

Em       G        D          A4 

 ואחר כך תצטער צא לדרך לך אליה

Em      G          D                 D(4-3) 

 גם להישאר שיכולת מול גליה

 

Em      G       D           A4 

 ונשארת בחיים כבר היית וראית

Em    G      D       A4 

 ונשארת בלי חיים וטעית וניסית

Em            G          D              A4 

 של הדעת בנשמה רק עוד פעם את הטעם

Em         G            D 

 אז אחר כך מה לא מת הפעםאם אתה 

 

       Em        D           Bm 

 תלך או לא תלך היא מחכה לך

       C   G      D 

 היא מחכה שתעלה

        Em       Bm    C 

 היא מחכה לך תעלה אליה

        Em   D      C 

 שתעלה     היא מחכה

 

Em    G           D              A4 

 ורומזת ומושכת הלילהוהלילה שוב 

Em            G        D       A4 

 ואסור לך ללכת רק הלילה רק עוד פעם

Em          G       D                  A4 

 שוב רוכבים לחטוף שמחה שלושת פרשי הצער

Em         G      D                D7 

 ישמחו בך חושך ושני ים ויער

 

       Em        D           Bm 

 תלך או לא תלך היא מחכה לך

       C   G      D 

 היא מחכה שתעלה

        Em       Bm    C 

 היא מחכה לך תעלה אליה

        Em   D      C 

 שתעלה     היא מחכה

 

          Em     C   Bm   D4 

 ונעה כחיה פתחה דלתה לחשה

    Em      C   Bm   D4 

 וכים  כיער  ובקולה רחשה

           Em     C    Bm     D4 

 מחושך הנשיה עטפה הציפה צעקה

          Em         D       C 

 וכמו קליפה אותך ירקה זרקה

 

       Em        D           Bm 

 תלך או לא תלך היא מחכה לך

       C   G      D 

 היא מחכה שתעלה

        Em       Bm    C 

 תעלה אליההיא מחכה לך 

        Em   D      C   D    E 

 שתעלה     היא מחכה

       F#m        E        C#m 

 אתה נראה הולך היא מחכה לך

         D   A        E 

 שתעלה     היא מחכה

        F#m    C#m   D 

 היא מחכה לך תעלה אליה

       F#m   E    D   E   F#m 

 שתעלה   היא מחכה
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 שלמה ארצי  -גבר הולך לאיבוד  
 מילים ולחן: שלמה ארצי

 

Dm     Bbmaj7         Am 

 גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת

            F#dim 

 בין שיחי השרך

F#dim                   Gm 

 הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת

    Edim 

 הוא נעזב

      Dm            Bbmaj7 

 הוא נושר בסתיו

            E/G#        A5+ 

 אל תהיי כועסת הוא מאוהב

 

Dm          Dm/C 

 תבואי אליו לפעמים

   Bbmaj7 

 הוא נרגע כשאת פה

D 

 יש לו דרכים משונות

      Gm 

 את אוהבת אותו

Ebmaj7 

 יש לו דרכים משונות

Bbmaj7 

 את אוהבת אותו

C7                Bbmaj7     A7 

 אוהבת אותו

Dm      C7    Bbmaj7     A7 

 

Dm 

 

Dm     Bbmaj7         Am 

 גבר עוזב לפעמים דרך מרפסת

            F#dim 

 מזמזם שיר ישן

F#dim                   Gm  

 נפצע בעורפו מעץ השסק

       Edim 

 נצבט בשושן

      Dm            Bbmaj7 

 בוץ דבק בעקביו

            E/G#         A5+ 

 אל תהיי כועסת    הוא מאוהב

 

Dm              Dm/C 

 הוא בא אלייך לפעמים

  Bbmaj7 

 את נרגעת כשהוא מלטף

D 

 יש לו דרכים משונות

                     Gm 

 לומר לך שהוא אוהב

Ebmaj7 

 יש לו דרכים משונות

                 Bbmaj7 

 לומר לך שהוא אוהב 

  C7              Bbmaj7     A7 

 שהוא אוהב

Dm      C7    Bbmaj7     A7 

 

 (C)מעבר על 

 

Dm       Bbmaj7        Am 

 יש לפעמים שריק על המרפסת

          F#dim  

 כמו יום שבת

F#dim                 Gm 

 ורוח דרומית בשקט נכנסת

    Edim 

 ואף אחד

      Dm            Bbmaj7 

 את חושבת עליו

            E/G#        A5+ 

 וחתול בעשב       בורח זנב

 

Dm           Dm/C 

 שיבוא אלייך פתאום

Bbmaj7 

 ישתוק ילטף

D 

 יש לו דרכים משונות

                     Gm 

 לומר לך שהוא אוהב

Ebmaj7 

 יש לו דרכים משונות

                 Bbmaj7 

 לומר לך שהוא אוהב 

  C7              Bbmaj7     A7 

 שהוא אוהב

Dm      C7    Bbmaj7     A7 

Dm 
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 עפרה חזה  -גבריאל  
 צביקה פיק :לחן   שמואל קרול: מילים

 

D  D  A  A  G  G  D  D 

 

D                A 

 ?גבריאל, מה אתה שואל

     G 

  הן תדע שבילי שמיים

       A                            Bm 

  גבריאל, בוא אלי, טובים השניים

        A                 G 

  הנושקים עם רדת לילה  כל כנפות תבל

      A                         Bm  Bm 

  גבריאל, כשאתה עובר למעלה

 

   G              A/G    F#m             Bm 

  מלאך מבקש כוכבים, מלאך מטייל בשמיים

  Em               A7          D   D7 

 ?הכלו המים,     לראות הוא רוצה

 G              A/G  F#m  B4 - B - 

  גבריאל  לנער הזה התפללתי, 

Em                   A - A/G - A/F# - A/E - A/E - 

  ללילה הזה חיכיתי, גבריאל

                         A - A/G - A/F# - A/E - A/E - 

 

D                   A              G 

  שעריו של גן העדן גבריאל, אם אלוהים נועל

      A                         Bm 

  גבריאל, רד אלי, מלאך מקדם

        A                 G 

  גלימתך פורשת ערב, עוד נותר הצל

     A                       Bm  Bm 

  גבריאל, ונשמע צחצוח חרב

 

   G              A/G    F#m             Bm 

  מלאך מבקש כוכבים, מלאך מטייל בשמיים

  Em               A7          D   D7 

 ?הכלו המים,     לראות הוא רוצה

 G              A/G  F#m  B4 - B - 

  גבריאל  לנער הזה התפללתי, 

Em                   A - A/G - A/F# - A/E - A/E - 

  ללילה הזה חיכיתי, גבריאל

                         A - A/G - A/F# - A/E - A/E - 

 

D  D  A  A  G  G  A  A  Bm  Bm 

 

   G              A/G    F#m             Bm 

  מלאך מבקש כוכבים, מלאך מטייל בשמיים

  Em               A7          D   D7 

 ?הכלו המים,     הוא רוצה לראות

 G              A/G  F#m  B4 - B - 

  גבריאל   לנער הזה התפללתי,

Em                   A - A/G - A/F# - A/E - A/E - 

  ללילה הזה חיכיתי, גבריאל

                         A - A/G - A/F# - A/E - A/E - 

 

D               A 

  גבריאל, נער מתפלל

         G 

  עת תאמר שירת שמיים

         A 

  אל תשכח שירת השניים

    Bm 

 גבריאל
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 נעליים  -גברת נהדר  
 מילים ולחן: אייל אבן צור

 

 F#5 A5 G#5 C#5פתיחה : 

 

F#   A   B    F# 

 מה פתאום החלטת להרוס לי את החלום

Bm   A           D 

 לצלילי החושך את פותחת בריקוד איום

F#   A   B    F# 

 מה את מסבירה לי אין לי רע לי כל היום

      A             D      F#      Bm         A 

 אני מבין את כל מה שאמרת שאמרת אני מבין

      A           D      F#      Bm         A 

 וזה עובד כל מילה שאמרת שאמרת אני מסביר

F#   A   B    F# 

 טת להרוס לי את החלוםומה פתאום החל

E  D     A 

 ואת מחכה  בית נופל

B  D     A 

 ואת מחכה לא ממהר

B  D     A 

 מגיב לטובה זמן שעובר

B  D     A 

 למי ולמה את מחכה

B 

  בית נופל

 

 F#5 A5 G#5 C#5מעבר: 

 

F#      A   B    F# 

 כמה בלגאן עושה גברת נהדר

Bm   A        D 

 גילויים בגבול המרשולפת ליטופים עוטפת 

F#            A    B    F# 

 אני חושב הפוך ממך גברת נהדר

 

      A             D      F#      Bm         A 

 אני מבין את כל מה שאמרת שאמרת אני מבין

      A             D      F#      Bm         A 

 וזה עובד כל מילה שאמרת שאמרת אני מזכיר

 

F#   A   B    F# 

 ומה פתאום החלטת להרוס לי את החלום

E  D     A 

 ואת מחכה  בית נופל

B  D     A 

 ואת מחכה לא ממהר

B  D     A 

 מגיב לטובה זמן שעובר

B  D     A 

 למי ולמה את מחכה

 

 מעבר : אקורדים כמו בבית.

 

E  D     A 

 ואת מחכה  בית נופל

B  D     A 

 ואת מחכה לא ממהר

B  D     A 

 מגיב לטובה זמן שעובר

B  D     A 

 למי ולמה את מחכה

 

E  D     A 

 ואת מחכה  בית נופל

B  D     A 

 ואת מחכה לא ממהר

B  D     A 

 מגיב לטובה זמן שעובר

B  D     A 

 למי ולמה את מחכה

E 

 בית נופל

 

 סיום:

F#5 A5 G#5 C#5 
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 משינה  -גברת שרה השכנה  
 מילים ולחן: יובל בנאי

 

Am               F 

 ירייה נשמעה בקצה הרחוב

C                         F 

 גברת שרה השכנה ראתה מקרוב

Am                F 

 לילה תל אביב בוער וחם

C                  F 

 סמל המשטרה היה מנומנם

Am                    F 

 כשהטלפון צלצל הודיעו על גופה

C                                F 

 בקצה הרחוב הרב חובש כיסה עם השמיכה

Am                        F 

 גברת שרה השכנה אמרה לשוטרים

C                           F 

 ראיתי שתי דמויות צועקות ויורים

 

Am  F  C  G   x2  

 

Am               F 

 בינתיים בקצה השני של העיר 

C                      F 

 אבנר התאילנדי וחיים הצעיר

Am                  F 

 נוסעים במכונית חוזרים באיילון

C                                F 

 שוטר תנועה עוצר אותם בדיקה של רשיון

Am                       F 

 בקשר כבר הודיעו על שני הבורחים

C                  F 

 אחד הספיק לו נראו לו חשודיםמבט 

Am                 F 

 לקח אותם מיד לתחנה של הצפון 

C                  F 

 וכל הלילה לא נתנו להם לישון

 

Am                         F 

 שמעון החוקר אמר שזה שוד

C                       F 

 וציון הבלש אמר זה על כבוד 

Am                         F 

 אמרו לאבנר תתחיל לדבר

C                  F 

 וחיים הצעיר התחיל להישבר

Am                       F 

 בינתיים שרה השכנה במסדר הזיהוי

C                  F 

 ניסתה לפשפש בזיכרונה הדהוי

Am                        F 

 ומיםאמרה שהם ד -אמרה שהם דומים 

C                  F 

 שלחה אותם לכלא לעולמים

 

Am               F 

 שתים עשרה בלילה בבית הכלא המחוזי

C                   F 

 הרצל רב פקד מחייך חיוך נבזי

Am               F 

 אבנר אומרת נכתוב חנינה

C                     F 

 נשלח אותה מחר אל הנשיא של המדינה

Am                       F 

 בינתיים שרה השכנה מבשלת במטבח

C                          F 

 בתוך קופסת הקמח מבצבץ לו האקדח

Am                        F 

 היא לא ידעה שמלמעלה יעקב השכן

C                          F 

 קבוע בכל לילה מפתח התריס נהג להתבונן

 

Am                         F 

 כן הוא ראה הכל לפנות בוקר בשלוש

C                            F 

 ראה איך היא תוקעת בו כדור אחד בראש

Am                     F 

 הוא ראה הכל -כן הוא ראה הכל 

C                          F 

 ראה איך היא תוקעת בו כדור עגול

 

Am  F  C  G   x2 
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 ג'ירפות  -גג  
 לחן: גלעד כהנא ויאיר קז   מילים: גלעד כהנא

 

 Gm  F  Cm  Ebפתיחה : 

            Bb  D 

 

Gm           Eb     Cm 

 אל תעשו   תנועה טיפשית

                     F         Dm 

 היא עלולה להיבהל

Gm                   Cm 

 בתנועה אחת חזקה      

       Gm                 Eb 

 את יכולה להשתחרר

   D                Cm 

 עייפה מדי כדי להבחין

 

             Gm 

 והיא עולה לגג

              F 

 באמונה שלמה

                  D    Bb    Eb    Cm 

 שהיא עשתה טעות  קשה

 

 Gm  F  Cm  Ebמעבר : 

          Bb  D 

          Gm  F  Cm  Eb 

          Bb  D 

 

       Cm 

 עוד שניה

                    Gm 

 הכל עומד להשתפר

        Dm    F 

 אני נשבע

      Gm 

 אל תזוזי מהגדר

        Dm   F 

 אני נשבע

      Gm 

 אל תזוזי מהגדר

  D    F 

 מהר

 

             Gm 

 והיא עולה לגג

              F 

 באמונה שלמה

                  D    Cm 

 שהיא עשתה טעות  קשה

 

             Gm 

 והיא עולה לגג

              F 

 באמונה שלמה

                  Eb    Cm 

 שהיא עשתה טעות  קשה

 

             Gm 

 והיא עולה לגג

              Cm 

 באמונה שלמה

                  Bb    Eb 

 שהשהיא עשתה טעות  ק
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 גזוז  -  גוביינא
 מילים ולחן  : דני סנדרסון

 

G            D         Em 

 טלפנתי לאמריקה לשמוע קצת אנגלית

Eb                     D 

 ענתה לי מנומסת אחת מרכזנית

G         D        Em 

 קולה המשגע את ליבי כבש

Bb                   D 

 קול נרגשב-ב -אמרתי לה ב

 

G                     Em 

 גוביינא יקירתי ,גוביינא

C                       Cm 

 אני לא אתן שאת תנתקי

Bb         C         Eb         G 

 אל תרדי לי מהקו אני כה מאוהב

 

G        D              Em 

 ני יודע שאת עסוקה' גוביינא 

Eb                          D 

 יושבת שם בדואר אצבעות על החוגה

G               D          Em 

 אך תני לי לדבר איתך כמה מילים

Bb                   D 

 הכליםמ-הוצאת אותי מ

 

G                     Em 

 גוביינא יקירתי ,גוביינא

C                       Cm 

 אני לא אתן שאת תנתקי

Bb         C         Eb         G 

 אל תרדי לי מהקו אני כה מאוהב

 

       Cm        Eb 

 ללא ירח מעל שלכת או ספסל

     Bb    F    Gm  F  C 

 ישיר  אני בא אלייך בחיוג

Cm                 F 

 שנינו נפרום את חוט הטלפון

 Bb                       C     D 

 מכל הדיבורים אולי בסוף נכיר

 

G                D           Em 

 גוביינא רק לראות אותך אני מוכן

Eb                          D 

 אמשוך בחוט הטלפון אביא אותך לכאן

G              D        Em 

 את בחורה מושכת יש לי הוכחות

Bb                  D 

 תמיד אצלך העמדות תפוסות

 

G                     Em 

 גוביינא יקירתי ,ינאגובי

C                       Cm 

 אני לא אתן שאת תנתקי

Bb         C         Eb         G 

 אל תרדי לי מהקו אני כה מאוהב

 

 G  D  Em  Eb  Dמעבר : 

          G  D  Em  Bb  D 

          G  Em  C  Cm  Bb  C  Eb  G 

 

       Cm        Eb 

 או ספסלללא ירח מעל שלכת 

     Bb    F    Gm  F  C 

 ישיר  אני בא אלייך בחיוג

Cm                 F 

 שנינו נפרום את חוט הטלפון

 Bb                       C     D 

 מכל הדיבורים אולי בסוף נכיר

 

G              D          Em 

 יבוא היום גוביינא ועוד ניפגש

Eb                   D 

 קנדה ספרד או בחמש פנמה או

G               D      Em 

 אזמין אותך לחדר במלון פאר

Bb              D 

 נרים הטלפון ונדבר

 

G                     Em 

 גוביינא יקירתי ,גוביינא

C                       Cm 

 אני לא אתן שאת תנתקי

Bb         C         Eb         G 

 תרדי לי מהקואל  אני כה מאוהב
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 הגבעטרון  -גוונים  
 לחן: יגאל גורדון   מילים: חיים קינן

 

F             Dm       Bb   C 

 את שירנו כתבנו על פתק כחול

      F         A7         Bb  D7 

 אך איש לא שאל בשל מה

       Gm      C7       F     Dm 

 ואת שאר השירים שמצאנו בחול

Am   Em7     A 

 רשמנו בדיו אדומה

    Dm      F          G     Am 

 ובין כל השירים שחיפשנו לשווא

Em            G 

 גילינו אחד בלבן

Am       Am  Em   Dm 

 ואותו שמאז נעלם ולא שב

Dm7      7Em  A    C 

 אהבנו בין אלף גוון

 

F             Dm       Bb   C 

 לעיתים כשבא שוב החורף ללב

     F         A7       Bb  D7 

 עוברים על פנינו שירים

     Gm      C7       F     Dm 

 בירוקים ירוקים כמו שדה מלבל

Am     Em7         A 

 בבוקר לאור הם חוזרים

   Dm      F          G       Am 

 לעולם לא נדע את צבעם השונה

Em                   G 

 של כל השירים בעולם

Am         Am  Em  Dm 

 כי הערב שבא ואלינו פונה

Dm7      7Em  A    C 

 צובע שחור את כולם

 
 F  Dm     Bb    Cמעבר :

       F    A7  Bb   D7 

      Gm   C7    F   Dm 

Am         Em7   A 

      Dm    F    G   Am 

Em          G    G 

Am           Am   Em Dm 

Dm7       7Em    A    C 

 

F             Dm       Bb   C 

 את שירנו כתבנו על פתק כחול

      F         A7         Bb  D7 

 אך איש לא שאל בשל מה

       Gm      C7       F     Dm 

 ואת שאר השירים שמצאנו בחול

Am   Em7     A 

 רשמנו בדיו אדומה

    Dm      F          G     Am 

 כל השירים שחיפשנו לשוואובין 

Em            G 

 גילינו אחד בלבן

Am       Am  Em   Dm 

 ואותו שמאז נעלם ולא שב

Dm7      7Em  A 

 אהבנו בין אלף גוון



 415עמוד 

 

 הבליינים  -גולה גולה  
 מילים ולחן: מאור כהן ואורן לוטנברג

 

 F#m  F#m C#m7 C#m7 Dmaj7 B E Eפתיחה : 

           F#m  F#m C#m7 7C#m Dmaj7 B E E 

 

F#m       7C#m 

 אל תיגע בים  

      Dmaj7  B          E 

 הוא יחטוף     אותך לשם  

F#m         C#m7 

 אל תשקע בנוף  

       Dmaj7  B        E 

 הוא מראה     את הסוף  

F#m         C#m7 

 עוד כחול עובר  

Dmaj7  B    E 

 המחוג     ממהר  

  F#m             C#m7 

 כשתראה את האור  

   Dmaj7  B    E 

 תתהפך     לאחור  

 

A 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

E 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

A 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

E 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

 

 A  A  E  Eמעבר : 

 

F#m   C#m7 

 ממהר הלילה

     D  B          E 

 לחכות  לא כדאי לה

F#m       C#m7 

 לא צועק הצילו

 Dmaj7  B    E 

 השמיים    האפילו

F#m   C#m7 

 מכוון לאופק

    D    B     E 

 תעצור   את הדופק

F#m   C#m7 

 רק אדם שקרן

  D     B    E 

 יחזיר    אותך מכאן

 

A 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

E 

 או גולה גולה גולה גולה, או או

A 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

E 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

A 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

E 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

A 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

E 

 גולה גולה גולה גולה, או או או

  



 416עמוד 

 

 כוורת  -  גולית
 דני סנדרסון מילים: דני סנדרסון ואלון אולארצ'יק   לחן:

 

A  A  A  A  A  A  A  A-A/B-A/C# 

 

D  Bm  Em   A   D   Bm  Em  A 

 כזה כאוב  על נושא, זהו שיר מאוד עצוב

D   F#     Bm  Bm/A  E/G#       A 

 זור לך שנתיים - אם תשים תחבושת לא יע

D Bm    Em  A  D Bm  Em  A 

 להגיד אותו אסור, הגיבור של הסיפור

Gm        D D/A  Bb  A      D 

 יםיכמו אפר שלו  שהשם נגלה רק   

 

A  A 

 

D  Bm    Em  A   D Bm   Em   A 

 ציפורים שרות בגן, יום אביב בכפר קטן

D F#  Bm   D/A    E/G#        A 

 המנגינה נשארת      אך    לה עוברת-נמ

D Bm  Em  A   D  Bm Em     A 

  לצעוקיד התחיל -צר נולד תינוק, ומ-בח

Gm                  D 

 "לא קוראים לי 'פריים

D/A  Bb  A    D 

 שמי גולית ולא אחרת!"

Gm-Gm-D-D/A Bb  A   D 

 גולית ולא אחרת וווווווווווווואווווו

 

Bm F#m         G          D 

 כל התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל 

    Bm         F#m         G            D 

 לוחמים זייפו ת'גיל ,הביתה גיבורים ברחו

       Em          E/G#   A 

  הם קראו לו "השד מאשקלון"

 

D Bm Em   A   D Bm  Em  A 

 ילדים עברו לדום, אמר שלום   בגנון 

D F#  Bm    D/A  E/G#          A 

 להביא הביתה סלע בן חמש וכבר הספיק

D Bm   Em    A    D Bm Em A 

 בלהפריע לחיותהתאמן כל יום שעות 

Gm            D     D/A Bb   A   D 

 נמוך מים המלח יש אומרים היה לו קול  

Gm-Gm-D-D/A Bb   A   D 

 חנמוך מים המל וווווווווווווואווווווו

 

Bm F#m         G          D 

  כל התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל 

    Bm         F#m        G            D 

  לוחמים למדו חליל ברחו הביתהגיבורים 

       Em          E/G#  A 

 חוק - הם קראו לו בשקט מר

 

     D          Bm       Em     A 

  גולי גולית הנה בא אלינו, בא אלינו

    D         Bm          Em            A 

 הוא יחשוב אותי נחמד מקווה שגם הפעם

     D          Bm       Em     A 

 גולי גולית הנה בא אלינו, בא אלינו

   D           Bm         Em          A 

 וה שלא ידרוך עלי, יעשה אותי גמדומק

 

D Bm Em A  D  Bm  Em A 

 קם בבוקר לטייל דוד מלך ישראל

D F#  Bm   D/A   E/G#          A 

 "!צועק "הצילו סואן    המון   מרחוק רואה

 D    Bm  Em   A 

 בלי לחשוב יותר מיום

D Bm   Em A 

 התייצב על המקום

Gm            D  D/A 

 חוץ משני גמלים וגדי 

     Bb  A      D 

 עוד לא ידעו אז מיהו

 

A  A  F#  Eb/C#-D/C-C#/B 

 

E  C#m  F#m  B 

 בוא אלי, גולית נחמד

E    C#m  F#m  B 

 היד    שב אצלי על כף

 E   G# C#m   E/B   F#/Bb        B 

 גולית באשקלונית     שאל ככה מדברים?""

E C#m F#m B   E C#m F#m B 

 גן - תנ הרוגטקה  ,התעצבן  דוד מלך 

Am      E E/B   C      B     E 

 קלע לו בול בפוני ,אבן לעברו ירה 

Am-Am-E-E/B   C      B     E 

 קלע לו בול בפוני                          

 

C#m  G#m          A        E 

 התנ"ך אמר תודה והתרגש  כל   

      C#m         G#m 

 אם תרצה להיות מלכנו

      A           E 

 תתקשר מחר בשש

F#m                          B 

 ומאז לא שמעו אותם אומרים

 

      E        C#m     F#m     B 

  גולי גולית הנה בא אלינו, בא אלינו

    E        C#m         F#m           B 

 הוא יחשוב אותי נחמד מקווה שגם הפעם

      E        C#m     F#m     B 

 תגולי גולי הנה בא אלינו, בא אלינו

    E          C#m       F#m         B 

 וה שלא ידרוך עלי, יעשה אותי גמדומק

 

 F#m         G° 

  מקווה שלא ידרוך עלי

E/G#         F#9 

  מקווה שלא יקפוץ עלי

  AM7/B  AM7/F# 

 אלינו         הנה בא 

AM7/B     C  B 

 תייייייי - לי - גו     

 

 ]ריף סיום[

 

C#m/E 

 



 417עמוד 

 

 אבי סינואני  -  גורלו של זמר
 : רוני אחיאל מילים ולחן

 

C                       Dm 

 יש אדם שיאהב את שירך

  A            Bb 

 ויש אדם ויעצב מהם

  C                  Dm 

 ישנה נערה שתזיל דמעותיה

A                    Bb 

 ואלפי נשיקות היא תשלח עימהן

  C      Dm             Bb 

 היא תיתן הנשמה לשירה האוהב

 

 C              F 

 גורלו של זמר כגורל עיוור

A                 Bb               C 

 לפעמים שמח לפעמים קודר

C             F 

 אך תמיד הוא ישיר ויחמם את הלב

A                   Bb 

 לך תמיד הוא ישיר ויחמם את הלב

 

C                  Dm 

 יש שירים אתה בהם שמח

A                  Bb 

 ויש שירים אתם בהם עצוב

  C                  Dm 

 וכחאך יש לחשים אותם לא ש

A                   Bb 

 אהבת נעורים צלילי אוהבים

A                   Bb 

 אהבת נעורים צלילי אוהבים

  C      Dm            Bb 

 לאותם הימים שלא נשכחים

 

 C              F 

 גורלו של זמר כגורל עיוור

A                 Bb               C 

 לפעמים שמח לפעמים קודר

C             F 

 אך תמיד הוא ישיר ויחמם את הלב

A                   Bb 

 לך תמיד הוא ישיר ויחמם את הלב

 



 418עמוד 

 

 סי היימן  -גיבור גדול  
 מילים ולחן: סי היימן

 

     Am                      F 

 מלחמות, כבר לא קורות בחורף

        Am                        F 

 בשביל לשנואאפילו לנו קצת קר 

      Am                       F 

 מלחמות, כבר לא קורות בחורף

        Am                        F 

 אפילו לנו קצת קר בשביל לכבוש

     C                          F 

 מלחמות, כבר לא קורות בקיץ

        C                           F      G 

 חם בשביל לשנואאפילו לנו קצת 

 

      C              F 

 היי אתה! גיבור גדול

          C             F 

 בוא והראה שאתה יכול

            C             F             Am 

 זו לא חוכמה להיות חזק רק במלחמה

F                           Am 

 בוא והראה לה קצת חיבה

 

     Am                       F 

 מלחמות, כבר לא קורות בקיץ

        Am                        F 

 אפילו לנו קצת חם בשביל לכבוש

     C             F 

 התפנתה לך תקופה

        C 

 בוא והראה לי

    F               G 

 שאתה, יודע לפחוד

 

      C              F 

 היי אתה! גיבור גדול

          C             F 

 בוא והראה שאתה יכול

            C             F        Am 

 זו לא חוכמה להיות חזק

F                        Am 

 בוא והראה שאתה פוחד

F                      Am 

 היא תדע שאתה אוהב

 

        C                F                       G 

 חושבת שאני אוהבת מדיאני עוזבת כי אני 

        C                  F                              G 

 לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור את חיי

          C          F                   G 

 ומי בכלל יכול לומר כמה זמן נישאר

                 C                F                G 

 כשהכרתי אותך, חשבתי לרגע שמצאתי חבר

 

      C              F 

 היי אתה! גיבור גדול

          C             F 

 בוא והראה שאתה יכול

            C             F 

 זו לא חוכמה להיות חזק

       G 

 במלחמה

 

        C                F                       G 

 אני חושבת שאני אוהבת מדי אני עוזבת כי

        C                  F                              G 

 לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור את חיי

          C          F                   G 

 ומי בכלל יכול לומר כמה זמן נישאר

                 C                F                G 

 כשהכרתי אותך, חשבתי לרגע שמצאתי חבר

 

    



 419עמוד 

 

 הראל מויאל  -גיבור של טעויות  
 מילים ולחן : הראל מויאל

 

Abm  Ebm  E  Gb  Abm  Ebm  E  Gb 

Abm  Gb  Ebm  E  Abm  Gb  Ebm   E 

 

Abm    Gb  Ebm     E 

 קולות מהירח הגיעו לביתי

       Abm    Gb       Ebm       E 

 הלילה קר זה קורה לך כשאת לא לידי

Abm                   Gb  Ebm     E 

 אז אני בא גיבור של פחד חבוש במסכות

Abm           Gb    Ebm     Abm 

 כן אני בא להציל אותך מכל הבעיות

 

Abm           Gb    Ebm      E 

 תני לי רגע לחלום או סיכוי לאהוב אותך

Abm           Gb  Ebm     E 

 תני לי רגע לנשום להבין שאולי טעיתי

Abm    Gb  Ebm      E       Abm   Gb 

 רק רגע נכון ואבוא להציל אותך היום

Ebm 

 רק להציל אותך         

 

Abm  Gb  Ebm  E  Abm  Gb  Ebm  E 

 

Abm7   Gb  Ebm    E 

 קולות מהירח הגיעו לביתי

       Abm      Gb      Ebm       E 

 הלילה קר אז נשבר לך כשאת לא לידי

Abm                   Gb     Ebm            E 

 אז מה נשאר אם אני שר על גיבור של טעויות

Abm         Gb 

 כשאני בא להציל אותך

 

Ebm                              E 

 תפסיקי להיות כזו ילדה           

         B 

 שלא רוצה להינצל

Dbm                    E 

 באתי להציל אותך ואולי להתנצל

E  Gb  Abm   Gb  Ebm 

 אל תברחי     לא  תברחי   אז אל 

 

Abm  B  Dbm  E   Gb 

Abm  B  Dbm       Gb 

 אם רק תתני                       

 

Abm           Gb    Ebm      E 

 תני לי רגע לחלום או סיכוי לאהוב אותך

Abm           Gb  Ebm     E 

 תני לי רגע לנשום להבין שאולי טעיתי

Abm    Gb  Ebm      E       Abm   Gb 

 רק רגע נכון ואבוא להציל אותך היום

Ebm 

 אם רק תתני         

Abm           Gb    Ebm      E 

 תני לי רגע לחלום או סיכוי לאהוב אותך

Abm           Gb  Ebm     E 

 תני לי רגע לנשום להבין שאולי טעיתי

Abm    Gb  Ebm      E       Abm   Gb 

 רק רגע נכון ואבוא להציל אותך היום

Ebm 

 רק להציל אותך         

 

Abm  Gb  Ebm  E  Abm  Gb  Ebm  E 

Abm 

  



 420עמוד 

 

 ן ושלום חנוךאריק איינשטיי  -גיטרה וכינור  
 מילים ולחן: שלום חנוך

 

 A  F#m  C#m  Eפתיחה :  

             A  F#m  C#m 

 

E         A             F#m 

 בדירה קטנה חשוכה מעט

             E                C#m 

 לא רחוק מכאן בסימטה בצד

E           A             F#m 

 גר בחור אחד עם אישה אחת

      E          C#m 

 חיים מכל הבא ליד

A  F#m           C#m     E 

 נישאים הם סחור וסחור

A  F#m        C#m     E 

 הוא גיטרה היא כינור

 

E            A             F#m 

 מחליפים מיתר כשהחורף בא

               E                C#m 

 היא תולה מבט הוא שוקע בה

E          A        F#m 

 ואחר כך יד נגיעה קלה

          E               C#m 

 נשיקה באויר הוא שולח לה

A  F#m           C#m     E 

 מסתלסלת סחור וסחור

A   F#m  C#m     E 

 כינורוגיטרה  כמו

A   F#m            C#m     E 

 הוא על זמן והיא על אור

 

 A    F#m  C#m      E  מעבר :

           A    F#m  C#m 

 

E           F#m            A 

 בלילות שישי במוצאי שבת

           E               C#m 

 אוהבים הרבה מדברים מעט

E          F#m        A 

 מנגנים דואט ובבת אחת

              E         C#m 

 הצלילים עולים והלב נרעד

E     C#m           F#m  A 

 נישאים הם סחור וסחור

E     C#m        F#m  A 

 היא כינורהוא גיטרה 

 

 A     F#m  C#m      Eמעבר : 

           A    F#m  C#m      E 

           A    F#m  C#m      E 

           A    F#m  C#m 

 

E          A          F#m 

 בדירה קטנה חשוכה מעט

             E             C#m 

 לא רחוק מכאן בסימטה בצד

E           A             F#m 

 גר בחור אחד עם אישה אחת

 

              F#m            A 

 כשהקיץ בא הם פורשים כנף

           E               C#m 

 בעקבות חלום שחלמו בסתיו

             F#m            A 

 והם לא אמרו אם הם יחזרו

        E           C#m 

 מהרי נפאל מערבות פרו

A F#m           C#m     E 

 נודדים שם סחור וסחור

A   F#m           C#m     E 

 הוא על זמן והיא על אור

A  F#m   C#m     E 

 עם גיטרה וכינור

 

 A    F#m  C#m      E  מעבר :

           A    F#m  C#m 

 

E          A          F#m 

 בדירה קטנה חשוכה מעט

             E             C#m 

 לא רחוק מכאן בסימטה בצד

E           A             C#m 

 גר בחור אחד עם אישה אחת

 

     



 421עמוד 

 

 חלב ודבש  - גלגל ענק 
 לחן: קובי אושרת   מילים: שמרית אור

 

Dm  E  Gm  Dm 

Dm  E-Gm-Dm  Dm 

 

Dm                Am7 

  אדם בונה ביתו בדם ויגע    

Gm   A7 

  ויומומלילו    

Dm             Am7 

  ובסופה עזה, ממש בן רגע     

     Bb        Gm    A7 

  הוא חרב, כן, חרב עולמו.

 

Gm         C7 

  עוד שנה ועוד שנה   

  F          F7  Bb 

  הזמן הוא גלגל ענק

Dm            Gm 

  ומחר עוד יום שממרומיו

 Em    A7 

  נדאה למרחק.

 

Dm                       A 

  ומעגל נסלח בכל שנה מעגל נפתח בכל שנה

Gm           A       Dm Em7 A7 

  מחר ודאי נצחק. ואם דבר לא השתנה

Dm                               Gm 

  -ולא נורא כשמטה, אם זה רע  מעלה כשזה טוב

                     A                  A7        Dm 

  הזמן הוא כמו גלגל ענק. -תמיד יש עוד ברירה 

 

Dm  E  Gm  Dm  Dm 

 

Dm                 Am7 

  אדם אוהב תמיד בתום ולהט     

Gm A7 

  ביומו ולילו

Dm                      Am7 

  פתאום כמו רוח פרא לא נודעת     

  Bb   Gm    A7 

  נעלם, נעלם חלומו.

 

 

 

 

Gm         C7 

  עוד שנה ועוד שנה   

  F          F7  Bb 

  הזמן הוא גלגל ענק

Dm            Gm 

  ומחר עוד יום שממרומיו

 Em    A7 

  נדאה למרחק.

 

Dm                       A 

  ומעגל נסלח בכל שנה מעגל נפתח בכל שנה

Gm           A       Dm Em7 A7 

  מחר ודאי נצחק. ואם דבר לא השתנה

Dm                               Gm 

  -ולא נורא כשמטה, אם זה רע  מעלה כשזה טוב

                     A                  A7        Dm   A       

  הזמן הוא כמו גלגל ענק. -תמיד יש עוד ברירה 

 

 Dm 

 גלגל )עוד שנה( גל )עוד שנה(

  Gm 

 גלגל )עוד שנה( גל )עוד שנה(

  A 

 גלגל )עוד שנה( גל )עוד שנה(

            Dm Em7 A7 

 הזמן הוא כמו גלגל ענק

      Dm 

 כמו גלגל )עוד שנה( גל )עוד שנה(

 Gm 

 גלגל )עוד שנה( גל )עוד שנה(

               A                A7       Dm   A 

 )הזמן הוא כמו( הזמן הוא כמו גלגל ענק

 

Dm                       A 

  ומעגל נסלח בכל שנה מעגל נפתח בכל שנה

Gm           A       Dm Em7 A7 

  מחר ודאי נצחק. ואם דבר לא השתנה

Dm                               Gm 

  -ולא נורא כשמטה, אם זה רע  מעלה כשזה טוב

                     A                  A7        Dm 

  הזמן הוא כמו גלגל ענק. -תמיד יש עוד ברירה 

 

A  Dm 
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 ירמי קפלן  -גלי  
 מילים : אהוד מנור   לחן : קובי אושרת

 

 E  C#m  E  C#mפתיחה : 

 

E   C#m   C 

 גלי מדוע צחקת  גלי, 

       E         F#m      E             F#m 

 והשכבת אותו לישון כשלקחת את הדובון

 C#m 

 מדוע צחקת

  A       C#m      F#m            F#m/E 

 האם הוא סיפר לך סיפור מצחיק

       B        D        A      D        G#m    E6 

 ותיק תיק ותקתק ותקתק על שעון שתקתק

 

 B  G#m7   E  C#m7 

 גלי לי   בואי    גלי  בואי 

  A            C#m   C#m+5 

 מאין הצחוק המתוק

B  G#m7   E  C#m7 

 בואי גלי לי     בואי גלי

F#m             G#m    C#m   E   C#m  E 

 גם אני עוד רוצה לצחוק      

 

E   C#m    C 

 מדוע שאלת    גלי  גלי,

       E         F#m      E             F#m 

 שכבר לילה ולא יום מה קרה ומה פתאום

C#m             C#m/E 

 מדוע שאלת

  A       C#m      F#m            F#m/E 

 האם את נזכרת איך הוילון

       B        D        A      D        E6/G   E6 

 עם השמש רקד כל היום כל היום בחלון

 

B  G#m7   E  C#m7 

 גלי לי   בואי    גלי  בואי 

  A            C#m   C#m+5 

 מאין זכרת את האור

B  G#m7   E  C#m7 

 בואי גלי לי     בואי גלי

F#m      G#m  C#m   E  C#m  E 

 גם אני עוד רוצה לזכור

 

E    C#m   C 

 מדוע בכית   גלי   גלי,

       E      F#m   E/G#       F#m 

 התדפק על החלון כשהגשם הראשון

C#m 

 מדוע בכית

  A       C#m      F#m            F#m/E 

 האם הוא סיפר לך דבר איום

       B        D        A      D     G#m    E 

 החום שנרטב ועלה לו על חתול שנרטב

 

B  G#m7   E  C#m7 

 גלי לי   בואי    גלי  בואי 

  A           C#m   C#m+5 

 מאין באות הדמעות

B  G#m7   E  C#m7 

 גלי לי   בואי    גלי  בואי 

F#m               G#m    C#m 

 לבכותגם אני עוד רוצה 

 

 E  C#m  E  C#m  E  C#m  E  C#mסיום : 

         E  C#m  E  C#m  E  C#m  E  C#m 

         E  C#m  E  C#m  E  C#m  E  C#m 

         E  C#m  E  C#m  E  C#m  E  C#m 

         E 
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 דני סנדרסון  -גלשן  
 מילים ולחן: דני סנדרסון

 

G 

 יום בהיר של שמש

C 

 ענניםאין שום 

D7 

 אני וכל החבר'ה

C             G 

 אל הים נוסעים

G 

 לקחנו את האוטו

C 

 הבנות כבר שם

D7 

 כשלחוף נגיע

C             G 

 נוציא את הגלשן

 

D7 

 שוב אנחנו מתגלשים

G 

 רוכבים על הגלים

D7 

 הנה בא עוד גל גדול

G 

 זהירות רק לא ליפול

C        Em     A7 

 ים עד הרצליה-מחוף בת

    G          D7     G 

 זה רק אני והגלשן שלי

 

G 

 מחכים במים

C 

 שיבוא הגל

D7 

 אם הוא לא גבוה

C             G 

 לא זזים בכלל

G 

 רוח מנשבת

C 

 והים גועש

D7 

 רק לזה חיכינו

C             G 

 אפשר להתגלש

 

D7 

 שוב אנחנו מתגלשים

G 

 רוכבים על הגלים

D7 

 הנה בא עוד גל גדול

G 

 זהירות רק לא ליפול

C        Em     A7 

 ים עד הרצליה-מחוף בת

    G          D7     G 

 זה רק אני והגלשן שלי

 

G 

 שמש כבר שוקעת

C 

 והיום נסגר

D7 

 כל אחד בבית

C             G 

 עצוב שזה נגמר

G 

 זהו סוף החופש

C 

 שוב ללימודים

D7 

 ספר-אך לא יהיה בית

C             G 

 מחר גליםאם יש 
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 אביב גפן  -גן החטאים  
 לחן: אביב גפן ומשה לוי   מילים: אביב גפן

 

Em  G        Bm                D              Em 

 בחצרות העיר בלילה בין קירות כהים סדוקים

Em  G        Bm                D              Em 

 פצועיםבתוך גנים ללא ירח רק צחנת עצים 

Em  G        Bm                D              Em 

 הוא משחק עכשיו תופסת עם פרנויה ופחדים

               G         Bm        D 

 והם אומרים זה יסתדר לו בגן החטאים

 
e--7--5--3--2--0------------------------------------------------| 

B--------------------3/5----------------------------------------| 

G---------------------------------------------------------------| 

D---------------------------------------------------------------| 

A---------------------------------------------------------------| 

E---------------------------------------------------------------| 

 

Em  G        Bm                D              Em 

 הם סגרו לו את הדלת הם כבר רצו הרבה שנים

Em  G        Bm                D              Em 

 איש זקן בגוף של ילד שעשה רק נזקים

Em  G        Bm                D              Em 

 פה מלאכים תלושי כנפיים בשמים בוערים

               G         Bm          D 

 שומרים עליך עם החרב בגן החטאים

 
e--7--5--3--2--0------------------------------------------------| 

B--------------------3/5----------------------------------------| 

G---------------------------------------------------------------| 

D---------------------------------------------------------------| 

A---------------------------------------------------------------| 

E---------------------------------------------------------------| 

 

Em  G        Bm                D              Em 

 נתנו לך זהות שבורה מיום ליום היא מתפוררת

Em  G        Bm                D              Em 

 המציאות שלך בממתינה אז שב בשקט

Em  G        Bm                D              Em 

 הכל רקוב כאן מבפנים פתאום אתה קולט

             G         Bm           D 

 ואין לך סיכוי כאן ילד בגן החטאים

 
e--7--5--3--2--0------------------------------------------------| 

B---------------------------------------------------------------| 

G---------------------------------------------------------------| 

D---------------------------------------------------------------| 

A---------------------------------------------------------------| 

E--------------------3/5----------------------------------------| 

 

e---12--12--10--7--7--10--5--5--7--3-—2------------3/5----------| 

B----------------------------------------3---X 4----------------| 

G---------------------------------------------------------------| 

D---------------------------------------------------------------| 

A---------------------------------------------------------------| 

E---------------------------------------------------------------| 
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 אריק סיני  -גן השיקמים  
 ראילחן: יוחנן ז   מילים: יצחק יצחקי

 

Dm  C      Gm      Dm 

 היה היו כאן פעם שקמים

Gm       A        Dm 

 חולות מסביב וגם נוף

Gm         A          Dm 

 העיר תל אביב של אותם הימים

Gm                    A 

 היתה בית בודד על החוף

Gm     A        Dm 

 ויש לפעמים נערכו ישיבות

Dm                 Gm 

 מתחת שקמים אז בצל

A       Dm    Gm 

 וליד העצים צחקו הבנות

Gm                   A 

 וענו בזמרה "היי הלל" 

 

Dm        A  Dm         Gm 

 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm A  Dm   A     Dm      A 

 היו גם כאלה אי אז בימים

Dm        A  Dm         Gm 

 השיקמיםכן זהו כן זהו זה גן 

Gm A  Dm   A     Dm 

 היו גם כאלה אי אז בימים

 

Dm        C       Gm      Dm 

 אביב מסביבה פרורים-גדלה תל

Gm       A        Dm 

 הכל בה תוכנן ונבדק

Gm         A          Dm 

 השקמים נבנו בה כבישים נשכחו

Gm                    A 

 והלבין אז ראשם מאבק.

Gm       A          Dm 

 הכל כאן נבנה בקצבו של הדור

Dm                 Gm 

 ובתי שחקים, חנויות

A         Dm    Gm 

 אך רק אם נפנה מבטנו אחרו

Gm                   A 

 נזכר בשקמים ירוקים

 

Dm        A  Dm         Gm 

 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm A  Dm   A     Dm      A 

 גם כאלה אי אז בימיםהיו 

Dm        A  Dm         Gm 

 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm A  Dm   A     Dm 

 היו גם כאלה אי אז בימים

 

Dm        C      Gm      Dm 

 היום השקמים נעלמו ואינם

Gm              A        Dm 

 רק שלט את שמם עוד מזכיר

Gm         A     Dm 

 מיותם וספסלכמה ציפורים 

Gm                    A 

 ניצב בלבה של העיר

Gm          A        Dm 

 ומושך הוא אליו, כשהערב יורד

Dm                 Gm 

 כוכבים ועולים במרום

A         Dm       Gm 

 קבצן מן הרחוב או הלך בודד

Gm                   A 

 או זוג צעירים אוהבים

 

Dm        A  Dm         Gm 

 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm A  Dm   A     Dm      A 

 היו גם כאלה אי אז בימים

Dm        A  Dm         Gm 

 כן זהו כן זהו זה גן השיקמים

Gm A  Dm   A     Dm 

 היו גם כאלה אי אז בימים
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 שוקי ודורית  -  גן נעול
 לחן: שוקי שוקי   מילים: רחל

 

Em   B     C            F# 

 מי     אתה מדוע יד מושטת

G      Em    F#    B 

 יד אחות לא פוגשת

Em    B    C       A 

 ועיניים אך תמתנה רגע

D      G    F#    B 

 נבוכות והנה שפלו כבר

 

Em   B     Em   B 

 

Em   F#    B                   E 

 גן נעול לא שביל אליו לא דרך    

Em  F#     C     B 

 גן נעול אדם  גן נעול

Em   F#    B         E 

 האלך לי או אכה בסלע

Em  F#     C     B 

 עד זוב דם  עד זוב דם
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 הכבש השישה עשר , גידי גוב  -ן סגור  ג
 לחן: יוני רכטר   מילים: יהונתן גפן

 

E4  E4  E  E  E4  E4  E  E - F#/ - G#/ 

 

    A             Bm7    E7      A                 Bm7 

  הלכנו עם אמא למכולת, אתמול בחמש אחרי הצהריים

 E7      A    Bm7  E7    A  -  A  Bm7  E7 

 שלנו סגור  שהגן  ובדרך ראינו

 A          Bm7        E7         A 

  בין העצים הגבוהים הנדנדות עומדות

           Bm7      E7            A 

  כאלה נמוכים ובלי צבעים והפרחים

  Bm7  E7   A  B/  C/-C#/ - A7 - 

 שלנו סגור  כי הגן

 

    D        F           C    G 

  קוביות נרדמות מסודרות בסל

           Bb  F         G          A 

 ילד שיבנה מהן מגדל   ואין שם אף

    D        F           C    G 

  קוביות נרדמות מסודרות בסל

           Bb  F         G           E4 

 ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל

 

E4  E4  E  E  E4  E4  E 

 

E - F#/ - G#/  A6         Bm7    E7 

 אין שם אף גננת שתגיד                   ו

       A6               Bm7 

  ומה אסורמה מותר 

E7     A6                     Bm7 

 וכל הספרים מסודרים על המדף

            E7          A   A  Bm7  E7 

 כי אין מי שישמע סיפור

 

    A6             Bm7            E7 

 לה לה לה לה, לה לה לה לה לה לה לה לה

A6            Bm7             E7 

 לה לה לה לה לה להלה לה לה, לה לה 

A6             Bm7       E7          A  B/  C/-C#/ - A7 - 

 לה לה לה, לה לה לה לה לה לה לה לה

 

 

 

 

    D        F           C    G 

  קוביות נרדמות מסודרות בסל

           Bb  F         G          A 

 ילד שיבנה מהן מגדל   ואין שם אף

      D          F             C          G 

  הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים

      Bb           F           G     E4 

 והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים

 

E4  E4  E4  E4  E  E  E - E - F#/ - G#/ - 

 

   A6            Bm7     E7     A                 Bm7 

  כולתאמא למים הלכנו עם ירצהה יאחר בחמשאתמול 

 E7      A    Bm7  D7   G 

 שלנו סגור  שהגן אינודרך רוב

 

    G  Bb           F    C 

 זה לא נעים לראות גן סגור

   Eb          Bb           C  D 

 זה לא כלכך נעים לראות גן סגור

    G          Bb           F    C 

 לראות גן סגורזה לא כלכך נעים 

   Eb          Bb           C  D 

 זה לא כלכך נעים לראות גן סגור

 

            G     Bb                F        C 

 זה לא כלכך נננעים לראות עוד גגן סגוגור

    Eb         Bb                 C      D 

 זה לא כלכך נעים לראות עוד גגן סגוגור

            G     Bb                F        C 

 זה לא כלכך נננעים לראות עוד גגן סגוגור

    Eb         Bb                 C      D 

 זה לא כלכך נעים לראות עוד גגן סגוגור

            G     Bb                F        C 

 זה לא כלכך נננעים לראות עוד גגן סגוגור

    Eb         Bb                 C      D 

 זה לא כלכך נעים לראות עוד גגן סגוגור

 

 

Fade Out 
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 יהודית רביץ  -  געגוע
 מילים ולחן : יהודית רביץ

 

G#m                       C#m 

 מעורר שוב געגוע איך טלפון אחד קטן

G#m                 C#m 

 מבעבע תעתוע איך מתוך הסדק

G#m                         C#m 

 ואיך שנגמלתי בדיוק שחשבתי ששכחתי

G#m   C#m 

 התמכרתי

                      G#m         C#m 

 כמו ארנב באור נלכדתי

 

G#m                       C#m 

 מעורר שוב געגוע איך טלפון אחד קטן

G#m                 C#m 

 מבעבע תעתוע איך מתוך הסדק

G#m                         C#m 

 ואיך שנגמלתי בדיוק שחשבתי ששכחתי

G#m   C#m 

 התמכרתי

                      G#m         C#m 

 כמו ארנב באור נלכדתי

                  D         B   B/A   B/G#  B/F# 

 פשונת שכמותייט

 

E                  D              B 

 לשמור לי אמונים אני שנשבעתי

E                  D                B 

 לא ליפול על הפנים איך לא ידעתי

G#m   C#m          G#m   C#m 

 על הפנים           על הפנים
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 עמיר בניון  -געגוע  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

Dm       A    Dm       Bb+7 

 יש צביטה בתוך הלב סתיו לך געגוע

EØ        A         Dmadd9 

 וחיוך שנחבא מחכה לשמש

Dmadd9    C 

 החושך מהתל בך    

Bb            Am7   Gm  A4 

 שומר סודות מפחד ומחכה

         Dm    F 

 לבוא הבוקר שחר עלה

Gm7      A(4-3)         Dm  D4/C   D4 

 מכל היתר    אתה רוצה לברוח

 

    Dm          C          F            Gm 

 תן לו ידיאל ת אם הייאוש בא לקראתך

Dm      C         F          Gm 

 התחבר לנשמתך ולא תהיה לבד

C    Dm         C  Bb    C        Dm 

 לא תהיה יותר לבד לא תהיה יותר לבד

 

Dm          A     Dmadd9  Bb+7 

 תתחיל לדעוך   שתקוותך תן אף פעםיאל ת

EØ       A   Dmadd9 

 אל תוותר הייה מנצח

Dmadd9      C 

 ואז תחשוב פתאום אולי

Bb+7   Am7    Gm    A 

 עד מתי לי עד מתי אלחם

     Dm   F 

 כל זאת   זה כדאי

Gm7  A(4-3)  Dm  D4/C   D4 

 בחיי  ואנסה    אזכור

 

    Dm          C          F            Gm 

 תן לו ידיאל ת אם הייאוש בא לקראתך

    Dm        C       F       Gm 

 התחבר לנשמתך ולא תהיה לבד

    Dm          C          F            Gm 

 תן לו ידיאל ת אם הייאוש בא לקראתך

Dm      C         F          Gm 

 התחבר לנשמתך ולא תהיה לבד

C    Dm         C  Bb    C        Dm 

 לא תהיה יותר לבד לא תהיה יותר לבד

Gm  Am      Bb+7   BØ   Am/C   A7/C# 

 לא   תהיה יותר לבד

 

Dadd9 
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 היהודים  -  ג'קי
 מילים ולחן: תום פטרובר

 

 C  F  G  Fפתיחה: 

           C  F  G 

 

C           F          G        F 

 ג'קי מצאה לה איזה כלב זרוק לו ברחוב

C       F        G 

 לקחה אותו הביתהאז 

C            F          G        F 

 שיהיה לה משהו לעשות ואולי תפסיק לחשוב

C       F        G 

 על מה שלא היה לה

C           F          G        F 

 אולי עכשיו כשהיא איתו

C       F        G 

 הם ישארו לנצח

C            F          G        F 

 עת ש... הוא לא יחכהאבל יוד

C       F        G 

 הוא יעזוב מחר תמיד אותו דבר

 

Am      G         F 

 וככה זה מה שיש לה תמיד אותו דבר

Am       G        D 

 ככה זה מה שיש בה

Am      G         F 

 וככה זה מה שיש לה תמיד אותו דבר

Am       G        D          E 

 יש בה יש בה ככה זה מה שיש בה

 

C            F          G        F 

 ג'קי כמעט שלא נרדמת היא אומרת הסמים

C       F        G 

 הם לקחו לי את הכוח

C            F          G        F 

 ובגיל שלה, בגיל עשרים היא מלאה קמטים

C       F        G 

 ונדפק לה כבר המוח

C            F          G        F 

 וזה עושה לה טווובבבב

C       F        G 

 אז מה כבר רע בקצת לברוח

C            F          G        F 

 אולי גם תרביץ לו כמו שעשו לה

C       F        G 

 כדי שילמד מתי לשתוק ומתי לצרוח

 

Am      G         F 

 וככה זה מה שיש לה תמיד אותו דבר

Am       G        D 

 ככה זה מה שיש בה

Am      G         F 

 אז ככה זה מה שיש לה תמיד אותו דבר

Am       G        D          E 

 ככה זה מה שיש לה או כמה יש לה

 

C           F          G        F 

 בתוך הקירות הלבנים בחדר הזה

C       F        G 

 היא חולמת על שמיים

C            F          G        F 

 אולי היום הדם יפסיק לזרום

C       F        G 

 והיא תעוף מכאן לאן שרק תרצה

G                 Am     G        F 

 לאן שרק תרצה

 

Am                       G D   

 לאן שרק תרצה

Am                       G   F 

 לאן שרק תרצה

Am                       G   D 

 לאן שרק תרצה

Am                       G  F  

 לאן שרק תרצה

Am                       G   D 

 לאן שרק תרצה

Am                       G   F 

 לאן שרק תרצה

 

 Am    G    D:  סיום

         Am    G    F 
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 אלי לוזון ,בנזין   -גשם  
 אמסלםלחן: יחיאל    מילים: יעקב גלעד

 

    G                            D 

 ברחובות כיבו מזמן את הניאון

       C         D             Em 

 את נראית לי עייפה נלך לישון

    G                            D 

 האור דולק בחדר השני

       C         D           Em  D 

 אבל מישהו בוכה וזה לא אני

 

    G                            D 

 אני רוצה לשמור עלייך ועלי

       C         D             Em 

 היום עבר עלינו יום קשה מדי

    G                            D 

 בחוץ יורדים עכשיו גשמי ברכה

       C      D     Em  D 

 ואת בוכה ואת בוכה

 

Em                   D 

 מה כבד עליךספרי לי 

     C          D          Em 

 את כל מה שחבוי בך ונרדם

Em                   Bm/D 

 אני אמחה את דמעותייך

  C           D            Em 

 ורק שלא תבכי עוד לעולם

 

Am  Bm  C  A/C#  Bm  G  C  A 

 או

 

 

    G                            D 

 שקטהאין מקום לדאגה היי 

       C         D             Em 

 אני איתך את לא לבד לעת עתה

    G                            D 

 עכשיו הכל זורם כאן במנוחה

       C      D     Em  D 

 ואת בוכה ואת בוכה

 

Em                   D 

 ספרי לי מה כבד עליך

     C          D          Em 

 בוי בך ונרדםאת כל מה שח

Em                   Bm/D 

 אני אמחה את דמעותייך

  C           D            Em 

 ורק שלא תבכי עוד לעולם

 

Am  Bm  C  A/C#  Bm  G  C  A 

 או
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 מאיר בנאי  - גשם 
 מילים ולחן: מאיר בנאי

 

 G F Am Dmפתיחה : 

 

G          F Am    Dm  

 מול חומה   כביש אספלט,

G F Am Dm 

  בפינה   קבצנים 

Dm G# G Dm G# G  

 בכל העיר     אני צועק     

G F Am Dm   F   G   Dm G# G  

 רק עלי  עלי  ולשיסתכ     

 

 G F Am Dmמעבר : 

 

G      F Am Dm 

 משתתף בקרבות   

G    F Am  Dm 

 מפלות    ניצחונות

Dm G# G Dm G# G  

 בכל העיר     אני צועק     

G F Am Dm   F   G   Dm G# G  

 רק עלי  עלי  ולשיסתכ     

 

C               Dm C     Dm 

 ,רד כבר גשם      גשם

F              Am    Dm  

 כי צריך לשטוף הכל       

F           G         

 לא רוצה לראות הכל כשבא

C               Dm C     Dm 

 ,רד כבר גשם      גשם

F             Am    Dm  

 כי העיר כבר עייפה       

C               F          G          

 היא פוחדת מעצמה רוצה לנשום

 

 G F Am  Dmמעבר :

 

G   F      Am   Dm 

 ,אפילה      זיכרונות  

G       F   Am  Dm 

 שוב שואל, אין תשובה

Dm G# G Dm G# G  

 בכל העיר     אני צועק     

G F Am Dm   F   G   Dm G# G  

 רק עלי  עלי  ולשיסתכ     

 

C               Dm C     Dm 

 ,רד כבר גשם      גשם

F              Am    Dm  

 כי צריך לשטוף הכל       

F           G         

 לא רוצה לראות הכל כשבא

C               Dm C     Dm 

 גשם,רד כבר       גשם

F             Am    Dm  

 כי העיר כבר עייפה       

C               F          G          

 היא פוחדת מעצמה רוצה לנשום

 

Dm G# G Dm G# G  

 בכל העיר     אני צועק     

G F Am Dm   F   G   Dm G# G  

 רק עלי  עלי  ולשיסתכ     
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 עברי לידר  -גשם אחרון  
 לחן: יאיר רוזנבלום   מנורמילים: אהוד 

 

Dm            E7 

 רד עלי גשם בוא

     Gm7          A7 

 בוא כסה אותי עכשיו

A7        Dm 

 אותי ואת ימי

Dm          D/F# 

 לאט    רד  

       Gm7     Gm6/E 

 רד ושא אותי אי שם

       Dm           Gm7  A7 

 אל נא אל תחדל לרדת לעולם

      Dm 

 אל תחדל

 

Dm            E7 

 רד עלי רד עכשיו

     Gm7       A7 

 שא אותי ואת ימי

A7        Dm 

 אל תוך הנעלם

 

F     Gm7       Dm7  Bbmaj7 

 וענן יחוג מעל ימי הים

        F         Gm7 

 חוג יחוג יומם וליל

      Bb            C 

 חוג יחוג ורוח מיילל

F     Gm7  Bbmaj7  Bdim 

 הים יגיע עד גגות תבל

        F               Gm7 

 ואין אוויר, אין אש, אין חול

   Bbmaj7         C 

 אור אחרון יגווע בלאט בלי קול

Gm7     A7 

 וקץ לכל כללוקץ 

 

 Dm )  C/D   )x  8מעבר : 

 

Dm            E7 

 רד עלי לילה בוא

     Gm7          A7 

 עכשיובוא עטוף אותי 

A7        Dm 

 עצום את שתי עיני

Dm          D/F# 

 לאט    רד  

       Gm7     Gm6/E 

 את עין השמש האפל

       Dm     Gm7  A7 

 שים ידך ביד הגשם הנופל

 Dm 

 ונופל

 

F     Gm7       Dm7  Bbmaj7 

 וענן יחוג מעל ימי הים

        F         Gm7 

 חוג יחוג יומם וליל

      Bb            C 

 חוג יחוג ורוח מיילל

F     Gm7  Bbmaj7  Bdim 

 הים יגיע עד גגות תבל

        F               Gm7 

 ואין אוויר, אין אש, אין חול

   Bbmaj7         C 

 אור אחרון יגווע בלאט בלי קול

Gm7     A7 

 וקץ לכל כללוקץ 

 

Dm            E7 

 רד עלי גשם בוא

     Gm7       A7 

 שא אותי ואת ימי

A7        Dm 

 אל תוך הנעלם
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 מוניקה סקס  -  גשם חזק
 צור ופיטר רוט-מילים ולחן: יהלי סובול, שחר אבן

 

 תיבות תופים[ 4]

 

C                      A7                  F 

  כל הפרידות כמו סיכות נעוצות על הלב

     G                   C               A7 

  הסיבוב התארך כשהאוטו שלי התהפך

       F      G             C 

 מחוץ למירוץ... אז נשארתי

A7           F 

  אין לי כח לרוץ 

G                    C      C/B 

 יש אנשים שעומדים בלחצים 

 Am   F   G-G 

 ואני מנסה

 

        F                 G             C-C/B- Am 

 , אפילו שעיני פקוחותגשם חזק קשה לי לראות

         F               G                   F - G - C 

 , כי בא לי לברוחלבד לצפון נוסע הלילה

 

C  C  A7  A7  F  G 

 

C                    A7 

  כל הבדיחות הכריכות הדקות

   F           G 

  יש אהבה ,בחיוך שלך

    C               A7            F 

 כמעט ונכנס הכדור שזרקתי לסל

G          C 

 כמה חבלאוי 

  A7                   F 

 'ורנלזנראינו כמו זוג מ

G                   C     C/B 

  יש בחורים אדישים לנשים 

 Am   F   G 

 ואני מנסה

 

        F                 G             C-C/B- Am 

 , אפילו שעיני פקוחותגשם חזק קשה לי לראות

         F               G                   F - G - C 

 , כי בא לי לברוחלבד לצפון נוסע הלילה

 

        F                 G             C-C/B- Am 

 , אפילו שעיני פקוחותגשם חזק קשה לי לראות

         F               G                   F - G - C 

 , כי בא לי לברוחלבד לצפון נוסע הלילה

 

 

 

F - G - C 

 לה )בדה בדה בדה בה(            

A7 

 לה )בדה בדה בדה בה( 

              F    G 

 לה לה לה לה אהההה

C  

 לה )בדה בדה בדה בה(

                 A7 

 לה )בדה בדה בדה בה(לה לה לה לה 

              F           G 

 לה לה לה לה לה לה ][][ 

 

        F                 G             C-C/B- Am 

 , אפילו שעיני פקוחותגשם חזק קשה לי לראות

         F               G 

 ...לבד לצפון נוסע הלילה

                F                 G 

 מהכל לשכוחכי בא לי לברוח, 

               F 

 כי בא לי לברו... או או

 

G  D 

 

        G                 A            D - D/C# - Bm 

 ני   פקוחות  -, אפילו שעי גשם חזק קשה לי לראות

         G              A                   G - A - D 

 לי לברוח, כי בא לבד לצפון נוסע הלילה

 

           G                A             D - D/C# - Bm 

 ני   פקוחות  -, אפילו שעי זק קשה לי לראות-שם ח-ג

         G               A                    D 

 , כי בא לי לברוחפון-לבד לצ נוסע הלילה

 

D  D  A  A  F  G  A 
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 ליטני , אביב גפןדני   -גשם כבד עומד ליפול  
 גירסה עברית: יהונתן גפן   מילים ולחן: בוב דילן

 

 G   C   G   Cפתיחה : 

 

G              C            G 

 היית ילדי תכול העין איפה

G              C        D Dsus2 D 

 איפה היית ילדי הקטן

   C                      D       G 

 ועברתירים הטיפסתי על ראשי ה

   C                      D       G 

 הלכתי בכביש הראשי וזחלתי

   C                      D       G 

 קים הסתתרתיובתוך יערות עמ

   C                      D       G 

 יצאתי אל חוף האוקיאנוס שמת לי

   C                      D       G 

 לינכנסתי לקבר שתמיד מחכה 

 

G                 D         Em         C 

 ד מעטעו ד מעטעו ד מעטעו עוד מעט

G  Dsus4   D    G 

 גשם כבד עומד ליפול

 

 G   C   G   Cמעבר : 

 

G              C            G 

 ומה שם ראית ילדי תכול העין

G                     C    D Dsus2 D 

 כן מה שם ראית ילדי הקטן

   C                D       G 

 ראיתי שועל וזאב מחכה לו

   C                        D       G 

 ראיתי שביל זהב שאין איש הולך בו

   C              D       G 

 ר שזורם עם המיםוענף שח

   C                D       G 

 איש עם פטיש הפוצע ידיים

   C                D       G 

 ראיתי חלום שהולך על קביים

   C                 D       G 

 איש בלי לשון מדבר ללא הרף

   C            D       G 

 ילד ישן עם רובה ועם חרב

 

G                 D         Em         C 

 ד מעטעו ד מעטעו ד מעטעו עוד מעט

G  Dsus4   D    G 

 גשם כבד עומד ליפול

 

 G   C   G   Cמעבר : 

 

G              C            G 

 ומה תעשה ילדי תכול העין

G                          D Dsus2 D 

 קטןהן מה תעשה עכשיו ילדי כ

   C                      D       G 

 עכשיו אני יורד כי הגשם בשער

   C                  D             G 

 ק לתוך היערועמ כשיו אני הולךע

   C               D        G 

 איפה שיש אנשים בלי ידיים

   C                      D       G 

 החרא עולה שם ומציף את המיםו

   C              D           G 

 ויונים מתות מכסות עלי זית

   C                    D           G 

 בית פנים של תליין מסתכלות מכל

   C                   D          G 

 שם הכל מכוער ולנפש אין ערך

   C             D          G 

 צבע שחור והאפס הוא מלך

   C                      D                G 

 ב את זהוואני רוצה לספר ולנשום ולחש

   C                    D                       G 

 זה את לראות יוכלו שכולם הנה זה את להביא

   C                  D       G 

 לעמוד לבדי מול הים בו טבעתי

   C                    D       G 

 להכיר את השיר שכתבתי ושרתי

 

G                 D         Em         C 

 ד מעטעו ד מעטעו ד מעטעו עוד מעט

G  Dsus4   D    G 

 עומד ליפולגשם כבד 

 

     
 

 



 436עמוד 

 

 אודי דוידי  -  דבר אליו
 מילים לחן : אודי דוידי

 

Dm 

 יש אנשים שרודפים אחרי כסף

Am 

 לא זה לא אמיתי

Dm                     F 

 רוצה לרדוף אחרי אמת

    Bb          F 

 מחפש את מהותי

Bb                   Bbm 

 הייתי בכל מקום בעולם

    F             C 

 לחפש את נשמתי

       Dm 

 עד שהבנתי פתאום

       Bb 

 הוא בכל מקום

          C 

 הוא עכשיו איתי

 

F             Bb 

 דבר אליו דבר אליו

  F            C 

 דבר אליו דבר אליו

Dm        Bb 

 דבר אליו דבר אליו

  F            C 

 דבר אליו דבר אליו

          Am   Bb     Dm 

 עם ה'            'הדבר עם 

            C     Bb     Dm 

 עם ה'            'הדבר עם 

 

 C  Bb  Dm  Bb  C  Dmמעבר : 

 

Dm 

 'האני רוצה לדבר אל 

Am 

 אני רוצה לדבר אליו כמו לאב

Dm                          F 

 אני רוצה לבכות לו כמו בן

     Bb                          F 

 להרגיש שהוא עונה לי עכשיו

Bb                  Bbm 

 כמה אדם צריך לעבוד

       F              C 

 כדי לדעת שהוא יכול

       Dm 

 לא לסמוך על אנוש

      Bb 

 רק לדעת

     C 

 שמאיתך הכל

 

F             Bb 

 דבר אליו דבר אליו

  F            C 

 דבר אליו דבר אליו

Dm        Bb 

 דבר אליו דבר אליו

  F            C 

 דבר אליו דבר אליו

          Am   Bb     Dm 

 עם ה'            'הדבר עם 

            C     Bb     Dm 

 עם ה'            'הדבר עם 

 

C  Bb  Dm  Bb  C  Dm 

 

                    C      Bb     Dm 

 עם ה' 'הכן אני רוצה לדבר עם 

  C          Bb    Dm 

 ' ה לךאני רוצה לספר 

  C             Bb    Dm 

 עם ה'יוצא לשדה לדבר 

  C             Bb    Dm 

 'הרוצה כל כך לדבר איתך 

 

 C  Bb  Dmסיום : 
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 טל שגב  -דברים קטנים  
 מילים ולחן: טל שגב

 

Am      F/A  G           C 

 בסוף של סרט פרחים לפנים 

F               Dm    E4      E 

 אנחנו שטים את אמרת זה נעים 

Am   F/A   G       C 

 בצבע תכלת בתוך הגלים

F            Dm     E4        E 

 מעלינו שלטים שהעולם מקסים

 

Am      E/Ab     Gm      D/F# 

 הכל יהיה בסדר אומר שרון בעשר

F                        E4         E 

 איך אנחנו נהנים ...דברים קטנים

Am      E/Ab     Gm      D/F# 

 שים חיוך עלינו ותתקבל אצלינו

F                        E4         E 

 איך אנחנו נהנים ...דברים קטנים

 

Am      F/A  G           C 

 בצ'אנס אלפיים הבאתי שלוש 

F               Dm    E4      E 

 גם אם נהיה עניים אז מחובקים

Am        F/A  G           C 

 להחזיק לך תיד עד סוף החיים

F           Dm E4      E 

 זה כמו גן חיות בלי מבקרים

 

Am      E/Ab     Gm      D/F# 

 הכל יהיה בסדר אומר שרון בעשר

F                        E4         E 

 איך אנחנו נהנים ...דברים קטנים

Am      E/Ab     Gm      D/F# 

 שים חיוך עלינו ותתקבל אצלינו

F                        E4         E 

 איך אנחנו נהנים ...דברים קטנים
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 יהודה פוליקר  -דברים שרציתי לומר  
 לחן: יהודה פוליקר   מילים: יענקל'ה רוטבליט

 

C                        Dm       

 יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי

A7                        Bb    

 המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן

   C                           Dm 

 עמוקים מיני ים הסודות שאינם מובנים לי

A7                   Bb    

 עולםשאולי לא אבין לא אבין ל

 

F                                     Bb    

 לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי

Gm                                  D7    

 בדרכים שהלכתי תעיתי ודאי לא פעם אחת

A7         Dm                    A7         Dm    

 ועצבות מהלה כל שימחה כל שימחה ששמחתי

A7  Gm6   Gm       

 דבר שאבד  כמו ביקשתי דבר 

 

C                        Dm    

 חלומות שחלמתי והם מקיצים בי עדיין

A7                      Bb      

 שבריהם בעיני נשטפים מפני בדמעה

C                               Dm   

 ולילות ייסורים לא ספורים שהטבעתי ביין

A7                 Bb    

 כאובד בדרכי בדרכי הרעה

 

F                                           Bb      

 אך בכל הדרכים מעולם לא אבדה לי דרכנו

Gm                                   D7    

 וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות

A7       Dm               A7           Dm    

 ואהבתי אותך והיה לנו טוב טוב עד גדותינו

A7   Gm6     Gm  

 והיה לנו רע ואהבתי אותך לא פחות
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 דודי לוי  -דוד  
 לחן: דודי לוי   מילים: מאיר גולדברג

 

 B  F#  C#  Ebm  B  F#  C#  Ebmפתיחה : 

            B  F#  C#  Ebm  B  F#  C#  Ebm 

 

B      F#    C#  Ebm 

 כבר הלכתי אחרייך

B   F#    C#  Ebm 

 המים בעקבות טיפות

B   F#    C#    Ebm 

 להרים גבוהים של שיש

B   F#   C#   Ebm  Bbm 

 שם     פניך   את  ופיסלתי 

B      F#    C#  Ebm 

 כל נוסע כבר שאלתי 

B    F#    C#  Ebm 

 אם עליך הוא יודע

B   F#    C#  Ebm  Bbm 

 הים     את האופק של יורדי

 

G#m     F#    C# 

 כשהשמש יורדת גם

G#m     F#    C# 

 בגללך אני לא נרדם

G#m   F#    C# 

 מדבר לעצמי וקם

C#      Ebm        Bbm 

 דוד אוהב אותך לך אומר

    G#m        C# 

 לנצח אל תגידי שלא ידעת

Ebm      Bbm 

 דוד אוהב אותך

G#m              C# 

 לך בת ורוצה לעשות
 

 B  F#  C#  Ebm  B  F#  C#  Ebmמעבר : 

 

B    F#      C#  Ebm 

 הגשר   כבר עברתי את

B  F#  C#  Ebm 

 הקשת   ודרכתי את

B      F#    C#  Ebm 

 ...ש לכבודך הרבה לפני

B  F#    C#  Ebm  Bbm 

 חם     הסתבר לי שהנשק 

B   F#    C#  Ebm 

 ועברתי דיונה דיונה

B   F#    C#  Ebm 

 כל מדבר וכל לגונה

B  F#    C#  Ebm  Bbm 

 ים    כל דונם ובכל שדה

 

 

G#m     F#    C# 

 כשהשמש יורדת גם

G#m     F#    C# 

 בגללך אני לא נרדם

G#m   F#    C# 

 מדבר לעצמי וקם

C#      Ebm        Bbm 

 דוד אוהב אותך לך אומר

    G#m        C# 

 לנצח אל תגידי שלא ידעת

Ebm      Bbm 

 דוד אוהב אותך

G#m              C# 

 לך בת ורוצה לעשות

C# 

 או בן או משהו

 

 B  F#  C#  Ebm  B  F#  C#  Ebmמעבר : 

           B  F#  C#  Ebm  B  F#  C# 
 

 Ebm     Bbm 

 דוד אוהב אותך

    G#m        C# 

 לנצח אל תגידי שלא ידעת

Ebm      Bbm 

 דוד אוהב אותך

G#m              C# 

 לך בת ורוצה לעשות
 

 Ebm     Bbm 

 דוד אוהב אותך

    G#m        C# 

 לנצח אל תגידי שלא ידעת

Ebm      Bbm 

 דוד אוהב אותך

G#m              C# 

 לך בת ורוצה לעשות

C# 

 או בן או משהו

 

 B  F#  C#  Ebm  B  F#  C#  Ebmסיום : 

 

     
 

  



 440עמוד 

 

 אהוד בנאי  -דוד ושאול  
 מילים ולחן: אהוד בנאי

 

 Em  G  A  C  Em  G  A  Cפתיחה: 

 

C           A        G              Em 

 שעת לילה מאוחרת כולם מזמן הלכו לישון

C            A     G            Em 

 רק שאול ער קודר מרים לדוד טלפון

C            A           G            Em 

 אולי תקפוץ אלי יא דוד נפשי אגם שחור

C        A     G                   Em 

 תביא איתך את הגיטרה כי באצבעותיך אור

 

 Em  G  A  C  Em  G  A  C: מעבר

 

C         A    G              Em 

 דוד בא מיד רגוע מתיישב ומכוון

C               A           G              Em 

 את המלאכה היטב יודע  עוצם עיניים מנגן

C                  A            G         Em 

 קרן אור -עשר אצבעות לדוד בקצה כל אצבע 

C          A           G                    Em 

 כשהוא פורט על המיתר הזמן זורם לו לאחור

 

 Em  G  A  C  Em  G  A  C: מעבר

 

Em                        Am 

 שאול מבפנים קרוע קרבות בתוך בטנו

Em                      Am 

 שונא ומקנא מכור לחברו-אוהב

Em                     Am 

 דבר מה אפל נופל השד חוזר להשתולל

B                       Am 

 סכין נזרקת באוויר פתאום יש בין השנים קיר

 

 Em  G  A  C  Em  G  A  C: עברמ

         :Em  G  A  C  Em  G  A  C 

 

C        A        G                 Em 

 דוד מתחמק משאול אבל שאול לא מוותר

C        A     G             Em 

 דוד שוכח וסולח כששאול מתקשר

Em                      Am 

 לכוכביםבוא שוב לנגן לי דוד קח אותי 

B                       Am 

 בוא שוב לנגן הלילה שיר געגועים

 

 Em  G  A  C  Em  G  A  C: מעבר

 

C    A          G         Em 

 בוא שוב לנגן הלילה

C    A          G         Em 

 שיר געגועים      בוא שוב לנגן הלילה

 

 Em  G  A  C  Em  G  A  C: סיום

         :Em  G  A  C  Em  G  A  C 

         Em 

 

     



 441עמוד 

 

 מאיר בנאי וארקדי דוכין  -  דומינו
 מילים ולחן : מאיר בנאי וארקדי דוכין

 

D     Eb6          D     Eb6 

 אתה מפיל עוד קוביה

D     Eb6       D     Eb6 

 נפתחת דלת חדשה

Eb     D      Eb    D 

 כמה בכיתי כמה חיכיתי

Cm   D          Gm 

 שיסתדר לי כמו אז

 

D     Eb6       D     Eb6 

 אתה עולה על אוניה

D  Eb6         D     Eb6 

 ונעלם אל תוך הים

Eb        D      Eb     D 

 למה נדמה לי מה מצפה שם

Cm     D      G 

 שזאת הפעם אהבה

 

Cm          Gm 

 יש לך אותי בואי תראי

D            Gm    G7(-9) 

 כך וגם כך לי יש אותך

Cm          Gm 

 יש לך אותי בואי תראי

D            Gm 

 כך וגם כך לי יש אותך

 

D     Eb6             D     Eb6 

 אם מתגברים על הבושה

D      Eb6          D     Eb6 

 אני זה לא כל כך נורא

Eb     D      Eb    D 

 כמה בכיתי כמה חיכיתי

Cm   D          Gm 

 שיסתדר לי כמו אז

Eb     D      Eb    D 

 כמה בכיתי כמה חיכיתי

Cm   D          G 

 שיסתדר לי כמו אז

 

Cm          Gm 

 יש לך אותי בואי תראי

D            Gm    G7(-9) 

 כך וגם כך לי יש אותך

Cm          Gm 

 יש לך אותי בואי תראי

D            Gm 

 ךכך וגם כ לי יש אותך

 



 442עמוד 

 

 הראל מויאל  -דון חואן  
 מילים ולחן: הראל מויאל

 

Eb    C#                     Fm 

 דון חואן שוב בא מאגדה אחרת

Eb C#                         Fm 

 מנסה לכבוש שוב את הלב שלך

Eb       C#                          Fm 

 הוא יקח אותך אל תוך בועה של עצב

Eb     C#                   Fm 

 הוא ינעל אותך במעגל האהבה

 

Eb    C#               Fm 

 סינדרלה מחכה לך כל ערב

Eb   C#                 Fm 

 וחושבת שהיא האחת שלך

Eb    C#                    Fm 

 עם אותו מבט כמו אורב לטרף

Eb     C#                      Fm 

 מפליגה איתךהיא חולמת שהיא 

 

G#   Eb  C#  Eb 

 ןחוא   כבר מזמן דון

G#   Eb        C#    Eb 

 לכאן הגעתהסתו עבר ולא 

G#   Eb  C#  Eb 

 כבר מזמן דון חואן

C#          Eb       Fm 

 הבטחת שתשוב הביתה

 

Eb    C#                       Fm 

 דון חואן שוב מחכה מחוץ לדלת

Eb   C#                     Fm 

 מנסה לכבוש גם את הלב שלך

Eb   C#                          Fm 

 קופידון עצוב שבר כבר את הקשת

Eb     C#                       Fm 

 ושלח כבר את כל החיצים בסבך

 

G#   Eb  C#  Eb 

 ןחוא   כבר מזמן דון

G#   Eb        C#    Eb 

 לכאן הגעתהסתו עבר ולא 

G#   Eb  C#  Eb 

 כבר מזמן דון חואן

C#          Eb       Fm 

 הבטחת שתשוב הביתה

 

      Eb              G#        C# 

 יםישרועמים שמכובלילות של קור 

Eb      Fm 

 הוא בא מן הים

     Eb             G#    C# 

 ובלילות של קור נוגע בפניך

Eb   Fm 

 ושוב נעלם

 

  C#  C#   Fm  Fm  מעבר : 

          C#   Eb7   Fm  Fm 

          C#   Eb7   G#   Fm 

        C#     Eb7   Fm  Fm 

 

G#   Eb  C#  Eb 

 ןחוא   כבר מזמן דון

G#   Eb        C#    Eb 

 לכאן הגעתהסתו עבר ולא 

G#   Eb  C#  Eb 

 כבר מזמן דון חואן

C#          Eb       Fm 

 הבטחת שתשוב הביתה

 

Eb    C#                     Fm 

 דון חואן שוב בא מאגדה אחרת

Eb    C#                      Fm 

 הוא יבוא ואז ישאיר אותך בוכה

 

    

 



 443עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -דון קישוט  
 לחן: שם טוב לוי   מילים: יהונתן גפן

 

 Bb  C  Bb  Cפתיחה : 

 

Bb                            C 

 השריון בתוך תיבהתשים את 

             F    Gm          C 

 כבר לא מתים יותר מאהבה

                        Em   F 

 לדולצינאה יש שיער שיבה

C7 Em        Am                 F 

 וכל הגיבורים הלכו אל הצבא

Em   Dm                 F 

 לדולצינאה יש שיער שיבה

G7    Bb          C                 F 

 וכל הגיבורים הלכו אל הצבא

 

          A   Gm                C 

 דון קישוט אתה יכול לנוח

      Fm                     Dm 

 יש כל כך הרבה טחנות רוח

F         Em           C 

 אתה לא תספיק אתה לא תספיק

Bb  G# Am                     Fm 

 ון קישוטאתה לא תספיק ד

 

Bb                            C 

 תשתול כמה חבצלות בגן

        F        Gm       C 

 ותשלם את המיסים בזמן

                        Em   F 

 המלך מת ועל כתרו נפל

C7 Em        Am                 F 

 וכל המלחמות עכשיו זה על חשמל

            Em   Dm          F 

 המלך מת ועל כתרו נפל

G7    Bb          C                 F 

 וכל המלחמות עכשיו זה על חשמל

 

          A   Gm                C 

 דון קישוט אתה יכול לנוח

      Fm                     Dm 

 יש כל כך הרבה טחנות רוח

F         Em           C 

 אתה לא תספיק אתה לא תספיק

Bb  G# Am                     Fm 

 אתה לא תספיק דון קישוט

 

Bb                            C 

 סנשו פנשו לדרכו הלך

        F        Gm       C 

 וכל האבירים קנו אקדח

                        Em   F 

 תהיה רגיל ואל תהיה גיבור

C7 Em        Am                 F 

 חיל לשבור לא תוכל לגמורכי אם תת

            Em   Dm          F     

 תהיה רגיל ואל תהיה גיבור

G7    Bb          C                 F 

 כי אם תתחיל לשבור לא תוכל לגמור

 

          A   Gm                C 

 דון קישוט אתה יכול לנוח

      Fm                     Dm 

 בה טחנות רוחיש כל כך הר

F         Em           C 

 אתה לא תספיק אתה לא תספיק

Am                     Fm 

 אתה לא תספיק דון קישוט



 444עמוד 

 

 אודי דוידי  -  דיינו
 מילים : מן המקורות   לחן : אודי דוידי

 

 C  G  Dm  Em  Amפתיחה : 

            C  G  Dm  Em  Am 

 

Am                  G    F                   Dm   Em 

 אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים

Am                  G      F      G    Am 

 אילו הוציאנו ממצרים דיינו, דיינו, דיינו

Am                   G    F              Dm      Em 

 אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם

Am                  G      F      G    Am 

 אילו עשה בהם שפטים דיינו, דיינו, דיינו

 

C          G   Dm   Em    Am 

 דיי, דיי דיינו, דיינו, דיינו, דיינו

C          D   Dm   Em    Am 

 דיי, דיי דיינו, דיינו, דיינו, דיינו

 

 C  G  Dm  Em  Amמעבר : 

           C  G  Dm  Em  Am 

 

Am                  G    F                   Dm   Em 

 אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים

Am                  G      F      G    Am 

 אילו הוציאנו ממצרים דיינו, דיינו, דיינו

Am                   G    F              Dm      Em 

 הםאילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהי

Am                  G      F      G    Am 

 אילו עשה בהם שפטים דיינו, דיינו, דיינו

 

C          G   Dm   Em    Am 

 דיי, דיי דיינו, דיינו, דיינו, דיינו

C          D   Dm   Em    Am 

 דיי, דיי דיינו, דיינו, דיינו, דיינו

 

 

  



 445עמוד 

 

 אביב גפן  -דיכאון  
 גפן מילים ולחן: אביב

 

A              C#m 

 היה לך כבר נהדר

                  F#m         B 

 אבל עכשיו גם זה נגמר

A                 C#m 

 הפסיכולוגית נפטרה

            F#m        B 

 אתה שוב בצרה, זה בא

A             C#m 

 לשונה של הזונה

                    F#m                   B 

 בפיו של מישהו התרסקה, כבר אין חברה

A               C#m 

 אתה יודע שזה בא

            F#m          B      A 

 ולא אמרו לך מילה

 

A      E 

 דיכאון

D             A            C#m 

 עוד סיפור עצוב בגוף ראשון

Bm                           F#m 

 לא יכול כבר שני לילות לישון

Bm          E           A 

 מה אתה עושה שם בחלון

 

A              C#m 

 ועכשיו פה ברחוב

               F#m               B 

 אתה שיכור וזה לא טוב, לא טוב

A           C#m 

 ועכשיו החברים

            F#m         B                A 

 משחקים במחבואים, מסתתרים

 

A      E 

 דיכאון

D             A            C#m 

 עוד סיפור עצוב בגוף ראשון

Bm                           F#m 

 לא יכול כבר שני לילות לישון

Bm          E           A 

 מה אתה עושה שם בחלון

 

A      E 

 דיכאון

D             A            C#m 

 עוד סיפור עצוב בגוף ראשון

Bm                           F#m 

 לא יכול כבר שני לילות לישון

Bm          E           A 

 מה אתה עושה שם בחלון

 

G     E 

 דיכאון



 446עמוד 

 

 צביקה פיק  -דמדומים  
 לחן: צביקה פיק   מילים: מירית שם אור

 

Dm 

 בכל ערב בין חמש לשש

Gm 

 בין ערביים וכדור של אש

C 

 כשאור ענוג יורד ברוך

    F             7A 

 של עננים ורודים

Dm 

 כשדמדומים חודרים לתוך

   Gm 

 עיני האנשים

        C 

 אני יוצא אל הרחוב

      F             7A 

 מחפש לי את הטוב

      Bb 

 של שעה אחת בטרם

           Dm 

 של שקיעה איטית בזרם

     Gm 

 אנשים מרחפים

         7A          Dm 

 יום ובין הלילהבין ה

    Bb 

 ועיני רודפות חיים

Gm   A              Dm 

 לעלות איתם למעלה

 

Dm                Gm 

 דמדומים בנשמתי

A7                      Dm 

 דמדומים צובעים אותי

Dm 

 בגוונים אדמדמים

 

 בצבעי הדמדומים

       Gm 

 אור ורוד הופך אדום

 

 אור אדום הופך שחור

 

A7                   Dm 

 דמדומים בנשמתי

 

Dm 

 אש שוקעת והאור נמס

      Gm 

 לא יודע איך יבוא הנס

     C               F 

 הרבה צללים מיום אתמול

       7A 

 הם ארוכים מאוד

         Dm 

 אבל הלילה עוד גדול

Gm 

 מעבר לשקיעות

          C             F 

 אני חולם לי חלומות

           7A 

 אני חושב לי מחשבות

         Bb 

 מחשבות של דמדומים

        Dm 

 חלומות אדמדמים

          Gm             A7 

 היא תגיש לי זר ורדים

          Dm 

 עוד היום בטרם לילה

       Bb 

 זוהי שעת הדמדומים

        Gm     7A      Dm 

 עוד השמש לא שקעה לה

 

Dm                Gm 

 דמדומים בנשמתי

A7                      Dm 

 דמדומים צובעים אותי

Dm 

 בגוונים אדמדמים

 

 בצבעי הדמדומים

       Gm 

 אור ורוד הופך אדום

 

 אור אדום הופך שחור

 

A7                   Dm 

 דמדומים בנשמתי

 

     



 447עמוד 

 

 יצחק קלפטר  -דמיון חופשי  
 יצחק קלפטר מילים ולחן:

 

 Em  C  D  Amפתיחה : 

            Em  C  D  Am 

            Em  C  D  Am 

            Em  C  D  Am 

 

Em                

 אני מרשה לעצמי

C                        

 עם קצת דמיון חופשי

       D         

 את שנינו ביחד

Am       

 את ואני

Em                 

 אבל את לא איתי

 C            

 זה רק בראשי

 D          

 שנינו ביחד

Am            

 דמיון חופשי

 

D                      C 

 גולשים אל הרוח

C                     

 מעבר להרים

                         D 

 צונחים אל החושך

                      C 

 בעלפון חושים

               D  

 טסים לירח

                C 

 אל הכוכבים

C                  D 

 את שביל החלב

D 

 נכניס אל הכיס

 

Em                

 אני מרשה לעצמי

C                        

 עם קצת דמיון חופשי

       D         

 את שנינו ביחד

Am       

 את ואני

Em                 

 לא איתי אבל את

 C            

 זה רק בראשי

 D          

 שנינו ביחד

Am            

 דמיון חופשי

 

D                      C 

 נוסקים אל האופק

C             

 ונעלמים

                       D 

 יורדים אל המים

             C 

 הסוערים

                    D  

 צוחקים לשמש

         C 

 ולעננים

                  D  

 מאחרים בלילה

D 

 שוברים את השיא

 

Em                

 אני מרשה לעצמי

C                      

 עם קצת דמיון חופשי

       D            

 את שנינו ביחד

Am        

 את ואני

Em                  

 אבל את לא איתי

 C              

 זה רק בראשי

 D         

 שנינו ביחד

Am            

 דמיון חופשי



 448עמוד 

 

 אייל גולן  -דמעות  
 לחן: זאב נחמה ותמיר קליסקי   מילים: זאב נחמה

 

 Dm  Bb  Gm  A :פתיחה 

            Dm  Bb  Gm  A 

 

Dm                 C 

 פני קטיפה שראיתי   

Gm                      C      A 

 פורקן נעוריםרוך ותמימות של 

Dm                 C 

 בך לגעת רציתי

Bb             C   A 

 ולא היו בך חיים

 

Dm                 C 

 שמך חקוק על האבן

Gm              C      A 

 רק אהבה נשארה לי בלב

Dm                 C 

 את עכשיו בגן עדן

Bb             C   A 

 ולי נשאר הכאב

 

F                   C 

 אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות

         Dm               C 

 אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות

       Bb                 F 

 הן זולגות אל הקבר החם

     Gm            A 

 יורדות בכל העולם

 

Dm                 C 

 מלבדך לא היתה לי

Gm               C      A 

 אף נערה לא אהבתי לפני

Dm                 C 

 אמונים לך שמרתי

Bb                    C   A 

 ואשמור לך גם אחרי

 

Dm                 C 

 פני קטיפה בשמיים

Gm           C      A 

 לי מחייכת מבין עננים

Dm                 C 

 את עוצמת עיניים

Bb                     C   A 

 ומתכסה לך בתכריכים

 

F                   C 

 אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות

         Dm               C 

 אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות

       Bb                 F 

 הן זולגות אל הקבר החם

     Gm            A 

 יורדות בכל העולם
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 אוקטבותארבע עשרה   -דמעות של מלאכים  
 מילים : דן מינסטר   לחן : יוני רכטר

 

 G  BbO  Am7  D7פתיחה : 

            G  BbO  Am7  D7  G 

 

              C    C#O 

 דמעות של מלאכים

Am7           D7             G       BbO 

 דמעות יפות ועצובות דמעות שקטות      

Am7           D7         G 

 דמעותהזולגות באופק        

      Bb   Eb         D7 

 מה הן מבקשות ומחפשות

Fmaj9    Am7/D     D7 

 אהה

 

     Em7   A13   F#m7     G#7 

 בעולם אחר    בוכים   כשהמלאכים  כי 

Em7      A7    C7(#11)   B7(4-3) 

 יותר    עצוב לנו אז בעולם הזה       

     Em7   A13   F#m7     G#7 

 בעולם אחר    בוכים   כשהמלאכים  כי 

Em7      A7        Bb4         D   F            G 

 לנו יותר עצוב לנו יותר עצוב אז בעולם הזה       

 

 G  BbO  Am7  D7מעבר : 

           G  BbO  Am7  D7  G 

 

    G7      C   C#O 

 דמעות של מלאכים

Am7   D7         G       BbO 

 מדוע הם בוכים המלאכים        

Am7         D7             G            Bb 

 להיות מלאך אולי בגלל שזה לא קל         

Eb      D7   Fmaj9    Am7/D     D7 

 בעולם עצוב כל כך

 

     Em7   A13   F#m7     G#7 

 בעולם אחר    בוכים   כשהמלאכים  כי 

Em7      A7    C7(#11)   B7(4-3) 

 יותר    עצוב לנו אז בעולם הזה       

     Em7   A13   F#m7     G#7 

 בעולם אחר    בוכים   כשהמלאכים  כי 

Em7      A7        Bb4         D   F            G 

 לנו יותר עצוב לנו יותר עצוב אז בעולם הזה       

 

 G  BbO  Am7  D7מעבר : 

           G  BbO  Am7  D7  G 

 

 G7  C   C#O 

 וגם אנחנו כאן

Am7           D7             G        BbO 

 מה לעשות לבכות איתם ,רוצים לבכות      

Am7           D7          G             Bb 

 והדמעות אינן יורדות רוצים לבכות        

Eb       D7  Fmaj9    Am7/D     D7 

 זולגות הדמעות אינן

 

     Em7   A13   F#m7     G#7 

 בעולם אחר    בוכים   כשהמלאכים  כי 

Em7      A7    C7(#11)   B7(4-3) 

 יותר    עצוב לנו אז בעולם הזה       

     Em7   A13   F#m7     G#7 

 בעולם אחר    בוכים   כשהמלאכים  כי 

Em7      A7        Bb4         D   F            G 

 לנו יותר עצוב לנו יותר עצוב אז בעולם הזה       

Ab6/Bb  C6/D 

 עצוב לנו יותר    
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 משינה  -  דני
 

Em               G 

 אתה אמרת שהחיים

Em                   G 

 הם הולכים ומתארכים

A                    Em 

 כשחיפשת את הקיצור

Am               C 

 זה הסיפור אז נפלת

Em                 G 

 הסיפור הוא על חבר

Em           G 

 נסע להסתדרש

A                Em 

 הוא הבריח קוקאין

Am                    C 

 השטן הוא לבן כמו סדין

 

G        D      C        C 

 אוווווו אווווו אווווו

G        D      C        C 

 אווווואוווווו אווווו 

 

Em                      G 

 אמסטרדם על ציר ברזיל

Em                       G 

 מחלקה ראשונה כסף נזיל

A            Em 

 דז'אנרו בחצר

Am                            C 

 הוא קונה עוד מעט הוא מוכר

Em             G 

 תזהר שלא ליפול

Em                    G 

 ל האינטרפולכי העין ש

A                      Em 

 פקוחהכל הזמן  תמסתכל

Am            C 

 ובבית אמא שלך

 

G        D      C        C 

 אוווווו אווווו אווווו

G        D      C        C 

 אוווווו אווווו אווווו

 

Em                                         G 

 תפסו אותו בפריז כשהחליפו מטוס הםכן 

Em                                          G 

 כסוסים שוטרים ציפורניים ללבאזיקים כ

A                            Em 

 מרכבר שנתיים עד המשפט ה

Am                        C 

 הוא יושב פתאם הוא נזכר

 

Em                                      G 

 איך היינו גולשים על הגלים והים היה כל כך כחול

Em                                                  G 

 עגול והשמש כדור ענק פראית כשהרוח דרומיתהבזריחה 

A                                                 Em 

 שקופים אפשר את הסלעים לראותוהמים עשויים קריסטל 

Am                         C 

 והשקיעה ואחר כך יוצאים לבלות

 

Em                  G 

 החיים        מצטער 

Em                    G 

 הם הולכים ומתארכים

A                    Em 

 כשחיפשת את הקיצור

Am                C 

 אז נפלת זה הסיפור

 

G        D      C        C 

 אוווווו אווווו אווווו

G        D      C        C 

 אוווווו אווווו אווווו
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 עמיר בניון  -דני  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

F      Bb  F   Bb 

 דני תראה ילד נחמד

F          G   A  D  E  Am 

 לא טוב היות  האדם  ל  בד

     Dm   E    Am 

 אז תראה ילד חביב

F  Bb   A  Dm  F  Bb       A  Dm   

 הנה    בא אביב     הנה כבר בא אביב  

 

F  Bb  F   Bb 

 דני שלי אל תעצב

F           G   A  D  E  Am 

 לא טוב היות    האדם  יושב

     Dm   E   Am 

 אז תקום אל תהסס

F  Bb   A  Dm  F  Bb  A      Dm   

 הנה      בא הקץ    הנה קרה לך נס  

 

Gm  Dm    A        D   E  A  D 

 דני    יקר    טפס על ההר על   ההר

E  A   F#     Bm 

 השאר יקרה מאליו

      F#      Bm  A  D  A  D 

 רק תהיה מאושר עכשיו, עכשיו

E  Am  Dm   E   Am 

 אז דני   תראה ילד נחמד

 

F      Bb  F   Bb 

 ראה ילד אהובדני ת

F           G   A  D  E  Am 

 לא טוב היות  האדם    כאוב

      Dm        E    Am 

 אז תצחק זה כמו במשחק

F  Bb   A       Dm       F  Bb  A     Dm   

 דני הגבול הוא דק אז תצחק זה כמו במשחק   

 

Gm     Dm    A        D   E  A  D 

 ההר על   ההראז דני    יקר    טפס על 

E  A   F#     Bm 

 השאר יקרה מאליו

      F#      Bm  A  D  A  D 

 רק תהיה מאושר עכשיו, עכשיו

E  Am  Dm   E   Am 

 אז דני   תראה ילד נחמד

 

 F  Bb  F  Bbמעבר : 

          F  G  A  D   E  Am 

       Dm  E  Am 

          F  Bb  A  Dm  F  Bb  A  Dm 

 

F     Bb   F   Bb 

 דני תראה ילד נחמד

F           G  A  D  E  Am 

 לא טוב היות  האדם   לבד

Dm        E   Am 

 אז תראה ילד נחמד
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 יובל לוריא  -דקה אחת  
 

 Bb  Gm  Eb  Bb  Gm  Ebפתיחה : 

 

Bb 

 עולה עוד בוקר על העיר

Gm 

 אנ'לא שיכור כתבתי שיר

Eb 

 לאהוב אותך

Bb 

 דבר כי את הלב של כל

Gm 

 את הטעם שנשמר

Eb 

 להיות איתך

 

Bb 

 בין אנשים בין מסיבות

Gm 

 מוכרות פוגש פנים לא

Eb 

 מחפש אותך

Bb 

 ואיך כל יום אני זוכר

Gm 

 לא להגדיל את החסר

Eb 

 שאני להיות מי

 

Eb      F       Gm       F 

 למקום אחר ואז את באה והולכת

Eb   F        Gm 

 ואז אני נשאר לבד

F       

 כלום לבד אין לי

Eb        F           Bb        Gm 

 ואיך כל יום אני הולך לי לאיבוד

Eb            F    Bb         Gm 

 אז תני לי דקה לאהוב אותך

Eb     F     Gm 

 לאהוב דקה אחת

 

 Bb  Gm  Ebמעבר : 

 

    

 

Bb 

 ולפעמים זה קצת מוזר

Gm 

 לא לדעת שמחר

Eb 

 לידילא תהי כאן 

Bb 

 יודעת שום דבר את לא

Gm 

 סתם הלב שלך נשבר

Eb 

 את פוחדת לאהוב

 

Eb      F       Gm       F 

 למקום אחר ואז את באה והולכת

Eb   F        Gm 

 ואז אני נשאר לבד

F       

 כלום לבד אין לי

Eb        F           Bb        Gm 

 ואיך כל יום אני הולך לי לאיבוד

Eb            F    Bb         Gm 

 אז תני לי דקה לאהוב אותך

Eb     F     Gm 

 לאהוב דקה אחת

 

Gm     F             Eb 

 או או או -זה לא עובר לי אף פעם 

Gm     F             Eb 

 לי אף פעם לא עובר -זה לא עובר לי אף פעם 

Gm     F             Eb 

 עובר לי, עובר לי, עובר לי -זה לא עובר לי אף פעם 

Gm     F             Eb 

 אף פעם, אף פעם, אף פעם -אף פעם  זה לא עובר לי

 

Eb      F       Gm       F 

 למקום אחר ואז את באה והולכת

Eb   F        Gm 

 ואז אני נשאר לבד

F       

 כלום לבד אין לי

Eb        F           Bb        Gm 

 אני הולך לי לאיבוד ואיך כל יום

Eb            F    Bb         Gm 

 אז תני לי דקה לאהוב אותך

Eb     F     Gm 

 לאהוב דקה אחת
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 מוש בן ארי  -דרך  
 

 A9פתיחה : 

 

G                  F        Dm       G 

 עם הבוקר מתעורר אל הדרך מתמכר

F     A9 

 נוסע נוסע

G                  F      Dm          G 

 מסביב הרבה ירוק זה נוגע כך בצחוק

F          A9 

 זה רגע מתוק זה

 

G                  F          Dm       G 

 איך לזוז בין השבילים שרקמו בי השנים

F        A9 

 ברדיו שוקע

G                     F           Dm       G 

 להמתיק שוב בשתיקה שוב בדרך הבריחה

F        A9 

 ושוב זה נוגע

 

Dm     G         F     

 ובלילות עיניים דומעות

F        G       

 שפתיים לוחשות

A9     G   

 אלייך אלייך

Dm           G      F     

 ובימים פנים אל מול פנים

F         G        

 אני באמצע החיים

A9       G   

 ועוד בלעדייך

 

G                  F        Dm     G 

 והכביש אינו ניגמר זו הדרך למחר

F          A9 

 באופק נוגע

G                     F    Dm       G 

 לו היית את פה איתי לחזק את חולשתי

F          A9 

 הייתי רוגע

 

Dm     G         F     

 ובלילות עיניים דומעות

F        G       

 שפתיים לוחשות

A9     G   

 אלייך אלייך

Dm           G      F     

 ובימים פנים אל מול פנים

F         G        

 אני באמצע החיים

A9       G   

 ועוד בלעדייך
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 עמיר בניון  -דרך  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 F#mפתיחה : 

 

F#m                   E       A 

 עד מתיעד מתי  אל חיי אלוקיי

     D          F#      Bm 

 מת וחי כל נשימה שבחיי

    E     D                A 

 הסוף הוא רק ההתחלה אלוקיי

      E            A 

 של כל תפילה ומחילה

  Bm        C#-9 

 גם אם כבדה ואם קלה

F#m           D 

 בסוף זה רק הסוף הזה

 

F#m               E          A 

 דף חלק ונקי ראו עיני אלוקיי

     D      F#   Bm 

 אז יצרת והנחת לפני

     E    D              A 

 היה שם את הדיו הזה אלוקיי

    E           A 

 ציירתי איך אצא מזה

 Bm     C#-9 

 ומה זה הציור הזה

F#m             D 

 זה לא דומה לי לא אני

 

F#m       D    Bm        E 

 יש טעם   יש ריח     לי את הדרך יש

A            D    Bm        E 

 עוד פעם   בורח       יש לי את הדרך

C#   F#m         D   F#m 

 שלם יש ים אבק יש מאבק

 

 F#m  D  F#m  D  F#m  Dמעבר : 

 

F#m            E       A 

 תהילה הלך דומיי אלוקיי

     D                F#           Bm 

 אך בכל זאת ברשותך אוסיף מילה

     E     D       A 

 מהחיים אני המום אלוקיי

  E                 A 

 אז עד מתי שמי בעילום

  Bm     C#-9 

 מבין ולא יודע כלום

F#m            D 

 רואה רק את הסוף הזה

 

F#m       D    Bm        E 

 ש טעםי   יש ריח     יש לי את הדרך

A            D    Bm        E 

 עוד פעם   בורח       יש לי את הדרך

C#   F#m         D   F#m 

 שלם יש ים אבק יש מאבק

 

 F#m  D  F#m  D  F#m  Dמעבר : 

           F#m  D  F#m  D  F#m  D 

 

F#m       D    Bm        E 

 יש טעם   יש ריח     יש לי את הדרך

A            D    Bm        E 

 עוד פעם   בורח       יש לי את הדרך

C#   F#m         D   F#m 

 שלם יש ים אבק יש מאבק

 

 F#m  D  F#m  D  F#m  D  F#mסיום : 
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 גלי עטרי  -דרך ארוכה  
 לחן: קובי אושרת   מילים: תלמה אליגון רוז

 

 D  F#7/C#  Bm  D/A  F#7פתיחה : 

         G      G6     D/A    A      D9 

 

D               G/D    D 

 דרך ארוכה

Em7   A    Bm       F#m 

 אני כעוף בנדודיו        

B7        Em       B/Eb 

 חרש    אני כרוח       

G/D      A7/C# 

 ימים עוברת        

Bm    Aadd9  Gadd9    G/A 

 שרה לה מסתיו אל סתיו

 

D 

 דרך רחוקה

Em7   A    Bm   Bm/D     F#m 

 סגריר     בליל      ואני ציפור        

B7/Eb          Em        

 ציפור בלי בית        

  B/Eb    G/D         A7/C# 

 אל מול שמיים         מה היא

    D/C    Gadd9/B        A4/7 

 השיר         סוף     כשאבד לה

 

A4/7     F#7/Bb    Bm       F#m 

 רוח על המים         ה            שיר 

F                C 

 ולו הרבה גוונים

     Em        Bm 

 מי אני היום ומה אני

Em         C            A4/7 

 בצלילים המשתנים בשיר?

 A4/7  F#/Bb      Bm         F#m 

 אור על פני המים         ה           כש

    G            Bb      Gm/C 

 יש קשת של צבעים

    D   D/C   G2/B      G2/Bb 

 היום          מה     מי אני היום

A7    G    D/F#  Em      D 

 בשיר     מי אני 

 

D               G/D    D 

 דרך רחוקה

Em7   A    Bm       F#m 

 ובסופה אתה ניצב          

B7        Em      B/Eb 

 חרש   אבוא אליך     

G/D      A7/C# 

 כרוח ערב        

Bm       Aadd9  Gadd9    G/A 

 נלך איתה עד תום יחדיו

 

D 

 דרך ארוכה

Em7   A    Bm   Bm/D     F#m 

 על בד     תלויה     ואני ציפור        

B7/Eb          Em 

 הושט ידך לי      

B/Eb   G/D       A7/C# 

 כי בשמיים     קרא לי

    D/C    Gadd9/B        A4/7 

 כל השיר שלי אבד

 

A4/7     F#7/Bb    Bm       F#m 

 רוח על המים         ה            שיר 

F                C 

 ולו הרבה גוונים

     Em        Bm 

 מי אני היום ומה אני

Em         C            A4/7 

 בצלילים המשתנים בשיר?

 A4/7  F#/Bb      Bm         F#m 

 אור על פני המים         ה           כש

    G            Bb      Gm/C 

 יש קשת של צבעים

    D   D/C   G2/B      G2/Bb 

 היום          מה     מי אני היום

A7    G    D/F#  Em      D 

 בשיר     מי אני 

 

 Bm  F#m  G  Bb  Gm/Cסיום  

          D  D/C  G2/B  G2/Bb 

         A7   G    D/F#     Em      D 
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 יהודית רביץ  -  דרך המשי
 מילים : צרויה להב   לחן : יהודית רביץ

 

 A  G6  F#m7  F+7פתיחה : 

 

A             G6     F#m7    F+7 

 דרך קירות התוך בוא נעבור בדרך המשי

A                G6    F#m7    F+7 

 בכל אגמי הרוך בוא נטביע את כל הקושי

 

E                                 E+9 

 גוף בתוך גוף בתוך גוף

Aadd9                  A9 

 חום בתוך חום בתוך חום

C+7              Bm11 

 ציפור מתרוממת לעוף

C#Ø         B+9/7 

 אישה נשברת בי פתאום
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 ופארן , הגבעטרוןסוזי   -דרך ישנה  
 

Am  Em  F   G 

 לילה ירד על העמק

Am F  D           E 

 שט על הגליל   וירח 

Am  Em  F   G 

 זאת אנוכי הנדהמת

Am F  G        Am 

 הלבנה עלי והתרמיל

 

F    Am   Dm  Am 

 דרך שיר ודרך ישנה

C  Dm   F      G 

 אעבור לאור הלבנה

F      C       Bb       Am 

 שיר זימרתי בינתיים אלף

F            E       Am 

 לך עוד אשיר אלפיים

F      C       Bb       Am 

 אלף שיר זימרתי בינתיים

F            E       Am 

 לך עוד אשיר אלפיים

 

Am  Em  F   G 

 בתרמילי פת זורחת

Am F  D        E 

 וזכים המים בנחלי

Am  Em  F   G 

 אמא שלי הנשכחת

Am F  G        Am 

 כאן תלך עימי ועם צללי

 

F    Am   Dm  Am 

 דרך שיר ודרך ישנה

C  Dm   F      G 

 אעבור לאור הלבנה

F      C       Bb       Am 

 אלף שיר זימרתי בינתיים

F            E       Am 

 לך עוד אשיר אלפיים

F      C       Bb       Am 

 אלף שיר זימרתי בינתיים

F            E       Am 

 לך עוד אשיר אלפיים

 

Am  Em  F   G 

 זאת היא ארצי על ימיה

Am F  D           E 

 זה ביתי הרץ תחתי רגלי

Am  Em  F   G 

 זאת היא אימי ובניה

Am F  G        Am 

 עד בלותי ועד אחרון ימי

 

F    Am   Dm  Am 

 דרך שיר ודרך ישנה

C  Dm   F      G 

 הלבנהאעבור לאור 

F      C       Bb       Am 

 אלף שיר זימרתי בינתיים

F            E       Am 

 לך עוד אשיר אלפיים

F      C       Bb       Am 

 אלף שיר זימרתי בינתיים

F            E       Am 

 לך עוד אשיר אלפיים
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 דני בסן  -  דרכנו
 

  Dm7  Bbmaj7 Gm   C 

 נמהל באור הירח    אור הנר

      F       Gm    Am 

 שפוך על הכר שערך

Bb    C    Dm     Bb 

 בחלון צמרת עץ פורח

F          C   Bb    C  Dm 

 והשקט חזר רואים לפי החיוך

 

  Dm7  Bb Gm   C 

 חלפה לה סערה הייתה הנה

      F       Gm    Am 

 ופנייך שוב רוגעות כפני הים

Bb          C    Dm     Bb 

 עם האור נוסיף ללכת הלאה

        C          Bb   Am7  Dm 

 רבה המסע עדיין לא תם עוד הדרך

 

Dm               C    Bb A 

 לא קלה היא לא קלה דרכנו

   Bb      C           Dm 

 נוגות ועינייך לפעמים כה

       F                     C 

 פורחים יש לפנינועוד שדות 

                Bb              A 

 עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

 

Dm               C    Bb A 

 לא קלה היא לא קלה דרכנו

   Bb      C           Dm 

 נוגות ועינייך לפעמים כה

       F                     C 

 עוד שדות פורחים יש לפנינו

                Bb              A 

 עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

 

   

 

  Dm7  Bbmaj7 Gm   C 

 אור בדמעותייך    רסיסים של

      F       Gm    Am 

 שוב מגשש דרכו אלי וחיוך

Bb    C    Dm     Bb 

 כל הטוב עודנו לפנייך

F                   C   Bb     C  Dm 

 בידי שימי ראש על כתפי תני לי ידך

 

  Dm7  Bb Gm   C 

 עוד מעט ייתם הנר לגווע

      F       Gm    Am 

 עוד מעט יובס השקט המבורך

Bb       C    Dm     Bb 

 תתחיל לבקוע המולת היום

       C          Bb   Am7  Dm 

 לא תלכי לבדך אני אהיה שם איתך

 

Dm               C    Bb A 

 לא קלה היא לא קלה דרכנו

   Bb      C           Dm 

 נוגות ועינייך לפעמים כה

       F                     C 

 עוד שדות פורחים יש לפנינו

                Bb              A 

 עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

 

Dm               C    Bb A 

 לא קלה היא לא קלה דרכנו

   Bb      C           Dm 

 נוגות לפעמים כהועינייך 

       F                     C 

 עוד שדות פורחים יש לפנינו

                Bb              A 

 עוד הרים גבוהים וצונני פסגות
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 כנסיית השכל  -האביב הנצחי  
 

E|------------------------------------------------------------------------------- 

B|------------------------------------------------------------------------------- 

G|------------------------------------------------------------------------------- 

D|-12-11-12-9-------12-11-12-9-14-13-14-11-12~~-16-14-16-12----14-12-14-11------- 

A|------------7-6-7-----------------------------------------12-------------12~~-- 

E|------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bm               F#m        Bm 

 כשחזרתי ממך באביב הנצחי

     A               D         A 

 חרקים זמזמו לי שיר על חופש

Bm       F#m        Bm  

 פרפרים עירבלו את האוויר

A        D      A 

 היכו הוריקן בתוכי

 

          D 

 זה לא סתם

          G            D 

 זה לא סתם שאת אומרת

               G     D 

 אני לא אוהבת אנשים

        Bm         A          G 

 אני אוהב את העיניים הצוחקות שלך

 

Bm               F#m        Bm 

 כשחזרתי ממך באביב הנצחי

     A               D         A 

 חרקים זמזמו לי שיר על חופש

Bm       F#m        Bm 

 לו את האווירפרפרים עירב

A        D      A 

 היכו הוריקן בתוכי

 

          D 

 זה לא סתם

          G            D 

 זה לא סתם שאת אומרת

      G                   D 

 שעדיף לך להיות רק איתי

        Bm         A          G 

 אני אוהב את השקרים הקטנים שלך

 

          D 

 זה לא סתם

          G            D 

 זה לא סתם שאת אומרת

               G     D 

 אני לא אוהבת אנשים

        Bm         A          G 

 אני אוהב את העיניים הצוחקות שלך

 

          D 

 זה לא סתם

          G            D 

 זה לא סתם שאת אומרת

      G                   D 

 להיות רק איתישעדיף לך 

        Bm         A          G 

 אני אוהב את השקרים הקטנים שלך

 

          D 

 זה לא סתם

G            D 

 סתם שאת אומרת

               G     D 

 אני לא אוהבת אנשים

        Bm         A          G 

 אני אוהב את העיניים הצוחקות שלך



 460עמוד 

 

 צור-קליין ואייל אבןחן   -  האגם קפוא
 מילים ולחן: אייל אבן צור וחן קליין

 

 F#m  G#dim7  C#  Bm:  פתיחה

F#m             G#dim7  C# 

 

F#m   G#m 

 אתה עומד

F#m     G#m 

 מולי מה אתה רואה?

A          E 

 כמה זה שקוף?

F#m   G#m 

 פיתחתי חוש שישי

F#m       G#m 

 סגרתי עוד מעגל

       A       E 

 פחד לא משתנה

A     C#m 

 רק מתגבר

 

A                   E 

 ובמקום לנסות, האגם קפוא

C#m                     B 

 מחליקים )על הקרח( ונופלים

A                     E 

 נחזור לעצמנו ונפסיק להסס

C#m                       B 

 ונראה )איך הנוף שוב( מתחלף

 

F#m     G#m 

 במקום לקרוא לי

F#m  G#m 

 תבואי את

   A      E 

 יודעת לחכות

F#m  G#m 

 מכיר אותך

F#m  G#m 

 ומכיר אחרות

A      E 

 אל תקנאי

A         C#m 

 זה רק מתגבר

 

A                   E 

 ובמקום לנסות, האגם קפוא

C#m                     B 

 מחליקים )על הקרח( ונופלים

A                     E 

 נחזור לעצמנו ונפסיק להסס

C#m                       B 

 ונראה )איך הנוף שוב( מתחלף
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 מוקי  -בוכה   האדמה
 

Gm                   Dm 

 לא זו לא טעות אחי זו המציאות

Eb                             Dm 

 ובדידות עולם שלם מלא בכעס

Gm                    

 ותיראה שיש כל כך הרבה טיפשות

         Dm                           Eb            Dm 

 מהר ובקלות אחי אין שום דבר פשוט כולם רוצים

 

Gm                                 Dm 

 כמה זה הרבה ומתי זה מספיק

Eb                      Dm 

 מצחיק ניראה לי מי יותר שווה זה

Gm                   Dm 

 איך עושה רובה וכמה זה עולה

Eb                                  Dm 

 מלא כל הנהרות מובילים אל הים והים אינו

Gm                   Dm 

 מה חשבנו שיקרה -ואני שואל 

Eb                Dm 

 עוד לא נגענו בקצה של הקצה

Gm                       Dm 

 עוד מחכים שנגלה עולמות שלמים

Eb                            Dm 

 אבל אנחנו עסוקים עוד בלקנות ולקנא

Gm                      Dm 

 ועבדים נשאר עבדים תמיד היינו

Eb                       Dm 

 לעוצמה ולשלטון לשררה ולפאר

Gm                    Dm 

 להשתחרר עמוק בפנים כולם רוצים

Eb                               F 

 כי משהו חסר -מאותם הכבלים ולא יכולים

 

Gm                   Dm 

 לא זו לא טעות אחי זו המציאות

Eb                             Dm 

 ובדידות עולם שלם מלא בכעס

Gm                    

 הרבה טיפשות ותיראה שיש כל כך

         Dm                           Eb            Dm 

 מהר ובקלות אחי אין שום דבר פשוט כולם רוצים

 

 

Gm                                               Dm 

 שהשתנה העולם רק את עצמו יכול אדם לשנות ולראות

Eb                                   Dm 

 רבות הן הדלתות שלא נפתח אף פעם כל כך

Gm                           Dm 

 לנו חור איך נקום בבוקר אם בלב יש

Eb                             Dm 

 אני לא רואה באופק את הסוף או את האור

Gm                   Dm 

 ולהיות אחים ואחיות זה הזמן לקום

Eb                             Dm 

 לא נוכל לישון יותר צריך לגרום לזה לקרות

Gm                              Dm 

 אולי אף פעם לא נלמד אם לא למדנו עד עכשיו

Eb                             Dm 

 כמה שנים נשארו לנו אף אחד לא רוצה לבד

Gm                   Dm 

 ומה בין דם לדם אדם הוא רק אדם

Eb                     Dm 

 כשמחלקים את העולם לבעדנו ונגדם

Gm                   Dm 

 האדמה בוכה

Eb                     F 

 בוכה האדמה

 

Gm                   Dm 

 לא זו לא טעות אחי זו המציאות

Eb                             Dm 

 ובדידות עולם שלם מלא בכעס

Gm                    

 ותיראה שיש כל כך הרבה טיפשות

         Dm                           Eb            Dm 

 מהר ובקלות אחי אין שום דבר פשוט כולם רוצים

 

    



 462עמוד 

 

 ירג'אל  -האדמה תפתח  
Em    Am               Em 

 תפתח האדמה      בשבילך   

Em    Am               Em 

 תפתח האדמה      בשבילך   

     D     Em 

 מי זה בא אליי   

 B         C 

 פותח את דלתותיי

     D     Em 

 מי זה בא אליי   

Em    B    C 

 סוגר את     עיניי
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 שלמה ארצי  -האהבה הישנה  
 

      Bm    F#m       G 

 האהבה הישנה זאת שברחה לי

         D        F#m            G     A 

 מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע

      Bm    F#m       G 

 מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים

           D        F#m            G     A 

 היה עוד משהו פשוט להתגעגע

 

      Bm    F#m       G 

 הכינורות המתוקים לא מנגנים לי

         D        F#m            G     A 

 לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר

          Bm        F#m              G 

 אין שום פטנטים העולם נהיה כבר גימיק

         D        F#m           Em     A 

 אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר

 

           Bm         F#m 

 בשלט רחוק מביט רחוק

             G 

 לובשת לך שמלת כלה את שוב

   C                     Bm      F# 

 ואני תקוע בחליפת חיינו

           Bm         F#m 

 בשלט רחוק מביט רחוק

           G 

 לא אני לא אני לך

        C                 F# 

 עד שהאהבה תחזור אלינו

 

      Bm    F#m            G 

 לך סתם כךאת יודעת לא הייתי שר 

         D          F#m            G     A 

 הנביאים כבר מתו ואין מי שינבא לי

      Bm    F#m       G 

 חלליות עפות למעלה ולמטה

            D        F#m            Em     A 

 פתאום זה שיר געגועים או שנדמה לי

 

       Bm         F#m 

 בשלט רחוק מביט רחוק

             G 

 את שוב לובשת לך שמלת כלה

   C                     Bm      F# 

 ואני תקוע בחליפת חיינו

           Bm         F#m 

 בשלט רחוק מביט רחוק

           G 

 לא אני לא אני לך

        C                 F# 

 עד שהאהבה תחזור אלינו
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 תמר גלעדי  -האהבה מתה  
 

Dm     C       F 

 שנינו ישבנו לצידה

Dm              C      F 

 ובלי מילים החזקנו בידה

Bb            C    Dm 

 כמה שנים היא רעדה

G        F     C   Dm 

 ה  ת מ   ה ב ה א ה ו

 

Dm     C       F 

 מה שניסינו לא הלך

Dm                     C      F 

 היתה חיוורת כל כך בסוף היא

Bb                   C   Dm 

 הוצאנו אותה לאוויר הצח

G             F     C  Dm 

 ה  ת מ   ה ב ה א אבל ה

 

Bb            C 

 רוח קרה חדרה אל החדר

F         Bb 

 ואל העצמות

Bb                 C 

 כלום לא קרה נלך עם העדר

F              Bb 

 של כל הנשמות

C        A7 

 שממלמלות

Dm           C Dm 

 ה  ת מ   ה ב ה א ה

 

Dm     C             F 

 אין בעיתון שום הודעה

Dm         C      F 

 כי בכל יום כל שעה

Bb                C     Dm 

 ם ל ו ע ב א  ו ה איפה ש

G      F     C  Dm 

 ה  ת מ   ה ב ה א ה

 

Dm  C         F 

 רדיו לשדרן -ב -ו

Dm                  C      F 

 יש גם היום מצב רוח מצוין

Bb                   C  Dm 

 הוא לא שמע שאצל כולם

G      F     C  Dm 

 ה  ת מ   ה ב ה א ה
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 יצחק קלפטר  -האהבה שלי  
 

 C  Bb  Am  Cפתיחה : 

            C  Bb  Am  C 

 

G                Dm         Am      C    

 אמרת שהחיוך שלו מביא לך את האביב

C              F       Dm         Cmaj7 

 ואם את בצרה אז הוא תמיד מקשיב

F           C        Gm    Am 

 לריב ולמה רק איתי יוצא

G     F         Dm/C     Dm    

 יעליבכי הוא אחד כזה שזבוב לא 

D7 F                     E              C  

 אותך, אמרתי למה לא והוא אוהב

C               Fm              G               Dm  

 לא לא אבל האהבה שלי היא לא האהבה שלו

 

G                Dm    Am              C    

 זוכרת בית קפה קטן ברחוב ההוא הריק

C        F       Dm           Cmaj7 

 שתינו יין אדום, אדום אבל זורק

F           C        Gm    Am 

 סגרתי אצבעות על ירכך

G     F     Dm/C     Dm  

 ואת נתת מבט כזה גבוה ומחנך

D7 F                     E              C  

 אמרתי למה לא ,אמרת לי אפלטון

C               Fm              G               Dm  

 לא לא אבל האהבה שלי היא לא האהבה שלו

 

G          Dm     Am      C            

 אני עומד ושר ביום הדין על הכסא

C              F             Dm          Cmaj7 

 והם כבר מהדקים לי את החבל לצוואר

F         C              Gm    Am 

 והם אומרים אל תאבד תקווה

G          F             Dm/C     Dm    

 אבוד, למעלה התשובהנראה גם כשהכל 

D7 F                    E          C  

 ובטח באלוהים, אמרתי למה לא

C               Fm              G               Dm  

 לא לא אבל האהבה שלי היא לא האהבה שלו

C               Fm3/17/2023              G               

Dm  

 לא לא אבל האהבה שלי היא לא האהבה שלו

 

 C  Bb  Am  Cסיום : 
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 נינט  -האור בחיי  
 

 Am                 

 רוצה שכבר תבוא

G     F 

 בוא אלי

                Am   G  F 

 האם אתה כואב בלעדי

                Dm     G 

 רוצה רק לאהוב מקרוב

   C  E 

 אותך

 

                    Dm 

 זה לא סתם אולי

                  F 

 אתה האור בחיי

            Am 

 האור בחיי

 

Am           G  F 

 ליד הטלפון לבדי

             Am   G  F 

 אך משהו עוצר בעדי

                   Dm 

 האם אתה כבר ער

       G   C E 

 תתקשר אלי

 

                    Dm 

 זה לא סתם אולי

                  F 

 אתה האור בחיי

            Am 

 האור בחיי

 

G             Dm 

 אין בליבי מקום

E                   Am 

 לא לא נותר בי רגש

Dm 

 לאף אחד

E 

 לאף אחד

 

                Dm     G 

 רוצה רק לאהוב מקרוב

   C  E 

 אותך

 

                    Dm 

 זה לא סתם אולי

                  F 

 אתה האור בחיי

            Am 

 האור בחיי



 467עמוד 

 

 אריק איינשטיין, יהודה פוליקר  -האור בקצה  
 לחן: יהודה פוליקר   מילים: יהודה פוליקר ויעקב גלעד

 

 Amפתיחה:

 

Dm                    Am 

 זה סיפור רציני החיים ילדתי

Dm                  Am 

 לפעמים אני מת מפחד

Dm                    Am 

 מכל מה שסביבי מהצל של עצמי

                  Dm       Am 

 יש לפעמים רגעים שנדמה

                  Dm   Em     Am 

 ופתאום זה חושך הנה האור בקצה

 

Dm                      Am 

 שאיבדו את דרכם וגם את כמו כולם

Dm                  Am 

 תחפשי איזה אור בחושך

Dm                  Am 

 תזדקני ותיראי תתבגרי תשתני

                   Dm      Am 

 יש לפעמים רגעים ונדמה

                Dm    Em     Am 

 מפרפר בחושך הנה האור בקצה

 

C       D                   Am 

 שהדלקנו בלילה כל הנרות

C          D               G      Em 

 לא יגרשו את החושך הקר הזה

Am        D               G     Em 

 כל הרוחות שנשבו כל הלילה

                   Dm      Am 

 יכבו את האור בקצהלא 

                 Dm    Em     Am 

 שעולה בבוקר לא יכבו את האור

 

Dm                    Am 

 וגם את תגלי תחפשי תשאלי

Dm                    Am 

 התשובה עוד נישאת ברוח

Dm                       Am 

 בכיכר של העיר יש כתובות על הקיר

                  Dm      Am 

 ונדמה   יש לפעמים רגעים

                Dm    Em     Am 

 מהבהב בחושך הנה האור בקצה

 

C       D                   Am 

 שהדלקנו בלילה כל הנרות

C          D               G      Em 

 לא יגרשו את החושך הקר הזה

Am        D               G     Em 

 שנשבו כל הלילהכל הרוחות 

                   Dm      Am 

 לא יכבו את האור בקצה

                 Dm    Em     Am 

 שעולה בבוקר לא יכבו את האור

 

 C     D    Am   Am :מעבר 

           C     D     G   Em   

         Am      D   G     Em 

         Am  Dm  Am   Dm 

         Dm  Em  Am  



 468עמוד 

 

 יהודית רביץ  - האיש ההוא 
 אהובה עוזרי :מילים ולחן

 

Dm  Bb  C  F  Dm  Bb  C  F 

Gm  Gm  Dm  Dm  Bb  Bb  F  F 

Dm  Bb  F  Gm 

Bb-C  F 

 

         F             Gm            C             F 

  שכחת הכל גם את ביתך האיש ההוא הוא עולמך

       Bb  Gm         Am        F   C       F 

  ךגם שער  נעול סגור בתוך חדרך     הכל דומם 

         F             Gm             C        F 

 אחריו תלכי גם באש האיש ההוא הוא עולמך

     Bb Gm     Am            F  C            F 

  איך זה קורה   לא מאמינה הלב פועם    בדומיה 

 

       Dm Bb         C  F 

 אישה יפה      חלף הזמן

       Dm Bb       C   F 

  גופך לך דואב    בחום הלב 

Gm                 Dm 

  ליל סוער לך ,  אש בוערת בך     

Bb                 F 

  הכל נשבר בך ,  מה עשה לך     

Dm    Bb       F Gm 

  יום ויום לך אחכה      

       Bb    C     F 

  אם תרצי עולם אחצה

 

F  Gm  C  F 

Bb  Gm  Am  F  C  F 

 

         F             Gm             C          F 

  ומר לך יש עוד חייםל לראות אותך ביום בהיר

          Bb  Gm   Am          F  C         F 

  לא שוכחים  את העבר ימים יפים    לזכור איתך

            F          Gm          C         F 

  לב זועק מי יאמיןה לראות אותך ביום בהיר

        Bb Gm         Am         F    C    F 

  לעולם  בלב נשארת על חוף לבן     ילדות יפה

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dm Bb         C  F 

 אישה יפה      חלף הזמן

       Dm Bb       C   F 

  גופך לך דואב    בחום הלב 

Gm                 Dm 

  ליל סוער לך ,  אש בוערת בך     

Bb                 F 

  הכל נשבר בך ,  מה עשה לך     

Dm    Bb       F Gm 

  יום ויום לך אחכה      

       Bb    C     F 

  אם תרצי עולם אחצה

 

       Dm Bb         C  F 

 אישה יפה      חלף הזמן

       Dm Bb       C   F 

  גופך לך דואב    בחום הלב 

Gm                 Dm 

  ליל סוער לך ,  אש בוערת בך     

Bb                 F 

  הכל נשבר בך ,  מה עשה לך     

Dm    Bb       F Gm 

  יום ויום לך אחכה      

       Bb    C     F 

  אם תרצי עולם אחצה

 

    Bb       F Gm 

  יום ויום לך אחכה

       Bb    C     F 

  אם תרצי עולם אחצה

  

  

  



 469עמוד 

 

 שלמה ארצי  -האיש ההוא  
 

F                       C         Am       Em 

 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

       F             C       Am 

 אשר היה כערבות הבוכיות

F                      C              E     Am 

 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

F                   G        C 

 אשר היה כערבות הבוכיות

 

Dm                   G      C  Am 

 למרגלות ההר נולד ליד הנחל

       Dm            G     C 

 בחורף שר בין ערבות בוכיות

Dm                  G   C  Am 

 בקיץ בין אורות בצעי המים

Dm                      G     C 

 לחמו שלח על פני הנחל לדגה

        Am  Dm       G 

 מקני הסוף כרת לו עפיפון

 

     Dm             G                       C        Am 

 וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטע סוכה

            Dm      G              C 

 מאבן המבצר האפורה בנה לו בית

           Am                Em 

 על מי הנחל טחנה הקים זרע שדות

                        F                 C 

 שלח אונו על פני הים, באוניות סוחר

                Dm             C 

 כלי מלאכתואך יש אשר יניח, 

           Dm           G 

 ויהיה פתאום לאיש אחר

 

F                       C         Am       Em 

 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

       F             C       Am 

 אשר היה כערבות הבוכיות

F                      C              E     Am 

 אנשים כמו האיש ההואאיפה ישנם עוד 

F                   G        C 

 אשר היה כערבות הבוכיות

 

 Dm   G  C  Amמעבר : 

Dm             G  C 

 

Dm                   G      C  Am 

 למרגלות ההר נולד ליד הנחל

Dm                       G           C 

 יידוד פזור נפש על ההר או בבכאים 

           Am                          Em 

 ובנופלו בבוקר לא עבות אחד על אדמתו

                F                               C 

 ליד אמות המים השקטות יקנו לו אחוזת עולם

           Dm                          C 

 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

            Dm             G 

 אשר היה כערבות הבוכיות

    G#      E7   Am C  G  Dm 

 וכמו מבצר עתיק היה סוף הדרך

 

 Am  Dm  Gמעבר : 

 

F                       C         Am       Em 

 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

       F             C       Am 

 אשר היה כערבות הבוכיות

F                      C              E     Am 

 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

F                   G        C 

 אשר היה כערבות הבוכיות

  



 470עמוד 

 

 דורית ראובני ולהקת פיקוד מרכז  -  האיש מן הבקעה
 מילים :חיים חפר   לחן : מוני אמריליו

 

 G  B7  Em  B7 :פתיחה 

           Em  B7  Em  C  D 
 

G  C    D       G  B7  Em 

 -בחלום תמיד אזכורה כ

         B7                Em 

 האיש עובר כעובר אורח

C    D  G   C    D    G 

 נוגס תפוח, בין אבק ורוח

Fdim 

 נוסע

     Am    B7            Em 

 על גב המשאית אל הבקעה
 

B7  Em 

 האגדות יפות הן

B7  Em 

 שפתאום עפות הן עד

Am     B7        Em 

 רק אלוהים ידע לאן

B7   E 

 אני מגדל הקמתי,

B7  Em 

 בו לבדי חלמתי

Am   B7         Em 

 נסיך שלי על סוס לבן

 

G  C    D       G  B7  Em 

 חמה הדרך, ארוכה היא

         B7                Em 

 ושם הוא בין קוצי הקיץ

C    D  G   C    D    G 

 רץ כמו פרא לחפש לי פרח

Fdim 

 חוזר הוא

     Am    B7            Em 

 נושא קנה סוף אלי מן הבקעה
 

B7  Em 

 האגדות יפות הן

B7  Em 

 עד שפתאום עפות הן

Am     B7        Em 

 רק אלוהים ידע לאן

B7   Em 

 אני מגדל הקמתי

B7  Em 

 בו לבדי חלמתי

Am   B7         Em 

 סוס לבןנסיך שלי על 

 

G  C    D       G  B7  Em 

 הציפורים פרחו ועפו

         B7                Em 

 על שפת ירדן קני סוף הוצפו

C    D  G   C    D    G 

 בצחוק פתוח, בלי לומר מדוע

Fdim 

 הולך הוא

     Am    B7            Em 

 הולך רחוק האיש מן הבקעה

 

B7  Em 

 האגדות יפות הן

B7  Em 

 עד שפתאום עפות הן

Am     B7        Em 

 רק אלוהים ידע לאן

B7   Em 

 אני מגדל הקמתי

B7  Em 

 בו לבדי חלמתי

Am   B7         Em 

 נסיך שלי על סוס לבן

 

G  C    D       G  B7  Em 

 בעננים תלויה הקשת

         B7                Em 

 אך עוד לוחש מכשיר הקשר

C    D  G   C    D    G 

 מילה או שתיים כמו משק כנפיים

Fdim 

 ענה לי

     Am    B7            Em 

 רות סוף אומר האיש מן הבקעה

 

B7  Em 

 האגדות יפות הן

B7  Em 

 עד שפתאום עפות הן

Am     B7        Em 

 רק אלוהים ידע לאן

B7   Em 

 אני מגדל הקמתי

B7  Em 

 בו לבדי חלמתי

Am   B7         Em 

 שלי על סוס לבןנסיך 

  



 471עמוד 

 

 רוקפור  -  האיש שראה הכל
 

A 

 חוזר משם

Dm                          A         /G 

 האיש שכבר ראה הכל ובעיניו

F                      A 

 ניצוץ של יהלום נטרף בדעתו

Dm                                 A           /G 

 מזמן הפכו חייו ריקים כמו רחובות

F 

 שאין להם שמות

A 

 כיבה את האורות

G 

 סגר את הדלתות

 

C7                                F 

 שוער הלילה, משותק ממחשבות

Bb G#      C7 

 ומניצוץ שנעלם

C7                                     F 

 בשעת השחר יש אור אחר מסוף היום

   Bb G#          C7 

 ואין סיפוק משום דבר

   Bb G#          C7 

 ואין סיפוק משום דבר

 

 מעבר:

Dm  A  Dm  A 

 

A 

 איבד שליטה

Dm                        A          /G 

 האיש שבעיניו ראה יותר מדי

F                 A 

 אמרו אתה נשארת

A 

 דמות מהעבר

G 

 נותר רק לחכות

 

C7                                F 

 ממחשבותשוער הלילה, משותק 

Bb G#      C7 

 ומניצוץ שנעלם

C7                                     F 

 בשעת השחר יש אור אחר מסוף היום

   Bb G#          C7 

 ואין סיפוק משום דבר

   Bb G#          C7 

 ואין סיפוק משום דבר

 

 סיום:

      Bb G#          C7 

 

     

 
 

 



 472עמוד 

 

 אביב גפן  -האמת  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Bbadd9  Eb+7  Bbadd9  Eb+7פתיחה : 

 

Bbadd9                Eb/Bb 

 מציאותלחוזר  נגמר החלום

          F4          F                Bb+7 

 חשבתי שאמות אני פחדתי תעזבי אותי

Bb                              Eb/Bb 

 עמדתי מול המראה ימים שלמים

         F4               F                 Bb  

 זה שתלה אותה לאזה עד שהבנתי שאני 

 

   Gm                  C/G 

 הדמעות לא ירדו לנצח והכאב לא ינצח

Eb                            Bb 

 והאמת תלך זקופה לה ברחוב

   Gm                  C/G 

 לנצחהדמעות לא ירדו  והכאב לא ינצח

Eb                            Bb 

 והאמת תלך זקופה לה ברחוב

 

Bbadd9               Eb/Bb 

 פחדתי לאחר רכבת חלומות

          F4                  F                     Bb+7 

 היה חלום של מישהו אחר בכל תחנה שאני ירדתי

Bbadd9                             Eb/Bb 

 מבלי לדעת לאן י מתחיל תמיד לרוץאנ

         F4               F           Bb 

 וטוב לי כאן עכשיו אני יושב ומנגן

 

   Gm                  C/G 

 הדמעות לא ירדו לנצח והכאב לא ינצח

Eb                            Bb 

 והאמת תלך זקופה לה ברחוב

   Gm                  C/G 

 הדמעות לא ירדו לנצח והכאב לא ינצח

Eb                            Bb 

 והאמת תלך זקופה לה ברחוב

 

 Bbadd9  Eb+7  Bbadd9  Eb+7סיום : 

         Bbadd9  Eb+7  Bbadd9  Eb+7 

            Bb+7  Ebm/Bb  Bb+7  Ebm/Bb  Bb 

  

 



 473עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -האמת ששכחנו  
 גלעד ויהודה פוליקר  לחן : יהודה פוליקרמילים : יעקב 

 

 C  F  Fm  C  C  F  Fm  Cפתיחה : 

            C  F  Fm  C  C  F  Fm  C 

 

    C                          F 

 היא השקרים של עצמנו והאמת בתוכנו

    Fm                                        C 

 לחינם שנינו נופלים שנינו יודעים את זה

       C                      F 

 שהסיפור זה אנחנו כי האמת ששכחנו

     Fm                                     C 

 ולמה אתה עוד נלחם אז איפה אני טועה

 

Am 

 מה עוד שווה יותר מה עוד יפה יותר

     D                Am 

 על מה מסתובב העולם

Gm                                 Dm 

 יש אהבה לכולם בוא וניקח את זה

Am 

 אולי כבר נחיה את זה במקום שנמות על זה

D               Am 

 אתה ואני בן אדם

Gm                                 Dm 

 יש אהבה בעולם בוא וניקח את זה

    Cm 

 לכולם

 

     C                         F 

 לבד או ביחדלהיות  והאמת שזה פחד

   Fm                                           C 

 זה בא וזה שוב נעלם זה בא בגלים גדולים

       C                     F 

 גם אם נברח לירח והאמת תנצח

    Fm                               C 

 לא מאוחר לעולם זה לא מאוחר מדי

 

Am 

 שווה יותרמה עוד  מה עוד יפה יותר

     D                Am 

 על מה מסתובב העולם

Gm                                 Dm 

 יש אהבה לכולם בוא וניקח את זה

Am 

 אולי כבר נחיה את זה במקום שנמות על זה

D               Am 

 אתה ואני בן אדם

Gm                                 Dm 

 אהבה בעולםיש  בוא וניקח את זה

    Cm 

 לכולם

 

     C                            F 

 והאמת של עצמנו היא הפחדים בתוכנו

   Fm                                      C 

 שנינו גדולים בזה שנינו נופלים לחינם

  



 474עמוד 

 

 אביב גפן  -  האם להיות בך מאוהב
 

G    D/F#           Em 

 האם להיות בך מאוהב

       G/D           C 

 זה כשאני עצוב עכשיו

G/B                  Am7  Dsus4  D 

 והחלון מראה לי סתיו

G    D/F#           Em 

 האם להיות בך מאוהב

       G/D           C 

 זה כשהלב מרגיש רעב

G/B               Am7  D 

 כשאת לא פה לידי

 

      Em          G        D 

 את רוצה לפרוח תברחי ואם

    Am             C 

 כי הכול נובל אצלי

      Em          G        D 

 ואם את רוצה לשמוח תברחי

      Am                C 

 אותי כי כלום לא מצחיק

 

G    D/F#           Em 

 האם להיות בך מאוהב

       G/D           C 

 זה כשהפסנתר משמיע תו

G/B                  Am7  Dsus4  D 

 אבל שירי נטול תקווה

G    D/F#           Em 

 האם להיות בך מאוהב

       G/D           C 

 זה כשאני בוכה עכשיו

G/B               Am7  D 

 והדמעות לא משמחה

 

      Em          G        D 

 ואם את רוצה לפרוח תברחי

    Am             C 

 נובל אצלי כי הכול

      Em          G        D 

 ואם את רוצה לשמוח תברחי

    Am             C 

 כי כל כך מטריד אותי

    Am             C 

 מה זה להיות בך מאוהב

 

 

 

 

 

     

 
 

    



 475עמוד 

 

 שירה גבריאלוב  -הבוקר יאיר  
 לחן: שירה גבריאלובו מילים

 

A     G     B     E 

 שעה יאיר הבוקרעוד 

B        A        E 

 והשחר יעלה ויזכיר

A     G     B     E 

 עוד חיוך שטוף באושר

B        A        E 

 מנשיקה של אוהבים

E                    A             

 עצמתי עיניים ולחשתי לו בוא

B                         B              

 יתואהיה מאושרת כשאהיה רק א

 

A            G#                   E 

 לא לא לא הוא לא יודע שאת פה

A     G#             B         F#m 

 כי הוא רק חושב שאת נשארת לצידו

F#m   A         G#                      E 

 אבל את את את יודעת שאת לא כי עוד שעה

A              G#             B 

 בוקר הוא לא פהיאיר יבוא 

 

A     G     B     E 

 עוד דקה הבוקר יאיר

B   A             E 

 ולי הוא יזכיר יעלה לו השחר

A       G      B     E 

 עוד חיוך שחבוי בדמעה

E                  A 

 בנשיקה של אוהבים

B                     

 שאף פעם לא הייתה

 

A            G#                   E 

 לא לא לא הוא לא יודע שאת פה

A     G#             B         F#m 

 כי הוא רק חושב שאת נשארת לצידו

F#m   A         G#                      E 

 אבל את את את יודעת שאת לא כי עוד שעה

A             G#             B 

 יאיר יבוא בוקר הוא לא פה

 

A     E7    E 

 יאירשהבוקר 

A     E7    E 

 והשמש תזרח

B      A   E 

 והשחר יזכיר

E    B    A 

 הוו הוו יאיר

 

A     G     B     E 

 עוד שעה יאיר הבוקר

B        A        E 

 לי והשחר יעלה ויזכיר

 

A            G#                   E 

 לא לא לא הוא לא יודע שאת פה

A     G#             B         F#m 

 כי הוא רק חושב שאת נשארת לצידו

F#m   A         G#                      E 

 אבל את את את יודעת שאת לא כי עוד שעה

A             G#             B 

 יאיר יבוא בוקר הוא לא פה
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 איפה הילד  -  הביאו את הסתיו
 

A                        D 

 תל אביב מתנמנמת בחום

A                D 

 לשפת הים התיכון

G#7 

 עצלה

               A         F           E 

 לא כל כך יפה

 

A                        D 

 מתי כבר אוקטובר יבוא

A                 D 

 ורוחות מערב בחובו

G#7                          C# 

 ונוכל לשוב להתכרבל בשמיכה

 

F#             B    Bm    F# 

 הביאו את הסתיו שלכת

D                 B              C#        E 

 ולבנו האטום והקר יתרחב וינשום

F#             B     Bm    F# 

 הביאו את הסתיו נתרפק עליו

D                     B              C#        E    C 

 ברחובות יהיה געגוע עלים יסתחררו

 

A                        D 

 תל אביב התהפכה על גבה

A                        D 

 היא היתה לי סיפור אהבה

G#7                     A         F           E 

 בסוף גיליתי שהיא פרוצה

 

A               D 

 מותר להיות עצוב

A               D 

 נעים להיות עצוב

G#7                                     A         F           E 

 בתפקיד האהוב שעלי הוא כל כך אהוב

 

F#             B   Bm  F# 

 הביאו את הסתיו שלכת

D                 B              C#        E 

 ולבנו האטום והקר יתרחב וינשום

F#             B     Bm   F# 

 תיו נתרפק עליוהביאו את הס

D                     B              C#        E    C      A 

 ברחובות יהיה געגוע עלים יסתחררו
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 אריק סיני  -הביתה  
 מילים  :  לאה גולדברג   לחן  : יצחק קלפטר

 

 D  A  D  A  D  A  D  A  Dפתיחה : 

 

D           G 

 בא רוח ופיסק את הברושים

A              D 

 מן השדרה הוסר מסך השקט

D     D7   G 

 מעלעלי תלתן משולשים

A             D 

 הוצת הטל בשמש מסתלקת

 

D              G 

 ושוב דממה הצמרות קדות

A               D 

 הקשב רעי לפעמי הערב

D          D7    G 

 לאות כנפיים יגעות כבדות

A              D 

 פורי הטרףילנוח ציורדות 

 

Bm         F#m 

 בדרך זו אל מבואות הכפר

Bm/D     F#m 

 מיום עמל חזרנו יחד אמש

Am            Em 

 טובה צינת ערבית של העפר

C                  A 

 לכף רגלנו הצרובה בשמש

 

D           G 

 וכן היום וכך יהיה מחר

A               D 

 הדרך מעמל אלי מנוח

D                  D7   G 

 ברושים גבוהים עומדים על המשמר

A                D 

 מיום ליום יגבירו הניחוח

 

Bm         F#m 

 בדרך זו אל מבואות הכפר

Bm/D     F#m 

 מיום עמל חזרנו יחד אמש

Am            Em 

 טובה צינת ערבית של העפר

C                  A 

 לכף רגלנו הצרובה בשמש

 

D           G 

 בא רוח ופיסק את הברושים

A              D 

 מן השדרה הוסר מסך השקט

D     D7   G 

 מעלעלי תלתן משולשים

A             D 

 הוצת הטל בשמש מסתלקת

 

 D  A  D  D7  D6  Aadd9  Dמעבר : 

 

Bm         F#m 

 בדרך זו אל מבואות הכפר

Bm/D     F#m 

 אמשמיום עמל חזרנו יחד 

Am            Em 

 טובה צינת ערבית של העפר

C                  A 

 לכף רגלנו הצרובה בשמש

 

 וכן היום וכך יהיה מחר

 

 D  A  D  D7  D6  Aadd9  Dסיום : 
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 השרוף  -הבל החן שקר היופי  
 

      Am         Em 

  הבל החן שקר היופי

      G             D        Am 

 הולך אחריה ומתבונןאיך אני 

           Em 

 בשקר היופי

       G             D 

 איך אני חול ם עלייה

       Am          Em 

 בוקר וליל בעקבותיה

       G             D 

 אני כרוך אחריה ךאי

       Am          Em 

 ומתפעל משקר היופי

       G             D 

 איך אני חולה עליה

 

Am           C                  G         D 

 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש רגליים

Am           C                  G         D 

 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש ידיים

Am           C                  G         D 

 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש עיניים

Am           C                  G         D 

 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש שפתיים

 

      Am         Em 

 שקר החן הבל היופי

        G             D                Am 

 גם אין חברים שבע יום כבר לא עובד

        Em 

 לא מתגלח 

       G          D               Am 

 קפה לפעמיםלא אוכל ורק שותה 

        Em    G               D      Am 

 מחכה לה שתבוא מעבר לפינה תתגלה

     Em        G       D 

 ואז אני ארוץ אליה ואשיר לה בפה מלא

 

Am           C                  G         D 

 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש רגליים

Am           C                  G         D 

 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש ידיים

Am           C                  G         D 

 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש עיניים

Am           C                  G         D 

 ואיך לשקר הזה איך לשקר הזה יש שפתיים
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 עמיר בניון  -הבלדה לביישן  
 בניון ואסף אטדג'י  לחן : עמיר בניוןמילים : עמיר 

 

 Gm  D  Gm  D  Gm  D  Gm  Dפתיחה : 

 

Gm                              D              Gm 

 זה לא בושה להתרגש ממנגינה כזאת פשוטה

    Cm                        F 

 זה לא מוזר לראות אדם גדול

           D7     Gm         D+9 

 בורח ומפוחד כל כך צורחמחרק 

Gm                       D                 Gm 

 זה לא בושה בבוץ להחליק אם לא התכוונת

    Cm                              F 

 זה לא בושה לצעוד קצת מלוכלך

              D7      Gm              D+9 

 את הדרך הביתה ושייראו אותך אז מה

 

    Gm                         D               Gm 

 זה לא בושה לומר סליחה אני באמת לא יודע

    Cm                        F            D7 

 ךזה לא בושה גם לבקש עזרה בזמן שאתה כול

Gm     D+9 

 לאט ,שוקע וצולל לך לאט

 

 Gm  D  Gm  D  Gm  D  Gm  Dמעבר : 

 

Gm                          D           Gm 

 זה לא בושה לנהוג לאט מעט להתמהמה

        Cm                     F                D 

 זה לא בושה לשבת קצת בצד מבלי להתפרע

         Gm               D+9 

 מבלי שייראו אותך כל הזמן

Gm                      D            Gm   G7 

 בושה לדעת לנקות קצת אחריך זה לא

Cm                                 F                   D 

 כנס הביתהיזה לא בושה עם זר פרחים פתאום לה

        Gm          D+9 

 אל האישה שלך אז מה

 

 Gm  D  Gm  D  Gm  D  Gm  Dמעבר : 

 

    Gm                   D                     Gm 

 ה לא בושה להיבהל מרחשים באמצע הלילהז

        Cm                       F                  D 

 זה לא בושה להצטרך להזדקק לאל שם למעלה 

   D                       Gm   D   Gm   D   Gm 

 אז מה נו שיעזור לך 
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 יזהר אשדות  -  הבלדה על...
 

 Fפתיחה : 

 

F                        C      F 

 אישה רעה, תלתלים, תלתלים

F                    Bb     F 

 כמעט צנועה, עגילים וצמידים

      Bb                          F 

 כמו ילדה פגועה, כמו קטנה בין גדולים 

 

Dm  C  F  Bb  F  C  F  F 

 או או או או או או או או או ...    

 

F                         C        F 

 אישה קשה, ערפילים, ערפילים

F                          Bb    F 

 רק לחולשה, אין משקל למילים

     Bb                 F 

 וחסרת בושה , אך חסרת רחמים

 

Dm  C  F  Bb  F  C  F  F 

 או או או או או או או או או ...    

 

F                      C         F 

 דמעות, דמעות, ים קרועותיהעינ

F                     Bb      F 

 אמורות לקרות, אכזבות לא היו

     Bb                  F 

 פיות רעות, איך רימו אותך ככה

 

Dm  C  F  Bb  F  C  F  F 

 או או או או או או או או או ...    

 

  F                Bb 

 אנשים רשעים עולם אכזר

        Dm                C 

 הו סחלב בביצה, הו צמח בר

  Bb               F 

 וחסרת מחר, אבודה בהווה

 

Dm  C  F  Bb  F  C  F  F 

 או או או או או או או או או ...    

 

F                  C      F 

 כאב, כאב, והפה מתעוות

F                        Bb     F 

 מתכרבל בלב, ועבר כמו עובר

 Bb                  F 

 במבט רעב, וורותיח םבידיי

 

Dm  C  F  Bb  F  C  F  F 

 או או או או או או או או או ...    

 

F                             C        F 

 על קלידי פסנתר, אצבעות, אצבעות

F                           Bb      F 

 לא יתחיל אחר, ייגמר סכשהוואל

    Bb                          F 

 והזמן עובר, טאק-טיק-מטרונום טיק

 

Dm  C  F  Bb  F  C  F  F 

 או או או או או או או או או ...    

 

F                  C     F 

 לאן ,לאן, נדודים נדודים

F                      Bb         F 

 רחוקים מכאן, למקומות אחרים

Bb                 F 

 ושדות תלתן, אגמים אפלים

 

 Dm  C  F  Bb  F  C  F  F 

 או או או או או או או או או ...    
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 ארקדי דוכין  -הבלדה על האיש שהחליף את הירח  
 מילים ולחן : ארקדי דוכין

 

         Dm               EØ 

 מעיני קהל את עצמו הוא הסתיר

    Bb              Gm 

 ובכלל מכל זוג עיניים

          Dm          EØ 

 לפעמים עבר כדי להשיג מזון

    Bb      A7     Dm 

 או כדי להחליף גרביים

 

       F                C 

 הוא פחד מעצמו וחשב לעצמו

Gm/Bb           Dm 

 שכולם פוחדים ממנו

 Gm                A 

 יתה בו איזו חולשהיתמיד ה

     Dm   Dm/C   Bb+7 

 לפירושה  להגיע  או הצורך

G              BbO 

 היה הופך לתשובה קשה

        Gm     A       Dm 

 שזה ישנו ופתאום זה איננו

 

     Dm              EØ 

 או אפילו חבר לא היה לו אח

 Bb            Gm 

 בעצם למעט הירח

     Dm        EØ 

 הוא היה בודד ודי חיוור

      Bb   A7   Dm 

 רק יוצא ומיד בורח

 

    F                   C/E 

 הירח לעומת זאת הקפיד

Gm                     Dm 

 ערב התייצב והופיע ,ערב

     Dm              EØ 

 וכולם אמרו הוא פשוט להיט

  Bb   A7        Dm 

 הזה עוד יפתיע   הירח

 

Eb                        Dm 

 וככה הם חיו האיש והירח

    Gm             Bb                   C 

 הירח יוצא האיש בורח כל אחד בדרכו

Cm                 Gm 

 הירח שר האיש צורח

  Dm             Am/C   Gm/Bb 

 הקשר בין האיש לירח

A7(+5)             Dm 

 והתפתח            ך הל

 

   Dm       EØ 

 וביום אחד גשום ואפור

    Bb           Gm 

 הירח איבד את הכל

     Dm             EØ 

 לא יכול להופיע מוכרח לעצור

    Bb      A7     Dm 

 לשכב ולשתות אקמול

 

F                    C          Gm/Bb       Dm 

 סיבוב הופעות לילישל  ביטולהואז שעה לפני 

Gm                A 

  ביקש הירח מהאיש הבורח

Dm   Dm/C   Bb+7 

 ראשי קודח    בצרות      אני

G                BbO   Gm     A      Dm 

 אולי תעלה במקומי רוצה לשכב להתמרח

 

  Dm              EØ             Bb          Gm 

 רח הרי חולההי יתה ברירהיוהאיש עלה לא ה

Dm          EØ              Bb   A7   Dm 

 שיעלהלו    גיע מ וכולם אמרו לא רע לא רע

 

Eb                        Dm 

 וככה הם חיו האיש והירח

    Gm             Bb                   C 

 הירח יוצא האיש בורח כל אחד בדרכו

Cm             Gm/Bb 

 צורחהירח שר האיש 

  Dm             Am/C   Gm/Bb 

 הקשר בין האיש לירח

A7(+5)             Dm 

 והתפתח            הלך 
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 מירי אלוני  -  הבלדה על חדווה ושלומיק
 

C                           D             F7        Am 

 הבוקר בא כל כך מהר ואי אפשר להישאר אהה

C                          D            F7        Am 

 צריך לקום להתעורר ללכת אל מקום אחר אהה

D                            E                G7         Bm 

 לקחת את הזיכרונות זה לא הרבה שתי מזוודות אהה

D                            E                G7         Bm 

 חלום אחד ארוך ארוך שתי מגבות ושתי תקוות אהה

 

Am       C/G 

 ללכת אל ללכת מ

Am/F#   B             Em 

 ללכת כי כולם הולכים      

Am     Bbdim 

 מה זה בעצם משנה

        F#   B7   Em 

 ממה בעצם הם בורחים

 

C                        D              F7     Am 

 גדולה מהתחלה להתחלה אהה אני לבד בעיר

C                            D            F7        Am 

 אני לא יכול כבר ונמאס וכל דבר נראה לי גס אהה

D                     E                G7           Bm 

 אני לבד בעיר זרה כאילו אין לי כבר ברירה אהה

D                             E              G7         Bm 

 כולם אומרים לי לא נורא וזה מה שעושה לי רע אהה

 

Am       C/G 

 ללכת אל ללכת מ

Am/F#   B             Em 

 ללכת כי כולם הולכים      

Am     Bbdim 

 מה זה בעצם משנה

        F#   B7   Em 

 ממה בעצם הם בורחים
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 אריק איינשטיין  -הבלדה על יואל משה סלומון  
 

G                                           Am7 

 בבוקר לח בשנת תרל"ח עת בציר הענבים

       D7                              G 

 יצאו מיפו על סוסים חמשת הרוכבים

G                                     Am 

 בא וגוטמן בא וזרח ברנט שטמפפר

Am  C     G  C        G  D7  G 

 ויואל משה סלומון עם חרב באבנט

 

G           C  G      E   E7  Am 

 הדוקטור הכסוף אתם רכב מזראקי

D7                                    G 

 לאורך הירקון הרוח שר בקני הסוף

G                                            Am 

 וסבך ביצותליד אם מלאבס הם חנו בלב 

Am  C     G  C        G  D7  G 

 ועל גבעה קטנה טפסו לראות את הסביבה

 

G           C  G      E   E7  Am 

 קצרה אמר להם מזראקי אחרי שעה

D7                                   G 

 איני שומע ציפורים וזה סימן נורא

G                                          Am 

 מולך אם ציפורים אינן שרות המוות פה

Am  C     G  C        G  D7  G 

 כדאי לצאת מפה מהר ראו אני הולך

 

G                  C  G      E   E7  Am 

 בריאותו קפץ הדוקטור על סוסו כי חס על

    D7                                      G 

 והרעים שלושתם יצאו לשוב לעיר אתו

G                                     Am 

 הוזות אמר אז יואל סלומון ושתי עיניו

Am  C     G  C        G  D7  G 

 אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזאת

 

G              C  G      E   E7  Am 

 לאור והוא נשאר על הגבעה ובין חצות

D7                                         G 

 פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור

G                                            Am 

 ידע לאן הוא עף לאן פרח אין איש אשר

Am  C     G  C        G  D7  G 

 אולי היה זה רק חלום אולי רק אגדה

 

 

G               C  G      E   E7  Am 

 אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים

D7                                      G 

 הארור נמלא ציוץ של ציפורים העמק

G                                         Am 

 ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון

Am  C     G  C        G  D7  G 

 שרות על יואל משה סלומון הציפורים
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 חמי רודנר  - הברית שצריך לחדש 
 

 D  A  Bm  G  D  A  Bm  Gפתיחה : 

 

D             A        Bm    G 

 לא סלחתי לך זה נכון

       D            A   Bm          G 

 אבל מה עוד נותר בסופו של יום

D      A   Bm   G 

 לך אותי   אחותי

D     A   Bm    G 

 לי אותך היום

 

D             A        Bm    G 

 כשקמת לא נישקת אותיבבוקר 

       D            A       Bm          G 

 כמו שאת עושה כל יום

D      A   Bm   G 

 העמדתי פנים שאני ישן

D      A   Bm   G 

 אך שפתיי יתומות משפתון

 

            D         A      Bm    G 

 זאת הברית שצריך לחדש

       D       A      Bm    G 

 ידך מחדש לבקשאת 

    Bm          G              E        G 

 לפעמים זה בנאלי לא תמיד מרגש

 G6  G6add11     E 

 אבל בסוף אני    בוחר

    G                  D 

 להיות איתך גם היום

 

 D  A  Bm  Gמעבר : 

 

D             A        Bm    G 

 לא סלחת לי גם זה נכון

D             A        Bm    G 

 נותרנו בלי כלום בסופו של יום

D             A        Bm    G 

 ודרכך ודרכי

D             A        Bm    G 

 נפרדו נקרעו כך פתאום

 

D             A        Bm    G 

 כי מה כבר אכפת להפסיד

D             A        Bm    G 

 לנצח תמידנמאס לי כאילו 

D             A        Bm    G 

 אהיה לך מוקיון מלך טיפשון

D             A        Bm    G 

 אנפנף לכבודך בדגלון

 

            D         A      Bm    G 

 זאת הברית שצריך לחדש

       D       A      Bm    G 

 את ידך מחדש לבקש

    Bm          G              E        G 

 לפעמים זה בנאלי לא תמיד מרגש

 G6  G6add11     E 

 אבל בסוף אני    בוחר

    G                  D 

 להיות איתך גם היום

 

 | D  |C  |G  |Aחלק שלישי: 

                 D  |C  |G  |A | 

 

            D         A      Bm    G 

 זאת הברית שצריך לחדש

       D       A      Bm    G 

 את ידך מחדש לבקש

    Bm          G              E        G 

 לפעמים זה בנאלי לא תמיד מרגש

 G6  G6add11     E 

 אבל בסוף אני    בוחר

    G                  D 

 להיות איתך גם היום

 

C     G                  D 

 להיות איתך גם היום    

C     G 

 להיות איתך    
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 גן חיות  -הגבר שלך  
 

Dm  G     C   F  Dm      G         C 

 את כל כך קרובה אלי מבעד לדמעות

C      G  Dm              F 

 נוגע בך חיוך ראשון נפתח

C       G  Dm 

 את יכולה לראות

(F E) 

Dm     F       Am 

 אין ממה לפחד   

Dm     F       Am 

 את הכי גרועעברנו כבר 

Dm     F       Am   (Am  G) 

 אין גם מה למהר

F                   G 

 מכאן יהיה רק טוב יותר

 

C     G    Am F   C  G        F 

 אני הגבר שלך     אני הגבר שלך 

C            G    Am F     

 את כבר יודעת אני כאן איתך

C      G    F   

 אני הגבר שלך

 

 F      Dm      G         C 

 לאט עוזבות עיניים עצובות

Dm  G     C    

 הלב נרגע כמעט

F      Dm   G      C 

 ולא תהיי לבד מעכשיו

Dm  G     C  

 יש מי שיאהב      

 

(F E) 

Dm     F       Am 

 אין ממה לפחד   

Dm     F       Am 

 עברנו כבר את הכי גרוע

Dm     F       Am   (Am  G) 

 גם מה למהר אין

F                   G 

 מכאן יהיה רק טוב יותר

 

C     G    Am F   C  G        F 

 אני הגבר שלך     אני הגבר שלך 

C            G    Am F     

 את כבר יודעת אני כאן איתך

C      G    F 

 אני הגבר שלך

 

C     G    Am F   C  G        F 

 הגבר שלךאני      אני הגבר שלך 

C            G    Am F     

 את כבר יודעת אני כאן איתך

C      G    F 

 אני הגבר שלך
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 אריק ברמן  -הגשמה עצמית  
 : אריק ברמןמילים ולחן

 
(Bm  GM7  D  F#)x4 

(Bm  Bm)x2 

 

       Bm                   F# 

 ומית-אני עולה לירושלים למסיבה המי

        D                      F# 

 אני הולך לרחוץ ידיים בביצה המקומית

       Em                         D 

 אני אשים פתק או שניים בחומה האלוהימית

      Em                                     

 אבל לא לשם שמיים אלא לשם

F# 

 הגשמה עצמית     

 

       Bm                              F# 

אני אוביל גדודים של נוער במלחמה 

 הקיומית

         D                          F# 

הם יכתבו אלי בדואר, אני אחתום להם את 

 שמי

   Em                      D 

 לאסיר בבית הסוהר לחולה הסופנית

      Em 

 אבל לא בשם הטוהר אלא בשם

F# 

 הגשמה עצמית     

 

        Bm                       GM7     

שבכלל זה לא  שה פעם אמרה לייאיזו א

 כדאי לי

       D                       F# 

 אני עוד שניה נוגע אבל מה היא מבינה?

Bm                       GM7   

 לילותלחלומות לעצמך ו'תתשמור       

     D                 F# 

 שתוכל להתעורר, אחרת תשתגע

(Bm  GM7  D  F#)x2 

Bm  Bm 

 

      Bm                        F# 

 אני אבוא לתכנית אירוח ואחייך לצלמים

          D                             F# 

המיקרופון לא יהיה פתוח אבל יראו לי את 

 הפנים

      Em                     D 

 סוכן ביטוח לימיני איזו דוגמנית לשמאלי

        Em                                     

 היא תדבר על החיבור לרוח ועל

F# 

 הגשמה עצמית    

      Bm                   F# 

 אני אביא איזו זמרת שתשיר לי בתקליט

               D                         F# 

כדורגל עם פזמון כזה אני אכתוב שיר על 

 קליט

   Em                              D 

 נערבב עם קורט רגש, שיר מולדת עממי

      Em                                     

 אבל לא בשם הדגל אלא בשם

F# 

 הגשמה עצמית    

 

        Bm                       GM7     

לא כדאי  שבכלל זה שה פעם אמרה לייאיזו א

 לי

       D                       F# 

 אני עוד שניה נוגע אבל מה היא מבינה?

Bm                       GM7   

 לילותלחלומות לעצמך ו'תתשמור       

     D                 F# 

 שתוכל להתעורר, אחרת תשתגע

 

(Bm  GM7  D  F#)x2 

 

      Bm                          F# 

 אני אשיר שיר לשלום על הכיכר הלאומית

         D                     F# 

 אני אצביע לשלום על הכיכר המהומית

       Em                     D 

 אני אצדיע לשלום על הכיכר הנאומית

      Em 

 אני אביא את השלום, כן!

F# 

 הגשמה עצמית    

 

 

 

       Bm                   F# 

 אני אשיר לך סרנדה למרפסת הדרומית

      D                     F# 

 זו תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס

   Em                               D 

 שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית

Em 

 ונסע אלי הביתה לקצת

  [F#             ]F#  

 הגשמה עצמית                          

 

        Bm                       GM7     

שבכלל זה לא כדאי  שה פעם אמרה לייאיזו א

 לי

       D                       F# 

 אני עוד שניה נוגע אבל מה היא מבינה?

Bm                       GM7   

 לילותלחלומות לעצמך ו'תתשמור       

     D                 F# 

 ...להתעורר, אחרתשתוכל 

            Bm                      GM7     

 נדמה לי שאמא פעם אמרה לי

                          D 

 זה לא כדאי לי אבל מה היא מבינה

F# 

 )עוד שניה נוגע(

Bm                         GM7          D     

 תשמור את החלומות לעצמך וללילות     

F# 

 תשתגעאחרת 

 

Bm  GM7  D  F# 

 )עוד שניה נוגע(                      

Bm  GM7  D  F# 

 )אחרת תשתגע(                      

Bm  GM7  D  F# 
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 יזהר אשדות  -הגשם ירד  
 מילים : דן תורן   לחן : יזהר אשדות

 

 E5  A2  G  A2פתיחה : 

            E5  A2  G  A2 

 

E5          A2       G          A2 

 שוב קשה לנשום שוב השקט מתגבר

E5       A2         G              A2 

 כביש לשום מקום אור אחר זמן אחר

 

B4 

 והגשם ירד

F#sus7 

De Kame 

  F#sus7 

 כן הגשם ירד

 B4        A2 

De Kame Arini 

  F#sus7 

De kame 

B4        A2 

De Kame Arini 

 

B4   F#sus7                       A2 

 כמו מפל של אור כוכבים נופלים עכשיו

B4      F#sus7                                 A2 

 לא יכול לעצוראנ' לבד על הכביש ואני ממשיך

 

B4 

 והגשם ירד

F#sus7 

De Kame 

  F#sus7 

 כן הגשם ירד

 B4           A2 

De Kame Arini 

  F#sus7 

De kame 

B4           A2 

De Kame Arini 

 

D/F#                  G        D/F# 

 בלי מחר בלי אתמולממשיך ואני 

     Em         D/F#      G          A2 

 שר עכשיו לא עוצר כמו פרש עיוור

                E5    D/F# 

 שיהיה לך טוב     בשבילך סתכלמ

G               A2 

 הסכר נפתח שמיםבאני מסתכל 

 

B4 

 והגשם ירד

F#sus7 

De Kame 

  F#sus7 

 כן הגשם ירד

 B4          A2 

De Kame Arini 

  F#sus7 

De kame 

B4            A2 

De Kame Arini 
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 סקסטה  -הדודאים  
 מילים : מן המקורות   לחן : צבי שרף

 

 Bm  Gm  Bm  Gmפתיחה : 

 

      Bm    Gm6/Bb 

 הדודאים נתנו ריחם

D/A   G#Ø   G  F#7  Bm   Bm/D 

 מגדים    כל    פתחינו  ועל 

FO  F#m   D7   Db7(+5)   F# 

 מגדים    כל       ועל פתחינו         

 

     B 

 מה יפה

Am6/C  Bm 

 יפה וגם נעים

Em7  A7   D7  G+7 

 דודי דומה לצבי    יפה

F#m7   Em7 F#7  Bm 

 ילים            אי     לעופר

Am6/C  B 

 יפה וגם נעים

Em7  A7   D7  G+7 

 דודי דומה לצבי    יפה

F#m7   Em7 Gm6  Bm 

 ילים              אי     לעופר

 

      Bm    Gm6/Bb 

 הדודאים נתנו ריחם

D/A   G#Ø   G  F#7  Bm   Bm/D 

 מגדים    כל    פתחינו  ועל 

FO  F#m   D7   Db7(+5)   F# 

 מגדים    כל       ועל פתחינו         

 

     B 

 מה יפה

Am6/C  Bm 

 יפה וגם נעים

Em7  A7   D7  G+7 

 דודי דומה לצבי    יפה

F#m7   Em7 F#7  Bm 

 ילים            אי     לעופר

Am6/C  B 

 יפה וגם נעים

Em7  A7   D7  G+7 

 דודי דומה לצבי    יפה

F#m7   Em7 Gm6  Bm 

 ילים              אי     לעופר

 

      Bm    Gm6/Bb  Bbmaj9     D 

 נתנו    ריחם           הדודאים נתנו ריחם
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 פורטיסחרוף  -הדלת  
 

C#m                 C#m 

 הדלת מסתובבת אני עובר דרכה

C#m                      C#m 

 הרצפה יורד במדרגות למעלה מחליק על

       B                          A 

 מתרגל עומד מאחורי הצלולא 

G#                   C#m 

 רוצה לצחוק אך מתנצל

 

C#m                 C#m 

 ואין לה סוף והדרך מתפתלת ארוכה

C#m                        C#m 

 שחיין בנהרות של זעם שוחה לנצח אל החוף

       B                          A 

 מאחורי הצל ולא מתרגל. עומד

G#                   C#m 

 רוצה לצחוק אך מתנצל

C#m        B 

 ל    פ   צחוק א

 

C#m                 C#m 

 שחור אל תביט לאחור לא הכל

C#m                 C#m 

 הדלת מסתובבת ואתה הביתה שוב תחזור

       B                 A 

 אל תתנצל, תשפיל מבט

G#                        C#m 

 למטה כדי לחזור כי אתה יורד

C#m                                        B 

 רק האהבה, זו האהבה, בואי אהבה

 

C#m                  C#m 

 מסכה כשהדלת מסתובבת, מוריד עוד

C#m                   C#m 

 שחקן במכונת הכסף, לבד על הבמה

       B                          A 

 ולא מתרגל, עומה מאחורי הצל

G#                   C#m 

 אך מתנצל רוצה לצחוק

C#m        B 

 ל    פ   צחוק א

 

C#m                 C#m 

 שחור אל תביט לאחור לא הכל

C#m                 C#m 

 הדלת מסתובבת ואתה הביתה שוב תחזור

       B                 A 

 אל תתנצל, תשפיל מבט

G#                        C#m 

 למטה כדי לחזור כי אתה יורד

C#m                                        B 

 רק האהבה, זו האהבה, בואי אהבה
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 ירמי קפלן  -הדפוק הזה  
 

C              Em 

 הייתי מספר לך אילו רציתי

Am                        G 

 לדעתשאת רוצה  את כל הפרטים

      C                 Em           Am 

 את כועסת אז אני נכנע אבל אני נמנע

             G                  C 

 אני בתוך משבר ונותן לך ישר בפנים

           Em           Am 

 להתמודד אז אל תגידי לי

      D                 F    Fm/G#  C 

 לצאת מזהכדי טל  אני רוצה להתמס

 

     Em                Am       D 

 ןאבל רואה נכו אני מכור אני גמור

F             Fm/G#     C   Em 

 אוהו הדפוק הזה עושה לך טוב

F             Fm/G#      C 

 הדפוק הזה עושה לך טוב

 

C                    Em 

 חפצים עפים הסיפור מסתבך

Am                    G 

 אני ממיין מה לפח מה לתיקונים

      C                 Em 

 ואת אומרת שאני מסוכסך עם עצמי

  Am               D 

 כל משהו טוב ומנסה להרוס

              F     Fm/G#  C 

 כי אני חושב שזה יצירתי

 

     Em                Am       D 

 ןאבל רואה נכו אני מכור אני גמור

F             Fm/G#     C   Em 

 אוהו הדפוק הזה עושה לך טוב

F             Fm/G#     C 

 הדפוק הזה עושה לך טוב

 

C                            Em 

 עכשיו אני חי בזוג וכל החיים לפני

Am                                            G 

 מעלייעד שמתברר שיש אשה  לפחות כך נדמה לי

            C                 Em                Am 

 האם אני תמיד אהיה כל כך לחוץ אז אני שואל

                    G 

 עד שאני מתגמד ורוצה להעלם

           F    Fm/G#  C 

 לחזור לרחם להיות תינוק

 

     Em                Am       D 

 ודאבל לבד מא אני נחמד אני גמד

F             Fm/G#     C   Em 

 אוהו הדפוק הזה עושה לך טוב

F             Fm/G#     C   Em 

 הדפוק הזה עושה לך

 

     Em                Am       D 

 ןאבל רואה נכו אני מכור אני גמור

F             Fm/G#     C   Em 

 הדפוק הזה עושה לך

 

     Em                Am       D 

 אבל לבד מאוד אני נחמד אני גמד

F             Fm/G#     C   Em 

 הדפוק הזה עושה לך

 

     Em                Am       D 

 ןאבל רואה נכו אני מכור אני גמור

F             Fm/G#     C 

 הדפוק הזה עושה לך

 

Em        Am F            C 

 עושה לך טוב עושה לך טוב

Em        Am F            C 

 עושה לך טוב עושה לך טוב

Em        Am F            C 

 עושה לך טוב עושה לך טוב

F             Fm/G#      C 

 הדפוק הזה עושה לך טוב
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 עידן עמדי ודיאנה גולבי  -הדרך שלך  
 

 F  C  G  Amפתיחה : 

            F  C  G  G  Am  Am 

 

C          Am 

 לילה אל הבית,

          Dm            Em 

 עכשיו מגיעים אלפי חלומות,

C               Am 

 מחכים בפתח הדלת,

           Dm                    Em 

 לאט מתקדמים עומדים בשורות,

Em                  Am 

 יש אחד שמביט לשמיים

 Em                Dm 

 מסתכל לאחור,יש אחד 

Em                    Am 

 בתפילה הוא פותח ידיים,

Em                     Dm 

 ואולי זה הזמן שלך לבחור,

Am x2                Em 

 זה הזמן שלך לבחור...

 

C                      F 

 השירים שכל כך אהבת,

                    G)גשר( 

 ממלאים את ראשך,

                 D 

 זאת הדרך שלך...

 C                       F 

 שבילים עמוסי מנגינות,

              G)גשר( 

 מובילים לביתך,

                  D 

 זאת הדרך שלך...

   C                F 

 כל מה שלא העזת,

  C                  F 

 כל מה שמזמן כבר ידעת,

  Em 

 עמוק בליבך ,

         G)גשר( 

 זאת הדרך שלך,

            Am 

 זאת הדרך שלך...

 

 Amm  Fm  G  Amמעבר : 

          F  C  Em  Em  Am  Am 

 

C          Am 

 לילה אל הבית,

            Dm                Em 

 לאט מציפים את הלב הספקות

C               Am 

 נכנסים בתוך השער,

             Dm               Em 

 עכשיו מגיעות גם אלפי שאלות

      Em              Am 

 יש אחת שעוצמת עיניים,

  Em            Dm 

 ואחת מנגבת דמעות,

    Em                      Am 

 המנגינה על עצמה שוב חוזרת

  Em                   Dm 

 ואולי זה הזמן שלך להיות,

Am x2           Em 

 להיותה הזמן שלך ז

 

C                      F 

 השירים שכל כך אהבת,

                    G)גשר( 

 ממלאים את ראשך,

                 D 

 זאת הדרך שלך...

 C                       F 

 שבילים עמוסי מנגינות,

              G)גשר( 

 מובילים לביתך,

                  D 

 שלך...זאת הדרך 

   C                F 

 כל מה שלא העזת,

  C                  F 

 כל מה שמזמן כבר ידעת,

  Em 

 עמוק בליבך ,

         G)גשר( 

 זאת הדרך שלך,

            Am 

 זאת הדרך שלך...
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 שלום חנוך  -הדרכים הידועות  
 שלום חנוך –ולחן מילים 

 

 Abm F# E C#m Ebm פתיחה:

          Abm F# E E F# Abm 

 

Abm Ebm C#m     E  F#         Abm 

 שער הברזל נסגר    מאחורי

Abm F#                E   F#         Abm 

 יצאתי לעולם הקר     משוחרר על תנאי

Abm  C#         E   F#             Abm 

 כותב את השירים ושר      הדרך לפני     

Abm Ebm C#m          E  F#            Abm 

 מלון עם חדר להשכיר    רחובות חשמל

Abm F#            E   F#        Abm 

 פוסע לבדי בעיר     חדש במעגל

C#        E   F#         Abm 

 עליתי לבמה לשיר     מחפש קהל

Abm  F#   E      C#4  C#m   E 

 פותח דף חדש  -אין     חשש  

Abm Ebm C#m           E  F#           Abm 

 היא באה עם הסכנה     באיפור של שד

Abm F#            E  F#              Abm 

 שלושה ימים ללא שינה     ועוד לא חושד

C#           E  F#            Abm 

 בפנים הלהקה ניגנה     עם מטען כבד

Abm/Bb   Abm  F#  E     Ebm   C#m   E 

 פותח דף חדש  -שש  אין     ח

 

   E               B 

 הדרכים הידועות  בן באתי

 A            B    

 שורשים עמוקים בזמן

   E              B 

 הדרכים הידועות בן באתי

Eb   C#m        B 

 נראות לי אחרת  מכאן

 

Abm Ebm C#m           E  F#           Abm 

 המתחלףנפגשנו אחוזי כישוף     באור 

Abm F#            E  F#             Abm 

 היא באה לביקור חטוף     הלכה עם הכאב

C#           E  F#           Abm 

 עומד על הבמה חשוף    מוכן להישרף

Abm/Bb   Abm  F#  E     Ebm   C#m   E 

 פותח דף חדש  -אין     חשש  

 

   F               C 

 באתי הדרכים הידועות  בן

Bb            C 

 שורשים עמוקים בזמן

   F              C 

 הדרכים הידועות בן באתי

G  E    Dm        C 

 נראות לי אחרת  מכאן

   F               C 

 הדרכים הידועות  בן באתי

Bb            C    

 שורשים עמוקים בזמן

   F              C 

 הדרכים הידועות בן באתי

Ab           E    Dm        C 

 נראות לי אחרת  מכאן     מכאן   
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 מילי מירן  -  הו מרגנית
 מילים : חיים חפר   לחן : דובי זלצר

 

 Em  Am  D  Gפתיחה : 

            C  Am  B7  Em 

 

Em    Am  D   G 

 בערב כחול יפה מתמיד

 C         Am     B7       Em 

 מרגניתיצאתי לי חרש לקטוף 

Em   Am  D        G 

 ירח עגול טייל בין עבים

C        B7    Em 

 וזרח בעיני אוהבים

 

C  D  G 

 הו מרגנית

C   B7   Em  Em7 

 הו פרח שלי קטן

C      D     G 

 הן אהבה שלי ביישנית

Am             B7          Em   Am   B7 

 הו חלום שלי חלום שלי בלבן

 

Em        Am    D     G 

 ואני על השביל הולכת בדד

C         Am        B7      Em 

 עיני מחפשות לו רק פרח אחד

Em        Am    D     G 

 רק פרח בשביל לתת מתנה

C         B7       Em 

 הו כמו אהבה ראשונה

          

C  D  G 

 הו מרגנית

C   B7   Em  Em7 

 הו פרח שלי קטן

C      D     G 

 אהבה שלי ביישניתהן 

Am             B7          Em   Am   B7 

 הו חלום שלי חלום שלי בלבן

 

 Em  Am  D  Gמעבר : 

            C  Am  B7  Em 

          Em  Am  D  G 

            C  Am  B7  Em 

 

Em        Am          D   G 

 חזרתי לא כלום אך בשער גני

C         Am     B7       Em 

 עומד לו בחור ובידו מרגנית

Em    Am  D     G 

 וכמו בצילום כהה וישן

C        B7    Em 

 הביט בי יפה וביישן

 

C  D  G 

 הו מרגנית

C   B7   Em  Em7 

 הו פרח שלי קטן

C      D     G 

 הן אהבה שלי ביישנית

Am             B7          Em   Am   B7 

 לי בלבןהו חלום שלי חלום ש

 

Em    Am  D        G 

 הביט והביט וכך בשתיקה

C         Am     B7     Em 

 נתן את הפרח קיבל נשיקה

Em    Am     D   G 

 לי יש מרגנית ולו ידידי

C        B7         Em 

 השיר שניגנו לו שפתי

 

C  D  G 

 הו מרגנית

C   B7   Em  Em7 

 הו פרח שלי קטן

C      D     G 

 אהבה שלי ביישניתהן 

Am             B7          Em 

 הו חלום שלי חלום שלי בלבן

 

C  D  G 

 הו מרגנית

C   B7   Em  Em7 

 הו פרח שלי קטן

C      D     G 

 הן אהבה שלי ביישנית

Am        B7 

 הו חלום שלי חלום שלי בלבן

Am        B7 

 הו חלום שלי חלום שלי בלבן

Am        B7              Em 

 הו חלום שלי חלום שלי בלבן



 494עמוד 

 

 נעמי שמר  -הו רב חובל  
 

   Bm      Em        Bm   Bm     F#       Em 

 הו רב חובל קברניט שלי סופה כבר שככה

Bm   Em        Bm       D  A   Em 

 אל הנמל שבעת קרבות חותרת ספינתך

      G              D      D         A 

 זרי פרחים פעמונים המון אדם צוהל

   Em    Bm   Em  Bm       F#       

 כאשר ספינת הקרב שלך קרבה אל הנמל

 

      Em  Bm  Em 

 אבוי ליבי ליבי ליבי

D          A  

 הו כתם דם שותת

   Em 

 באשר רב החובל שלי

Bm F# F#sus4 

 צונח קר ומת

Em Bm Em 

 ליבי ליבי ליבי

  F#7  F#sus4 

 תתהו כתם דם שו

 

   Bm      Em        Bm   Bm     F#       Em 

 הו רב חובל אבי שלי הקשב לקול פעמון

Bm   Em        Bm       D  A   Em 

 לך כל הדגלים כולם לך תרועות המון

      G              D      D         A 

 רק לכבודך ביום חגך ינוע הקהל

   Em    Bm   Em  Bm       F#       

 ובכולם תקוות עולם לנס המיוחל

 

      Em  Bm  Em 

 אבוי ליבי ליבי ליבי

D          A  

 הו כתם דם שותת

   Em 

 באשר רב החובל שלי

Bm F# F#sus4 

 צונח קר ומת

Em Bm Em 

 ליבי ליבי ליבי

  F#7  F#sus4 

 תתהו כתם דם שו

 

   Bm      Em        Bm   Bm     F#       Em 

 הו רב חובל אבי שלי זרועי תתמוך ראשך

Bm   Em        Bm       D  A   Em 

 סיוט הוא לראותך פתאום נופל על סיפונך

      G              D      D         A 

 רב החובל אינו עונה שפתיו חוורו אילמות

   Em    Bm   Em  Bm       F#       

 אותהוא לא יחוש מגע ידי הוא לא יתן לי 

 

      Em  Bm  Em 

 אבוי ליבי ליבי ליבי

D          A  

 הו כתם דם שותת

   Em 

 באשר רב החובל שלי

Bm F# F#sus4 

 צונח קר ומת

Em Bm Em 

 ליבי ליבי ליבי

  F#7  F#sus4 

 תתהו כתם דם שו

 

 מעבר

Bm G F# D A Em Bm 

G D C# D Em 

 

   Bm      Em        Bm   Bm     F#       Em 

 עוגנת הספינה לבטח המסע הושלם

Bm   Em        Bm       D  A   Em 

 נוצחו כל סכנות הדרך כל אימי הים

      G              D      D         A 

 כשבנמל קהל יצהל אני אצעד אבל

   Em    Bm   Em  Bm       F#       

 על הסיפון עליו נפל אבי רב החובל

 

      Em  Bm  Em 

 יבי ליבי ליביאבוי ל

D          A  

 הו כתם דם שותת

   Em 

 באשר רב החובל שלי

Bm F# F#sus4 

 צונח קר ומת

Em Bm Em 

 ליבי ליבי ליבי

  F#7  F#sus4 

 תתהו כתם דם שו
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 שוטי הנבואה ואיזבו  -הוא  
 מילים ולחן : שוטי הנבואה ואיזבו

 

Eb               C   Eb                 C 

 רועד בכל הגוף       עשן ורוחמתמלא 

Ab         Gm       Ab            Gm 

 םעיניי  כמו ילד שאוהב לעוף מעל שדה פתוח

Gm                 Ab   Gm 

 

Gm 

 הוא מרגיש ת'אור הוא מבין שמיים

                   Eb  Dm         Ab         Gm 

 ציפוראז הוא עף כמו  יים    כשהוא עוצם עינ

Gm 

 הוא מרגיש ת'אור הוא מבין שמיים

                   Eb  Dm         Ab         Gm 

 אז הוא עף כמו ציפור יים    כשהוא עוצם עינ

 

      Gm 

 הוא משחרר פרפרים הוא מדלג בין הרים

        Eb  Dm    Ab      Gm 

 את סוד הדברים ע     והוא יוד

 

Gm                                             Ab   Gm 

Fly fly fly Is it good to be high? 

Gm                                             Ab   Gm 

Fly fly fly Is it good to be high? 

 

 

Gm 

 הוא מרגיש ת'אור הוא מבין שמיים

                   Eb  Dm         Ab         Gm 

 אז הוא עף כמו ציפור יים    כשהוא עוצם עינ

Gm 

 הוא מרגיש ת'אור הוא מבין שמיים

                   Eb  Dm         Ab         Gm 

 אז הוא עף כמו ציפור יים    כשהוא עוצם עינ

 

 

Gm                                             Ab   Gm 

Fly fly fly Is it good to be high? 

Gm                                             Ab   Gm 

Fly fly fly Is it good to be high? 

 

 

Eb    Gm   Bb                                  Ab 

Fly away Tell me baby, what you say? 

Eb               Gm 

It's a lovely day 

Bb                                      Ab 

Baby, would you like to play? 

Eb               Gm 

Can't you see? 

Bb                                     Ab 

There is no better place to be 

                      Eb 

Come with me 

 

Eb               C      Eb                     C 

 אדםקולט תמונות          מחשמל כמו אנטנה

Ab              Gm       Ab           Gm 

 עיניים    כמו נחל שזורם לים כאן ועכשיו זה נצח

 

 Gm  Eb  Dm  Ab  Gmמעבר : 

           Gm  Eb  Dm  Ab  Gm 

 

 

Gm                                             Ab   Gm 

Fly fly fly Is it good to be high? 

Gm                                             Ab   Gm 

Fly fly fly Is it good to be high? 

 

Gm 

 הוא מרגיש ת'אור הוא מבין שמיים

                   Eb  Dm         Ab         Gm 

 אז הוא עף כמו ציפור יים    כשהוא עוצם עינ

Gm 

 הוא מרגיש ת'אור הוא מבין שמיים

                   Eb  Dm         Ab         Gm 

 אז הוא עף כמו ציפור יים    כשהוא עוצם עינ

Gm 

 הוא מרגיש ת'אור הוא מבין שמיים

                   Eb  Dm         Ab         Gm 

 אז הוא עף כמו ציפור יים    כשהוא עוצם עינ

 

      Gm 

 הוא משחרר פרפרים הוא מדלג בין הרים

        Eb  Dm    Ab      Gm 

 את סוד הדברים ע     והוא יוד
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 ערן צור  -  הוא והיא
 מילים : ערן צור   לחן : ערן צור

 

 C  G/B  F/A  Gפתיחה : 

            C  G/B  F/A  G 

 

 C  G/B 

 הוא והיא

     F/A             G 

 מסתכלים זו בזה

          C               G/B 

 מזה שנתיים יש לה יחסים

     F/A             G 

 עם מישהו אחר, והוא

                           C  G/B  F/A  G 

 חוץ מלפעמים הוא לבד

 

    C                  G/B 

 אחרי הפיצוץ בתל אביב

     F/A 

 מסתכלים זו בזה

     G                             C 

 כל כך שמחה לראות אותו בריא

        G/B 

 ך ליםבדר

     F/A 

 מסתכלים זו בזה

  G                         Am  E  F  G6 

 הלב הולם דופק הפה שותק

 

       Am 

 זה מסוכן

        E 

 להתאהב ככה

F               G 

 לכן הפשרה

     C 

 באהבה

        E 

 להתאהב ככה

F              G 

 לכן הפשרה באהבה

 

     C   G/B 

 עובדים קשה

        F/A            G 

 כדי לשכוח את זה

      C       G/B 

 העבודה משחררת

   F/A            G 

 מטעמה של החמצה

C                    G/B 

 וככה הם חיים במרחק

F/A             G 

 לא מדברים מלה 

          C   G/B 

 הם נשארים זרים

F/A       G 

 אחד לשנייה 

 

       Am 

 מסוכןזה 

        G 

 להתאהב ככה

F               G 

 לכן הפשרה

    Am 

 באהבה

        E 

 להתאהב ככה

F               G 

 לכן הפשרה

    Am 

 באהבה

        E 

 להתאהב ככה

F              G 

 לכן הפשרה באהבה

 

 C  G/B  F/A  Gמעבר : 

           C  G/B  F/A  G 

 

C  G/B 

 הוא והיא

     F/A            Gadd9 

 מסתכלים זו בזה

          C 

 מזה שנתיים
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 אריק איינשטיין  -הוא חזר בתשובה  
 מילים : אריק איינשטיין   לחן : שם טוב לוי

 

 Dm  Bb+7  Gm   EØ A7פתיחה : 

 

      Dm                Bb+7 

 הוא לומד עכשיו תורה הוא חזר בתשובה

Gm        EØ    A7 

 ואיתו האישה והילדים

   Dm                 Bb+7 

 שום דבר לא השתנה ועברה לה שנה

Gm          EØ      A7 

 זו אותה המנגינה והמילים

D    Gm       Bb            F 

 אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר

  Cm          Gm  EØ   Dm 

 מספר סיפור אחר וחוזר ואומר

   Bb        A7 

 לי חברשהלכת 

 

 Dm  Bb  Dm  Bbמעבר : 

 

     Dm         Bb+7 

 אהבה עצובה, זהו שיר אהבה

Gm     EØ        A7 

 שאני ואתה תמיד שרים

   Dm                      Bb+7 

 שום דבר לא השתנה וחלפה לה עוד שנה

Gm          EØ      A7 

 זו אותה המנגינה והמילים

D    Gm       Bb            F 

 אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר

  Cm          Gm  EØ   Dm 

 מספר סיפור אחר וחוזר ואומר

   Bb        A7 

 שהלכת לי חבר

 

 Bb+7  BØ  E7-9  Am  D7-9מעבר : 

          Gm  E7/Ab  A7 

          Bb+7  BØ  E7-9  Am  D7-9 

          Gm  E7/Ab  A7 

 

 Dm  Bb+7  Gm  EØ  A7מעבר : 

 

   Dm                      Bb+7 

 שום דבר לא השתנה וחלפה לה עוד שנה

Gm          EØ      A7 

 זו אותה המנגינה והמילים

D    Gm       Bb            F 

 אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר

  Cm          Gm  EØ   Dm 

 מספר סיפור אחר וחוזר ואומר

   Bb        A7 

 כת לי חברשהל

 

D    Gm         C            C7 

 אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר

          F      EØ  A7   Dm 

 אווו    סיפור אחר

 

 Dm  Bb+7  Gm   EØ A7  Dmסיום : 
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 חני נחמיאס  -הוא חייב לבוא  
 אילן גלבוע: לחןאורי פסטר   : מילים

 

C  C9 

 

   C 

  שומעת אגדות קסומות של פעם

 Dm 

  טועמת שוב ושוב אותו הטעם

   Dm7                G                C         Em - A7 

  רק לו מחכה, איני מרפה ,בזכותו אני יודעת

    Dm     Dm/C    G                G/A - G/B 

  הלילה אתה בא, ובחלון נוגע הלילה

 

                 C          C9/A      F/D  G4 - G 

  הוא חייב לבוא, הלילה הוא חייב להגיע

                  C   C7/E         F 

  מויוישא אותי ע הלילה הוא יפתיע

      E7           Am7 

  על כנפי כוכבים אלי יבוא

CM7/G   Am6/F#  FM7/G        C 

  אהיה כולי שלו      ,וכשיבוא               

 

 Eb         C#/F 

 ילדה כוכבלכל 

    Eb        F 

 תלכל ילד כוכבי

 Dm7         Gm7 

  כוכבי כל כך אוהב

        Dm7        G4 - G 

 האם אראה אותך שנית

 

    C 

 מחלון לחלון הוא מרחף

   Dm 

  עולמות קסומים אליו אוסף

       Dm7 

 אות עוטףקהרפת

    G                     C         Em7 - A7 

  מטפטף על ראשי ילדיםתקוות 

Dm                Dm/C 

 ?האם אתה בא ,ילד של תקווה   

G          G/A - G/B 

 ילד אגדה 

 

 

 

 

                 C          C9/A      F/D  G4 - G 

  הוא חייב לבוא, הלילה הוא חייב להגיע

                  C   C7/E         F 

  מויאותי עוישא  הלילה הוא יפתיע

      E7           Am7 

  על כנפי כוכבים אלי יבוא

CM7/G   Am6/F#   FM7/G   G 

 ...                 ][וכשיבוא               

 

 ]גיטרות ותופים[

 

C  C  F  F 

C  C  F  A7 

D  D  G  F  E  E  ][ 

 

                 C          C9/A      F/D  G4 - G 

  הוא חייב לבוא, חייב להגיעהלילה הוא 

                  C   C7/E         F 

  מויוישא אותי ע הלילה הוא יפתיע

      E7           Am7 

  על כנפי כוכבים אלי יבוא

CM7/G   Am6/F#   FM7/G   G 

 ...                 ][וכשיבוא               

 

C  C  F  F 

C  C  F  A7 

D  D  G  F  E  E  ][ 

 

      F/G   C      C 

 הוא חייב לבוא

C 
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 להקת הנח"ל  -הוא לא ידע את שמה  
 

Am F Am Em 

 שבע-הלך הוא יום אחד בדרך לבאר

F  Bb 

 הרוח מן הים את השיחים ליטף

Am F Am Dm 

 ליד אילן זקן היא את ראשה הסבה.

Bb Em7 Am 

 ירדה ירוד מן הכתף.  וצמתה 

C G# 

 לצעודהגדוד המשיך 

Fm  C# 

 ועם הגדוד הלך הוא.

Bbm7 C7 

 פניו ליטפו גם רוח גם חמה.  ואת 

F Am Bb Am 

 לילית אחת נוכח הוא  בתחנה  אבל

Am G#(+5) E7 

 הוא כי שכח לשאול אותה לשמה. נוכח 

 

Am  Am/G Am/F 

 הוא לא ידע את שמה

E  D9 

 אבל אותה צמה

Am/C  B7  Em 

 אתו לאורך כל הדרך.   הלכה 

Fmaj7  Dm 

 ידע יש יום    והוא   

Bb 

 בו יפגשו פתאום

Gm  F#m6  E7 

 טללים או שמש ערב  שחר של  עם 

 

Am F Am Em 

 הקיץ השני החליף גוונים וצבע

F  Bb 

 פטרול סיור חזר מלילה של סיוון.

Am F Am Dm 

 מיהר האמבולנס בדרך לבאר שבע.

Bb Em7 Am 

 והיא חיכתה חיכתה לו בחלוק לבן.

C G# 

 והוא שאל האם

Fm  C# 

 זוכרת. -והיא אמרה 

Bbm7 C7 

 וכה דיברו שעות איש לא ידע על מה.

F Am Bb Am 

 וכשהלך בלי שוב. והיא נותרה חיוורת.

Am G#(+5) E7 

 זכרה היא כי שכח לשאול אותה לשמה.

 

Am  Am/G Am/F 

 הוא לא ידע את שמה

E  D9 

 אבל אותה צמה

Am/C  B7  Em 

 כל הדרך.אתו לאורך    הלכה 

Fmaj7  Dm 

 ידע יש יום    והוא   

Bb 

 בו יפגשו פתאום

Gm  F#m6  E7 

  טללים או שמש ערב  שחר של  עם 
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 פשוטי העם  -הוא נמצא קדימה  
 מילים ולחן : גלעד ויטל ורואי לוי

 

 B  E  F#  B  B  E  F#  Bפתיחה : 

            B  E  F#  B  B  E  F#  B 

 

B 

 ומייצר ת'נתונים הוא מצייר עננים

E 

 משנה ומחדש את השנים

F# 

 הוא לא ישן כי הוא תמיד בעניינים

B 

 ואין לו גוף ולא צורה ולא פנים

B 

 היה תמיד ויישאר פה לנצח

E 

 יהיה אשר יהיה 

F# 

 עיניים ופה שם מתחת למצח

B 

 כדי שנגיד לו כל מה שנראה

 

B               E    F#            B 

 הוא נמצא קרוב הוא נמצא קדימה

B           E   F#        B 

 ה יבוא-הנה י ה מגיע-הנה י

B               E    F#            B 

 הוא נמצא קרוב הוא נמצא קדימה

B           E   F#        B 

 ה יבוא-הנה י ה מגיע-הנה י

 

B 

 השאלות שנשאל והתשובות שנענה

E 

 כבר רשומות אצלו מזמן הוא נהנה

F# 

 מסיבובי הגלגלים בתוך עצמם

B 

 ומרחש הגלים על פני הים

B 

 ולדו אחרינויהילדים שי

E 

 עוד ישירו לו בחללית

F# 

 דבר בעולם לא נזקוף לזכותנו

B 

 הוא אבי הברירה הטבעית

 

B               E    F#            B 

 הוא נמצא קרוב הוא נמצא קדימה

B           E   F#        B 

 ה יבוא-הנה י יעה מג-הנה י

 B               E    F#            B 

 הוא נמצא קרוב הוא נמצא קדימה

B           E   F#        B 

 ה יבוא-הנה י ה מגיע-הנה י

 

 B  E  F#  B  B  E  F#  Bסיום : 

         B  E  F#  B  B  E  F#  B 

         B  E  F#  B  B  E  F#  B 

         B  E  F#  B  B  E  F#  B 

         B  E  F#  B  B  E  F#  B 

         B  E  F#  B  B  E  F#  B 

 

  



 501עמוד 

 

 תמוז  -הולך בטל  
 

B7 

 עצמאי בשטח

Asus4      E7 

 לא צריך טובות

B7 

 הוא אפילו לא מחזיק

F#        B7 

 רשימת כתובות

 

B7 

 שרוך אחד קרוע

Asus4           E7 

 כבר אין שרוך אחד

B7 

 פעם צעד לא בטוח

F#        B7 

 פעם צעד כן

 

B7           D     B7    E   

 בטל הולך   הולך הולך בטל

B7           D     B7    E   

 בטל הולך   הולך הולך בטל

 

B7 

 הרחובות נותנים לו

Asus4        E7 

 זמן בלי חשבונות

B7 

 פה ושם הוא מגלגל

F#        B7 

 סמטאות קטנות

 

B7 

 ש בחושךמחפ

Asus4    E7 

 חומר ללחישה

B7 

 למקרה שייתקל

F#        B7 

 באוזני אישה

 

B7           D     B7    E   

 בטל הולך   הולך הולך בטל

B7           D     B7    E   

 בטל הולך   הולך הולך בטל

 

 B7  B7  E7  Asus4מעבר : 

           B7 B7  F#  B7 

B7            B7  E7  Asus4 

          B7  F#  F#  F# 

 

B7 

 זה כל זה בעיניו יש מה

Asus4         E7 

 הוא גם קצת רעב

B7 

 אולי גם קצת הוא נהנה

F#        B7 

 להרגיש כאב

 

B7 

 מחפש בחושך

Asus4    E7 

 שמץ לראותו

B7 

 למקרה שייתקל

F#      B7 

 פתע במותו

 

B7           D     B7    E   

 בטל הולך   הולך הולך בטל

B7           D     B7    E   

 בטל הולך   הולך הולך בטל

B7           D     B7    E   

 בטל הולך   הולך הולך בטל

B7           D     B7    E   

 בטל הולך   הולך הולך בטל

 

 B7  B7  E7  Asus4סיום : 

          B7 B7  F#  B7 

B7           B7  E7  Asus4 

          B7 B7  F#  B7 

B7           B7  E7  Asus4 

          B7 B7  F#  B7 

 

     

 



 502עמוד 

 

 אביב גפן  -הולך לאיבוד  
 

Em     Em               G        G 

 שוחה בתוך בריכת דמעות

G      G            C         C 

 זה זמן קשה מאוד לחיות

Em  Em           G         G 

 אוחז בתוך ליבי בלבול

G  G            C         C 

 גדר של חרדות סביבי

 

C  Em     D7   D7 

 אני הולך לאיבוד לך

Em  Em   D    G           D         D 

 זה לא אומר שאני לא אוהב אותך

C  C             Am  Am          

 כי אני כן              כי אני כן

 

Em   Em      G         G 

 על המרפסת הקטנה

G   G           C      C 

 אני זקוק לנגיעה 

Em   Em        G        G 

 תגידי למה השכנים

G     G          C         C 

 נראים תמיד מאושרים

 

C  Em     D7   D7 

 אני הולך לאיבוד לך

Em  Em   D    G           D         D 

 ךזה לא אומר שאני לא אוהב אות

C  C             Am  Am          

 כי אני כן              כי אני כן

C Em         D7   D7 

 ת ע ד ו אני כותב ואת י

Em  Em   D     G           D  D 

 שאני מאוד מאוד אוהב אותך

C  C             Am  Am         

 כן אני כן              כן אני כן

                          G C Am Am          

 כן אני כן                          
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 שלום חנוך  -הולך נגד הרוח  
 

A                 D/A                A    

 השעה מאוחרת הרחובות ריקים מאדם

A                                     D/A              A    

 פנסים דולקים ואפשר לראות את היםלאורך הטיילת 

A                               D   

 ואתה מרגיש שאתה האיש הכי בודד בעולם

E          A/C#           D    

 מוצא את עצמך הולך נגד הרוח.

 

A               D/A                 A        

 אף מכונית לא עוברת גשם שוטף את העיר

A                               D/A                A  

 ות ברחוב שאתה מכירמהרוח מתגברת ועושה ש

A                               D   

 ונכנס עם הראש בקיר ואתה שיכור שרועד מקור

D             E         A/C#              D  

 .אתה לא היחיד שהולך נגד הרוח

 

D/A      A          D/A    A                

 המדרכה מתנדנדת הולך נגד הרוח

B/Eb        E       F#m            

 שימשיך לרדת. אני סומך על הגשם

D/A     A            D/A  A          D  

 אהובתי אל פחד שיימשך הלילה

A E   F#m         D   A          

 לפני עלות השחר.ך תמיד הכי חשו

 

A                 D/A                A    

 לבושה בשחור היא הופיעה מתוך החושך

D/A                     A    

 מלכת חלומותיי היא באה אליי, 

A                               

 משוגעת על כל הראש היא

A                               D   

 את עצמנו בקושימצאנו  איבדנו אוויר בטנגו מהיר

E        A/C#            D   

 איתה זה תמיד הולך נגד הרוח

 

A                   D/A          A  

 ואני לא יודע אם היא אמת או חלום 

A                         D/A                A  

פעם היא גן עדן ופעם היא רכבת אל 

 הגיהנום

A                          D  

 והיא חמה כמו האדמה ואני נאבק לנשום

E         A/C#        D      

 .לעשות נגד הרוח מה אבל אין

 

D/A      A          D/A    A                

 המדרכה מתנדנדת הולך נגד הרוח

B/Eb        E       F#m            

 דת.שימשיך לר אני סומך על הגשם

D/A     A            D/A  A          D  

 אהובתי אל פחד שיימשך הלילה

A E   F#m         D   A          

 לפני עלות השחרך תמיד הכי חשו
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 אביב גפן  -הולך קדימה  
 

  E Esus4 E Esus4 E Esus4 E Esus4: פתיחה

 

           E  sus4E  E  Esus4 

 קדימה הולך מהרהולך 

A                            G#m   F#m 

 פשוט החלטתי שאני     כבר לא עוצר

           E  Esus4          E  Esus4 

 הולך קדימה לא מתייאש

A                            G#m      F#m 

 אם לא אביט אולי אפסיק כבר להתבייש

           E 

 הולך קדימה

 

C       Am         Em D  

 כולם יורים פה בכול     ם

G       G7         Am 

 המון זועם שוב ברחוב

E       Am       F#m 

 בצל המלחמה תגיע 

F#m     B        D  A  E 

 הזכות שלנו לאהוב

 

 E Esus4 E Esus4מעבר : 

 

           E  Esus4  E  Esus4 

 הולך קדימה עם מה שיש

A                            G#m   F#m 

 כי כבר אמרתי שעם כובש זה עם טיפש

           E  Esus4  E  Esus4 

 הולך קדימה עם עוד חולמים

A                            G#m   F#m 

 כי את המוות ננצח בחיים הולך קדימה

 

C       Am         Em D  

 כולם יורים פה בכול     ם

G       G7         Am 

 המון זועם שוב ברחוב

E       Am       F#m 

 בצל המלחמה תגיע 

F#m     B        D  A  E 

 הזכות שלנו לאהוב

 

 Esus4 E Esus4 D Bm E C Eמעבר: 

 

D         Bm 

 במילא זה לבד

Bm                    E       C 

 במילא איש לא מחכה בשום מקום

             E 

 עדיף לי ללכת

E         Am          F#m 

 אם לא נלך אז לא נגיע

F#m  B       D A E 

 מגיע לנו לאהוב

 

C       Am         Em D  

 כולם יורים פה בכול     ם

G       G7         Am 

 המון זועם שוב ברחוב

E       Am       F#m 

 בצל המלחמה תגיע 

F#m     B        D  A  E 

 הזכות שלנו לאהוב

 

     

 
 

      
 

 



 505עמוד 

 

 אבי טולדנו  -  הורה
 מילים : יורם טהרלב  לחן : אבי טולדנו

 

 #A  C#  F#m  E  Cפתיחה : 

 

F#m  E  F#m  E   F#m   E  C# 

 הורה           הורה           הורה

 

F#m+7(add9) 

 אז השדה שעזבנו עוד מזהיב

Bm+7(add9)    

 עוד הארץ נושאת יבולה

         A           C# 

 ועוד יפים הם הלילות בכנען

F#m  E      C# 

 טרם השמש עולה

F#m(add9) 

 עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק

Bm+7(add9) 

 חסידה עוד רוגעת מעל

         A       C# 

 ועוד נישא הערפל בעמק

F#m     E   C# 

 בין הזריחה והטל

 

         F#m    E      F#m 

 "הי"ההיא עם ה וגם ההורה

  E         F#m  E   C# 

 קולה לא נדם קולה עוד עולה

         F#m      E   F#m 

 "הי"ההיא עם ה כן גם ההורה

    E  F#m       E   C# 

 ליבי לעולם    שירה ממלא

 

F#m+7(add9) 

 עוד שטים עננים על בתי העיר

Bm+7(add9) 

 והים מלטף את החול

         A           C# 

 ועוד נשמע איך בלבבות פועם לו

F#m  E  C# 

 ישן ומחול  זמר

 

         F#m    E    F#m 

 "הי"ההיא עם ה וגם ההורה

  E-D       F#m  E    C# 

 קולה לא נדם קולה עוד עולה

         F#m      E    F#m 

 "הי"ההיא עם ה כן גם ההורה

    E      F#m  E   C# 

 לעולםליבי     שירה ממלא

 

F#m  E  F#m   E  D   C# 

 לה לה לה

 

         F#m    E    F#m 

 "הי"ההיא עם ה וגם ההורה

  E       F#m    E    C# 

 קולה לא נדם קולה עוד עולה

         F#m      E    F#m 

 "הי"ההיא עם ה כן גם ההורה

    E    F#m  E   C# 

 ליבי לעולם    שירה ממלא



 506עמוד 

 

 להקת הנח"ל ,כוורת   -  הורה היאחזות
 מילים : יחיאל מוהר  לחן : דובי זלצר

 

G  D  Bm  C  Am  B 

G  F#7  B7  E 

Bm  E  Am 

 

Am                                          Em 

 והוא הנחיל זאת לצבא יודע חקלאי פיקח

Am             Em 

 את הזן יש לשבחש

Am        B7  Em Am   B7  Em   E7 

 ולהיטיב בהרכ   בה היטיב בהרכ  בה

 

A         E    A      E   A    E    A  E 

 הרכיבוה חרבות הוחלט ונלקחה שיבולת

G          D       G    D 

 חמרה המערבולת  חמרה

                        Am    B7        Em   D 

 יצא הנח"ל לשדות  ה     נח"ל לשדות

 

G               D              G           D 

 ה עלי כידוןיהורה כרוב והורה תרד עגבני

G      Em     Am        G  D/F#   Em  D 

 הורה נח"ל מסחררת הורה חסה הורה צנון

G               D             G           D 

 הורה טנק רתום לפרד הורה סיירי התות

G      Em      Am                          E 

 הורה היאחזות הורה נח"ל מסחררת

 

Am                                             Em 

 וחקלאי יקלע אל בול יקום חייל למשך זרע

Am               Em 

 יש נח"ל שיודע הרה

Am    B7        Em  Am  B7      Em   E7 

 לזרום כדי לתת יבול  כ       די לתת יבול

 

A         E      A      E   A    E A    E 

 ככה ייכתב בדו"ח זה פירושו של משק עזר

G        D       G    D 

 היא השקעה לזמן ארוך כל השקאה של צנון וגזר

Am    B7        Em   D 

 רק אל תעשה לי ברוך

 

G               D              G           D 

 ה עלי כידוןיעגבניהורה כרוב והורה תרד 

G      Em    Am     G  D/F#   Em  D 

 הורה נח"ל מסחררת הורה חסה הורה צנון

 

G               D             G           D 

 הורה טנק רתום לפרד הורה סיירי התות

G      Em    Am                          E 

 הורה היאחזות הורה נח"ל מסחררת

 

Am                                                     Em 

 כל עץ זקוף כמו חייל כאן שיבולים עומדות במתח

Am               Em 

 והתמצאות יפה בשטח

Am       B7  Em   Am     B7  Em   E7 

 יוכיחו ערוגות בצל  יו          כיח הבצל

A         E          A         E 

 בים עומדים אין רחשראשי כרו

A             E       A  E 

 גם זבוב על אף אין מגרש

G         D     G     D 

 אך בשורות עובר מן לחש

                           Am    B7        Em   D 

 פי אחת חמש      יו  חמש-ההיאחזות חמש

 

G               D              G           D 

 ה עלי כידוןיכרוב והורה תרד עגבניהורה 

G      Em    Am     G  D/F#   Em  D 

 הורה נח"ל מסחררת הורה חסה הורה צנון

G               D             G           D 

 הורה טנק רתום לפרד הורה סיירי התות

G      Em    Am     C    Eb 

 הורה היאחזות הורה נח"ל מסחררת

Em                    Fm   F#m   Bm 

 יודע חקלאי פיקח

       Bbm         Am   E/G# 

 והוא הנחיל זאת לצבא

Am  C       D     C# 

 שאת הזן יש לשבח

      C  Bm    Em   Ebm  Am 

 ולהיטיב     בהרכבה

                          Em  F  F#  G 

 הוחלט ונלקחה שיבולת

        F#      Am 

 הרכיבוה חרבותו

Am7                D        Am 

 חמרה מערבולת  חמרה

            Ddim 

 יצא הנח"ל לשדות

Em  B   Em  B  Am   Em 

 ע     חקלאי פיקח      ד       יו



 507עמוד 

 

 אביתר בנאי  - הזאב והאיילה 
 

G 

 חושב אני רעב

F 

 כואב אני חושב

Em 

 נמאס להסתובב

Eb 

 רעב כמו זאב

 

F          G 

 כשאת קוראת בשמי

Em 

 פתאום אני חושש

Eb 

 אולי זה לא אני

 

F             G 

 כך יפה את כל

          Em 

 זה לא יאמן

           C 

 את האיילה

             Em 

 אני הוא הזאב

               C 

 כך יפה את כל

           Am 

 זה לא יתואר

               C 

 איך אני חושש

              B 

 מה יהיה מחר

 

 C  Ebמעבר : 

 

F             G 

 לא נתתי לשום דבר

Em 

 לעצור את הנשיכה

Eb 

 שיכחהה תאלברך 

G 

 בתוך כמה שניות

F 

 דיממתי במיטה

Em 

 פתאום את הזאב

Eb 

 אני האיילה

 

C           Em 

 כך יפה את כל

D       Em 

 זה לא יאמן

C        Eb 

 את האיילה

B          Em 

 אני הוא הזאב

 

 C  Ebמעבר : 

 

F             G 

 כך יפה את כל

          Em 

 זה לא יאמן

          C 

 את האיילה

            Em 

 אני הוא הזאב

               C 

 את כלכך יפה

             Am 

 זה לא יתואר

               C 

 איך אני חושש

            Em 

 מה יהיה מחר

               F 

 את כלכך יפה

         Am 

 זה לא יאמן

           C 

 את האיילה

               G 

 אני הוא הזאב

 

 G  F  Em  Ebסיום : 

         G  F  Em  Eb 

         G 

 

     

 



 508עמוד 

 

 עמיר בניון  -הזמן שלי איתך  
 מילים : עמיר בניון ואסף אטדג'י  לחן : עמיר בניון

 

Fm                    Db   Ab   Ebm 

 אני כיביתי את האש שבערה אז בקרבי

 Db            Ab    Fm 

 לעצמי בגדי מלכות יפים       ויצאתי לחפש

 Db 

 היכן שמתבקש

      Ab           Db+4                 Ab      Eb 

 אף אחד כבר לא יגנוב לי את הזמן שלי איתך

 

Fm                   Db      Ab 

 אני הפכתי את הסתיו הזה לקיץ

Ebm                    Db                     Ab 

 זה לא עלים שנושרים זה רק נדמה     

Fm                          Db 

 ובחוץ עוד לא מחשיך היום לא מתקצר

          Ab             Cm7           Db   Ab   Eb 

 כי שום דבר כבר לא יגנוב לי את הזמן שלי איתך

 

Gb                 F       F/A   Bbm    Db 

 ח                   ואם צריך אני אסע עד ליר

                    B 

 אם צריך אז אנפץ את החומות

Abm7            Db 

 ואם צריך אני אזכיר לכל שוכח

      Ab            Cm           Db   Ab        Eb 

 אף אחד כבר לא יגנוב לי את הזמן שלי איתך

 

Fm             Db       Ab     Ebm 

 היכן שלא חשבתי שאפשר אני שרדתי

Db              Ab  Fm 

 שבכל תזוזה קטנה במקום כזה לשרוד

Db 

 הכל עלול למעוד

            Ab               Cm7    Db       Ab   Eb 

 אבל שום דבר כבר לא יגנוב לי את הזמן שלי איתך

 

Gb+4            F       F/A   Bbm    Db 

 ח                   ואם צריך אני אסע עד ליר

                    B 

 אם צריך אז אנפץ את החומות

Abm7            Db 

 ואם צריך אני אזכיר לכל שוכח

      Ab            Cm           Db   Ab        Eb 

 אף אחד כבר לא יגנוב לי את הזמן שלי איתך

 

 Gb  Db  Ab  Abmמעבר : 

           Eb  Db  Ab  Eb 

 

Gb                 F       F/A   Bbm    Db 

 ח                   ואם צריך אני אסע עד ליר

                    B 

 אם צריך אז אנפץ את החומות

Abm7            Db 

 ואם צריך אני אזכיר לכל שוכח

      Ab            Cm           Db   Ab        Eb 

 אף אחד כבר לא יגנוב לי את הזמן שלי איתך

Gb                 F       F/A   Bbm    Db 

 ח                   ואם צריך אני אסע עד ליר

                    B 

 ז אנפץ את החומותאם צריך א

Abm7            Db 

 ואם צריך אני אזכיר לכל שוכח

      Ab            Cm           Db   Ab        Eb 

 אף אחד כבר לא יגנוב לי את הזמן שלי איתך

           Ab 

 )את הזמן שלי איתך(

  



 509עמוד 

 

 אורי בנאי  -  הזמנה לחתונה
 

 A  F  A  F :פתיחה 

 

A                                              G 

 שש עשרה אביבים מלאו לבת ראש הכפר

               D               (G)A   

 שתי עיניה כוכבים ושערה מפוזר

A                                    G 

 היא יפה על גופה רק כותונת מבד

               D              (G)A   

 ועדי על צוואר שהיא הכינה לבד

 

A                                              G 

 ובכפר בחורים וגופם בריא

               D               (G)A   

 הם תמיד מחייכים כשמביטים בראי

A                                    G 

 וכל אחד מתגאה לי תהיה הבתולה

               D              (G)A   

 אם צריך את הכל אני אתן בשבילה

 

                  A 

 אתן לה שושנים

                Am 

 צרור דובדבנים

                 F 

 ושיר עם מנגינה

           (G)A   

 הזמנה לח תו נה

 

 A  F  A  F :מעבר 

 

A                                      G 

 ש הכפר תוכניות שונותאך לבת רא

                     D                 (G)A   

 עוד לא לתקוע בשופר עוד לא זמן חתונות

A                                              G 

 היא רוצה בעולם טיול עם שק שינה

               D                     (G)A   

 מתנהלא אכפת לה כולם גם אם יתנו 

 

                  A 

 אתן לה שושנים

                Am 

 צרור דובדבנים

                 F 

 ושיר עם מנגינה

           (G)A   

 הזמנה לח תו נה

 

  



 510עמוד 

 

 נערי רפול  - החברה הטובים 
 

Gm 

 אי אפשר לחסום אני בצומת

Gm 

 מתפצל לכל הכיוונים

Gm 

 את אמרת אתמול יהיה בסדר

Gm 

 הכל אנחנו צעיריםסך 

Gm 

 יום חדש פותח תריס ושמש

Gm 

 הדודים על הגגות רוקדים

Gm 

 מתחת לכביסה המתייבשת

Gm 

 מישהו כותב שירים

 

Gm            Bb 

 כמו בשיר מתנגן

Eb               

 סרט אילםעל 

             D 

 בזולה חולם

Gm            Bb 

 כמו בשיר מתנגן

Eb               

 אילם סרטעל 

             D 

 בזולה חולם

 

Gm 

 לא מזמן אני הייתי ילד

Gm 

 ואז את אמרת שאת גדולה

Gm 

 חיכיתי לך בתחנה שלא אגד

Gm 

 כך עברה שנה אחרי שנה

Gm 

 האספלט שוכן וגם מנגד

Gm 

 אנחנו מתקרבים אל החיים

Gm 

 באוטובוס אחד שלא נוסע

Gm 

 מעלינו עננים שטים

 

Gm            Bb 

 מתנגן כמו בשיר

Eb               

 סרט אילםעל 

             D 

 בזולה חולם

Gm            Bb 

 כמו בשיר מתנגן

Eb               

 סרט אילםעל 

             D 

 בזולה חולם

 

Gm 

 כי זה לא מקום שנותן לחלום

Gm 

 כי זה רק מקום

Gm 

 בו אפשר לישון

Gm 

 לנסות לשכוח

Gm 

 לחבר סיפור אחר

 

Gm            Bb 

 כמו בשיר מתנגן

Eb               

 סרט אילםעל 

             D 

 בזולה חולם

Gm            Bb 

 כמו בשיר מתנגן

Eb               

 סרט אילםעל 

             D 

 בזולה חולם

 

    



 511עמוד 

 

 תערובת אסקוט  -החדר האינטימי שלי  
 

 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  Gפתיחה : 

 

G 

 אני ניצב מעל ברך ימין

G 

 והגב שלי מכופף קדימה

    Em         F                   G 

 המבט שלי מרוכז במוט ברזל שניצב מולי

       G 

 כך ציירתי תמונה

      G 

 על הקיר הלבן

   G                 Em 

 וממול התמונה יושב ומסתכל

F 

 ומסתכל על התמונה יושב

F           G 

 מסתכלת עליי

 

  G 

 אני בתוך הבית נמצא

         Em               F 

 בתוך החדר האינטימי שלי

           Em   F          G 

 האינטימי שלי    שלי החדר

  G 

 אני בתוך הבית נמצא

         Em               F 

 בתוך החדר האינטימי שלי

           Em   F          G 

 האינטימי שלי    שלי החדר

 

  G 

 ולפעמים

  G                       Em 

 סערה מתקרבת והים גועש

F                                              G 

 והרוח גלים עושה הרבה גלים על פני הים

G 

 וימים חמים, חמים

G 

 כשהשמש מלהטת, בול בול בול

       Em                    F 

 אז אנשים הולכים ומתרחצים

                            G 

 ומשתזפים על שפת הים ים ים ים

 

  G 

 אני בתוך הבית נמצא

            Em                   F 

 בתוך החדר האינטימי שלי

           Em   F                 G 

 החדרהאינטימי שלי,      שלי 

  G 

 אני בתוך הבית נמצא

            Em                   F 

 בתוך החדר האינטימי שלי

           Em   F                 G 

 האינטימי שלי,      שלי החדר

 

 G  G  G  G  Em  F  G  Gמעבר :  

 

   G 

 אני בתוך הבית נמצא

            Em                   F 

 האינטימי שליבתוך החדר 

           Em   F                 G 

 האינטימי שלי,      שלי החדר

  G 

 אני בתוך הבית נמצא

            Em                   F 

 בתוך החדר האינטימי שלי

           Em   F                 G 

 האינטימי שלי      שלי החדר

 

    



 512עמוד 

 

 מאור כהן  -החוזר  
 

 A#            Dm Am 

 אדום עיניים כמלאך       

     Em      Am 

 אשוב אל הקיטון שלך  

 Dm            A      

 עם צללי הליל אפלוש

          B         Am 

 אלייך שחומתי אגלוש

 

A#             Dm Am 

      אתן לך נשיקות צינה   

   Em       Am 

 לבנה-קרות כבוהק

    Dm      A 

 וליטופי נחש אשר

     B          Am 

 סביב לקבר משתרשר

 

 E7        E     A  E 

 פורעעם בוא הבוקר ה

E      C           A            

 שוב לא אהיה שם רק הכפור

E7        E     A  E 

 פורעעם בוא הבוקר ה

E      C           A            

 שוב לא אהיה שם רק הכפור

 A7     A        G#m 

 עד שהיום יוכרע רישרו

 

A#       Dm Am 

 לאחרים החזקה     

    Em    Am  

 על ישותך ביד רכה

 B   Dm        A     

 !אני רוצה למלוך נורא

 

E7        E     A  E 

 פורעעם בוא הבוקר ה

E      C           A            

 שוב לא אהיה שם רק הכפור

E7        E     A  E 

 פורעעם בוא הבוקר ה

E      C           A            

 שוב לא אהיה שם רק הכפור

 A7     A        G#m 

 עד שהיום יוכרע רישרו

 



 513עמוד 

 

 חוה אלברשטיין  -  החיטה צומחת שוב
 מילים : דורית צמרת   לחן : חיים ברקני

 

 Eb  F/Eb  Abm/Eb  Ebפתיחה : 

           Cm/Eb  D7  Ab  G7 

 

  D-9    G-9    Cm  D-9   G-9  Cm 

 סף    ועד   שדות שפוכים הרחק מאופק

D-9  G  Cm   Fm  Bb7 

 ע   וגלבו  וחרובים וזית 

Eb         Fm   Ab7/Eb 

 נאסף   ואל ערבו העמק

     Cm/G     D7  G-9  Cm 

 היה כמוהו  עוד לא     ביופי ש

 

 Bbm7       C7       GØ      C7 

 העמק זה לא אותו הבית זה לא אותו

 Fm                Bb11   Db/Eb   Eb7 

 לשוב     אתם אינכם ולא תוכלו 

   Ab            C7  Fm  DØ  Cm/Eb 

 עיט     שמיים  השביל עם השדרה וב

Ab        Bb7          Eb   Db/Eb   Eb7 

 אך החיטה צומחת שוב     

   Ab            C7  Fm  DØ  Cm/Eb 

 עיט     שמיים  השביל עם השדרה וב

Fm        Bb7          Eb 

 אך החיטה צומחת שוב     

 

 Eb  Ab/Eb  EbO  G7(4-3)מעבר : 

 

  D-9    G-9  Cm  D-9   G-9  Cm 

 יות עולות   העיר המר  פר      מן הע

D-9  G-9  Cm   Fm  Bb7 

 וכלבו ילד   הדשא ועל 

Eb         Fm   Ab7/Eb 

 מואר החדר ויורדים לילות

        Cm/G   D7  G-9  Cm 

 ליבו    ומה שב      על מה שבו

 

Bbm7       C7       GØ      C7 

 זה לא אותו העמק זה לא אותו הבית

 Fm                Bb11   Db/Eb   Eb7 

 לשוב     אתם אינכם ולא תוכלו 

   Ab            C7  Fm  DØ  Cm/Eb 

 עיט     שמיים  השדרה וב השביל עם

Ab        Bb7          Eb   Db/Eb   Eb7 

 אך החיטה צומחת שוב     

   Ab            C7  Fm  DØ  Cm/Eb 

 עיט     שמיים  השביל עם השדרה וב

Fm        Bb7          Eb 

 אך החיטה צומחת שוב     

 

 Eb  F/Eb  Abm/Eb  Ebמעבר : 

           Cm/Eb  D7  Ab  G7 

 

D-9   G-9  Cm  D-9   G-9  Cm 

 יהיה לעד   אולי    היה     וכל מה ש

D-9  G-9  Cm          Fm  Bb7 

 השמש שוב השמש בא זרח 

Eb               Fm       Ab7/Eb 

 עוד השירים שרים אך איך יוגד

        Cm/G   D7  G-9  Cm 

 הבה     וכל הא      כל המכאוב

 

Bbm7        C7     GØ       C7 

 הן זה אותו העמק הן זה אותו הבית

Fm               Bb11  Db/Eb   Eb7 

 אבל אתם הן לא תוכלו לשוב

   Ab       C7        Fm  DØ  Cm/Eb 

 עדיין  ואיך קרה ואיך קרה ואיך קורה 

Ab        Bb7   Eb   Db/Eb   Eb7 

 שהחיטה צומחת שוב

   Ab       C7        Fm       Ab/Gb 

 עדיין ואיך קרה ואיך קרה ואיך קורה

Cm/G  AØ   Cm/Bb   Ab7  G7   Cm 

 שהחיטה צומחת שוב            חיטה       שה

 

 

  



 514עמוד 

 

 אהוד בנאי ומזי כהן  -החתונה  
 חיים-אהוד בנאי  יוסי מרלחן :    הלל מיטלפונקטמילים : 

 

 Dm  C  Bb  C פתיחה :

            Dm  C  Bb  C 

 

C         Bb       C       Dm 

 בערב יום שלישי עיירה בדרום

C         Bb       C       Dm 

 מתחתנים במתנ"ס כי טוב פעמיים

C         Bb       C       Dm 

 חייל מילואים הסמל  ניסים מלכה  

C         Bb       C       Dm 

 של השכנים ומאמי  בתם

 

 Dm  C  Bb  C : מעבר

          Dm  C  Bb  C 

 

C         Bb       C       Dm 

 ושל מלחמה של גשם עננים

C         Bb       C       Dm 

 מעל מפעל הטקסטיל הנטוש שטים

C         Bb       C       Dm 

 ויש אהבה התקוולזוג הצעיר יש 

C         Bb       C       Dm 

 גרושאין  ולחתן לכלה אין מקצוע

C         Bb       C       Dm 

 אין גרוש ולחתן לכלה אין מקצוע

 

 Dm  C  Bb  C : מעבר

          Dm  C  Bb  C 

 

C         Bb       C       Dm 

 "אני אמשיך במזנון תחנת הדלק 

C         Bb       C       Dm 

 תמשיך עוד שנה במפעל  אחר כל נחשוב

C         Bb       C       Dm 

 הזמן לא דוחק  החיים לפנינו

C         Bb       C       Dm 

 ובערב שלישי נאמר פעמיים כי טוב

C         Bb       C       Dm 

 פעמיים כי טוב"

 

 

 Dm  C  Bb  C : מעבר

 

C         Bb       C       Dm 

 בחצות בשמחה נגמרת  הקרואים אוספים שאריות פרחים

C         Bb       C       Dm 

 ואוכל ליום המחר  

C         Bb       C       Dm 

 החתן מחליף למדים הוא שב אל הגדוד  הכלה לבית הוריה

C         Bb       C       Dm 

 בדרום עוד יום עבר

C         Bb       C       Dm 

 עוד יום עבר

 

 Dm  C  Bb  C : מעבר

 

C         Bb       C       Dm 

 ושל מלחמה של גשם ניםענ

C         Bb       C       Dm 

 מעל מפעל הטקסטיל הנטוש שטים

C         Bb       C       Dm 

 ויש אהבה התקוולזוג הצעיר יש 

C         Bb       C       Dm 

 אין גרוש ולחתן לכלה אין מקצוע

C         Bb       C       Dm 

 גרושאין  ולחתן לכלה אין מקצוע

 

 Dm  C  Bb  C : סיום

         Dm  C  Bb  C 



 515עמוד 

 

 פיטר רוט  -היא אוהבת  
 

Gm   G#                 C 

 היא אוהבת להיות מוקפת

Gm  Bb          Fm 

 בסביבה של מלומדים

  G#     Eb7    Cm 

 מחכה בציפיה שישאלו אותה

G 

 מה איתה

 

Gm      G#                 C 

 להרגיש כוכבתהיא אוהבת 

Gm  Bb          Fm 

 קונה ביום שישי שני עיתונים

   G#     Eb7       Cm 

 מעיינת בשקיקה במקומון שלה

G         

 אולי תבחין בשמה

 

G#              C 

 טה נה נה נה טה נה נה נה

C     B   Bb    Fm     Bb       Fm 

 טה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה

G#       Bb        G    A   G#   G 

 טה נה נה נה טה נה נה נה אהה אה

 

Gm     G#             C 

 היא שוכבת לבד בחדר

Gm  Bb          Fm 

 תולה עיניה באוויר

   G#     Eb7       Cm 

 מצפה לו בשתיקה שרק ישאל אותה

G  

 מה קרה

 

Gm   G#                C 

 היא אוהבת להיות נאהבת

Gm  Bb          Fm 

 ולא אכפת לה השכנים

   G#     Eb7       Cm 

 מתרפקת בלחישה שואלת איך היה

G         

 היה נפלא

 

Gm        G#              C 

 היא אוהבת אותי היא אוהבת

G#    Gm  Fm 

 ואני אוהב אותה

C       G     Fm 

 כן אני אוהב אותה

 

     
 

     



 516עמוד 

 

 מתי כספי  -  היא חזרה בתשובה
 מילים : יענק'לה רוטבליט   לחן : מתי כספי

 

 Cm  G7  Cm  G7פתיחה : 

 

          Cm             G7/Bb 

 אז נפלתי שדוד, בגרוני יבבה

     G7/B                     Fm9/A      Fm 

 הם אמרו שגם היא חזרה בתשובה

Gm7b5               C7     Fm 

 דיני יראים צדיקים מלמדים לה

      Bb11                      Bb7      Eb    Eb7/9 

 לא תשוב עוד לפקוד את שדותיי החוטאים

 

        Abmaj7             D4/A       D7 

 עטופה כל כולה, מבלי סדק פעוט

       Gm/Bb        C7                 F     F7/Eb  

 צחור שדיה כיסתה במלבוש של צניעות

     Bb/D                Bbm/Db 

 קרסולה העדין, בפוזמק הארוך

Fm              Fm7/Eb    Dm7b5      G7 

 על חלקת ירכה מתחתל הוא ברוך

 

          Cm             G7/Bb 

 שערה הארוך, הגולש ויורד

   G7/B                Fm9/A      Fm 

 נאסף והושפל וכלאוהו כעת

Gm7b5         C7       Fm 

 במטפחת שביס נאנק מתפרץ

  Bb11       Bb7      Eb    Eb7/9 

 והרבי אומר שצריך לקצץ

 

        Abmaj7                  D4/A       D7 

 מבטה אור אחר, לא עוד גיץ וברקים

 Gm/Bb    C7                F     F7/Eb  

 נאלמה לשונה, שידעה תפנוקים

    Bb/D              Bbm/Db 

 ושפתיה רכות ונעות בתפילה

Fm                  Fm7/Eb   D7-5   D7-5/Ab 

 מתחשק לי לבכות בשבילי, בשבילה

 

            Dbm             Ab7/C 

 מאושר הספרון שאוחזת ידה

   Db7/B                       F#m9/A      F#m 

 בזריזות אצבעות אשר אין לה מידה

Abm7b5    Db7              F#m 

 בדפיו תעלעל, עמודיו תדפדף

   B11           B7      E    E7/9 

 היושב במרומים בוודאי מזדקף

          

          Amaj7           Eb4/Bb       Eb7 

 וכעת לשידוך, הוציאוה לשוק

    Abm/B  Db7       F#     F#7/E  

 ואני הנגזל מרומה ועשוק

    B/Eb              Bm/D 

 חילוני עד כאב ואוהב כמאז

  F#m    F#m7/E   Ebm7b5      C-9/Eb 

 הותירו אותי מחוץ למכרז

 

                 Fm             C7/E 

 והיא שוב לא תבוא, מתגנבת בלאט

     F7/E               Bbm/Db 

 בין סדיני הרכים, לעונג שבת

Cm7b5    F7/A               Bbm 

 ואני האומלל מה אוסיף לדבר

   Fm              G7-5           Cm 

 לו היתה לי תשובה אז הייתי חוזר



 517עמוד 

 

 אלון אוליארצ'יק  -היא הולכת בדרכים  
 

 ) או אוהו ( Amפתיחה : 

 

F                     

 ובבוקר יום ראשון

Am                 

 מתעוררת לחלום

                  C 

 ובבוקר יום שישי

G                     Am 

 עם זיכרון ילדות אישי

                Fm 

 מתחמקת נשמתה

            Am 

 למגע העלטה

                 C 

 מתעטפת לתוכה

G      Em          Am 

 היא נסיכה בלי ממלכה

 

F        C        G 

 היא הולכת בדרכים

F                 Am           G)  Am  G  (Am 

 )מעבר מהיר(              היא הולכת בדרכים

C Dm                                     Em)  F) 

 )מעבר מהיר(       על הים במטוסים גדולים    מ

             Am F            C 

 אנה פניה יפנו אנה פניה יפנו

C     G           F               Em 

 אנה תלכי מרים מסתובבת בעולם

F    Gm   Am 

 אן תלכי מרים

 

 ) או אוהו ( Amמעבר : 

 

F                     

 והלילה בלי כוכב

Am           

 והקסם בידיו

                  C 

 ואורות בעיר זרה

G               Am 

 מלטפים את שערה

                Fm 

 יום יבוא אולי תדע

               Am 

 מה צפון בכף ידה

                    C 

 מה טומן לה גורלה

G    Em      Am 

 באמתחתו האפלה

 

F        C        G 

 היא הולכת בדרכים

F                 Am           G)  Am  G  (Am 

 )מעבר מהיר(              היא הולכת בדרכים

C Dm                                     Em)  F) 

 )מעבר מהיר(       על הים במטוסים גדולים    מ

             Am F            C 

 אנה פניה יפנו אנה פניה יפנו

C     G           F               Em 

 אנה תלכי מרים מסתובבת בעולם

F    Gm   Am         Am 

 או אוהו ...          אן תלכי מרים

 

 x  4( F  F  Am  Am: )קטע אינסטרומנטלי 

 

F        C        G 

 היא הולכת בדרכים

F                 Am           G)  Am  G  (Am 

 )מעבר מהיר(              היא הולכת בדרכים

C Dm                                     Em)  F) 

 )מעבר מהיר(       על הים במטוסים גדולים    מ

             Am F            C 

 אנה פניה יפנו אנה פניה יפנו

C     G           F               Em 

 אנה תלכי מרים מסתובבת בעולם

F    Gm   Am 

 אן תלכי מרים

 

                Fm                   Am 

 מה צפון בכף ידה תדעיום יבוא אולי 

                   C     G    Em   Am 

 באמתחתו האפלה מה טומן לה גורלה

 

F        C        G 

 היא הולכת בדרכים

F                 Am           G)  Am  G  (Am 

 )מעבר מהיר(              היא הולכת בדרכים

C Dm                                     Em)  F) 

 )מעבר מהיר(       על הים במטוסים גדולים    מ

             Am F            C 

 אנה פניה יפנו אנה פניה יפנו

C     G           F               Em 

 אנה תלכי מרים מסתובבת בעולם

F    Gm   Am 

 אן תלכי מרים
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 נינט טייב  -היא יודעת  
 ועילי בוטנרנינט טייב : מילים ולחן

 

Dm 

 

      Dm                       Dm/Bb 

  היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה

                    Dm/B 

  אנשים רק מתערבים לה

                    Dm/Bb 

  מה ללבוש, מה לאכול

                     Dm 

  מה נכון, מה לא נכון

 

                       Dm/Bb 

  מלחשים מה הם חושבים לה

                      Dm/B 

  משתפים מה הם רוצים לה

                    Dm/Bb 

  איך אסור, כמה מותר

                        Gm 

  אם אפשר או אי אפשר

 

 Gm/E           Dm - Dm/C - 

  תעשי ותלכי, תלמדי

Dm/Bb   Am  Gm        C         F 

  איך ברגע, ברגע כובשים ת'עולםותראי 

                Bb 

  תצרחי, תשתקי

     Gm  Gm/E 

  רק תבואי, בואי חזרי אלי

 

(Dm  Dm/Bb  Gm  Gm/E)x2 

 

          Dm 

  כן, היא יודעת

               Dm/Bb 

  שהוא תמיד מקשיב לה

                Dm/B 

  שהוא זה שמראה לה

             Dm/Bb                 Dm 

  מראה את האמת, מה לקחת מה לתת

            Dm/Bb          Dm/B 

  ואם אתה שומע אולי אתה יודע

                Dm/Bb    

  איך ממשיכים מכאן

 

 

  

 

 

 

Gm    Gm/E           Dm - Dm/C - 

  תעשי ותלכי, תלמדי         

Dm/Bb   Am  Gm        C         F 

  ותראי איך ברגע, ברגע כובשים ת'עולם

                Bb 

  תצרחי, תשתקי

     Gm  Gm/E 

   רק תבואי, בואי חזרי אלי

 

(Dm  Dm/Bb  Gm  Gm/E)x2 

 

Gm    Gm/E           Dm - Dm/C - 

  תעשי ותלכי, תלמדי         

Dm/Bb   Am  Gm        C         F 

  כובשים ת'עולםותראי איך ברגע, ברגע 

                Bb 

  תצרחי, תשתקי

     Gm  Gm/E 

   רק תבואי, בואי חזרי אלי

 

Gm    Gm/E           Dm - Dm/C - 

  תעשי ותלכי, תלמדי         

Dm/Bb   Am  Gm        C           F 

  עולםעוד ותראי איך ברגע, ברגע כובשים 

                Bb 

  תצרחי, תשתקי

     Gm  Gm/E         Dm - Dm/C - 

   רק תבואי, בואי חזרי אלי

Dm/Bb 

 בואי חזרי אלי    

 

(Dm  Dm/Bb  Gm  Gm/E)x2 

Dm 
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 אריק איינשטיין  -היא יושבה לחלון  
 

Dm 

 היא יושבה לחלון

G                C 

 וסורקה שערה

A 

 בעיניכם היא פרוצה

Dm 

 ובעיני היא ברה

 

Dm 

 מר לי מר,

G                  C 

 ליבי היום עלי רע

A 

 אם רחלה איננה

Dm 

 באני אנה 

 

Dm 

 פה יש לבריות

G                 C 

 והולכות הן רכיל

A 

 אך רחלה לי היא

Dm 

 ואנוכי לרחל

 

   Dm 

 הו... מר לי מר,

G                  C 

 ליבי היום עלי רע

A 

 אם רחלה איננה

Dm 

 אני אנה בא

 

G             F 

 בערב כי אצא

C 

 אל משעול הקמה

G            F 

 ורחל אין עמי

C 

 הנשמהאין עמי 

 

C                   F 

 שיבולים, גבעולים

F                   G 

 לרחלה שאו שלומי

Gm                   F 

 וענו בי אם תאחר

C          Dm 

 ומתי במקומי

 

      Dm 

 היא יושבה לחלון

G                C 

 בסורקה שערה

A 

 בעיניכם היא פרוצה

Dm 

 ובעיני היא ברה
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 כוורת  -היא כל כך יפה  
 

E        B7    F#7         A 

 היא כל כך יפה זה צובט בלב שלך

F#m7   B7   E  G#m 

 אך בכאב עצוב      

C#m  G#m  A     F#7 

 היא לא מבינה שאני רוצה אותה

F#m7  G#m7  C#m  F#m  B7 

 לא אומרת לי כלום          

 

E  B7    F#7         A 

 בגינה תשב עם הטבע להתערבב

F#m7   B7   E  G#m 

 היא והשושנים        

C#m  G#m  A     F#7 

 שתי מילים אולי הגדר מאחורי

F#m7  G#m7  C#m 

 אין לי אומץ מתאים

 

C    D7     G     F 

 כל השבוע חלון פתוח

  Am7 D7      G       B7 

 כוכבים מעל ולב מתמוטט    

E     C#m      E           C#m 

 הייתי נותן לה שק של סנטימנטים

       A      B      C# 

 אך אני מתבייש לתת

 

E        B7    F#7         A 

 זה קורה רבות גם במשפחות טובות

F#m7   B7   E  G#m 

 ילד אוהב אישה      

C#m  G#m  A     F#7 

 היא בסוף תרגיש שאני עומד בכביש

F#m7  G#m7  C#m  F#m  B7 

 ותפנה את ראשה          

 

C    D7     G     F 

 כל השבוע חלון פתוח

  Am7 D7      G       B7 

 כוכבים מעל ולב מתמוטט    

E     C#m      E           C#m 

 הייתי נותן לה שק של סנטימנטים

       A      B      C# 

 אך אני מתבייש לתת

 

E        B7    F#7         A 

 כבר שנה חלפה את הבית היא עזבה

F#m7   B7   E  G#m 

 לאן זאת לא אדע        

C#m  G#m  A     F#7 

 וקשה יותר למלא את החסר

F#m7  G#m7  C#m 

 רק נותרה שושנה

 

C    D7     G     F 

 כל השבוע חלון פתוח

  Am7 D7        G          B7 

 אומרים לא כדאיכוכבים מעל     

E     C#m      E           C#m 

 הייתי נותן לה שק של סנטימנטים

        A      B      C# 

 חיכיתי   יותר   מדי אך
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 ארכדי דוכין  -  היא לא דומה
 

A        C#m F#m     C#m 

 לאף אחת אחרת        היא לא דומה 

Bm                         E 

 לאף אחרת שעוברת ברחוב

A     C#m F#m          C#m 

 כשהיא מדברת           היא משונה

F#m       Bm        E 

 קולה עושה לי משהו קרוב

A        C#m F#m       C#m 

 אני כאן כל הלילה         היא לא רואה

F#m     Bm        E 

 בצד ומסתכל    עומד

A        C#m   F#m       C#m 

 מאוהב     איש

Bm    E    F#m 

 עומד בצד ומסתכל

 

A          G       Bm               A 

 בלילה העיניים עייפות עד אור הבוקר

G          Bm               A 

 השפתיים לוחשות ללא מנוח

Bm             E 

 דומה לאף אחת לא
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 שלמה ארצי  -היא לא יודעת מה עובר עלי  
 שלמה ארצי מילים ולחן:

 

Am7  Am7  Em  Em  Am7  B7+ - B7 -  

 

Em                               C            Em 

  לא יודע כלום   עכשיו אני מרגיש כאילו     

       Am7       D7        G 

  את צעדיי     אני מחישעכשיו 

            C                      Em 

  רואה אותי עובר בחוץ, היא מסתכלת בחלון

         Am7         B7  Em 

  עלי  היא לא יודעת מה עובר

 

             CM7        C        Em 

 ירח חם תלוי בתוך עיניה הכחולות

            Am7     D7        G 

  בוודאי, עכשיו היא עצובה כמוני

            C                        Em 

  אוכלת לבדה ת'תות, היא מוציאה את בגדיי

         Am7         B7  Em 

  עלי  היא לא יודעת מה עובר

 

       C         D7              G 

  מנם אין אהבה שאין לה סוףוווא

         C          B7         Em 

  אבל הסוף הזה נראה לי מקולל

   C       D7          G 

  הולך בין האנשים ברחוב

            C          Am7  B7  Em 

  תגידו לה,  צועק או או או או או או

 

                                C           Em 

  לא הכל אבוד  עכשיו אני ממשיך כאילו

      Am7    D7            G 

  והורס את לילותיי זה זז בבטן

         C 

  אני חושב שהאהבה שלי איתה

      Em 

  זה הדבר הכי חשוב

         Am7         B7  Em 

  היא לא יודעת מה עובר עלי

 

 

 

       C         D7              G 

  מנם אין אהבה שאין לה סוףוווא

         C          B7         Em 

  אבל הסוף הזה נראה לי מקולל

   C       D7          G 

  הולך בין האנשים ברחוב

            C          Am7  B7  Em 

  תגידו לה,  צועק או או או או או או

 

           D7 

 או או או או

           B7           Em 

 או או או או או או או או

          Am7  B7      Em 

 או או או או,        תגידו לה

 

Em  Em  Am7 - B7 -  

 

Em                                      C           Em 

  לא זז מכאן אף פעם, כשהיא נוסעת אני נשאר     

      Am7      D7          G 

  מגעגועיי הולך בעיר ומתפתל

         C                       Em 

  כותב שירים ושר אותם, חוזר לחדר ונגמר

         Am7         B7  Em 

  עלי  היא לא יודעת מה עובר

 

       C         D7              G 

  מנם אין אהבה שאין לה סוףוווא

         C          B7         Em 

  אבל הסוף הזה נראה לי מקולל

   C       D7          G 

  האנשים ברחובהולך בין 

            C          Am7  B7  Em 

   תגידו לה,  צועק או או או או או או

 

 

           D7 

 או או או או

           B7           Em 

 או או או או או או או או

          Am7  B7      Em 

 או או או או,        תגידו לה

 

  

4 
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 גזוז  -  היא לא תדע
 ולחן  : דני סנדרסוןמילים 

 

 F  C  Gפתיחה : 

 

Dm     Em  Am Am/G  D/F# 

 אותה  שאני אוהב  היא לא תדע 

Dm/F  Em     Am   C   G 

 אוהב אותה כל חיי

Dm     Em  Am Am/G  D/F# 

 אותה  שאני אוהב  היא לא תדע 

Dm/F  Em     Am   F    C   G 

 אוהב אותה כל חיי

 

C        G   D/F#    Em 

 בחדרי הקטן יבין קירותי

  F        G   F C   F  C/E  F  G 

 יושב וחושב עליה

C          G  D/F#  Em 

 מאיר כוכב מנצנץ מעלי

F         G        C    Em 

 , שומעתפילתי לבטח שומע

Dm  Em     Am Am/G  D/F# 

 דה        אבו      ו   שקטה  דרכי 

F    C/E  C  G   Am 

 ויום נמצא בחלוםלילה 

Am              C   G 

 שהיא לא תדע

 

Dm     Em  Am Am/G  D/F# 

 אותה  שאני אוהב  היא לא תדע 

Dm/F  Em     Am   C   G 

 אוהב אותה כל חיי

Dm     Em  Am Am/G  D/F# 

 אותה  שאני אוהב  היא לא תדע 

Dm/F  Em     Am   F    C   G 

 אוהב אותה כל חיי

 

C          G      D/F#      Em 

 היא רק תמונה שתלויה על הקיר

  F        G      F C   F  C/E  F  G 

 עיניים חומות גן עדן

C          G    D/F#     Em 

 לי כבר ברור שאותה לא אכיר

F         G     C    Em 

 וליבי שוקע כאבן

Dm  Em      Am Am/G  D/F# 

 אותה     אה      אני רו     כל יום 

F    C/E  C  G   Am 

 חומר ביד חולם בודד

Am                 C   G 

 אך היא לא תדע

 

Dm     Em  Am Am/G  D/F# 

 אותה  שאני אוהב  היא לא תדע 

Dm/F  Em     Am   C   G 

 אוהב אותה כל חיי

Dm     Em  Am Am/G  D/F# 

 אותה  שאני אוהב  היא לא תדע 

Dm/F  Em     Am   F    C   G 

 אותה            אוהב 

Dm     Em  Am Am/G  D/F# 

 אוווושאני  היא לא תדע 

 

 Dm/F  Em  Amמעבר : 

 

Dm     Em  Am Am/G  D/F# 

 אוווושאני  היא לא תדע 

Dm/F  Em     F   G   Am 

 אוהב  אותה כל חיי
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 אתניקס  -  היא לא תשוב
 מילים ולחן: זאב נחמה

 

A   C#m   G   Bm 

A   C#m   G   Bm 

 

A        C#m      G                  Bm 

 בוקר בא יום חדש על מרפסת עץ בהוסטל

        A           C#m  G         Bm 

  באוסטרליה זאת עמליה חברה של גל

           A    C#m  G             Bm 

 שם נשאר לחרוש את שדות    גל מתוסכל בנהלל

 A           C#m   G        Bm 

 העמק הוא יבנה לה בית על ההר

 

            G   D  C            D 

  שוב תזרח השמש   היא לא תשוב 

            G   D  Am  C 

  מעליו  היא לא תשוב 

            G   D  C            D 

  שוב תזרח השמש   היא לא תשוב 

            G   D  C            D         G 

  שוב תזרח השמש מעליו    היא לא תשוב

 

G  D  C  D  G  D  Am  C 

 

   A             C#m         G                      Bm 

 עברה שנה היא לא חזרה פגשה את ג'ימי ג'ונס חבר

                A              C#m        G            Bm 

  דנדי אוהד של גנדי ושל לוחמי חירותשל מה שמו 

              A            C#m  G          Bm 

 גל קיבל מברק פניו  איתו התחתנה בתוך כנסייה 

   A         C#m     G         Bm 

 הלבינו כולם הבינו שהסיפור נגמר

 

            G   D  C            D 

  שוב תזרח השמש   היא לא תשוב 

            G   D  Am  C 

  מעליו  היא לא תשוב 

            G   D  C            D 

  שוב תזרח השמש   היא לא תשוב 

            G   D  C            D         G 

  שוב תזרח השמש מעליו    היא לא תשוב

 

G  D  Em  Bm  C  G  Am  D 

G  D  Em  Bm  C  G  Am  D 

 

  

 

 

 

 

   A              C#m               G                Bm 

 אבל אין                לעמליה ג'ונס עכשיו יש חווה אלפי ראשי בקר

   A         C#m     G      Bm 

 אהבה היא חושבת לחזור לנהלל

       A                C#m     G            Bm 

 חלפוגל מחכה שאולי זה יקרה ארבעים שנה 

           A           C#m       G        Bm 

 בשדות העמק הוא יחכה לה גם בגלגול הבא

 

            G   D  C            D 

  שוב תזרח השמש   היא לא תשוב 

            G   D  Am  C 

  מעליו  היא לא תשוב 

            G   D  C            D 

  השמש שוב תזרח   היא לא תשוב 

            G   D  C            D         G 

  שוב תזרח השמש מעליו    היא לא תשוב

 

G  D  C  D  G  D  Am  C 

 

            G   D  C            D 

  שוב תזרח השמש   היא לא תשוב 

            G   D  Am  C 

  מעליו  היא לא תשוב 

            G   D  C            D 

  שוב תזרח השמש   היא לא תשוב 

            G   D  C            D         G 

  שוב תזרח השמש מעליו    היא לא תשוב

 

G  D  C  D  G  D  Am  C 

G 
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 אפרים שמיר  -  הידעת את הדרך
 

G                                 D  G 

 הידעת את הדרך אל בית אהובתי

G                                D         G 

 בעצמי הסלולה היא או בפרך אכבשנה

G 

 הבהר היא או בעמק

C 

 השימשית היא או מעוננת

Em D    G         C 

 אחפש אמשיך ללכת

Am       G 

 שאמצאנה עד

G 

 הבהר היא או בעמק

C 

 השימשית היא או מעוננת

Em D    G         C 

 אחפש אמשיך ללכת

Am       G 

 שאמצאנה עד

 

G                                 D  G 

 הידעת את הדרך אל לב אהובתי

G                                     D           G 

 ינחתמי התישעה אל -הן עימי רק זמר ופרח 

G 

 זהבי צרור בתפוח

C 

 ובשמי נישאים ברוח

Em D    G         C 

 לה מה אומר ומה אתן

Am       G 

 כשאמצאנה

G 

 זהבי צרור בתפוח

C 

 ובשמי נישאים ברוח

Em D    G         C 

 לה מה אומר ומה אתן

Am       G 

 כשאמצאנה

 

G                                     D  G    

 חמקה לה על ידי מכרמל ירדה לה איילת

G                                    D  G      

 איילת הן רק היא אהובתי את ואכיר מיד

G 

 היא בהר והיא בעמק

C 

 היא שימשית והיא מעוננת

Em D         G         C 

 עוד אצא ואלך אחריה כל

Am       G 

 אז גם אמצאנה

G 

 זהבה צרור בתפוח

C 

 ברוח ובשמיה  עפים

Em      D    G         C 

 כל עוד אצא ואלך אחריה

Am         G 

 אז גם אמצאנה

 

G 

 לבבי יוצא אליה

C 

 בעיקבותיה ומושכני

Em D    G         C 

 הבה אצא ואלך אחריה

Am       G 

 אז גם אמצאנה

Am       G 

 אז גם אמצאנה

Am       G 

 אז גם אמצאנה

 

     

 



 526עמוד 

 

 בועז שרעבי  -היה חזק  
 מילים : חמוטל בן זאב ובועז שרעבי   לחן : בועז שרעבי

 

 Am  Dm  E  Amפתיחה : 

            Am  Dm  E  Am 

 

           Am              Dm 

 דברים קטנים דברים פשוטים

  E                         Am 

 וקצת הפתעות באמצע הדרך

           Am  A      Dm 

 ומשתנים זמנים חולפים 

     E               Am 

 אתמול אתה היית מלך

 

      Am       Dm 

 ו הציפיותפרחלאן 

    E                    Am 

 ואיך נשארת בלי תשובה

             Am  A      Dm 

 לעשות ספקת      עוד לא ה

   E                   Am 

 ומה נשאר מכל האהבה

 

        Dm               Am 

 היה חזק אל תישבר הכל תלוי בך חבר

        E                          Am          A7 

 היה חזק ותתגבר אל תיתן לעצבות בך לפגוע

        Dm               Am 

 היה חזק אל תישבר הכל תלוי בך חבר

        E                          Dm       E  Am 

 היה חזק ותתגבר אל תיתן לעצבות בך לפגוע

 

 Am  Dm  E  Amמעבר : 

           Am  Dm  E  Am 

 

         Am           Dm 

 קשה לראות אך לפעמים

         E                Am 

 ר באמצע הסיפורסגגלגל נ

             Am   A           Dm 

 ח לגופך יותר למשוךוככבר ואין 

     E                      Am 

 לך אסוראבל לוותר  יכולת

 

        Dm               Am 

 היה חזק אל תישבר חברהכל תלוי בך 

        E                          Am          A7 

 היה חזק ותתגבר אל תיתן לעצבות בך לפגוע

        Dm               Am 

 היה חזק אל תישבר הכל תלוי בך חבר

        E                          Dm       E  Am 

 ותתגברהיה חזק  אל תיתן לעצבות בך לפגוע

 

Dm                       Am 

 חואסוף את כל הכ המסקנה חבר

  E                               Am          A7 

 קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר

Dm                       Am 

 למרות הכל אתה מבין שזו הדרך

       E              Dm   E     A7 

 היה חזק חבר היה חזק

 

        Dm               Am 

 היה חזק אל תישבר הכל תלוי בך חבר

        E                          Am          A7 

 היה חזק ותתגבר אל תיתן לעצבות בך לפגוע

        Dm               Am 

 היה חזק אל תישבר הכל תלוי בך חבר

        E                          Dm       E  Am 

 היה חזק ותתגבר אל תיתן לעצבות בך לפגוע

 

 Dm  Am  E  Am  A7מעבר : 

           Dm  Am  E  Dm  E  Am 

 

        Dm               Am 

 היה חזק אל תישבר הכל תלוי בך חבר

        E                          Am          A7 

 היה חזק ותתגבר אל תיתן לעצבות בך לפגוע

        Dm               Am 

 היה חזק אל תישבר הכל תלוי בך חבר

        E                          Dm       E  Am 

 היה חזק ותתגבר אל תיתן לעצבות בך לפגוע

 

 Dm  Am  E  Am  A7סיום : 

          Dm  Am  E  Dm  E  Am 

 

  



 527עמוד 

 

 דודו טסה  -  היה לי חבר היה לי אח
 

G                C 

 במקום שאליו אני הולך

G                 C 

 היו רבים כבר לפני

G                  Bm 

 השאירו שביל השאירו עץ

     E          Am 

 השאירו אבן לרגלי

D        Em 

 ומה אני אשאיר אחרי

          A7   Bm    Em 

 האם אשאיר איזה   דבר

 

C                Em 

 איני רואה את צעדי

          C       B7 

 צעדי את איני רואה

Am       B7   Em 

 ומי יראה אותם מחר

 

Am           G 

 היה לי חבר היה לי אח

B7           Em 

 הושט לי יד כשאקרא

Am           G 

 היה לי חבר היה לי אח

B7           Em 

 הושט לי יד בעת צרה

        C  Am   B7 

 אחיך אל תשכח אני

Em           B7   Em 

 היה לי חבר היה לי אח

 

G                C 

 במקום שאליו אני הולך

G          C 

 היו נשים היו גברים

G                Bm 

 ואהבה גדולה היתה

E          Am 

 האם אני אמצא אותה

D             Em 

 הם לא השאירו לי דבר

       A7     Bm    Em 

 לא אנחות וגם לא פרחים

 

C                Em 

 הם לא השאירו לי דבר

          C       B7 

 הם לא השאירו לי דבר

Am          B7 Em 

 מלבד אחים וחברים

 

Am           G 

 היה לי חבר היה לי אח

B7           Em 

 הושט לי יד כשאקרא

Am           G 

 היה לי חבר היה לי אח

B7           Em 

 הושט לי יד בעת צרה

        C  Am   B7 

 אני אחיך אל תשכח

Em           B7   Em 

 אח היה לי חבר היה לי

 

C                Em 

 איני רואה את צעדי

          C       B7 

 צעדי את איני רואה

Am       B7   Em 

 ומי יראה אותם מחר

 

C                Em 

 ת צעדיאיני רואה א

          C       B7 

 צעדי את איני רואה

Am       B7   Em 

 ומי יראה אותם מחר

 

Am           G 

 היה לי חבר היה לי אח

B7           Em 

 הושט לי יד כשאקרא

Am           G 

 היה לי חבר היה לי אח

B7           Em 

 הושט לי יד בעת צרה

        C  Am   B7 

 תשכחאני אחיך אל 

Em           B7   Em 

 היה לי חבר היה לי אח

 



 528עמוד 

 

 אהוד בנאי  -היום  
 

 Gmפתיחה : 

 

Gm   D                      Gm 

 היום נעשה משהו בלתי נשכח

Bb           F           Eb      D 

 שמחה מבורך שישאיר זיכרון של

Gm   D                      Gm 

 ראשךלטף את להיום אשלח יד 

Bb     F        Eb   D     Gm 

 היום אגרום לך סוף סוף לחייך

 

Gm   D                      Gm 

 אגרש את העצב מעינייך היום

Bb           F           Eb      D 

 אעשה את היום למאושר בחייך

Gm   D                      Gm 

 שמעת היום תשמעי מה שעוד לא

Bb             F       Eb  D    Gm 

 אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט

Bb  F  Eb  D  Gm 

 היום

 

Gm   D                 Gm 

 אבשל לך משהו טעים       

Bb           F       Eb      D 

 שיהיה לך נעים אעשה את הכל

Gm  D                         Gm 

 לא תמיד אני מראה אהבה     נכון

Bb          F    Eb   D     Gm 

 הקירבה אבל היום אני מבקש את

Bb  F  Eb  D  Gm 

 היום

 

 Gm  D  Gmמעבר : 

          Bb  F  Eb  D 

          Gm  D  Gm 

          Bb  F  Eb  D   Gm 

          Bb  F  Eb  D   Gm 

 

Gm  F   Eb D  Gm  F   Eb D 

 

Gm   F   Eb D  Gm  F   Eb D 

 לא דיברנו שנינו    כל כך הרבה זמן

Gm  F   Eb D    Gm  F   Eb D 

 מעלינו  על כל מה שעובר

Gm   D                Gm 

 היום נצא לסיבוב בשכונה

Bb             F       Eb  D    Gm 

 נשב קצת ביחד על ספסל בגינה

Bb  F  Eb  D  Gm 

 היום

 

Gm   D                      Gm 

 נשכחבלתי  היום נעשה משהו

Bb           F           Eb      D 

 שישאיר זיכרון של שמחה מבורך

Gm   D                      Gm 

 היום אשלח יד ללטף את ראשך

Bb     F        Eb   D     Gm 

 אגרום לך סוף סוף לחייך היום

Bb  F  Eb  D  Gm 

 היום

Bb  F  Eb  D  Gm 

 היום

Bb  F  Eb  D  Gm 

 היום

 

     



 529עמוד 

 

 שיבי קלר  -  היושבת בגנים
 שיבי קלר¨מילים : שיר השירים ושיבי קלר   לחן 

 

Em               C     D     Em 

 היושבת בגנים חברים מקשיבים 

Em           C              D     Em 

 חברים מקשיבים לקולך השמיעיני 

Em             C    D         Em 

 קול דודי דופק  פתחי לי אחותי 

Em            C            D      Em 

 פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי 

 

Em     C          D    Em C            D 

 שראשי נמלא  טל     קווצותי רסיסי לילה 

Em     C       D    Em   C               D 

 נה  פשטתי את  כותנתי   איככה אלבש   

 

Em   C            D 

 אבא טוב הגיע הזמן 

Em   C            D 

 שתאיר את האור על כל העולם

Em   C            D 

 רחם על עצמך על ילדיך

Em   C            D 

 שלח לנו משיח צדקך

 



 530עמוד 

 

 בנזין  -היי היי  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 E  E4  Eפתיחה : 

 

B 

 מדוקדק בשטחבסיור 

        E 

 לא נמצא פירור וחיפשתי נתח

          B 

 או רק פלח מפרי אסור

          E 

 פוריאם אין מתח אז אין ס

    A 

 בעיתוי מפוקפק לקטע

    E 

 חבורה עברה ואחת לפתע

        B 

 הסתכלה בי קצת מוזרה

     A          B    A    B     A 

 מה היא אמרה?                     הסתכלתי בחזרה

 

B              E 

 היי היי היי היי היי היי

B              E 

 היי היי היי היי היי היי

 

         B 

 היא ניגשה והושיטה פרח

       E 

 התקרבה אלי ואני כמו קרח

        B 

 לא הצלחתי למצוא מילה

          A               B 

 ומלמלהוהיא עמדה שם 

C#m 

 לא זכרתי משפט מפתח

   B 

 כשצריך לזכור אז אני שוכח

     C#m 

 זה קורה לי כמעט תמיד

        A              B 

 מה יכולתי כבר להגיד

 

B              E 

 היי היי היי היי היי היי

B              E 

 היי היי היי היי היי היי

 

 A  B  A  B  A  Bמעבר : 

 

B 

 מדוקדק בשטחבסיור 

        E 

 לא נמצא פירור וחיפשתי נתח

          B 

 או רק פלח מפרי אסור

          E 

 פוריאם אין מתח אז אין ס

       A 

 בסריקה שגרתית חוזרת

        E 

 לא ראיתי שום חבורה עוברת

     B 

 אז הלכתי בלב שבור

       A                     B    A    B 

 עוד לא ברורמה קרה שם 

 

B              E 

 היי היי היי היי היי היי

B              E 

 היי היי היי היי היי היי

 

A  B  A  B  A  B 

A  B  A  B  A  B 

A  B  A  B  A 

  



 531עמוד 

 

 כנסיית השכל  -היינו עושים אהבה  
 

Am     Em 

 הייתה אחת

Am        Em 

 שידעה לעשות קסמים

Am       Em 

 להגיד מילים דעהשי

Am                   Em 

 שצבעו את השמש בדם

 

        C 

 אני זוכר בלילות של ירח מלא

        F 

 לא במקרה היית באה אליי

       C 

 מסוממת מטורפת בלי הכרה

            F 

 היינו נופלים לרצפה נוזלים מהתקרה

   C                 G 

 היינו עושים אהבה

Am       Em 

 אהבה

 

Am     Em 

 היה לנו טוב

Am    Em 

 היה לנו רע

Am    Em 

 היינו ביחד

Am           Em 

 לא השארנו ברירה

 

        C 

 אני זוכר בלילות של ירח מלא

        F 

 לא במקרה היית באה אליי

       C 

 מסוממת מטורפת בלי הכרה

            F 

 היינו נופלים לרצפה נוזלים מהתקרה

   C                 G  Am       Em 

 היינו עושים אהבה

 

     



 532עמוד 

 

 עידית חכמוביץ' , מתי כספי  -הייתי אומרת  
 

E5+  Am         F7+ 

 הייתי   אומרת לו: בוא     

Am         Dm6 

 הייתי אומרת לו: לך

E7            A7 

 הייתי נותנת סימן בליבו

   Dm   A7 

 אבל איך    

 

Dm          EΦ 

 הייתי אומרת לו: די

Dm             EΦ 

 הייתי אומרת לו: עוד

     A7             F         E 

 וכל שתיקותיו צועקות בידי

    Am     G 

 עד מאוד   

 

C             F7+ 

 הייתי אומרת לו: הן

C            A 

 הייתי אומרת לו: לא

A           D 

 בשתיהן עיני, איך גווע האור

  Am  G 

 ל צ י ל ו 

 

C             F7+ 

 הייתי אומרת לו: בוא

C            Dm6 

 הייתי אומרת לו: לך  

Am Am7    F   E7 

 הייתי תכולה ויפה בגבו

Am     E5+ 

 ההולך



 533עמוד 

 

 שרית חדד  -הייתי בגן עדן  
 

 F#m   / E    /A  Bm  C#  C#7פתיחה : 

            F#m   / E    /A  Bm  C#  C#7 

 

F#m                  E 

 ולי קראת פרח ועיניים

A    C°7    C#   C#7 

 אני זוכרת הייתי נשמה

F#m                      E 

 רק אתך מעל ריחפתי בשמיים

Bm            C°7    C#   C#7 

 נפלתי לבד לאדמה פתאום

 

     F#m 

 לא נותר דבר מלבד הגעגוע

        Bm          D            C# 

 שבוע הזמן עובר לאט לאט שעה

     F#m 

 כבר שנה כמעט והעולם רגוע

        Bm          D            C# 

 ורק קולי זועק עכשיו תגיד מדוע

 

Bm        E       A          D 

 בגן עדן ועכשיו הלב פצוע הייתי

Bm            G#m7-5  C# D    E 

 ע ו ד י ו   ישן  ךכל כ וזה סיפור

 

F#m                  E 

 ולי קראת פרח ועיניים

A   C°7    C#   C#7 

 אני זוכרת הייתי נשמה

F#m                      E 

 רק אתך מעל ריחפתי בשמיים

Bm            C°7    C#   C#7 

 נפלתי לבד לאדמה פתאום

 

 F#mמעבר : 

 

     F#m 

 קבועהחיים זרמו הכל היה 

        Bm          D            C# 

 איך שרנו אז בשני קולות בלי זעזוע

     F#m 

 לילות של צחוק ושעשוע והיו

        Bm          D            C# 

 אבל עכשיו יש בקולי מיתר קרוע

 

Bm        E       A          D 

 בגן עדן ועכשיו הלב פצוע הייתי

Bm            G#m7-5  C# D    E 

 ע ו ד י ו   ישן  ךכל וזה סיפור כ

 

F#m                  E 

 ולי קראת פרח ועיניים

A   C°7    C#   C#7 

 אני זוכרת הייתי נשמה

F#m                      E 

 רק אתך מעל ריחפתי בשמיים

Bm            C°7    C#   C#7 

 נפלתי לבד לאדמה פתאום

 

 F#m   / E    /A  Bm  C#  C#7פתיחה : 

            F#m   / E    /A  Bm  C#  C#7 

            D7 

 

Gm                   F 

 ולי קראת פרח ועיניים

Bb   E°7    D   D7 

 אני זוכרת הייתי נשמה

Gm                   F 

 רק אתך מעל ריחפתי בשמיים

Cm            E°7    D   D7 

 לאדמהנפלתי לבד  פתאום

 

      
 

     

 
 

   



 534עמוד 

 

 להקת הנח"ל  -  הייתי נער
 מילים: דוד עתיד   לחן: יאיר רוזנבלום

 

(Dm Dm Dm   Bb A7)x2 

 

Dm                       Bb  A7 

  היעדים מטוהרים והרוסים 

  Dm                                Gm   C 

  שלגים על החרמון מול שמש נמסים

 F       Gm  A7        Dm 

  אים על הרמה - ובעיירת רפ

 F             Gm   A7       Dm 

 חמור בודד תועה כבטרם מלחמה

 G  ][ 

  שב למשלטיו הישנים הקיץ

      Dm   Gm            A7 

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים

 

(Dm  Dm  Bb  A7)x2 

 

Dm   Gm     C7           F 

 היה לי נער ,נער מאוהבהיה לי  

Dm             Em            A7 

  צלולות היו עיניו ,צלול היה קולו     

 Dm Gm        C7              F 

  הקרב נדם ושוב קרב הוא אל השער

   Bb7     Gm     A7  Dm 

  אך הילוכו כבד וחתומות פניו

 

(Dm Dm Dm   Bb A7)x2 

 

Dm                         Bb  A7 

  הוילונות הוסרו והנייר גורד

Dm                            Gm  C 

  פקיד העירייה נעל את המקלט

    F            Gm    A7      Dm 

  סות ומעלות - שלוחות הדשא מטפ

 F            Gm  A7      Dm 

 קות התעלות - ירוק טרי על צל

 G ][ 

 הרימונים חזרו לשוק לדוכנים

      Dm   Gm            A7 

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים

 

(Dm  Dm  Bb  A7)x2 

 

 

 

 

 Dm   Gm      C7           F 

  מדי בשערע ,נערה ,בשער   עמדי 

Dm             Em      A7 

  אני חוזר אלייך בדרכי עפר      

Dm Gm    C7          F 

  רנער, נערה, הייתי נע הייתי 

  Bb7        Gm        A7  Dm 

 פה - עכשיו חייכי אלי מוכרת וי

 

(Dm Dm Dm   Bb A7)x2 

 

Dm                       Bb  A7 

 גילחנו הזקן קיפלנו המדים

Dm                                 Gm   C 

  שתקנו סביב ספלי קפה עם ידידים

 F          Gm     A7        Dm 

  העניינים שבים אט אט למסלולם

    F            Gm     A7      Dm 

 לומדים לא להזכיר את אלה שאינם

    G ][ 

 לומדים לחזור להרגלים הישנים

      Dm   Gm            A7 

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים

 

(Dm  Dm  Bb  A7)x2 

 

Dm   Gm     C7           F 

 ...היה לי נער ,נער מאוהבהיה לי  

 

(Dm Dm Dm   Bb A7)x2 

 

    Dm                             Bb  A7 

  שוב החשמל בוהק בלילה ברחובות

  Dm                               Gm   C 

  שלטי האור מוכרים פלאפל ותקוות

    F              Gm    A7      Dm 

  בירידיםנות  - על מדרכות בין שולח

 F           Gm    A7       Dm 

 לט על המדים - המיני שב להשת

    G ][ 

 על גל האתר צועדים הפזמונים

      Dm   Gm            A7 

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים

 

(Dm  Dm  Bb  A7)x2 

 

Dm   Gm      C7           F 

 ...מדי בשערע ,נערה ,בשער   עמדי 

  

(Dm Dm Dm   Bb A7 )x 16 
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 שוטי הנבואה  -הייתי מניאק  
 

 C    Dm    C    Dmפתיחה : 

            C    Dm    C    Dm 

 

        C            Dm 

 הייתי מניאק ולא ידעתי

        C            Dm 

 שאני מניאק עד שהבנתי

        C       Bb      Am 

 לטוב שמתאים לי להתחבר

        C       Bb      Am 

 שעדיף מלשנוא זה לאהוב

        C       Bb      Am 

 שכל איש ואישה שברחוב

   Fm     G      C 

 הבאהב רוצים לחיות

 

            C             Dm 

 לא אין אידיליה גם בסיציליה

       C         Dm 

 וגם ביפו יש בעיות

    C      Bb       Am 

 כדי לחיות ואנחנו נולדנו

    C      Bb       Am 

 החיים מלאים משמעויות

      C             Bb     Am 

 משמעות של החיים שלךת'ו

  Fm    G      C 

 בעצמך אתה תשמע



 536עמוד 

 

 דניאל סלומון  -  הייתכן
 מילים ולחן : דניאל סלומון

 

  E                     G#m 

 מסובב ת'ראש אל הכיוון הלא נכון

  F#m             D          F#m 

 נתפס לי הצוואר בפעם המיליון

  E                         G#m 

 פתאום אנו תקועים כשמבטי במבטך

F#m 

 עכשיו כשאת כבר כאן

D            F#m 

 לאן בדיוק אלך

 

   C#m           G#m 

 אז מה מה כבר אעשה

           D 

 אהבה כמוך לא מתאפשרת

         F#m 

 זה מה שאני רוצה

   C#m             G#m 

 אז מה מה כבר אעשה

           D 

 אהבה כמוך רק מייסרת

   F#m 

 אהבה על הקצה

 

A          F#m 

 את כל כך יפה

  C#m 

 הייתכן

    Em              Bm 

 שאהבת אותי כבר פעם

Bm           Dm 

 עשית אותי מסכן

A          F#m 

 את כל כך יפה

  C#m 

 הייתכן

 Em          Bm 

 שהיינו כבר ביחד

Bm     Dm 

 בגלגול קודם

 

E                   G#m 

 מסובב ת'אוזן ומקשיב לכל מילה

F#m             D          F#m 

 למרות שאת שותקת זה נשמע כמו צעקה

E                           G#m 

 שם את כף ידך כל כך עמוק בכך ידי

F#m             D             F#m 

 תהיי יותר שלי -תהיי פחות שלו 

 

  C#m             G#m 

 אז מה מה כבר אעשה

           D 

 אהבה כמוך לא מדברת

         F#m 

 זה מה שאני רוצה

   C#m             G#m 

 אז מה מה כבר אעשה

           D 

 אהבה כמוך תמיד נגמרת

   F#m 

 הקצהאהבה על 

A          F#m 

 את כל כך יפה

  C#m 

 הייתכן

    Em              Bm 

 שאהבת אותי כבר פעם

Bm           Dm 

 עשית אותי מסכן

A          F#m 

 את כל כך יפה

  C#m 

 הייתכן

 Em          Bm 

 שהיינו כבר ביחד

Bm     Dm 

 בגלגול קודם

 

C           Am 

 את כל כך יפה

    Em 

 הייתכן

     Gm              Dm 

 שאהבת אותי כבר פעם

Dm            Fm 

 עשית אותי מסכן

C           Am 

 את כל כך יפה

Em 

 הייתכן

     Gm     Dm 

 שהיינו כבר ביחד

Dm      Fm     C 

 בגלגול קודם

 



 537עמוד 

 

 תיסלם  -הילד שבי  
 מילים : רחל שפירא   לחן : יזהר אשדות

 

 A  A4  A  A2פתיחה : 

            A  A4  A  A2 

 

A  A4   A     A2    A 

 מסתכל בגבי הילד שבי   

A4     A     A2  Em   G 

 ולרגע נגדי לרגע איתי

G      A    A4    A    A2 

 הילד שבי

 

A  A4   A          A2      A 

 כבר כמעט מחונך הילד שבי    

A4      A     A2      Em       G 

 להיות מגוחך פוחד במיוחד

G        A   A4   A   E7 

 עד כדי כך

 

F#m   D/F#  F#m6       B7      Em 

 לא תמיד מסוגל להעיז     רוצה           

  C/E   Em6        A7     Dm 

 מה שלא מקובל להגיד    חושש

Bb      F       C 

 ואם תעמדי לצידי

Dm      Bb    F      C 

 עגיאם תביני ולא תל      

Dm    Bb    F         C      A   A4   A   A2 

 קבלי את הילד שבי אם תכירי   

A   A4   A   A2 

 שבי

 

A  A4   A     A2    A 

 מסתכל בגבי הילד שבי   

A4       A     A2    Em   G 

 ברחוב הצדדי עוקב אחרי

G           A   A4   A     A2 

 זה הילד שבי

 

A    A4       A       A2      A 

 במגרש הפרטי בורא לו עולם     

A4          A       A2    Em      G 

 המשחק אמיתי כשהוא משחק

G       A   A4   A   E7 

 אל תצחקי

 

F#m   D/F#  F#m6       B7      Em 

 לאישור   מצפה      שבי   הילד            

  C/E    Em6        A7     Dm 

 מה שאסוראל גם  לפעמיםנמשך 

Bb            F       C 

 תעמדי לצידיאת ואם 

Dm      Bb    F      C 

 אם תביני ולא תלעגי      

Dm    Bb    F         C      A   A4   A   A2 

 קבלי את הילד שבי אם תכירי   

 

Dm      Bb       F       C 

 להיות בעדי אם תסכימי     

Dm      Bb    F      C 

 אם תביני ולא תלעגי      

Dm    Bb    F         C      Dm 

 קבלי את הילד שבי אם תכירי   

 

 Dm  Bb  F  Cמעבר : 

           Dm  Bb  F  C 

           Dm  Bb  F  C 

           Dm  Bb  F  C 

 

Dm      Bb       F       C 

 להיות בעדי אם תסכימי     

Dm      Bb    F      C 

 אם תביני ולא תלעגי      

Dm    Bb      F       C     A   A4   A   A2 

 קבלי את הילד שבי אם תכירי   

A            A4   A   A2 

 הילד שבי

A            A4   A   A2 

 הילד שבי

A           

 הילד שבי

  



 538עמוד 

 

 הכבש הששה עשר  -  הילדה הכי יפה בגן
 לחן : יוני רכטרמילים : יהונתן גפן   

 

 Gmaj7  Gmaj7פתיחה : 

            F#m7  F#m7 

            Fdim  Em7  A7 

 

Gmaj7 

 הילדה הכי יפה בגן

F#m7 

 יש לה עיניים הכי יפות בגן

Fdim     Em7 A7 

 וצמה הכי  יפה בגן        

D#dim           B7 

 ופה הכי יפה בגן           

Em7     A13       A7 

 שמביטים בה יותר וכמה

F#m7       B7 

 רואים שאין מה לדבר

Em           A7       D         D/A  D/G# 

 והיא הילדה הכי יפה יפה בגן

  Gm7              C13   C7 

 כשהיא מחייכת גם אני מחייכת

   Fm7              Bb7  Bb7+5 

 וכשהיא עצובה אני לא מבינה

        Eb            C7/E  C7 

 איך אפשר להיות עצובה

 Fm7               Bb7 

 כשאת הילדה הכי יפה בגן

 

 Bb  C  D  Eb  Fמעבר בס: 

 

Gmaj7 

 הילדה הכי יפה בגן

F#m7 

 יש לה עיניים הכי יפות בגן

Fdim     Em7 A7 

 וצמה הכי  יפה בגן        

D#dim           B7 

 ופה הכי יפה בגן           

Em7     A13       A7 

 וכמה שמביטים בה יותר

F#m7       B7 

 רואים שאין מה לדבר

Em           A7       D         D/A  D/G# 

 והיא הילדה הכי יפה יפה בגן

  Gm7              C13   C7 

 כשהיא מחייכת גם אני מחייכת

   Fm7              Bb7  Bb7+5 

 וכשהיא עצובה אני לא מבינה

        Eb            C7/E  C7 

 איך אפשר להיות עצובה

 Fm7               Bb7 

 כשאת הילדה הכי יפה בגן
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 אביב גפן  -הילדים  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 D2  C#Ø  F#7  Bm  Bm/Aפתיחה : 

            G  D/F#  Em  C#Ø  F#7 

 

   D2   C#Ø  F#7  Bm   Bm/A 

 בגינה     הילדים ישנים

       G    D/F# 

 הם רבים צועקים

Em              C#Ø   F#7 

 אבל תמיד משלימים

 

   D2   C#Ø  F#7  Bm   Bm/A 

 בגינה     הילדים ישנים

         G         D/F# 

 בלי ריבים בלי קללות

Em                  C#Ø   F#7   Bm 

 בלי רובים ובלי קסדות

 

D          D2/F#         G6     A6 

 ואתה ישן עכשיו בתוך אוהל מבוהל

D          D2/F#       G6        A6 

 רק רציתי שתדע אני אהבתי רק אותך

 

   D2     C#Ø  F#7  Bm   Bm/A 

 אתה    זה    הילדים זה אני

       G    D/F# 

 יש חיוך יש גינה

          Em     C#Ø   F#7    Bm 

 יש גם מקום לאהבה

 

D          D2/F#         G6     A6 

 ואתה ישן עכשיו בתוך אוהל מבוהל

D          D2/F#       G6        A6 

 רק רציתי שתדע אני אהבתי רק אותך

 

 D2  C#Ø  F#7  Bm  Bm/Aמעבר : 

           G  D/F#  Em  C#Ø   F#7  Bm  G  A 

 

D5        D5/F#         G5     A5 

 עכשיו בתוך אוהל מבוהלואתה ישן 

D5        D5/F#        G5        A5   A#5 

 רק רציתי שתדע אני אהבתי רק אותך

D#5      D#5/G       G#5   A#5 

 ואתה ישן עכשיו בתוך אוהל מבוהל

D#5     D#5/G     G#5         A#5     D# 

 הילדים  רק רציתי שתדע אני אהבתי רק אותך

 

 



 540עמוד 

 

 שוטי הנבואה  -  הילדים קופצים
 טל   לחן : רואי לוי-מילים : רואי לוי ואבי פואנקינוס

 

 Am  Em  Am  Emפתיחה : 

            Am  Em  Dm  C 

 

Am             Em 

 כל הילדים קופצים רוקדים

Am             Em 

 כל הילדים קופצים רוקדים

Am             Em 

 כל הילדים קופצים רוקדים

Dm                      C 

 גבוה לשמיים מרימים את הידיים

 

Am                     Em 

 על המותניים לשים את הידיים

Am                     Em 

 על הכתפיים לשים את הידיים

Am                        Em 

 על הראש לשים את הידיים

    Dm 

 ולספור אחת שתיים שלוש

 

 ...כל הילדים קופצים רוקדים

 

Am             Em 

 שבט יהודה בשנת אלפיים

Am           Em 

 הרוח מנשבת על המים

Am          Em 

 בוא נעלה לירושלים

Dm                   C 

 גבוה לשמיים ונרים את הידיים

 

 ...כל הילדים קופצים רוקדים

 

A5 

 כמו אנשים יפים כמו קופים כמו קופים

  ם את הידייםשמרימי כמו מלאכים מעופפים

G5 

 גבוה לשמיים

Am         Em        Am   Em 

 כמו אנשים יפים כמו קופים כמו קופים

Am             Em 

 כמו מלאכים מעופפים

       Dm                  C 

 גבוה לשמיים שמרימים את הידיים

 

Am                    Em 

 הגוף רוקד לבד עכשיו הנשמה פרחה

Am                             Em 

 חסר לא ראית מה נמצא ומה כי עוד לא שמת לב עוד

Am           Em 

 לו ברכות  היום עובר ומתחלף

Dm                C 

 שם בקסם הילדות ואתה עדיין

Am                    Em 

 משתוללים רוקדים הילדים קופצים

Am                      Em 

 כי הם בתוך האור אים שחורהם לא רו

Am                Em 

 לצאת לתכלת הגדול כדי לראות בהיר צריך

        Dm              C 

 ותראה את כל הטוב אל תעצום עיניים

 

    Am                 Em 

 משתוללים רוקדים הילדים קופצים

    Am                 Em 

 משתוללים רוקדים הילדים קופצים

    Am                 Em 

 משתוללים רוקדים הילדים קופצים

Dm                      C 

 גבוה לשמיים מרימים את הידיים

 

Am             Em 

 כל הילדים קופצים רוקדים

Am             Em 

 כל הילדים קופצים רוקדים

Am             Em 

 כל הילדים קופצים רוקדים

Dm                      C 

 גבוה לשמיים מרימים את הידיים

  



 541עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -הימים הארוכים העצובים  
 

C                     C7 

 איך הזמן שוב מזדחל לו כמו צב

F                     Fm 

 איך הלילה שוב יורד לאט לאט

C          Am7 Dm7        G 

 הגגאיך הגשם שוב דופק לו על 

C7                 A7 

 לא אכפת שוב להיות לבד, לבד

 

        Dm7           G7      C    A7 

 כן, הם שוב חוזרים אלינו הימים

   Dm      G7        C     C7 

 הימים הארוכים העצובים

           F          G7     Em 

 שוב אשכב לבד בוהה בעננים

   A7 Dm  A7   Dm 

 חזרה ימים טובים.בואו 

 

C                     C7 

 השמים מתכסים בים צבעים

F                     Fm 

 והשמש מציירת עיגולים

C          Am7 Dm7  G 

 העיניים מאירות כמו פנסים

C7              A7 

 מישהו בחוץ דורך על העלים

 

        Dm7           G7      C    A7 

 חוזרים אלינו הימיםכן, הם שוב 

   Dm      G7        C     C7 

 הימים הארוכים העצובים

           F          G7     Em 

 שוב אשכב לבד בוהה בעננים

   A7 Dm  A7   Dm 

 בואו חזרה ימים טובים

 

C                     C7 

 שוב עולים צפים אותם הסיפורים

F                           Fm 

 ששמעתי כשהייתי עוד קטן

C      Am7 Dm7        G 

 עכביש גדול טווה קורים דקים

C7         A7 

 מישהו שיגרש כבר את התן

 

        Dm7           G7      C    A7 

 כן, הם שוב חוזרים אלינו הימים

   Dm      G7        C     C7 

 הימים הארוכים העצובים

           F          G7     Em 

 שוב אשכב לבד בוהה בעננים

   A7 Dm  A7   Dm 

 בואו חזרה ימים טובים



 542עמוד 

 

 אהוד בנאי  -  הכוכב של מחוז גוש דן
 לחן: עממי   מילים: אהוד בנאי

 

G           C          Am 

 ברחוב קטן במחוז גוש דן

 G     Am 

 בקיץ שעבר

G        C          Am 

 נערה יפה בדרכי חלפה

Am     G       Am 

 ושלחה לי חיוך קצר

 

G                      C 

 מכפות רגליים יחפות

G                       Am 

 עד שיער חום אגוז זוהר

Am                C          G 

 חיזיון מתוק, רק צריך לבדוק

Am     G       Am 

 אם הייתי ישן או ער

 

G                      C 

 עד הסמבטיון מנהר ירקון

G                  Am 

 מגליל עד לראש שטן

G                    C           Am 

 לא תמצא תמה, כמו אותה עלמה

Am              G        Am 

 היא הכוכב של מחוז גוש דן

 

G                C           Am 

 האם אני מביט, בכוכב שביט?

G                Am 

 עומד המוםנשארתי 

G            C           Am 

 אז שאלתי זר, שברחוב עבר

Am         G      Am 

 מי זו היא, הפייה בחום

 

G                      C 

 הוא חייך אלי ואמר לי

G           Am 

 זוהי פרח ארגמן

G            C           Am 

 אבן הספיר, שושנת העיר

Am         G       Am 

 הכוכב של מחוז גוש דן

 

G                      C 

 מנהר ירקון עד הסמבטיון

G                  Am 

 מגליל עד לראש שטן

G                    C           Am 

 לא תמצא תמה, כמו אותה עלמה

Am              G        Am 

 היא הכוכב של מחוז גוש דן

 

Am                   C 

 ין הסימטאותאחפש ב

Am           G 

 בסתר המדרגות

Am          C            G 

 אחרי כוכב חום אגוז זוהר

Am    G    Am 

 שיאיר לי בלילות

 

C                                  G 

 נשמתי שבויה מקטרתי כבויה,

Am                    G 

 עד שהיא תחזור לכאן

Am              C         G 

 עד ששוב יאיר, מעל העיר

Am         G       Am 

 הכוכב של מחוז גוש דן

 

G                      C 

 מנהר ירקון עד הסמבטיון

G                  Am 

 מגליל עד לראש שטן

G                    C           Am 

 לא תמצא תמה, כמו אותה עלמה

Am              G        Am 

 של מחוז גוש דןהיא הכוכב 
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 משינה  -  הכוכבים דולקים על אש קטנה
 מילים ולחן: שלומי ברכה

 

G                            Bm 

 הסיפור שלי הוא קצת מוזר

F                              C 

 על בחורה שלא מזמן הכרתי

G                   Bm     F   C 

 ואותה אני פוגש בבר כל לילה

G     Bm     Dm           C 

 והיא הייתה יפה קצת משונה

          Em    Am              Em    Am 

 וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה

 

 Em  Gm  Dm  Amמעבר : 

           Em  Gm  Dm  Dm 

 

G                     Bm 

 אז יצאנו יחד לבלות

F                            C 

 גלגל ענק לא די להפארק -ללונה

G                   Bm   F   C 

 למיטה הספקנו לעלות בלילה

G     Bm     Dm           C 

 והיא הייתה יפה קצת משונה

          Em    Am              Em    Am 

 וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה

 

 Em  Gm  Dm  Amמעבר : 

           Em  Gm  Dm  Dm 

 

G                            Bm 

 הסיפור שלי הוא קצת מוזר 

F                              C 

 על בחורה שלא מזמן הכרתי

G                  Bm     F   C 

 ואותה אני פוגש בבר כל לילה

G     Bm   Dm        C 

 והיא הייתה מזן מוזר מזן

          Em       Am       Em    Am 

 הכסף היא דרשה במזומןכי את 
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 עברי לידר  -הכוס הכחולה  
 

 Fm  Bbm  Fm  Bbmפתיחה : 

 

Fm 

 יש לי את הכוס הכחולה ערבבתי בה

Bbm 

 מים חצי אלכוהול

Fm 

 לי את הכוס הכחולה ויש

Bbm 

 בלעדיה אני לא יכול

C#                            Fm 

 לפני ילדים במדורה לפני חיילים בצפון

Bbm                            C 

 לפני חברים במיטה אני מפשיט את עצמי

C 

 את הכל ונותן

 

Fm 

 אחרי יש לי את הטעם שלך

Bbm 

 שהפסקתי לחלום

Fm 

 אחרי ויש לי את הריח שלך

Bbm 

 שהפסקתי לנשום

C#                             Fm 

 שאומר מתי שזה טוב ויש לי את הרגש

Bbm                            C 

 לאהוב ויש לי אותי יש לי אותי

 

   Bbm       Fm                 C 

 אל תתחלק, אל תינמס, אל תעזוב

   Bbm       Fm                 C 

 אל תתפתה לאהוב גם אם קשה

Eb           Bbm  C#        

 ורק תנסה להבין שככה קרוב

C           Bbm          C#             

 מתוסכלת ויהיה לה קשה לעזוב המלכה

 

 Fm  Bbm  Fm  Bbmמעבר : 

 

Fm 

 יש לי את הכוס הכחולה ערבבתי בה

Bbm 

 מים חצי אלכוהול

Fm 

 וכמה שהיא מלאה

Bbm                          

 ריקה מהכל היא נראית לי תמיד

C#                                 Fm 

 עכשיו לי אנחנו כאן ממש לידךשאמרו  היו אנשים

      Bbm                   C 

 כולם נעלמו כולם נעלמו לי

C 

 אתה נשארת רק

 

   Bbm       Fm                    C 

 אז את תתחלק, אל תינמס, אל תעזוב

   Bbm       Fm                C 

 וגם אם קשה אל תתפתה לאהוב

Eb           Bbm  C#        

 ורק תנסה להבין שככה קרוב

C           Bbm          C#             

 מתוסכלת ויהיה לה קשה לעזוב המלכה

 

 Fm  Bbm  Fm  Bbmמעבר : 

 

Fm 

 לך תגידי איך נראה

Bbm 

 זה יום מוזר כזה

Fm 

 תגידי איך נראה לך

Bbm        

 עוגת תפוחים וחצי קפה

C#                        Fm 

 אחד לא שלם משנייםוחצי 

Bbm              

 נראה לך, מותקזה תגידי איך 

C               

 אם אני משלם

 

   Bbm       Fm                    C 

 אז את תתחלק, אל תינמס, אל תעזוב

   Bbm       Fm                C 

 וגם אם קשה אל תתפתה לאהוב

Eb           Bbm  C#        

 להבין שככה קרובורק תנסה 

C           Bbm          C#             

 מתוסכלת ויהיה לה קשה לעזוב המלכה
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 קוזינה  -הכח לתת  
 

 Em     G   D    A  פתיחה :  

               Em   Em  G    G    D 

 

D        A              Em 

 מתי הסתכלת מעל החומה

        G G D 

 ואל העתיד

D            A 

 אולי כבר הבנת

               Em 

 אתה לא תמים

             G  G 

 הבט קצת סביב

 

        D              A 

 מה שראית לא משקר

           Em                  G 

 אותה המציאות פחות או יתר

       G      D          A 

 אז שא  מבטך הבט לעתיד

         Em          G 

 ודע שאתה ומי שיעיד

      Em     G    D   A 

 ודע שאמא שם תמיד

 

 Em     G   D    A      מעבר : 

                 Em     G   D    A 

                 Em   Em  G    G    D 

 

D           A                 Em 

 זכרי את היום זכרי את הסתיו

               G   G D 

 עם בוא הגשמים

          A                    Em 

 ואת האתמול עוד יום מסורבל

              G 

 עוד קיץ חמים

G         D               A 

 זכרי שהבטחת זכרי לקיים

                Em                       A 

 זכרי איך הרגשת כשחשת שלך אין

G        D                 A 

 ואיך דאגו לך נתנו לך כתף

                  Em 

 כי זה הוא הכוח

Em        G   G 

 הכח לתת

          Em 

 הכח לתת

 

 Em     G   D    A     מעבר : 

                Em     G   D    A 

                Em     G   D    A 

Em                  G      D 

 

 Em     G   D    A      סיום :  

                Em     G   D    A 

                Em     G   D    A 

Em                  G      D 
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 מאור כהן  -הכי יפה בעולם  
 

C    Dm    F 

 הכי יפה בעולם

C      Dm    F 

 יודעת טוב מכולם

C  Dm   F   Ebmaj7 

 שבלעדיה אני מטומטם

C    Dm    F 

 בעולם הכי יפה

 

Bb       C    Dm         Am 

 חשבתי שאני רואה יותר מידי

Bb  C   

 אולי אשיר לך כך

Dm          Am 

 את שיר הדנדילייט

Dm            G 

 בא דברי אלי אני

 

C    Dm    F 

 הכי יפה בעולם

C         Dm    F 

 כשהיא עומדת מולם

C  Dm   F   Ebmaj7 

 מכאן ששםאני יודע 

C    Dm    F 

 יפה בעולם הכי

 

Bb       C    Dm         Am 

 חשבתי שאני רואה יותר מידי

Bb  C   

 אולי אשיר לך כך

Dm          Am 

 את שיר הדנדילייט

Dm            G 

 בא דברי אלי אני

 

Em       G 

 אני לא מסוגל יותר לראות

Am7 

 שמיים השתקפותב

        D         Dm 

 נייך הכחולותישל ע

Em          G 

 את מביטה אליי מכל פינה

     Am7 

 זו עדשת המצלמה

     D         Dm 

 מביטה לא אלי את
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 אביב גפן  -הכי קרוב לבד  
 

 Dm9      Dm9/C      Dm9      Dm9/Cפתיחה : 

 

Dm9      Dm9/C      Dm9      Dm9/C 

 יודע הכי קרוב לבדעכשיו אני 

Dm9      Dm9/C            Dm9      Dm9/C 

 אם משהו לא אבד בודק עצמי בתוכו

Bbmaj7                     Am7 

 החברים האלו  לקחת הם יודעים

G#dim          Gm      Am 

 וכשצריך לתת פתאום נעלמים

 

Dm9      Dm9/C     Dm9      Dm9/C 

 קרוב לבדעכשיו אני יודע הכי 

Dm9      Dm9/C        Dm9      Dm9/C 

 אותה רק מעניין עמד או לא עמד

G#dim               Gm               Am 

 גם הוא רוצה לישון קצת לחלום על נערה

G#dim        Gm        Am 

 שבאה מהכפר וכך היא נשארה

 

Dm9      Dm9/C      Dm9      Dm9/C 

 קרוב לבד עכשיו אני יודע הכי

Dm9      Dm9/C                 Dm9    Dm9/C 

 ד אחדכמעט כולם בכנסת מטומטמים אח

G#dim         Gm                Am 

 הם לבושים בחליפות תמיד מכופתרים

G#dim          Gm                  Am 

 כדי שאנחנו לא נריח את הסירחון בפנים

 

Dm9      Dm9/C         Dm9      Dm9/C 

 עכשיו אני יודע הכי קרוב לבד

Dm9      Dm9/C          Dm9      Dm9/C 

 פתחתי את הרדיו  שמעתי ת'מצעד

G#dim              Gm        Am 

 הלהקות האלה תמיד הן רק צורחות

G#dim          Gm             Am 

 וכשמקטינים ת'ווליום גם הן נעלמות

 

Dm9      Dm9/C     Dm9      Dm9/C 

 עכשיו אני יודע הכי קרוב לבד

Dm9    Dm9/C    Dm9      Dm9/C 

 עליתי לשכנה לבקש חלב

G#dim              Gm              Am 

 היא חשפה לי את שדייה הוציאה ת'לשון

G#dim          Gm      Am 

 הכי קרוב לבד הלכתי לי לישון

 

 Dm9   Dm9/C   Dm9   Dm9/C   /Ebמעבר : 

 

Em         D9               Em      D9 

 עכשיו אני יודע הכי קרוב לבד

Em                D9               Em      D9 

 פגשתי אמרגן שקרן עשה אותי כוכב

Cmaj7                                     Bm7 

 ועכשיו אני רחוק לי אלפי שנות אור מכם

A#dim          Am                Bm 

 אז תישארו פשוטים זה רק לטובתכם
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 פורטרט  -הכל מבינה  
D     

 כמו שלג היא יורדת

      Dsus4 

 לעומקה של בעיה

C/D                  G    A 

 בוהק והצבע לבן שלה

D     

 נוחתת ברכות כזאת

Dsus4 

 בלי לתת סימן

C/D                           G    A 

 דוחק יודעת שהזמן שלההיא 

 

   D 

 והראש שלה סטנדרטי

    Bm 

 המילים זורמות כמו כלום

     G 

 סינתטיות הדמעות שלה

    A 

 האמת בקול רדום

 

D               

 הכל מבינה

           F# 

 )ואין בעייה )איי איי איי

          G 

 )יעזור )הו הו הו הזמן

                A 

 זה רק בשבילה

 

D     

 הטיפוס שלה אדיוטי

      Dsus4 

 רגיל איזה מישהו

C/D                   

 שלכל סימן בנאלי

G                   A 

 הוא יגמור וגם יתחיל

D         

 את הרגש היא שומרת

     Dsus4 

 מצויירים לסרטים

C/D                   

 היא אף פעם לא שוכחת

G                  A 

 להם צבעיםלהוסיף 

 

   D 

 והראש שלה סטנדרטי

    Bm 

 המילים זורמות כמו כלום

     G 

 סינתטיות הדמעות שלה

    A 

 האמת בקול רדום

 

D               

 הכל מבינה

           F# 

 )ואין בעייה )איי איי איי

          G 

 )יעזור )הו הו הו הזמן

                A 

 זה רק בשבילה
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 אביב גפן  -הכל מתפורר  
 

Gsus4       G 

 לעזאזל הופעות

C          Cmaj7 

 אני שר לעצמי

Am7   Am  D  Dsus4  D 

 מנסה להרגיע אותי

Gsus4          G 

 כשאני רואה אותך

C        Cmaj7 

 אני כבר יודע

Am7             Am    D  Dsus4  D 

 שהגמגום שלי לא בא מהטבע

 

Csus2  Esus2        Ebsus2 

 לעשות הכול מתפורר   ואין מה

Csus2          Esus2           Ebsus2 

 עשרה חודשים דיכאון ועוד לא מתעורר

 

Gsus4       G 

 מסתכל על עצמי

C         Cmaj7 

 איך השתניתי לי

Am7   Am  D         Dsus4  D 

 השמחה נחבאת עמוק בעיני

Gsus4           G 

 על אמצע הגגעומד 

C        Cmaj7 

 ביום של חורף

Am7        Am         D  Dsus4  D 

 ם כדאי או לא כדאיאולא יודע 

 

Csus2  Esus2        Ebsus2 

 לעשות הכול מתפורר   ואין מה

Csus2          Esus2           Ebsus2 

 רה חודשים דיכאון ועוד לא מתעוררעש
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 עמיר בניון  -הכל עד לכאן  
 

F#m  G#m   A  G#m 

 מות  דו   מ  נות    גי    מנ

Ebm         E         A 

 מטשטשות לי משטות מזייפות

               Bm 

 את שביל הזהב

Bm           E             A 

 מתנגנות בי משקרות לי מציקות

C#        D   E                       A 

 רציתי להבין קצת להרגיש איזה ערך

  Bm            C#                 F#m 

 וסמכתי עלייך שאת תגלי לי את הדרך

   A                                 C# 

 ונשמתי אוויר מזוהם והלכתי בערך

                         F#m  

 התהלכתי שולל עד לכאן

 

 F#mמעבר : 

 

F#m     F#m        F#          F# 

 אני רוצה אני אדיש אני רואה אני מרגיש

B          B        Bm       Bm 

 אני גיבור כל כך גדול אני חכם אני יכול

E         E7       A        C#          D 

 אני חזק אני בתוך בועה הכל אני אני הכל

  E                    A 

 סתם מנופח בלי שום ערך

  Bm                C#                      F#m 

 וידעתי בסופו של דבר היא תתפוצץ לי בדרך

     A                                 C# 

 התביישתי כמו מצורע הרגשתי בערך

C#                 F#m 

 ואולי זה הכל עד לכאן

C#                     F#m 

 והלוואי שזה הכל עד לכאן

 

 F#mמעבר : 

 

F#m  G#m  A  G#m 

 ישנים    שים  נ     א

Ebm             E                  A 

 רוקדים ונשרפים משתגעים מתנשאים

             Bm 

 לאורו של ירח

Bm           E       A 

 סתם להשתגע להתבדח

C#                    D   E                  A 

 להרגיש כמו איזה מלך כל כך רצהכי מישהו 

  Bm               C#                 F#m 

 וסמך רק עלייך שאת תגלי לו את הדרך

   A                                        C# 

 הוא אוהב שאת משקרת ואמרת לו שהוא מיוחד

                  F#m  

 הזיות הזיות עד לכאן

 

 F#mמעבר : 

 

F#m     F#m        F#          F# 

 אני רוצה אני אדיש אני רואה אני מרגיש

B          B        Bm       Bm 

 אני גיבור כל כך גדול אני חכם אני יכול

E         E7       A        C#          D 

 אני חזק אני בתוך בועה הכל אני אני הכל

  E                    A 

 סתם מנופח בלי שום ערך

  Bm                C#                      F#m 

 וידעתי בסופו של דבר היא תתפוצץ לי בדרך

     A                                 C# 

 התביישתי כמו מצורע הרגשתי בערך

C#                 F#m 

 ואולי זה הכל עד לכאן

C#                     F#m 

  והלוואי שזה הכל עד לכאן
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 אריק איינשטיין  -הכניסיני תחת כנפך  
 מיקי גבריאלוב: לחן: חיים נחמן ביאליק   מילים

 

G  G  Bm  G/F  C  C/B  Am  D 

G  G  D  D  Am  D  G  C-Cm-G 

 

      G   G/F#    G/F 

  תחת כנפך    הכניסיני 

C   C/B  Am    D 

  אם ואחות      והיי לי 

G               D 

  ויהי חיקך מקלט ראשי

Am6     D   G       G/F# 

 ותקן תפילותי הנידח  

 

Em  Bm     Em      Bm 

  ובעת רחמים בין השמשות  

  C    G          Bm 

  שחי ואגל לך סוד יסורי

     C           Am  Am - Am/F# 

  נעורים   אומרים יש בעולם 

  D     G 

  י?היכן נעור

 

      G   G/F#    G/F 

  תחת כנפך    הכניסיני 

C   C/B  Am    D 

  אם ואחות      והיי לי 

G               D 

  ויהי חיקך מקלט ראשי

Am6     D   G       G/F# 

 ותקן תפילותי הנידח  

 

Em       Bm  Em     Bm 

  לך אתוודה  ועוד רז אחד   

   C       G   Bm 

  בלהבהנפשי נשרפה 

     C           Am  Am/F# 

  בעולם       אומרים אהבה יש 

D           G 

 ?מה זאת אהבה

 

      G   G/F#    G/F 

  תחת כנפך    הכניסיני 

C   C/B  Am    D 

  אם ואחות      והיי לי 

G               D 

  ויהי חיקך מקלט ראשי

Am6     D   G       G/F# 

 ותהנידחקן תפילותי   

 

G/F  G/E  Am  D 

G  G/F#  G/F  G/E  Am  D  C  D 

 

Em      Bm  Em         Bm 

  רימו אותי       הכוכבים       

 C    G           Bm 

  היה חלום אך גם הוא עבר

  C           Am  Am/F# 

  בעולם     עתה אין לי כלום 

D       G 

 אין לי דבר

 

G         G/F#    G/F 

  תחת כנפך    הכניסיני 

C   C/B  Am    D 

  אם ואחות      והיי לי 

G               D 

  ויהי חיקך מקלט ראשי

Am6     D   G       G/F#  G/F   G/E  Am  D 

 ותקן תפילותי הנידח  

 

G          G/F#   G/F 

  תחת כנפך    הכניסיני 

C   C/B  Am    D 

  אם ואחות      והיי לי 

G               D 

  ויהי חיקך מקלט ראשי

Am6      D   G 

 ותקן תפילותי הנידח  

 

 G            G/F#   G/F 

  תחת כנפך     (הכניסיני)

C   C/B  Am    D 

  אם ואחות      והיי לי 

G               D 

  ויהי חיקך מקלט ראשי

Am6      D   G         

 ותקן תפילותי הנידח  

 

 G  G/F#  G/F   G/E 

 )הכניסיני      תחת כנפך(

 

Am  D  G 
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 רוקפור  -הכעס  
 

 Dm   Bb   Am   G  -פתיחה  

 

G      Am       Bb    Dm 

 אוזני אטומות חיוכך זיכרון עמום

G           Am   Bb      Dm      Eb 

 רודף מחשבות וזורק כמו אל בור פעור

G      Am       Bb       Dm 

 חותם על חוזים הסכמים שעבר זמנם

G      Am   Bb      Dm      Eb 

 רואה את הכל מתערב ונשאר בצד

 

    F#m                      D    

 הכעס כבר נעול אבל עדין מטלטל

A                         G        

 בין הפינות החשופות אני צריך להיזהר

F#m                                D            

 כשאת תבואי לא יהיה כבר כלום זה כמו מקום אחר

A                         G                          Bb  C 

 אני בורח וקורא לך לא יכול להשתחרר

 

G      Am           Bb       Dm     

 אם יש עוד סיבות הן כבר לא חשובות היום

G         Am   Bb  Dm      Eb 

 צולל ,נעלם וטומן את הראש בחול

G      Am       Bb    Dm 

 אוסף שאלות זה עדיין בפנים בוער

G     Am  Bb   Dm      Eb 

 פוחד לעלות ותמיד מחדש נופל

 

    F#m                      D   

 הכעס כבר נעול אבל עדין מטלטל

A                         G        

 החשופות אני צריך להיזהרבין הפינות 

F#m                                D            

 כשאת תבואי לא ייהיה כבר כלום זה כמו מקום אחר

A                         G        

 אני בורח וקורא לך לא יכול להשתחרר

 

      
 

  



 553עמוד 

 

 דני סנדרסון  -  הלא נודע
 מילים ולחן : דני סנדרסון

 

Em  Bm  Em  Bm  Em  Bm  Em  Bm  

 

Em          Bm  Em     Bm  Em 

 אל הלא נודע הולכים אל הלא נודע

Em         G   D 

 אל הלא נודע

Em          Bm  Em        Bm  Em 

 אם זה טוב או רע הולכים אל הלך תדע

Em          G   D 

 שם בלא נודע

 

Am             Em    D       G     G/F# 

 או מה יהיה בלי לדעת את גורלנו

Am       Em          C            B 

 עד היכן שהוא רואה כל אחד מנחש קדימה

 

Em          Bm  Em     Bm  Em 

 אל הלא נודע הולכים אל הלא נודע

Em         G   D 

 אל הלא נודע

Em          Bm  Em        Bm  Em 

 וב או רעאם זה ט הולכים אל הלך תדע

Em        G   D 

 שם בלא נודע

 

Am             Em    D       G     G/F# 

 תנסו לדמיין אותנו עוד שנים רבות

Am         Em           C                B 

 לא פחות מסובך לקבוע מה יהיה עוד שתי דקות

 

 Em  D  G  D  G  Bm  Cמעבר : 

           Em  D  G  D  G  Bm  C  A7 

 

C    D        Em      D    C  Bm7      Em   D 

 לא נודע לא נודע                לא נודע לא נודע

C    D        Em      D 

 לא נודע לא נודע

 

Am             Em    D       G     G/F# 

 או מה יהיה בלי לדעת את גורלנו

Am       Em          C            B 

 עד היכן שהוא רואה מנחש קדימהכל אחד 

 

 Em  D  G  D  G  Bm  Cמעבר : 

 

Em  Bm  Em  Bm  Em  Bm  Em   Bm 

 אין   לדעת  מה  יהיה   אין  לדעת  מה  נראה

Em  Bm  Em  Bm   D       C 

 כל    אחד מרחק מודד מהיכן שהוא עומד

 

A  C 

 

 Em  Bm  Em  Bm  Em  Bm  Em  Bmמעבר : 

 

Em          Bm  Em     Bm  Em 

 אל הלא נודע הולכים אל הלא נודע

Em         G   D 

 אל הלא נודע

Em          Bm  Em        Bm  Em 

 אם זה טוב או רע הולכים אל הלך תדע

Em          G   D 

 שם בלא נודע

 

C    D        Em      D    C  Bm7      Em   D 

 נודע לא נודעלא נודע לא נודע                לא 

C    D        Em      D  C  Bm7      Em 

 לא נודע לא נודע             לא נודע לא נודע



 554עמוד 

 

 החברים של נטשה  -הלו פרדי  
 ארקדי דוכיןלחן :    מיכה שטרית מילים : 

 

    C      Am 

 הלו פרדי הלו הלו

 Am    F 

 למה? ככה

     E  Dm/C Dm 

 טוב תודה להתראות

    C      Am    

 הלו פרדי הלו הלו

Am  F 

 כן. לא

           E     Dm/C    Dm 

 הבנתי. הבנת? אני שמח שהתקשרת

    C      Am 

 הלו פרדי הלו הלו

    Am   F 

 איך? לא יודע

  E   Dm/C Dm 

 מי יודע? מי יודע

 

  



 555עמוד 

 

 בועז שרעבי  -הלוואי  
 מילים : אהוד מנור   לחן : בועז שרעבי

 

Em       Am      B7     Em 

 הלוואי ומענן תרד עלינו קשת

Em       Am    D7          G    B7 

 הלוואי שלעולם הזה יש תקנה

Em     Am        B7           Em 

 הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת

Em    Am        D7        G    B7 

 הלוואי ולא תאבד לעד המתנה

Em      Am       B7         Em 

 הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא

Em    Am       D7        G    B7 

 הלוואי ועוד נשב בצל התאנה

 

Em    Am          D7            G    B7 

 הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב

Em     Am          B7       Em 

 הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן

Em     Am      D7      G     B7 

 הלוואי הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב

Em     Am    B7          Em 

 הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם

 

Em     Am          B7           Em 

 שא עוד גוי אל גוי חרביהלוואי ולא י

Em    Am              D7         G    B7 

 הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה

Em     Am    B7            Em 

 הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב

Em     Am         D7      G    B7 

 הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה

 

Em    Am          D7            G    B7 

 הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב

Em     Am          B7       Em 

 הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן

Em     Am      D7      G     B7 

 הלוואי הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב

Em     Am    B7          Em 

 הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם

 

Em  Am  Em   Am  Em  Am 

 תנננה

Em  Am  Em   Am  Em  Am 

 תנננה

 

Em    Am          D7            G    B7 

 הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב

Em     Am          B7       Em 

 הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן

Em     Am      D7      G     B7 

 הלוואי הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב

Em     Am    B7          Em 

 הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם

 

Fm    A#m         D#7        G#    C7 

 הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב

Fm     A#m         C7      Fm 

 הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן

Fm      A#m   D#7    G#    C7 

 הלוואי הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב

Fm     A#m  C7          Fm 

 הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם

 

 Fm  A#m  Fm  Csus7 Fmסיום : 

  



 556עמוד 

 

 יפתי  -  הלילה יעבור
 מילים ולחן: יפתי

 

G/B                       F#m          D 

 תראי,    אני לא יודע מה קרה בינינו   

D             A 

 אבל אהה  כתבתי לך שיר 

 

             F#m                            D 

 אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת,  מסתכל לך בעיניים

 A                                          G/B 

 מדברת  והשקט הזה שמשתלט על האהבה אבל את לא

                          A  

 שפעם פעמה אני לא יודע מה קרה

     

             F#m                        D 

 אז למה לבכות תמיד אפ שר לנסות

A                   G/B 

 אם תנג  בי   ת'דמעות אני פה

             F#m                    D 

 אז נדבר על הכל, פתאום הזמן יעצור

  A       G/B 

 ואת תראי שה  לילה יעבור

             F#m                       D 

 כי כשרוצים באמת, פתאום יש דרך לתת

  A        G/B 

 ואת תראי שה  לילה יעבור

 

                            D 

 אני לא בקטע של לריב אז מותק בואי נדבר

                                      F#m 

 בואי נראה מה קורה בינינו ולא נוותר

       A                                                     G/B 

 נכון ששנינו כועסים עכשיו וקל לזרוק הכל לפח שלום יפתח

             D 

 לגמור כמו קשר לא מוצלח אבל תביטי פנימה ללב

G/B                                 F#m 

 תראי אותי מחייך מבפנים  תראי ששווה להילחם בשדים

A 

 אנחנו לא נכנעים אני לא מוכן לוותר

D 

 מי את חושבת שיהיה פה כשהכל ייגמר

 

             F#m 

 אמרנו שזה אני ואת מול העולם

G/B 

 את לא יכולה להשאיר אותי לבד מול כולם

 

 להתנצל אם את רוצה לסלוחאני מוכן 

                            A 

 ואני מוכן לזכור אם רוצה לשכוח

 

             F#m                        D 

 אז למה לבכות תמיד אפ שר לנסות

A                   G/B 

 אם תנג  בי   ת'דמעות אני פה

             F#m                    D 

 ל הכל, פתאום הזמן יעצוראז נדבר ע

  A       G/B 

 ואת תראי שה  לילה יעבור

             F#m                       D 

 כי כשרוצים באמת, פתאום יש דרך לתת

  A        G/B                  

 ואת תראי שה  לילה יעבור

 

             F#m                    D  

 אז כתבתי לך שיר

A                                   G/B 

 וחשבתי הרבה על מה אני רוצה להגיד לך   

 

 A  G/B  F#mמעבר : 

 

                D           A 

 אבל בסופו של דבר   אני פשוט מתגעגע     

 

             F#m                        D 

 אז למה לבכות תמיד אפ שר לנסות

A                   G/B          

 אם תנג  בי   ת'דמעות אני פה

             F#m                    D 

 אז נדבר על הכל, פתאום הזמן יעצור

  A       G/B                   

 ואת תראי שה  לילה יעבור

             F#m                       D 

 כי כשרוצים באמת, פתאום יש דרך לתת

                 D              A        G/B 

 ואת תראי שה  לילה יעבור



 557עמוד 

 

 המכשפות  -  לילות הקסומיםה
 

C         Am 

 ילד קט בבוקר קם

C          Am 

 לחצר הביט נדהם

Dm              Fm 

 במרפסת השכנה

Dm              G 

 לה פיה קטנה נמה

C         Am 

 התפלא לו הילדון

C            Am 

 חלום אם פיה או רק

Dm              Fm 

 עוד סיפור שלא נגמר

Dm           G 

 מהקיץ שעבר

 

C                 Am 

 הקסומים הו מה יפים הלילות

C                   Dm 

 עם פיה ונסיך וגם מלך רוקדים

C                    Am 

 וגמד ארנבנסיכה עם צפרדע 

   Fm                    G 

 שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד

 

C         Am 

 ירד גשם אז בחוץ

C          Am 

 וליבו הקט רעד

Dm              Fm 

 אך חייב היה לראות

Dm              G 

 הנפלאות את אותן

C         Am 

 את הבית חיש יצא

C            Am 

 פיה קטנה למצוא רצה

Dm              Fm 

 ראו תעלומה אך

Dm           G 

 הפיה כבר נעלמה

 

C                 Am 

 הקסומים הו מה יפים הלילות

C                   Dm 

 עם פיה ונסיך וגם מלך רוקדים

C                    Am 

 וגמד נסיכה עם צפרדע ענק

   Fm                    G 

 שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד

 

     



 558עמוד 

 

 גידי גוב  -  הליצן העצוב
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 E  Em  E  Emפתיחה : 

 

Em      F#       Am/E 

 זה אני הליצן הזה העצוב

  F#/E     Am/E    F#/E        B  B4  B 

 לאט     בעולם הזה שלנו איך אפשר להתבגר

Em       F#        Am/E  F#/E  Am/E 

 לכל מה שזז  זה אני השחקן הזה שמכור

        F#/E      B  B4 

 ויש לו כוח לטשטש את

 

B  Dm                A              Em 

 כול מטושטש פתאום וקשה לראות   ה

       Am(4-3)             Em 

 עד כמה האור יכול להיות יפה

  F#                B 

 רציתי כל כך לראות

 

Em      F#         Am/E 

 שמפגיןזה אני הביישן הזה 

     F#/E     Am/E      F#/E          B  B4  B 

 בכל פעם שהחוצפה חוצה קווים ולא נסבלת בכלל

Em      F#        Am/E 

 זה אני השכן הזה החדש

     F#/E             Am/E 

 רק כמה ימים וכבר הספקתי לומר

F#/E        B  B4 

 ל בוקר טוב אחד 

 

B  Dm                A              Em 

 כול מטושטש פתאום וקשה לראות   ה

       Am(4-3)             Em 

 עד כמה האור יכול להיות יפה

  F#                B 

 את רציתי כל כך לראות

B  Dm                A              Em 

 כול מטושטש פתאום וקשה לראות   ה

       Am(4-3)             Em 

 האור יכול להיות יפה עד כמה

  F#                B 

 רציתי כל כך לראות

 

 

 

 E  Em  Eסיום : 



 559עמוד 

 

 חלב ודבש  -  הללויה
 מילים : שמרית אור  לחן : קובי אשרת

 

    G 

 הללויה לעולם

  Bm  Em    Dm7     G7 

 הללויה,   ישירו כולם

      C        F9 

 במילה אחת בודדה

G   Bm    Em 

 בהמון תודההלב מלא 

 Am7                            D 

 והולם גם הוא, איזה עולם נפלא

 

    G      D       G 

 הללויה. עם השיר

  Bm    Em          Dm7    G7 

 הללויה,      על יום שמאיר

  C   C#dim      G/D    Eb+ 

 הללויה     על מה שהיה יה

Em           Am   D7     G 

 ומה שעוד לא היה, הללויה   

 

    G 

 הללויה לעולם

  Bm  Em    Dm7     G7 

 הללויה,   ישירו כולם

      C        F9 

 והענבלים הגדולים

G   Bm    Em 

 יהדהדו בהמון צלילים

Am7                   D 

 ואתנו הם יאמרו: הללויה

 

    G      D       G 

 הללויה. עם השיר

  Bm    Em          Dm7    G7 

 הללויה,      על יום שמאיר

  C   C#dim      G/D    Eb+ 

 הללויה     על מה שהיה יה

Em          Am   D7     G 

 ומה שעוד לא היה, הללויה   

 

    G  D      G 

 הללויה על הכל

  Bm    Em          Dm7    G7 

 הללויה על מחר ואתמול

  C   C#dim      G/D    Eb+ 

 הללויה       ותנו      יד ביד

Em          Am   D7     G 

 ושירו מלב אחד: הללויה

 

    G      D       G 

 הללויה. עם השיר

  Bm    Em          Dm7    G7 

 הללויה,      על יום שמאיר

  C   C#dim      G/D    Eb+ 

 הללויה     על מה שהיה יה

Em          Am   D7     G 

 ומה שעוד לא היה, הללויה   



 560עמוד 

 

 כוורת  -המגפיים של ברוך  
 

Gm                       Cm              F 

 הוא קנה אותן בזול, הן היו מלאות בחול

Eb                      D          Gm 

 הוא ניקה אותן בספירט כל שעתיים

Gm                        Ab 

 כשהקיאו הוא שתקהאכיל אותן מרק, 

Eb                   D         Gm 

 הוא לקח אותן לסרט כל יומיים

 

Gm                        Cm         F 

 אבל יום אחד הוא קם, עדיין מנומנם

Eb            D    Gm 

 חיפש ת'מגפיים בארון

Gm                        Ab 

 ובמקום שהן היו, רק גרביים נשארו

Eb                  D      Gm 

 שסיפרו לו את הכל בהיגיון, ש

 

Cm     D7   Gm  Cm     D7   Gm 

 וגרביים לא חסר  נעליים קונים מהר

Eb             Bb         Eb                Bb 

 אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט

Eb           D              Gm 

 כעת קשה מאוד להשיג אותם

 נגני, נגני גיטרה...

 

Gm                  Cm        F 

 לדרכו יצא יחף, מצונן וגם עייף

Eb                D    Gm 

 וכולו מודע לעומק הצרה

Gm                        Ab 

 כששאל עובר ושב אם ראה את מגפיו,

Eb                      D            Gm 

 את התשובה רק מתוך נימוס נשמיט

 

Gm                      Cm              F 

 ברוך תר בכפר ועיר במצב מאוד שביר

Eb              D         Gm 

 הדפרסיה במוחו השתוללה

Gm                        Ab 

 כשפנה חסר אונים למדור חיפוש קרובים

Eb               D    Gm 

 -התרגז עליו פקיד הקבלה, כי

 

Cm     D7   Gm  Cm     D7   Gm 

 וגרביים לא חסר  נעליים קונים מהר

Eb             Bb         Eb                Bb 

 אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט

Eb           D              Gm 

 קשה מאוד להשיג אותם כעת

 נגני, נגני גיטרה

 

Gm                   Cm         F 

 ת'מימיה, אוהנה ליד חוה, שם מיל

Eb              D                 Gm 

 הוא גילה עקבות שלא נעשו מזמן

Gm                           Ab 

 ופתאום בין השיחים הוא שמע שם לחשושים

Eb                D           Gm 

 בזרועות בחור אחר ראה אותן

Gm                                 Cm              F 

 לא ידע הוא מה לעשות, אם לצחוק או רק לבכות

Eb                  D             Gm 

 מה שלא יהיה הוציא את המטפחת.

Gm                    Ab 

 את ההוא לצד לקח ושלף את האקדח

Eb                     D  Gm 

 שירה עליו כדור אחד בתחת. כי

 

Cm     D7   Gm  Cm     D7   Gm 

 וגרביים לא חסר  נעליים קונים מהר

Eb             Bb         Eb                Bb 

 אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט

Eb           D              Gm 

 קשה מאוד להשיג אותם כעת

 נגני, נגני גיטרה...

 

Gm                           Cm            F 

 אז ההוא אמר "סליחה", קיפל את השמיכה

Eb                        D     Gm 

 והלך הביתה בלי לעשות חכמות

Gm                      Ab 

 ומאז ועד היום, גם בגשם גם בחום

Eb                     D     Gm 

 -הן תפורות אצלו ישר לעצמות. כי

 

Cm     D7   Gm  Cm     D7   Gm 

 וגרביים לא חסר  יים קונים מהרנעל

Eb             Bb         Eb                Bb 

 אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט

Eb           D              Gm 

 קשה מאוד להשיג אותם כעת

 נגני, נגני גיטרה...

 

Eb                         D7               D  A  Bm  G 

 תשאל את ברוך לא מאמיןואם אתה 

 

      
 

  



 561עמוד 

 

 רמי פורטיס  -המוות אינו מחוסר עבודה  
 

 D  F  G  Dפתיחה : 

            D  F  G  D 

 

D 

 כל היום את על לבן

F         G     D 

 מבזבזת את הזמן

D 

 מתרוצצת ברחובות

F         G    D 

 מחפשת חוויות

D 

 הכל התחיל בכיף נפלא

F          G    D 

 והסתיים בנפילה

F          G    D 

 הסתיים בנפילה

 

D 

 י שתדעי כן כדאי שתדעיאאז כד

F                C 

 המוות אינו מחוסר עבודה

Eb           Bb 

 ולא מקבל דמי אבטלה

F                C 

 המוות אינו מחוסר עבודה

Eb              Bb 

 מחכה וצוחק תמיד בפינה

F                C 

 המוות אינו מחוסר עבודה

 

 Dמעבר : 

 

D 

 כל היום את על שחור

F              G     D 

 כדי לברוח לא לחזור

D 

 אל תפשילי שרוולים

F              G     D 

 שלא יראו את הורידים

D 

 עוד מנה ועוד מנה

F                G          D 

 יתכן שזאת הפעם האחרונה

F                G          D 

 יתכן שזאת הפעם האחרונה

 

D 

 י שתדעי כן כדאי שתדעיאאז כד

F                C 

 המוות אינו מחוסר עבודה

Eb           Bb 

 ולא מקבל דמי אבטלה

F                C 

 המוות אינו מחוסר עבודה

Eb            Bb 

 מחכה וצוחק תמיד בפינה

F                C 

 המוות אינו מחוסר עבודה

 

    
 

  



 562עמוד 

 

 שי גבסו  -  המילים החסרות
 

Am      Em      C      Em 

 אני ששתקתי לא אמרתי מילה

C                Em 

 משלים את המילים החסרות

Am              Em 

 מילה אחר מילה

Bm          Em 

 חשבתי אחרת

Bm         Em 

 לכאן או לכאן

Bm        Em 

 מילה שנשמרת

Em          Am 

 תכתב באותה משפט עימה

 

D        C         D             G 

 ואני רוצה ללכת למקום אחר

Em7      C     D      Em 

 רוצה ללכת, רוצה לדבר

B   Bm       D          Am 

 ולשיר את השיר שמסמל

Em           

 את הפרידה הזאת

Em      B7      Am 

 שהדמעה תעלםעד 

 

C      Em 

 עכשיו הכל אחרת

Am      Em      

 עכשיו הכל שונה

C                Em 

 משלים עוד מילה שמתחרזת

Am      Em      

 הדף כבר מלא

Bm          Em 

 מנסה להשלים

Bm          Em 

 את אותו המשפט

Bm          Em 

 שנכתב לאט

Em          Am 

 כמו צעד בשחמט

 

D        C         D             G 

 ואני רוצה ללכת למקום אחר

Em7      C     D      Em 

 רוצה ללכת, רוצה לדבר

B   Bm       D          Am 

 ולשיר את השיר שמסמל

Em           

 את הפרידה הזאת

Em      B7      Am 

 עד שהדמעה תעלם

 

 C  D   Bm  Emמעבר : 

          C  D   Bm  Em 

 

D        C         D             G 

 ואני רוצה ללכת למקום אחר

Em7      C     D      Em 

 רוצה ללכת, רוצה לדבר

B   Bm       D          Am 

 ולשיר את השיר שמסמל

Em           

 את הפרידה הזאת

Em      B7      Am 

 עד שהדמעה תעלם

 

 C  D   Bm  Emסיום : 

          C  D   Bm  Em 

          C  D   Bm  Em 

 

     

 
 

   



 563עמוד 

 

 המכשפות  -  המכשפות
 

Cm          G    Cm        G 

 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm                  #G 

 תריסר מכשפות סגולות

Eb                       G 

 מרשרשות בחלונות ביתי

Cm              #G 

 באנה נשים בתולות

Eb            G             Cm  G  Cm  G 

 ותהזו איתי חלום אמיתי הי    הי    הי   הי

 

      Eb 

 וכאן אסור לזייף

       Cm 

 עלףאתה גונח מת

         Eb 

 אחור קדימה נופל

           Cm 

 פתאום מתחיל למלמל

            G 

 ושל כישוף כושל כישוף כושלכישוף כ

 

Cm          G    Cm        G 

 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm                  #G 

 תריסר מכשפות סגולות

Eb                       G 

 ות לי את המטבחמלכלכ

Cm              #G 

 באנה נשים בתולות

Eb             G                    Cm  G  Cm  G 

 גם אם יכאב לי אני לא אצרח הי    הי    הי   הי

 

Cm          G    Cm        G 

 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm                  #G 

 תריסר מכשפות סגולות

Eb                       G 

 מרשרשות בחלונות ביתי

Cm              #G 

 באנה נשים בתולות

Eb             G             Cm  G  Cm  G 

 הי   הי   ותהזו איתי חלום אמיתי  הי    הי 

 

      Eb 

 וכאן אסור לזייף

       Cm 

 אתה גונח מתעלף

         Eb 

 אחור קדימה נופל

           Cm 

 פתאום מתחיל למלמל

            G 

 ושל כישוף כושל כישוף כושלכישוף כ

 

Cm          G    Cm        G 

 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm                  #G 

 מכשפות סגולותתריסר 

Eb                       G 

 מלכלכות לי את המטבח

Cm              #G 

 באנה נשים בתולות

Eb             G                    Cm  G  Cm  G 

 גם אם יכאב לי אני לא אצרח  הי    הי    הי   הי

 

      Eb 

 וכאן אסור לזייף

       Cm 

 אתה גונח מתעלף

         Eb 

 אחור קדימה נופל

           Cm 

 פתאום מתחיל למלמל

            G 

 של כישוף כושל כישוף כושלכישוף כו

 

Cm          G    Cm        G 

 תן מילל בערפל ערפד מקלל

Cm                  #G 

 תריסר מכשפות סגולות

Eb                       G 

 מתעופפות בחזרה לארון

Cm              #G 

 באנה נשים בתולות 

Eb             G             Cm  G  Cm  G 

 לחגיגות יומכן האחרון  הי    הי    הי   הי

 

    



 564עמוד 

 

 אביב גפן  -  המכתב
 

Bmaj7             F#m7 

  כשתתעוררי לא תראי אותי

     C#m                           Em 

 שרק תכביד עלייך  אני עובר תקופה קשה

Bmaj7             F#m7 

 משהו בי קורא לצאת ולחפש

     C#m                           Em 

 מרוב כל השקרים שכחתי מי אני

 

Bmaj7 

 לראות הרבה נופים קסומים

Bm7/4(9) 

 שוב לטייל להיזרק

F#m7/B                Em7(9) 

 בלי לפחד ממה שאת תגידי

Bmaj7            Bm7/4(9) 

 להתאבד להתמסטל להשתכרלהיפרד 

F#m7/B                Em7(9) 

 בלי לפחד ממה שתעשי לי

 

D        D/Db    Bm 

 ועוד עוד ועוד ועוד ועוד

D9/A  E7(9)/G# 

 אף פעם אל תפסיק לחלום    

 

Bmaj7             F#m7 

 כשתתעוררי לא תראי אותי

     C#m                           Em 

 עכשיו את הפרחים האסוריםאני קוטף 

Bmaj7             F#m7 

 משהו בי קורא לצאת ולחפש

     C#m                           Em 

 מרוב כל השקרים שכחתי מי אני

 

Bmaj7 

 לראות הרבה נופים קסומים

Bm7/4(9) 

 שוב לטייל להיזרק

F#m7/B                Em7(9) 

 בלי לפחד ממה שאת תגידי

Bmaj7            Bm7/4(9) 

 להיפרד להתאבד להתמסטל להשתכר

F#m7/B                Em7(9) 

 בלי לפחד ממה שתעשי לי

 

D        D/Db    Bm 

  עוד ועוד ועוד ועוד ועוד

D9/A  E7(9)/G#                 G7 

 תפסיק לחלום אלאף פעם אל תפסיק 

 

Bmaj7             F#m7 

 כשתתעוררי לא תראי אותי

     Dbm                           Em 

 באמת שמצטער על המכתב



 565עמוד 

 

 יהורם גאון  -  המלחמה האחרונה
 מילים : חיים חפר לחן : דובי זלצר

 

  Am    

 בשם כל הטנקיסטים ופניהם המאובקות

  Dm                  E           Am 

 אשר עברו את כל האש והשחיקות

 Am 

 על הנמליםבשם הימאים אשר פשטו 

  Dm             E      Am 

 ועינהם כבדות ממלח וגלים

 

Am 

 בשם הטייסים אשר פרצו אל קרב זועם

Dm              E           Am 

 ונצרבו באש טילים ואש נ"מ

Am 

 בשם הצנחנים שבין עופרת ועשן

Dm                E           Am 

 ראו אותך כמו מלאך מעל ראשם

 

Dm         G     C         Am 

 אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה

Dm   E           F    G    C 

 שזו, תהיה המלחמה האחרונה

Dm         G     C          Am 

 אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה

Dm   E          F     E    Am 

 שזו, תהיה המלחמה האחרונה

 

  Am    

 בשם התותחנים אשר ברסק הפגזים

  Dm         E           Am 

 היו עמוד האש לאורך החזית

Am 

 בשם חובשים רופאים שבנפשם ומאודם

  Dm             E      Am 

 החזירו רוח וחיים השיבו דם

 

  Am    

 בשם הקשרים אשר קולם קרע לילות

  Dm          E       Am 

 בשם כל הגייסות והחילות

Am 

 נורא בשם כל האבות אשר הלכו לקרב

  Dm             E      Am 

 ושרוצים לשוב אלייך חזרה

 

Dm         G     C         Am 

 אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה

Dm   E           F    G    C 

 שזו, תהיה המלחמה האחרונה

Dm         G     C          Am 

 אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה

Dm   E          F     E    Am 

 שזו, תהיה המלחמה האחרונה

 



 566עמוד 

 

 ערן צור  - המנון לאדישות 
 

Go 

 בואו ננסה רק עוד פעם

      Co 

 לא לפרוק את הזעם

     Emo 

 ככה סתם קנתחב

  D 

 ונראה מה ייצא

 

Go 

 בואו נתפרק בשירה

    Co 

 לא ניגע בבשורה

   Emo 

 האמת אסורה

        D 

 כך אמרה המורה

 

   C 

 ונצוף על המים

    G 

 עצובים אך עדיין

   Am 

 צעירים ותמימים

D 

 בינתיים

   C 

 ונדחה את היום

      G          F#o    Em 

 בוא נביט בעיניים

     Am 

 ונספוג לא נבלום

    D 

 צעירים ותמימים

   G   F#o    Em  C  D 

 לנצח

   G   F#o     Em  C  D 

 

Go 

 בואו נעשה את הרושם

      Co 

 הקושישלמרות 

Emo 

 אין לנו עניין באושר

   D 

 ונראה מה ייצא

 

Go 

 בואו נסתגר בחדרנו

   Co 

 ונאמר לעצמנו

      Emo 

 זה מה יש, זה מה שהבאנו

      D 

 לא נלך על קצה

 

   C 

 ונצוף על המים

    G 

 עצובים אך עדיין

   Am 

 צעירים ותמימים

D 

 בינתיים

   C 

 ונדחה את היום

      G          F#o    Em 

 בוא נביט בעיניים

     Am 

 ונספוג לא נבלום

    D 

 צעירים ותמימים

   G 

 לנצח

 

   C 

 ונצוף על המים

    G 

 עצובים אך עדיין

   Am 

 צעירים ותמימים

D               G   F#o     Em  C  D 

 בינתיים, בינתיים

 

G   F#o     Em  C  D   x3 

 

G 



 567עמוד 

 

 תיסלם  -המנקה במלון  
 זאב-: אד גראנט   לחן : דוראן גורדון   תרגום : דורי בן מילים

 

 C  F  C  F  C  F  C  Fפתיחה : 

 

C              F     C   F       C  F     C    F 

 למלון      ממלון    כשראיתי אותה בחלון 

C            F     C   F       C  F       C    F 

 שם חלון   המנקה       ורציתי לאחוז בידך

 

  Am     F         Am     F 

 ואת לא האמנת לי מבטי כיוונתי

Am        F 

 כשאני סימנתי

                   G 

 רוצה להגיד לך חלומי עומד על המרפסת

G7 

 והים סוער את מהססת

G 

 משחק תופסת

 

  Am     F         Am     F 

 ואת לא האמנת לי מבטי כיוונתי

Am        F 

 כשאני סימנתי

                   G 

 רוצה להגיד לך חלומי עומד על המרפסת

G7 

 והים סוער את מהססת

G 

 משחק תופסת

 

      C     F       C   F     C  F      C   F 

 מביאה     המגיע     מרגישים ממך אהבה

  C     F     C   F     C  F      C   F 

 מאושר   וגופך        ואני נוסע מחר

 

Am              F     Am       F 

 בחלוק הפלסטי את נראית פנטסטי

Am       F 

 מסדרת קלאסי

                   G 

 רוצה להגיד לך מזוודה ארזתי כבר בבוקר

G7 

 במלון לבד וגם ביוקר

G 

 מקפלת יופי

Am              F     Am       F 

 בחלוק הפלסטי את נראית פנטסטי

Am       F 

 מסדרת קלאסי

                   G 

 רוצה להגיד לך מזוודה ארזתי כבר בבוקר

G7 

 במלון לבד וגם ביוקר

G 

 קלאסי וגם יופימקפלת 

 מקפלת יופי

 

 C  F  C  F  C  F  C  Fמעבר : 

 

     C   F     C    F 

 נוסע      אני לא

     C   F     C    F 

 נוסע      אני לא

     C   F     C    F 

 נוסע      אני לא

     C    F          C    F      C 

 נוסע, לא, לא אני לא

  



 568עמוד 

 

 יוני רכטר  - המסע הגדול 
 מילים: עלי מוהר   לחן: עממי ברזילאי

 

Dm7-G7-C-A7 

Dm7-G7-C 

 

 [רק גיטרה חשמלית בקטנה]

                 Dm7    G7      C 

 לטייל קצתרציתי , נמאס לי כבר לשבת

  A7         Dm7        G7        C 

  לראות את העולם קצת מהודו ועד כוש

 A7          Dm7  G7       C 

  בתעלת פנמה לשוט לבוש פיג'מה

   A7       Dm7       G7         C 

  לראות דובדבנים על פסגת פוג'יאמה

 

 [כל השאר מצטרפים]

               Dm7  G7          C 

  בטימבוקטו      ולקטוף איזה פרח

    A7   Dm7  G7 C 

  ולראות כדורגל במרקנה

 A7        Dm7  G7     C   A7 

  ומסביב     ולתור את האייפל

     Dm7  G7        C 

  לתל אביב      ואז לשוב 

 

              Dm7  G7        C 

  שגר בגבעתיים, הנה דודי אפרים

    A7     Dm7  G7        C 

  לא זז אפילו מטר להודו או לכוש

     A7          Dm7      G7             C 

  הוא לא רוצה לשמוע, לא, אין לו שום מנוע

     A7         Dm7        G7         C 

  הוא חי לו כבר שנים, בלי לזוז בלי לנסוע

 

                    Dm7  G7           C 

  בטימבוקטו      בלי לקטוף איזה פרח 

        A7    Dm7  G7 C 

  בלי לראות כדורגל במרקנה

      A7      Dm7   G7     C   A7 

  ומסביב    בלי לתור את האייפל 

    Dm7  G7     C 

  לתל אביב  ואז לשוב 

       A7      Dm7  G7     C   A7 

  ומסביב     בלי לתור את האייפל

    Dm7  G7        C    C 

  לתל אביב      ואז לשוב

 

Dm7-G7-C-A7 

Dm7-G7-C 

 

          Gm7   C7           F 

 אני פחות סולידי, אני בנוי אחרת

 F/D       Gm7   C7        F 

  נפשי שלי שוקקת להודו או לכוש

F/D        Gm7      C7            F 

  על הרפתקה מתמדת, כילדחלמתי עוד  

F/D      Gm7     C7      F 

  רציתי להפליג בספינה הנודדת 

 

               Dm7  G7          C 

  בטימבוקטו      ולקטוף איזה פרח

   A7    Dm7  G7 C 

  ולראות כדורגל במרקנה

  A7      Dm7  G7    C   A7    Dm7 G7    C 

 לתל אביב שוב לואז ,    ומסביב    ולתור את האייפל

  A7      Dm7 G7     C   A7    Dm7 G7     C   C 

 לתל אביב   שובלואז ,    ומסביב    ולתור את האייפל

 

Dm7-G7-4A-A7 

Dm7-G7-C7-A7 

Dm7-B7-C7-A7 

Dm7-G7-C 

 

 [רק גיטרה חשמלית בקטנה]

                 Dm7       G7           C 

  עם מזוודה קטנטונת, ביום בהיר של שמש

A7     Dm7    G7        C 

  אני אצא לדרך, להודו או לכוש

A7          Dm7  G7        C 

  אני גם מבצע,   אני לא רק קובע

A7          Dm7  G7     C 

  ואין לי שום ספק שיגיע הרגע

 

 [כל השאר מצטרפים]

                 Dm7  G7       C 

 ובטימבוקט בו אקטוף את הפרח

       A7    Dm7   G7  C   A7 

 בו אראה פוצ'יבו   נו מרקנה

            Dm7  G7    C   A7    Dm7 G7       C 

 לתל אביב    ואז אשוב ,    ומסביב    אתור את האייפל

  A7       Dm7 G7   C   A7    Dm7 G7       C 

 לתל אביב    ואז אשוב     ואתור את האייפל   ומסביב,

  

Am7/G - Am7/G - Am7/G 

 

 

  



 569עמוד 

 

 אריק ברמן  -המתוקות האחרונות  
 מילים ולחן: אריק ברמן

 

Ebm                            Bbm 

 האהבות הראשונות שלי מתוקות

Ebm                            Bbm 

 המתוקות האחרונות שלי משונות

      Ebm                               B 

 לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר פאסה

                                             Ebm 

 בלי נרות וכינורות או לפחות אני מנסה

 

Ebm                            Bbm 

 האחרונהלא חשובה אבל דוגמא טובה

Ebm                            Bbm 

 התאהבה-המסכנה לא אשמה אלא מה

Ebm                                 B 

 אמרה אולי תבוא לפגוש את ההורים

            Ebm                                      

 אמרתי לה סליחה תזכירי לי רק איך קוראים לך

Ebm                            Bbm 

 השנה החתונה ממש לא בתמונה

Ebm                            Bbm 

 זונה-תקראי לי שוביניסט תקראי לי בן

Ebm                                       B 

 אני לא מקפיץ אותך הביתה כאן למטה

     Ebm              

 בפינה יש תחנה

 

Ebm                            Bbm 

 האהבות הראשונות שלי מתוקות

Ebm                            Bbm 

 המתוקות האחרונות שלי משונות

      Ebm                               B 

 לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר פאסה

                                             Ebm 

 בלי נרות וכינורות או לפחות אני מנסה

 

Ebm                      Bbm 

 תחת משגעהיתה אחת עם 

Ebm                           Bbm 

 ממודל ומפוסל כמו שרק אלוהים יודע

Ebm                                          B 

 הכל עומד ומתנדנד ומתעודד לי בתחתונים

 עם-היא אומרת בוא נשכב רק כמו עכשיו

   Ebm   

 הבגדים

 

Ebm                                Bbm 

 נתפס שלא נכנס אם לא פותחים את המכנס? זה לא

Ebm                      Bbm 

 את שורטת לי את הדרדס-את לא קולטת

      Ebm                               B 

 תגידי איפה את חושבת את יושבת

                        Ebm 

 על קרוסלה בקרקס

 

Ebm                            Bbm 

 ת הראשונות שלי מתוקותהאהבו

Ebm                            Bbm 

 מציקותהמתוקות האחרונות שלי 

      Ebm                               B 

 לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר פאסה

                                             Ebm 

 בלי נרות וכינורות או לפחות אני מנסה

 

Ebm                                Bbm 

 למשל הדס או הדר נועם שיער כזה קצר

Ebm                            Bbm 

 לא שתקה לדקה דיברה בלי הפסקה

Ebm                                         B 

 יש כרטיסים לבלט רוסי אתה צריך להתלבש

                                   Ebm 

 5צסטר וליברפול חי בערוץ יש מנ

 

Ebm                             Bbm 

 נו אז אתה יכול להקליט ולהביט כשנחזור

Ebm                                Bbm 

 זה כדורגל או אני אדוני אתה צריך לבחור

            Ebm                        B        Ebm 

 לא מצליח קראו לה הדס או הדר? מוזר אני

  



 570עמוד 

 

 אבטיפוס  -הנה ההומור שלי  
 

Am  D    Am   D 

 הנה באה מנוחה ליגע

Am D    Em    D 

 הנה בא דיכאון לעמל

Am  D    Am   D 

 על כל פעם שאני פוגע

Am D        Em    D      C 

 באות שלוש שאני מתנצל

 

Am   D    Am    D 

 לפעמים נדמה שבינתיים

Am D    Em    D 

 שום טעם להמשיך ולשאולאין 

Am    D     Am    D 

 על כל אחד שנוגע בשמיים

Am D           Em            D      C 

 באים שלושה שמאבדים את הכל

 

Fm     G          Fm           G 

 הנה ההומור שלי פושט את הרגל

Fm   G         Fm         G 

 והביטחון שלי פושט את היד

Fm    G          Fm         G 

 הנה הילדון שבי מניף את הדגל

Fm  G      G#       Bb 

 אבל אין מאחוריו אף אחד

      C 

 הוא לבד

 

Am  D    Am   D 

 הנה באה מנוחה ליגע

Am D    Em    D 

 הנה בא דיכאון לעמל

Am  D    Am   D 

 על כל פעם שאני יודע

Am D        Em        D      C 

 שלוש שאני מתבלבלבאות 

 

Fm     G          Fm           G 

 הנה ההומור שלי פושט את הרגל

Fm   G         Fm         G 

 והביטחון שלי פושט את היד

Fm    G          Fm         G 

 הנה הילדון שבי מניף את הדגל

Fm  G      G#       Bb 

 אבל אין מאחוריו אף אחד

      C 

 הוא לבד

 

    
 

    



 571עמוד 

 

 מתי כספי  -נה הנה  ה
 

 C#m7  D79  G5+7  Cm  Dø  Cm7פתיחה : 

Bbm7  Eb79  Ab13  Dø  Cm  G7+5  C69 

 

Cm               D79+  D79  D79- 

 הנה הנה הנה

Ab7    G5+7  G7      Cm      D79+  D79  D79- 

 מתחילה נמוך   ש       מנגינה

Ab7    G5+7  G7    Cm     Dø        Bbm7 

 אבל רוצה במול    מתחילה במי   ש       מנגינה

     Eb79               Ab7    Dø 

 פה מינור ללה במול אבל רוצה לגדול

G5+7        Cm        C69 

 עולה היא עולה  והנה מחפשת לה מוצא

 

C#m7   D79  G5+7     Cm  Dø    Cm7  Bbm7 

 ידעתי שתעוף רחוק כל כךלא     לא ידעתי שתברח

Eb79   Ab13       Dø 

 שאותי תשכח   ידעתי   לא   

Cm  G7+5  C69 

 ותענה    ף  צ ח ת ת

 

Cm               D79+  D79  D79- 

 הנה הנה הנה

Ab7    G5+7  G7      Cm      D79+  D79  D79- 

 מתחילה לאט     ש   עוד שנה

Ab7    G5+7  G7    Cm     Dø        Bbm7 

 היום זוחלת עוד שנה שמתחילה היום לנשום

     Eb79               Ab7    Dø 

 כמו חלום תגיד שלום ומחר פתאום

G5+7        Cm        C69 

 והנה היא עולה עולה ממהרת לדרכה

 

C#m7   D79  G5+7     Cm  Dø    Cm7  Bbm7 

 כךלא ידעתי שתעוף רחוק כל     לא ידעתי שתברח

Eb79   Ab13       Dø 

 שאותי תשכח   ידעתי   לא   

Cm  G7+5  C69 

 ותענה    ף  צ ח ת ת

 

 

Cm               D79+  D79  D79- 

 הנה הנה הנה

Ab7    G5+7  G7      Cm      D79+  D79  D79- 

 מתחילה עמוק   ש       אהבה 

Ab7    G5+7  G7    Cm     Dø        Bbm7 

 שמבטיחה מבטיחה להיות קרובה    ש    אהבה

     Eb79               Ab7    Dø 

 עד סופה יפה יפה להיות טובה טובה

G5+7        Cm        C69 

 אך הנה היא עולה עולה עוד קטנה בשביל גדולה

 

C#m7   D79  G5+7     Cm  Dø    Cm7  Bbm7 

 לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך    לא ידעתי שתברח

Eb79   Ab13       Dø 

 שאותי תשכח   ידעתי   לא   

Cm  G7+5  C69 

 ותענה    ף  צ ח ת ת

 

Cm               D79+  D79  D79- 

 הנה הנה הנה

Ab7    G5+7  G7      Cm      D79+  D79  D79- 

 המנגינה שלי   היתה      זאת

Ab7    G5+7  G7    Cm     Bbm7        C7 

 אבל פתאום היתה שונה שנהמנגינה שאהבה אותי 

        Fm 

 נשאה עינה

        Fdim 

 והיא אינה

       Cmaj7/G 

 והיא אינה

         Am7 

 והיא אינה

 

C#m7   D79  G5+7     Cm  Dø    Cm7  Bbm7 

 לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך    לא ידעתי שתברח

Eb79   Ab13       Dø 

 שאותי תשכח   ידעתי   לא   

Cm  G7+5  C69 

 ותענה    ף  צ ח ת ת

 



 572עמוד 

 

 ריקי גל  -  הנה פתחתי חלון
 מילים: נתן זך   לחן: מתי כספי

 

Cm  Cm  Cm  Cm 

 

Cm              Cm/Bb 

  הנה פתחתי חלון     

Cm              Cm/Bb 

  אל העולם המואר     

                   Fm 

  איך הוא שר ,    תקשיב עכשיו

             Bb          Eb 

 ודאי לך    אם לא לי,

                   G#                Fm 

  איך הוא שר ,   תקשיב עכשיו

G                     Cm 

   ךאם לא לי, ודאי ל   

 

Cm             Cm/Bb 

  הנה מרוץ של אורות

Cm           Cm/Bb 

 כבים ושוב נדלקים

                   Fm 

  מאורות     אורות נפרדים

               Bb    Eb 

 ואנחנו עוד לא נפרדים

                   G#   Fm 

  מאורות   אורות נפרדים 

G                        

 ואנחנו עוד לא נפרדים   

 

        Cm  Cm/Bb       Fm 

  לי הלילה      ק   -  גופך שות

      Cm  Cm/Bb      Fm 

 התרוקן       ייי  -  וגם גופי

G#m   G#m/F#     Eb          Cm 

  אוהוהוהו עתיק כמו הנצח     לילה   

         F  G   Cm 

 ומנגן     לוקח כלי

         F  G   Cm 

 ומנגן     לוקח כלי

 

 

 

Cm              Cm/Bb 

  הנה פתחתי חלון     

Cm              Cm/Bb 

  המואראל העולם      

                   Fm 

  איך הוא שר ,    תקשיב עכשיו

             Bb           Eb 

 ודאי לך    אם לא לי,

                   G#                Fm 

  איך הוא שר ,   תקשיב עכשיו

G                      Cm 

   ךאם לא לי, ודאי ל    

                             Fm 

  איך הוא שר ,    עכשיותקשיב תקשיב 

             Bb           Eb 

 ודאי לך    אם לא לי,

                   G#                Fm 

  איך הוא שר ,   תקשיב עכשיו

G                     Cm 

   ךאם לא לי, ודאי ל   

                             Fm 

  איך הוא שר ,    עכשיותקשיב תקשיב 

             Bb          Eb 

 ודאי לך    אם לא לי,

                   G#                Fm 

  איך הוא שר ,   תקשיב עכשיו

G                      Cm 

   ךאם לא לי, ודאי ל    

 

 

 

  

2 



 573עמוד 

 

 רמי קליינשטיין  -הניחי לי  
 

Dm             C 

 לפעמים אני עייף

         Am                   F 

 את יכולה לקרוא לזה נינוח

F           Dm                 C 

 אני מכיר את הדרכים שלך אליי

                 G 

 כשאין לי כוח

Am                 F            Am 

 את אומרת אולי אתה פשוט שבע

         G                            F 

 לם עוד לא היית כה מאושרת.שמעו

 

Dm        C 

 וכשאני עצוב

           Am         F 

 ובלי בושה אני דומע

F          Dm            C 

 אני מרגיש שאת כמו שאת

             G 

 מעט נסערת

Am                  F                 Am 

 את אומרת איך אתה יודע להיות רגיש

G                    F 

 אתה פשוט חצוף ואת נהדרת.

 

C    G     F    Dm        G       C 

 הניחי לי אני אומר ואת תמיד מונחת

Dm        G 

 לידי, תמיד בזמן

G      C 

 מאיפה החוכמה

G         F 

 ואיך כל השנים

C    G     F    Dm        G       C 

 את אתי אני אומר ואת תמיד מונחת

Dm        G 

 לידי תמיד בזמן

G      C 

 מאיפה החוכמה

G         F 

 ואיך כל השנים

Dm        G       C 

 את איתי.

 

Dm        C 

 לפעמים אני עייף

          Am                   F 

 את יכולה לקרוא לזה נינוח

F          Dm              C 

 אבל רציתי שתדעי שבזכותך

G 

 עוד יש בי כוח

Am                F            Am 

 את אומרת אולי את לידי שותקת

G                                     F 

 אבל את כאן וזה סימן שאת נשארת.

 

 

C    G     F    Dm        G       C 

 הניחי לי אני אומר ואת תמיד מונחת

Dm     G 

 לידי, תמיד בזמן

G      C 

 מאיפה החוכמה

G         F 

 ואיך כל השנים

C    G     F    Dm        G       C 

 את אתי אני אומר ואת תמיד מונחת

Dm        G 

 לידי תמיד בזמן

G      C 

 מאיפה החוכמה

G         F 

 ואיך כל השנים

Dm        G       C 

 את איתי.

  



 574עמוד 

 

 שרון רוטר  -הניצוץ  
 

C           Dm 

 עכשיו אני כל כך רוצה לצעוק

C                Dm 

 שכל העולם יידע

C        Dm 

 פתאום אתה קל כמו תינוק

C                   Dm 

 אני קלה כמו נוצה

 

Bb               Am 

 כי אתך אני הולכת

E      F 

 לא יודעת לאן

Bb           Am 

 אלך איתך מכאן

E        F 

 ועד סוף העולם

 

C            Dm     C            Dm 

 והיא מתגלגלת כמו רעידת אדמה

C           Dm 

 פתאום נדלק האור שבעיניים

C                  Dm 

 פתאום נסגר הבור שבנשמה

 

Bb               Am 

 אתך אני הולכת

E      F 

 לא יודעת לאן

Bb           Am 

 כן כן זה הניצוץ

E        F 

 רק אהבה יכולה

 

    
 

  



 575עמוד 

 

 הפרויקט של עידן רייכל  -  הנך יפה
  מילים ולחן : עידן רייכל

 

Ebm             B+7 

 במיטתי כבר שבועות ביקשתי

    Abm                   Ebm 

 את שאהבה נפשי ולא מצאתיו

Ebm                B+4  

 חיפשתי בין כל רחובות העיר

            Abm                   Ebm 

 שקרים הזאת ולא מצאתיו העמוסה

 

Gb                      B 

 מצאוני השומרים הסובבים בעיר

      Abm              Db(4-3) 

 אך אהובי כמעט ולא מצאתי אותו

            Ebm                 B 

 אך לא ארפה ממנו עד שהביאו אל תוך עירי

         Abm                   Ebm 

 ואל חדרי אל מיטתי אל בית אימי

 

Gb           B       

 הינך יפה רעייתי ושפתותייך

Abm                      Db(4-3) 

 שינייך לבנות כמו אור הלבנה חוט שני

            Ebm                B 

 מי זאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה

                    Abm           FØ 

 גדולה הגיעה לביתינישאת על כנף ציפור 

 

Ebm                B 

 במיטתי כבר שבועות ביקשתי

    Abm                   Ebm 

 את שאהבה נפשי ולא מצאתיו

Ebm                B+4 

 חיפשתי בין כל רחובות העיר

            Abm                   Ebm 

 העמוסה שקרים הזאת ולא מצאתיו

 

Gb                      B 

 מצאוני השומרים הסובבים בעיר

      Abm              Db(4-3) 

 אך אהובי כמעט ולא מצאתי אותו

            Ebm                 B 

 אך לא ארפה ממנו עד שהביאו אל תוך עירי

         Abm                   Ebm 

 אל בית אימי ואל חדרי אל מיטתי

 

Gb           B        

 הינך יפה רעייתי ושפתותייך

Abm                      Db(4-3) 

 שינייך לבנות כמו אור הלבנה חוט שני

            Ebm                B 

 מי זאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה

                    Abm                    Ebm 

 נישאת על כנף ציפור גדולה הגיעה לביתי

 

Gb             B       

 הינך יפה רעייתי אני נגנב

Abm                         Db(4-3) 

 ששורפות אותי כאש הלהבה משתי עינייך

            Ebm                B 

 מי זאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה

                    Abm           FØ 

 נישאת על כנף ציפור גדולה הגיעה לביתי

  



 576עמוד 

 

 הראל סקעת ,יהורם גאון   -הנני כאן  
 

 #Bm  G  Bm  G  D  G  Fפתיחה : 

 

    Bm                A 

 אני הולך אלייך כל ימי

   A                   Bm 

 אני הולך אלייך מסונוור

    Bm                A 

 האבנים פוצעות את כפותיי

G                          F# 

 רגיש דבראבל אני איני מ

 

      A                     B 

 אני חוזר מארץ לא זרועה

      B                        A 

 מושיט ידי ללטוף את שערך

       G#m                    B 

 הנני כאן אך כמו יונה פצועה

G                      F# 

 אני נופל תמיד מול שערך

 

Bm                         G 

 הנני כאן כמו ציפורים חגות

Bm                     G 

 הנני כאן מביט מן הגגות

D                       G 

 הנני כאן כמו אבן בגדר

F#                

 רבאכמו כמו סלע 

        F#     G          E      B 

 אני האיש אשר תמיד חוזר

 

    Bm                A 

 ילגוליםאני חוזר באלף ג

   A                   Bm 

 אני נזיר בן מלך וקבצן

    Bm                A 

 ובלילות בבכות השועלים

G                          F# 

 אני חולם וער בך בו בזמן

 

    B                A 

 אני רואה אותך הרחוקה

   A                   B 

 כמו נסיכה שבויה במגדלים

       G#m                 B 

 בין סורגים יושבת ומחכה

G                          F# 

 אלוהים האלוהים גדולים

 

Bm                         G 

 הנני כאן כמו ציפורים חגות

Bm                     G 

 הנני כאן מביט מן הגגות

D                       G 

 הנני כאן כמו אבן בגדר

F#                

 רבאכמו כמו סלע 

        F#     G          E      B 

 אני האיש אשר תמיד חוזר חוזר

 

    Bm                A 

 ואת חיכית כמו האבנים

   A                   Bm 

 וכמו הבור להלך במדבר

    Bm                A 

 זריחות רכות נשקו אותך פנים

G                          F# 

 שקיעות כבדות נשקו אותך צוואר

 

    B                A 

 כך ראיתיך יושבת ומצפה

   A                   B 

 ובעינייך אור ועצב רב

       G#m                  B 

 כך לקחתיך איתי אל החופה

G                          F# 

 את היחפה עם כתר של זהב

 

Bm                         G 

 הנני כאן כמו ציפורים חגות

Bm                     G 

 הנני כאן מביט מן הגגות

D                       G 

 הנני כאן כמו אבן בגדר

F#                

 רבאכמו כמו סלע 

        F#     G          E      B 

 אני האיש אשר תמיד חוזר

 

     
 

   



 577עמוד 

 

 שם טוב לוי  -  ןנסיך הקטה
 

Dm    C             Dm 

 פגשתי אותו בלב המדבר

F                       G 

 יפה שקיעת שמש ללב עצוב

Dm    C             Dm 

 ציירתי לו עץ וכבשה על נייר

Am         Em       D 

 והוא הבטיח לי שישוב

 

   F                 C 

 הנסיך הקטן מפלוגה ב'

   F                Dm    Am   Em 

 לא יראה עוד כיבשה שאוכלת פרח

Am                  Em 

 תוכל שושניו הם קוצים כע

F     Bb    Em     A 

 וליבו הקטן קפא כקרח

 

Dm    C             Dm 

 ואם אי פעם תגיעו לכאן

F                       G 

 תדעו שכאן הוא חרש צנח

Dm    C                  Dm 

 וקול הנפילה מעולם לא נשמע

Am  Em    D 

 ךבגלל החול הר

 

   F                   C 

 והיה אם יופיע שם ילד קטן

   F      Dm    Am   Em 

 שפניו שוחקות ושיער לו זהב

Am                  Em 

 לו יד והושיטותדעו שזה הוא 

F           Bb      Em     A 

 ולטפו את אבק המדבר מעיניו

 

Dm    C             Dm 

 ואז תעשו עמי חסד קטן

F                       G 

 כתבו נא מהר לכל אמותינו

Dm    C             Dm 

 שירווח להן קצת ויפוג צערן

Am         Em       D 

 הנסיך הקטן חזר אלינו

 

   F                 C 

 ב'הנסיך הקטן מפלוגה 

   F                Dm    Am   Em 

 לא יראה עוד כיבשה שאוכלת פרח

Am                  Em 

 וכל שושניו מתייפחות כעת

F     Bb    Em     A 

 וליבו הקטן קפא כקרח

 

Dm    C             Dm 

 רפגשתי אותו בלב המדב

 

     
 

    



 578עמוד 

 

 אביב גפן  -הסתכלו לשמיים  
 ולחן : אביב גפןמילים 

 

 Am2  Am2/G  Fmaj9  Dm9פתיחה : 

 

C  

 מהלכים בין חרדה לצער

Em               D2 

 מתוק לבין מר להבדיל

Am                 C 

 ביום מותנומתקשים לראות 

Em         D2            Am 

 מה נשאיר בסוף חיינו

 

     Am          Am/G 

 יםעננים מלאים מ הסתכלו לשמיים

 F+7                Dm9 

 אלהים לא דואג לשלומנו

   Am             Am/G 

 אלהים שוב לוקח אלהים לא שוכח

F+7               Dm9     Am 

 בכאב את כל מה שיקר

 

Am            C 

 חיה עוד פעםתמי יודע אם 

Em                D2 

 נטעם שוב טעם של חיים

Am              C 

 נלחם למען חופשאל נא 

Em           D2            Am 

 כי כך או כך אנו כלואים

 

     Am          Am/G 

 עננים מלאים מים הסתכלו לשמיים

 F+7                Dm9 

 אלהים לא דואג לשלומנו

   Am             Am/G 

 אלהים שוב לוקח אלהים לא שוכח

F+7               Dm9 

 כאבב את כל מה שיקר

 

     Am          Am/G 

 עננים מלאים מים הסתכלו לשמיים

 F+7                Dm9 

 אלהים לא דואג לשלומנו

   Am             Am/G 

 אלהים שוב לוקח אלהים לא שוכח

F+7               Dm9 

 בכאב את כל מה שיקר

 

     Cm             Cm/Bb  Ab+7    Fm9 

 הסתכלו לשמיים

     Cm             Cm/Bb  Ab+7    Fm9 

 הסתכלו לשמיים

     Cm             Cm/Bb  Ab+7    Fm9 

 הסתכלו לשמיים

     Cm             Cm/Bb  Ab+7    Fm9 

 הסתכלו לשמיים

 

 Am  Am/G  F+7  Dm9מעבר : 

          Am  Am/G  F+7  Dm9 

          Am  Am/G  F+7  Dm9 

          Am  Am/G  F+7  Dm9 



 579עמוד 

 

 אייל גולן  -הסתכלי אליי  
 

 Am     Em    Dm    Eפתיחה : 

            Am     Em    Dm    E 

            Am 

 

   Am 

 ברחובות הכל סגור

 Em 

 שלוש אחר חצות

C                       F  

 רואה אותך במועדון יקר

Em                      Am   

 מריעים לך התזמורת מוכנה הם

G                           F   

 וההד הזה נשמע לך כה מוכר

 

      Am           Em 

 אבל ליבך מזמן אינו יודע

C                  F   

 אהבה של בן אדם אחד

Em              Am   

 תנסי לחשוב עליי לרגע

G                         F    

 כשאת עומדת מול קהל לבד

 

Em                Am   

 הסתכלי אליי, הסתכלי אליי

 E              Dm   

 אני יושב מולך, הביטי בעיניי

Em                Am   

 הסתכלי אליי, הסתכלי אליי

 E                Dm  

 אם רק תשירי לי האושר בחיי

   Am     

 עוד הלילה

 

   Am 

 הקהל כולו שלך

 Em 

 ולי קשה לראות

C                       F  

 לכמה אנשים נכנסת ללב

Em                      Am   

 בכל שיר הם אוהבים ומריעים לך

G                        F   

 ולך מסגיר את הכאבקורק 

 

      Am           Em 

 אם רק תרצי יש אהבה אחרת

C                       F   

 שרק אדם אחד יכול לתת

Em                  Am   

  ואת לבי אתן לך למשמרת

G                     F    

 מיד כשאת מהבמה יוצאת

 

Em                Am   

 הסתכלי אליי, הסתכלי אליי

 E              Dm   

 אני יושב מולך, הביטי בעיניי

Em                Am   

 הסתכלי אליי, הסתכלי אליי

 E                Dm  

 אם רק תשירי לי האושר בחיי

   Am     

 עוד הלילה



 580עמוד 

 

 כוורת  -  העולם שמח
 מילים : אלון אולאצ'יק ודני סנדרסון  לחן : אפרים שמיר

 

G  G/F#  G  Em7  G/D  G/C 

 

Em                    Am    Am/D 

 ידענו ימים טובים מאלה

D              Bm    Bbm 

 החדשות היו קטנות

Am  D  G                         Am 

 יום הם גדלו וזה לא פלא   ה      ו

            D        Dm       Em 

 ואין לך לאן לפנות יניםניאתה בע

Am  D    G    Abdim  Am Bbdim    G/B 

 נושא     נים        ביד הולכים בטיילת מש   יד 

Cm              G/B 

 חשוב יותר להיות שפוי

Am           D 

 ולא לדעת מה קורה

 

G          C       D 

 העולם שמח אי אי יא

Bm     Em   Am   D 

 העולם שוכח העולם זורח

G              C       D    G  Em7  G/D   G/C 

  העולם שמח    אי אי יא

 

Em                  Am    Am/D 

 עצים שכרתו אותם בלילה

D                Bm    Bbm 

 מחר יעשו מהם נייר

Am  D  G                         Am 

 ליו מהומות בדרום איטליה   ע       ו

             D        Dm          Em 

 ובספרד רכבת נפרדה נפרדה מהקטר

Am  D    G   Abdim  Am Bbdim   G/B 

 ובצהריים      עיתונים בבוקר בערב 

Cm         G/B    Am             D 

 העסק של החדשות תמיד חדש יותר מדי

 

G          C       D 

 העולם שמח אי אי יא

Bm     Em   Am   D 

 העולם שוכח העולם זורח

G              C       D    G  Em7  G/D  G 

 העולם שמח    אי אי יא

 

Em                      Am    Am/D 

 מכשיר שבונים אותו ביפן

D            Bm    Bbm 

 ומביאים באוניה

Am  D  G                         Am 

 פר מה לפני שעה קרה כאן  ס      מ

            D     Dm       Em 

 צרות שלו צרות שלך באופן מיידי

Am  D    G    Abdim   Am Bbdim   G/B 

 מסרב לצאת      ני יושב במקלחת     וא

Cm              G/B 

 ואם תשמע דבר חדש

Am           D 

 תודיע לי אך לא כעת

 

G          C       D 

 העולם שמח אי אי יא

Bm     Em   Am   D 

 העולם שוכח העולם זורח

G              C       D    G  Em7  G/D  G/C 

 העולם שמח    אי אי יא



 581עמוד 

 

 אריק סיני  -  שלי העיירה
 

C                            C7                F 

 בתים עם גג אדום לצידיו ישן בצהרי היום רחוב

Dm              G7              C 

 מסתפר ממול יושב אדון במספרה

C                            C7              F 

 מעל הפסים חוצה וגשר רכבת חוצים שדה פסי

Am         Em  G                 C       C7 

 דואר בלי חלון בית בית מלון מכולת

 

C7       F     G     Am    Em 

 כך נראית העיירה שלי כן

        F      G             C   C7 

 תעצור אולי תראה אותי אם

        F     G           Am    Em 

 אתה נמצא כבר בסביבה ואם

            F     G           C 

 לך שכאן הזמן לא הכרחי דע

 

C                        C7          F 

 כמה חורים קדח ועוד את הפח חתך הנפח

Dm              G7              C 

 מתפרנס בונה חלון לבית המלון הוא

C                                       C7             F 

 המצב זהאומרת  תמיד קצבשמידט אשתו של ה גברת

Am      Em  G             C       C7 

 וחתולים כלבים שוטים עשבים

 

C7       F     G     Am    Em 

 כך נראית העיירה שלי כן

        F      G             C   C7 

 תעצור אולי תראה אותי אם

        F     G           Am    Em 

 אתה נמצא כבר בסביבה ואם

            F     G           C 

 לך שכאן הזמן לא הכרחי דע



 582עמוד 

 

 אחרית הימים  -  העץ הוא גבוה
 מילים : חנוך לוין   לחן : זהר לוי

 

 C         Gm   Dm       Fm 

 העץ הוא גבוה   העץ הוא ירוק

Cmaj7     Em    Dm Dm/C  Bb7 

 הים הוא פרוע    הים    הוא    עמוק   

Dm   Dm/C Dm/B  Dm/A 

 אם הים  הוא    עמוק

G              Dm 

 מה אכפת לו לעץ

F                F                 C     F  Em  G 

 מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק

 

 C        Cdim  Dm   Dm7b5 

 העץ הוא גבוה   העץ הוא ירוק

 C      C7                      F     A 

 יפה הציפור היא תעוף לה רחוק

Dm       Fm/Ab  Em             A 

 אם תעוף הציפור   מה אכפת לו לעץ 

Dm             G                   C   F  Em  G 

 מה אכפת לציפור שהעץ הוא ירוק 

 

 C         Gm  Dm        Fm 

 עמוקהים הוא פרוע   הים הוא 

Cmaj7    Em       Dm Dm/C   Bb7 

 יפה  הציפור היא תעוף    לה     רחוק    

Dm    Dm/C Dm/B  Dm/A 

 אם תעוף הציפור 

G              Dm 

 מה אכפת לו לים

F                F                  C     F  Em  G 

 מה אכפת לציפור שהים הוא עמוק

 

 

 בבתים(:מעבר וסולו )לחן בדיוק כמו 

       C  Gm  Dm  Fm 

       Cmaj7  Em  Dm Dm/C  Bb7 

       Dm  Dm/C Dm/B  Dm/A 

       G  Dm 

       F   F      C   F Em  G 

 

       C  Cdim  Dm   Dm7b5 

       C   C7   F   A 

       Dm  Fm/Ab  Em  A 

       Dm  G    C  F  Em  G 

 

  C        Cdim    Dm   Dm7b5 

 אדם שר שירים כי העץ הוא ירוק

  C          C7                      F     A 

 אדם שר שירים כי הים הוא עמוק

Dm       Fm/Ab  Em                 A 

 אם תעוף הציפור     לא ישיר עוד שירים

Dm             G                      C 

 ישתוקמה אכפת לציפור אם ישיר או 

   F  Em Dm G  

 תוק( -)ישיר או   יש

  



 583עמוד 

 

 איפה הילד  -  העצב שלה
 מילים : איריס רצאבי, חמי רודנר   לחן : חמי רודנר

            G           G           D          D          G          G           D 

D|--------------------------------------------------------------------------------- 

A|--------------------5--------------------------------------------5-----5-7b8b7-5- 

E|--3-5b6b5-3---3-5s7---3---5-7b8b7-5--7b8-7b8-5--3-5b6b5-3--3-5s7---3------------- 

 
D7 

 טלפון שמצלצל מעיר אותה פתאום

     G 

 נרדמה במיטה עם בגדים

D7 

 יתושים מזמזמים זוגות מאוהבים

  G 

 הקיץ ברחוב נים לא נים

D7 

 איש אחד רחוק משם כותב לה מכתבים

   G 

 אותם לא תקרא בחיים

D7 

 פעם אהבו אותה עכשיו הם שוכחים

   C        A     C      A       Asus4 

 לנשק אההה לחבק אהההה

 

  E           G#m 

 העצב שלה העצב שלה

         G                E 

 היא לוקחת אותו לעצמה

       E              G#m 

 ה היא לא מבינהבאת הכוח ש

G             E 

 לא מבינה       

G             E 

 לא מבינה       

 

 D7  D7  G  G :מעבר 

           D7  D7  G  G 

 

D7 

 החלון פתוח צימאון מסויים

   G 

 אוחז ומרפה לפעמים

D7 

 למה לא הרמת שפופרת למה את לבד

   G 

 מנסה להסביר במילים

D7 

 איש אחד רחוק מכאן חושב עליך עכשיו

   G 

 רוצה ללקק את עורך

D7 

 פעם הוא אהב אותך אבל עכשיו שכח

   C        A     C      A       Asus4 

 ההלנשק אהלחבק אההה 

 

  E           G#m 

 העצב שלה העצב שלה

         G                E 

 היא לוקחת אותו לעצמה

       E              G#m 

 ה היא לא מבינהבאת הכוח ש

G             E 

 לא מבינה       

G             E 

 לא מבינה       

 

Bm 

 כשדורכים על קוצים היא אומרת       

 E 

 ך לחייךצרי

         G                    Bm 

 לא נופלים כשנוגעים בשמיים

Bm                     E 

 אם אני צוחקת זה בגלל ש...

G                      Bm   G  E7/9  G  E  E 

 היא אולי מרגישה       

 

  A          C#m 

 העצב שלה העצב שלה

         C                A 

 לוקחת אותו לעצמההיא 

       A              C#m 

 ה היא לא מבינהבאת הכוח ש

C             A 

 לא מבינה       

C             A 

 לא מבינה       



 584עמוד 

 

 יוני בלוך  -הפיג'מות  
 

 A  F#m  Dפתיחה : 

 

A        F#m              D 

 הם לא כל כך יפים אני יודע

A                  F#m              C    A 

 ואין שום טעם לרוק שאף אחד לא שומע

Dm                  A 

 אבל הם באו מרחוק

F#m             Dm 

 בדרכים עקלקלות

                           A 

 ככה נתניה הכל בכיכרות

 

A        F#m         D 

 כל ערב הופעה, אני מגיע

A          F#m                  C      A 

 את אף אחד זה לא מפתיע לבד ך כללבדר

Dm            A 

 אצל הדודה בהיכל

F#m             Dm 

 חולמים על כסף וקהל

                                     A 

 מה זה משנה כשאין שירים בכלל

 

   Db                   D 

 אז רע ואין כבר כח

A              Db 

 לברוחונמאס לכם 

D            A 

 אפשר להירגע

Db              D 

 ולרגע רק לשכוח

F#m               A 

 את השקט של הלילה

Db             D 

 השתיקה שמסביב

A   Db         D         E                A 

 ל אביבהמסיבה של הפיג'מות מקפיצה את ת

 

A       D       A       E 

 הפיג'מות של בואו למסיבה

D               A     Db        D 

 רק תבואו למסיבה של הפיג'מות

A                D    A      E 

 רק תבואו למסיבה של הפיג'מות

D                A  Db       D 

 רק תבואו למסיבה של הפיג'מות

 



 585עמוד 

 

 זהר ארגוב  -הפרח בגני  
 

Am         F            Dm        E7 

 ביום אביב בהיר וצח אותך אני זוכר

Am         F         Dm        E7 

 וכבר מאז היטב ידעתי שלא אוותר

  C         Dm         F            E7 

 כי לי היית בבת עיני בכל יום וכל ליל

  C         Dm         F          E7 

 היית לי כמלאך האל מתוך הערפל

 

Am          F         Dm      E 

 רציתי לבקש ידך רציתי לך לומר

Am            F         Dm        E7 

 סוד אהבה שבלבבי שמור מכל משמר

  C         Dm         F            E7 

 רציתי לך לומר אהבתי אהבתי ונגמר

  C         Dm         F            E7 

 אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר

 

 Am  E  F  Eמעבר : 

 

Am                    F            Am 

 את עולמי עם שחר את לי כל היום

Am                  F   E 

 את עולמי בלילה את החלום

C          Dm    E7 

 את בדמי ברוחי ולבבי

F     Dm     B7           E7 

 את הניחוח המתוק הפרח בגני

 

Am           F          Dm       E7 

 מאז הלכת יומי קודר ארוך ומשעמם

Am          F       Dm        E7 

 לשווא רוצה אני לשכוח ולהתעלם

  C        Dm        F          E7 

 חזרי מהר כי בלעדייך עולמי שומם

  C       Dm      F         E7 

 נדמו מיתרי קולי וכינורי דומם

 

 Am  E  F  Eמעבר : 

 

Am                    F            Am 

 את עולמי עם שחר את לי כל היום

Am                  F   E 

 את עולמי בלילה את החלום

C          Dm    E7 

 את בדמי ברוחי ולבבי

F     Dm     B7           E7 

 את הניחוח המתוק הפרח בגני



 586עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -  הצל ואני
 ולחן : יהודה פוליקרמילים 

 

 F#m  C#  F#m  Bm  F#mפתיחה : 

            F#m  C#  F#m 

 

C#                        F#m 

 השמש עמדה כך בערך הצל שלי ואני יצאנו לדרך

Bm                 C# 

 ופעם צל על השביל פעם אני מוביל

C#                        F#m 

 לו לרדת טיפות מיםהתחי עננים התכנסו בשמיים

Bm                    C# 

 המשכתי לבדי בדרכי צילי התכנס בתוכי

 

 F#m  C#  F#m  Bm  F#mמעבר : 

 

C#                        F#m 

 הפחד טפטף וחלחל הרוח טלטל

Bm                  C# 

 מפחיד יותר מתמיד צילי בתוכי מרעיד

C#                                      F#m 

 אני משיב לאן אתה בורח הוא שואל לאן אתה לוקח

Bm                           C# 

 למה צל כשאור בפנים למה תמיד קירות מוגנים

 

F#m 

 אתה תהיה לי כנפיים בוא נעוף רחוק

Bm                            C# 

 עכשיו בלתי אפשרישהיה עד  אל חיבור דמיוני

F#m 

 אל קשר הצל והגוף נעוף אבוא נקפוץ נמרי

Bm                            C# 

 אל מה שתמיד רצינו לשכוח די להמשיך לברוח

 

 F#m  C#  F#m  Bm  F#mמעבר : 

           F#m  C#  F#m 

 

C# 

 לשכוח את דלתות הבלבול

F#m 

 את הילד שמציץ דרך חור המנעול

Bm                        C# 

 אל החופש שהיה כבול בוא נעבור את הגבול

C#                          F#m 

 שבחוץ אפשר להיות ורק מנגינות מזכירות

Bm                        C# 

 רק כשהצל ואני ביחד משוחרר מכל פחד

 

F#m 

 אתה תהיה לי כנפיים בוא נעוף רחוק

Bm                            C# 

 שהיה עד עכשיו בלתי אפשרי אל חיבור דמיוני

F#m 

 אל קשר הצל והגוף נעוף אבוא נקפוץ נמרי

Bm                            C# 

 אל מה שתמיד רצינו לשכוח די להמשיך לברוח

 

 #F#m  Bm  E  A  D  Bm  Cמעבר : 

 

F#m 

 אתה תהיה לי כנפיים בוא נעוף רחוק

Bm                            C#                     F#m 

 שהיה עד עכשיו בלתי אפשרי אל חיבור דמיוני



 587עמוד 

 

 מוניקה סקס  -הקונפורמיסט  
 

 פתיחה:

#F  Ebm  #F  Bbm  G#m  #C  B   

 

#F            Ebm 

 סגרו את קולנוע פריז

Bbm         Ebm 

 ומילאו אותו מלט

G#m             E     B        

 כדי שהבניין מעליו יהיה יותר יציב

 

#F       Ebm 

 עכשיו ביום שישי

Bbm         Ebm 

 משחק כדורגל

G#m       E   B    

 חברים   זה טוב לרוץ עם

 

#F            Ebm 

 נזכר בשנות השמונים

Bbm         Ebm 

 תמיד כשיש גשם

G#m     E     B      

 הזמןכאילו שהיה חורף כל 

 

#F       Ebm 

 מה שבטוח ש

Bbm      Ebm 

 הייתי ילד

G#m       C#  G#m       C# 

 ונורית אפשטיין הייתה יפה

 

#F       Ebm    #F        Bbm 

 הקונפורמיסט   הקונפורמיסט

G#m   #C    B  

 לא מסתכל   על הבסיס

#F     Ebm    #F      Bbm 

 קונפורמיסט     קונפורמיסט

G#m    #C      B    

 חי כמו קנגורו  בתוך הכיס

 

 מעבר:

#F  Ebm    #F    Bbm    G#m  #C    

 

#F            Ebm 

 סגרו את קולנוע פריז

Bbm         Ebm 

 ומילאו אותו מלט

G#m             E     B        

 כדי שהבניין מעליו יהיה יותר יציב

 

#F       Ebm    #F        Bbm 

 הקונפורמיסט   הקונפורמיסט

G#m   #C    B  

 לא מסתכל   על הבסיס

#F     Ebm    #F      Bbm 

 קונפורמיסט     קונפורמיסט

G#m    #C      B    

 חי כמו קנגורו  בתוך הכיס

 

 סיום:

#F  Ebm  #F  Bbm  G#m  #C   B   



 588עמוד 

 

 שפיות זמנית  -  הקיץ האחרון
 

Dm       C#5+ 

 שלי אתכם זה הקיץ האחרון

C                       G 

 עם הגשם הראשון אני אעלם

Dm       C#5+ 

 יזרמו במורד הרחובות ידמעותי

C                       G 

 כמו עלה נושר ותקוות רחוקות

Dm     C#5+ 

 אני איש של חורף בין אלפי אנשי ים

C                       G 

 אך בחורף הזה כבר לא אהיה קיים

Dm       C#5+ 

 לאט לאט השכבות נמסות

C                       G 

 ורוצים לא רוצים תפילות אחרונות

 

F                         G 

 אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות

        C                   F7+ 

 כי השמיים גדולים והדמעות קטנות

F                          G 

 ל גשם ראשוןתעצמו את העניים כ

     Am 

 ותחשבו עלי

 

Dm       C#5+ 

 פס על ההרים כי הם שםטאני רוצה ל

C                       G 

 מדינות מעבר ליםבלבקר 

Dm       C#5+ 

 לדעת אם יש צורות חיים אחרות

C                  G 

 ואם המתים ממשיכים לחיות

Dm        C#5+ 

 כי זה הקיץ האחרון שלי אתכם

C                       G 

 ראשון אני אעלםהעם הגשם 

Dm      C#5+ 

 לאט לאט השכבות נמסות

C                       G 

 ורוצים לא רוצים תפילות אחרונות

 

F                         G 

 אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות

        C                   F7+ 

 קטנותכי השמיים גדולים והדמעות 

F                          G 

 תעצמו את העניים כל גשם ראשון

     Am 

 ותחשבו עלי



 589עמוד 

 

 מוניקה סקס  -  הר של בייגלך
 מילים ולחן: פיטר רוט, להב זוהר, יהלי סובול, שחר אבן צור ויוסי חממי

 

(E  E  G  A )x 6 

 

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

 

E                       G           A 

 ליד המשביר לצרכן    היה מוכר בייגלך   

E                                   G                      A 

 הוא חשב שיש לו רשיון אבל הרשיון פקע מזמן    

E                         G                   A 

 בסוף בא מישהו וסגר לו ת'דוכן ונפנף אותו מכאן    

E  E  G  A 

E                            G                     A 

 לא היה לו כסף ובבית היה לו  ,אחרי שבוע הוא חזר  

 

E          G      A 

  הר של בייגלך  

 

  E 

 הגיעה ניידת והוא נעצר 

      G                   A 

 הוא לא כל כך הבין במה מדובר 

  E 

 בבית המשפט הוא ישב ושתק 

G                A 

 בגלל גילו העונש הומתק    

 

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

 

 

   E                                  G              A 

 בעיתון    כתבו עליו   ,אחרי חצי שנה בכלא תל מונד

 E                                                        Bb-A 

 וכל האינטלקטואלים דיברו על גורלו הקפקאי 

                                        G                   A 

 מישהו התערב באופן אישי ,אחרי שבוע הוא יצא לחופשי

 E                                  [G] 

  ][ גיע הביתה אסיר משוחרר נכנס לסלון ומצא מולו הרה

 

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

 

(E  E  G  A )x 6 

 

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

E          G      A 

 הר של בייגלך  

 

(E  E  G  A )x 2 

E 

 

  



 590עמוד 

 

 שלמה ארצי  -  הרדופים
 לחן: שלמה ארצי   מילים: נתן יונתן

 

        Am        Dm     C         Dm 

 לא נפרח כבר פעמיים, והרוח על המים

  F             Dm       Am  E    Am 

 יפזר דממה צוננת, על פנינו החיוורות

       Am       Dm     C            Dm 

 שמה בין איבי הנחל, בשעה אחת נשכחת

      F             Dm       Am     E    Am 

 זכרונות אזוב שלנו, מתרפקים על הקירות

 

        E            Am        Dm   G     C 

 בלי תוגה כפופי צמרת, בלוריות שיבה נבדרת

    Dm        F                 Am  E  Am 

 באשר יפות התואר, בין שריקות העדרים

      E           Am    Dm  G      C 

 תפנוקי גוון ירטיטו, בלכתן לרחוץ בזרם

    Dm    E     Am       Dm  E  Am 

 נכלמים נשפיל עינינו, אל המים הקרירים

 

        Am       Dm       C           Dm 

 יפה עוד לנוע, משתאים נביט ברוחלא נוס

            F         Dm     Am       E    Am 

 איך הוא יחד עם המים, מפרקים את הסלעים

  Am        Dm    C     Dm 

 תאנה חנטה פגיה, והנשר היגע

       F        Dm       Am   E  Am 

 אל קינו חזר בחושך, מדרכי האלוהים

 

       E           Am   Dm   G    C 

 הרדופים שלי כמוני, וכמוך שכל ימייך

       Dm          F           Am  E   Am 

 את פרחי האור שלנו את פיזרת לכל רועה

        E            Am      Dm   G   C 

 לא עופות מרום אנחנו, ואל גובה השמיים

     Dm    E  Am    Dm  E   Am 

 גם אנוכי לא נגיע כנראהגם אתם 

 

     Am        Dm          C           Dm 

 רק בהר על קו הרכס מישהו מוסיף ללכת

      F       Dm       Am     E Am  

 מן הואדי והאבן, לרכסים, אל הרוחות

      Am         Dm    C           Dm 

 עד אשר בכסות הערב יחזור נוגה אלייך

        F                  Dm     Am     E     Am 

 עם פכפוך סלעים עם רחש הרדופים ליד החוף

 



 591עמוד 

 

 שלומי שבת  -  הרי את מקודשת לי
 לחן: שלומי שבת   מילים: עוזי חיטמן

 

Am                D                 Em 

 כך אני אומר הרי את מקודשת לי

B7        B                             C 

 כשאת תלבשי שמלת כלה

Am                 D                           Em 

 ישיר לך הזמר -ואת הנשמה המתוקה שלי

Em             D                C 

 ואני אסכים איתו בשני קולות

 

Bm           G 

 או כלה יפיפיה

         Em         Am 

 אני נשבע -בשם האהבה

Am           Bm        G 

 או כלה יפיפיה אבקש ידך

          Am     G        Em 

 גם בעולם הבא

 

Em    Am        G    C 

 תני חיבוק ונעצום עיניים

B            G      D    Am 

 ונשאר לנצח שני פרחים

Em   Am   G   C 

 אני ואת זוג מהשמים

           B                     F 

 חופה כזאת אז בואי נעשה

B        C        D 

 עם כל האוהבים

 

 Em  Gm  F  Eb  D  Gm  F  Eb  Fמעבר : 

 

Gm    Cm    Bb   Eb 

 תני חיבוק ונעצום עיניים

 D         Bb       F   Cm 

 ונשאר לנצח שני פרחים

Gm   Cm  Bb Eb 

 אני ואת זוג מהשמים

           D                   Ab 

 ה חופה כזאתאז בואי נעש

           Gm 

 עם כל האוהבים

 



 592עמוד 

 

 צביקה פיק  -הרקדן האוטומאטי  
 

 D    C   B Bbפתיחה : 

D                C   B Bb 

 

D          Em  D        Em 

 הנה הוא שומע את המנגינה

D                 E     A  D 

 מתחבר כמו אוטומט לזרם

D      Em  D     Em 

 על האדמהבגופו רוקע 

D                 E    A      D 

 הוא נמצא עכשיו בתוך הקצב

 

G          Am   Bm         Am 

 לחן סטריאופוני אור כחול אדום

G       Am          D  G 

 תנו לו לדבר עם הרגליים

D          Em     D        Em 

 כל המיקרופונים כאן על הבמה

D       E        A  D 

 הרקדן האוטומטי זהו

 

Bm                     F#m 

 את המנגינה הוא חי גופו מחושמל

G       D            Em   A 

 בתוכו הלב פועם בקצב קצב

Bm                    F#m 

 עוד ריקוד אחד ודי נפסק החשמל

G          D               Em  A  G 

 הרקדן נשאר דומם כמו אבן אבן

 

D        Em  D        Em 

 רגל מרחפת צחוק על הפנים

D                  E  A   D 

 שריר בשריר נוגע לא נוגע

D          Em  D        Em 

 מי שם מיללת כמו החתולים

D                 E       A  D 

 איך הוא לא מפסיק להתנועע

 

G           Am  Bm        Am 

 תן לו את הקצב תן את הצלילים

G          Am     D  G 

 יש לו זרם יש לו נשימה

D          Em     D        Em 

 פאזים על הבס ווה ווה בגיטרות

D             E     A  D 

 בין צלילי הרוק והנשמה

 

Bm                     F#m 

 את המנגינה הוא חי גופו מחושמל

G       D            Em   A 

 בקצב קצבבתוכו הלב פועם 

Bm                    F#m 

 עוד ריקוד אחד ודי נפסק החשמל

G          D               Em  A  G 

 הרקדן נשאר דומם כמו אבן אבן

 

D          Em  D        Em 

 רעש באוזניים תן לו את הביט

D             E    A     D 

 עלה איתו לטון יותר גבוה

D              Em  D        Em 

 קופסאות של קצב כל גופו מרעיד

D            E   A       D 

 תן לו את המוזיקה לשמוע

 

G             Am  Bm      Am 

 תן את הנשמה   תן לו את הקצב 

G        Am    D    G 

 כל גופו רועד מצחו מזיע

D          Em     D        Em 

 כל המיקרופונים כאן על הבמה

D       E        A  D 

 זהו הרקדן האוטומטי

 

Bm                     F#m 

 את המנגינה הוא חי גופו מחושמל

G       D            Em   A 

 בתוכו הלב פועם בקצב קצב

Bm                    F#m 

 עוד ריקוד אחד ודי נפסק החשמל

G          D               Em  A  G 

 כמו אבן אבן הרקדן נשאר דומם



 593עמוד 

 

 שלום גד  -  השבועה ) רק באוזן השלישית (
 

B 

 יש להשיג רק באוזן השלישית

  E 

 אבל אם תרצי נחפש אצלי

C#m                              G 

 בטח נשאר לי אחד מהראשונים

           F# 

 בלי עטיפה

 

B   

 ואם יישאר לי אחד בלבד

  E 

 אם יישאר לי אחד בלבד

C#m 

 ישאר לי רק אחדאם 

        G           # F 

 הוא וודאי בשבילך

 

          B 

 הרי נשבענו לאהוב

     E# 

 נשבענו לאהוב

   G#m 

 נשבענו לאהוב

  F# 

 אחד את השני

B     

 נשבענו לאהוב

     E# 

 נשבענו לאהוב

   G#m 

 נשבענו לאהוב

  F# 

 אני בכל אופן נשבעתי...

 

 B E C#m G מעבר : 

 

B   

 ואם יישאר לי אחד בלבד

  E 

 אם יישאר לי אחד בלבד

C#m 

 אם ישאר לי רק אחד

        G           # F 

 הוא וודאי בשבילך

 

          B 

 הרי נשבענו לאהוב

     E# 

 נשבענו לאהוב

   G#m 

 נשבענו לאהוב

  F# 

 אחד את השני

B     

 נשבענו לאהוב

     E# 

 נשבענו לאהוב

   G#m 

 לאהובנשבענו 

  F# 

 אני בכל אופן נשבעתי...

 

 B E C#m Bסיום: 

 



 594עמוד 

 

 ברי סחרוף , דן תורן  -השומר של הגן  
 

A  

 המוקף חומה בגן השמור

 C#m          F#m 

 מסתובב נסיך עוטה גלימה

D  

 הוא מציץ בחלון וחושב לעצמו

G             Bm  

 הנה בוקר חדש

A  

 בחצר מטפסים ענפים על בטון

C#m                            F#m  

 הזמן קפוא כמו ספינה על שרטון

D  

 יושב על ספסל בגנו הנסיך

Bm  

 טוב לי עכשיו

G  

 טוב לי עכשיו

 

 Gmמעבר : 

 

F       Dm  

 טווידלדי טווידלדם

Gm              Em  

 השומר של הגן שכב ונרדם

F        Gm  

 טווידלדי טווידלדם

Db  

 אדםלב  מי ידע

F       Dm 

 טווידלדי טווידלדם

Gm              Em 

 השומר של הגן עצם את עיניו

F        Gm 

 טווידלדי דווידלדם

Db 

 מי ידע לב אדם

 

A 

 גבוהים ורזים שיפולי הקיר

C#m          F#m 

 מעבר לחומה הרחק העיר

D 

 שם הקצב מאוד מהיר

G             Bm 

 מעשה יש מחיר ולכל

A 

 זרועותיו פשוטות לפניוהנסיך 

C#m                            F#m 

 חיוך נעים שפוך על פניו

D 

 ידיו אדומים וחוורים פרקי

G             Bm 

 אני לא מצטער, טוב לי עכשיו

 

 Gmמעבר : 

 

 טווידלדי טווידלדם

Gm              Em  

 השומר של הגן שכב ונרדם

F        Gm  

 טווידלדי טווידלדם

Db  

 לב אדם מי ידע

F       Dm 

 טווידלדי טווידלדם

Gm              Em 

 השומר של הגן עצם את עיניו

F        Gm 

 טווידלדי דווידלדם

Db 

 מסביב לנסיך שלולית של דם



 595עמוד 

 

 שרונה ודניאלה פיק  -השיר הזה  
 

Eb                    A# 

 עלטה ואני סתם מביטה

         Cm                    G# 

 שהירח שט, שט לאט לאט איך

Eb                    A# 

 שוב אני מסתובבת לבדי

         Cm                    G# 

 מתוק ושומעת מרחוק, שיר כל כך

 

Eb                                    A# 

 אני שומעת את השיר הזה ומשתגעת

Cm                      

 ופתאום אני מתגעגעת

G                               G#      A# 

 בוא יש כוכבים למעלה בוא אלי הלילה

 

Eb                                    A# 

 אני שומעת את השיר הזה ומשתגעת

Cm                      

 ופתאום אני מתגעגעת

                         G#      G     Cm 

 אליבוא  אלי הלילה בוא

 

Eb                     A# 

 עוד מעט בוא אלי בוא הלילה

             Cm       G# 

 שט בשמיים מעלי הירח

Eb              A# 

 וכולו מנצנץ באור זהב

             Cm 

 כמו חלום בתוך חלון

                     G# 

 עכשיו בוא כבר בוא

 

Eb                                    A# 

 אני שומעת את השיר הזה ומשתגעת

Cm                      

 ופתאום אני מתגעגעת

G                               G#      A# 

 בוא יש כוכבים למעלה בוא אלי הלילה

 

Eb                                    A# 

 אני שומעת את השיר הזה ומשתגעת

Cm                      

 ופתאום אני מתגעגעת

                         G#      G     Cm 

 אליבוא  בוא אלי הלילה



 596עמוד 

 

 כנסיית השכל  -השיר מהגן  
 

 Gmaj7  Bm  Gmaj7  Bmפתיחה : 

 

Bm               Gmaj7 

 לא זוכר את  השיר מהגן   

Bm                    Gmaj7 

 שני חרוזים בלי מילים קשות   

          Am 

 אני זוכר איך ליד השולחן בשבת   

               Bm        Gmaj7 

 הכל נראה קדוש

 

Bm               Gmaj7 

 לא זוכר את שם הילדה

Bm               Gmaj7 

 עיניים חומות שיער שחור קצר

          Am 

 אני זוכר כמה כאבים

           Bm        Gmaj7 

 כמה זמן עבר

 

Bm                        Gmaj7 

 תראי איך אני שר לך איך אני נקרע   

Bm                        Gmaj7 

 תראי איך אני שר לך שירים מהמגירה   

Am 

 לעוף אל השמים לגעת בחיים   

Bm                   Gmaj7 

 ליפול לתוך המים קצף וגלים   

 

Bm               Gmaj7 

 לא זוכר את  השיר מהגן   

Bm                    Gmaj7 

 שני חרוזים בלי מילים קשות   

          Am 

 אני זוכר איך ליד השולחן בשבת   

               Bm        Gmaj7 

 הכל נראה קדוש

 

Bm                        Gmaj7 

 איך אני נקרע ךתראי איך אני שר ל   

Bm                        Gmaj7 

 תראי איך אני שר לך שירים מהמגירה   

Am 

 לעוף אל השמים לגעת בחיים   

Bm                   Gmaj7 

 ליפול לתוך המים קצף וגלים   

 

Bm                        Gmaj7 

 תראי איך אני שר לך איך אני נקרע

Bm                        Gmaj7 

 תראי איך אני שר לך איך אני נקרע

Am 

 תראי איך אני שר לך איך אני נקרע

Bm                        Gmaj7 

 תראי איך אני שר לך איך אני נקרע



 597עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -השיר על תוכי יוסי  
 

Bm                G 

 אקנה לי תוכי ושמו יהיה יוסי

Am                             G  

 עמו אשוחח עת איש לא ישמע

 D               Bm 

 ואז אומר לו אומר

     G 

 העצבות כמו כוס היא

D  

 ובה יין מר

D7  D          Am 

 מענבי הנשמה

 

     D                  G     

 התדע תוכי יוסי אתה ילד לירי

C          G 

 צפוי לך מוות שקט

     D        

 כה שקט

Bm            G 

 ואז אנוכי בתוגת המאירי

   G 

 אלחש לקירות יוסי מת

Am 

 יוסי מת

 

Em  D/F# G      D     Am 

 וישוב אפרך מהכלוב למולדת

      G      D      Am    C 

 מן הכלוב הלבן לעפר הצהוב

     Em    B       C          Em 

 ערירי בלי אישה תוכיה ויולדת

B       D          C 

 לתוכי שכמוך אסור לאהוב

 

B         C           Em 

 אתה לא תאהב יוסי יוסי

Em 

 אף פעם

 

D                C 

 כמוך נולדו להנעים פטפוטים

G                 B/D# 

 עם כל משורר שלבו אש וזעם

D               C   

 בין לבבות אדישים וחוטאים

 

D                 G   

 כמוך הם רק צעצוע בבית

D7     D     G    Am   

 למען יוכלו ילדים לשחק

 G     

 פטפט תוכי יוסי

 D     

 נחמני כזית

       D         Am   G 

 ליבי היום ריק

 



 598עמוד 

 

 גלי עטרי  -השיר שיביא לך אהבה  
 לאה שבת: מילים ולחן

 

(G  D  A  A)x2 

 

D                A      D    A 

  לא תפסיקי לקוות

D                 A    D          E 

 את עצמך      איך תצליחי לשנות

    E 

  לכסות בקולות אחרים

         D               F#m          F#m 

  שאת רוצה כאילו אין איזה דבר

 

D                  A 

  את יודעת זה מזמן

Bm                A 

  שיחקת אחת כשהיית ילדה

  E                     D      F#m 

 מאף אחד שלא צריכה ולא אכפת לה

  B 

  מאף אחד

 

Bm   A    D                    E          Bm 

  יביא לך אהבהש את רוצה לשיר את השיר 

      A    D                 E           Bm 

  תהיי חזקה להילחם במה שמפחיד אותך

   A       D                       E    E 

  לבטא את השמחה שבך שנדחקה

 

D                A 

 זה מאז וזה עכשיו

Bm                A 

  ת יודעת מה חסרא  

    E           D                   F#m 

  בשבילך להביא את זה עכשיו ותגלי איך

       B 

  בשבילך)אוו( 

 

Bm   A    D                    E          Bm 

  יביא לך אהבהש את רוצה לשיר את השיר 

      A    D                 E           Bm 

  תהיי חזקה להילחם במה שמפחיד אותך

   A       D                       E   E 

  לבטא את השמחה שבך שנדחקה

        D                F#m        F#m 

  כאילו אין איזה דבר שאת רוצה

 

 

 

G  D  A  A  G  D  A  E 

 

Bm   A    D                    E          Bm 

  יביא לך אהבהש את רוצה לשיר את השיר 

      A    D                 E           Bm 

  תהיי חזקה להילחם במה שמפחיד אותך

   A       D                       E 

   לבטא את השמחה שבך שנדחקה

 

    Bm   A    D                    E          Bm 

  יביא לך אהבהש את רוצה לשיר את השיראוו 

      A    D                 E           Bm 

  תהיי חזקה להילחם במה שמפחיד אותך

   A       D                       E    E 

 אווו שנדחקהלבטא את השמחה שבך 

 

Bm   A    D                    E          Bm 

  יביא לך אהבהש את רוצה לשיר את השיר 

      A    D                 E           Bm 

  תהיי חזקה להילחם במה שמפחיד אותך

   A       D                       E 

   לבטא את השמחה שבך שנדחקה

 

    Bm   A    D                    E          Bm 

  יביא לך אהבהש את רוצה לשיר את השיראוו 

      A    D                 E           Bm 

  תהיי חזקה להילחם במה שמפחיד אותך

   A       D                       E    E 

 אווו לבטא את השמחה שבך שנדחקה

 

D                A 

 לקוותלא תפסיקי 

 

  



 599עמוד 

 

 אביב גפן  -השיר שלנו  
 

 A  Amaj7  F#m  D  Bm  D  Asus4  Aפתיחה : 

 

A                 Amaj7 

 שדות ביקשו אל הגשם

F#m           D 

 הגלים ביקשו אל החוף

Bm     D                   Asus4      A 

 ואני ביקשתי את ליבך לקטוף

 

A           Amaj7 

 אז התחלתי ללכת

F#m               D 

 לך אמרתי שיצא לי לחלוף

Bm     D                   Asus4      A 

 אך אני ביקשתי את לבך לקטוף

 

G#m            C#m 

 לא זה לא יהיה השיר שלנו

G#m  C#m  Am/C    Am 

 זה רק הכאב שמתעטף

Am                         C      D 

 ועם הזמן זה עוד יותר שורף

 

G#m            C#m 

 לא זה לא יהיה השיר שלנו

G#m  C#m  Am/C    Am 

 לא תדעי שכתבתי בשבילך

Am              C      D 

 איך שבכיתי בגללך

 

 

A             Amaj7 

 אני אדליק ת'שמיים

F#m                 D 

 הכוכבים יאירו לך בלי סוף

Bm     D                   Asus4      A 

 כי אני ביקשתי את ליבך לקטוף

 

A                 Amaj7 

 פרפר ביקש אל החופש

F#m                D 

 הציפורים ביקשו על המעוף

Bm     D                   Asus4      A 

 ואני ביקשתי את ליבך לקטוף

 

G#m            C#m 

 לא זה לא יהיה השיר שלנו

G#m  C#m  Am/C    Am 

 הכאב שמתעטףזה רק 

Am                         C      D 

 ועם הזמן זה עוד יותר שורף

 

G#m            C#m 

 לא זה לא יהיה השיר שלנו

G#m  C#m  Am/C    Am 

 לא תדעי שכתבתי בשבילך

Am              C      D 

 איך שבכיתי בגללך



 600עמוד 

 

 איפה הילד  -השמיים הגבול  
e|-------------------------------------------------------------| 

B|-------------------------------------------------------------| 

G|-------4----4----2-------------------------------------------| 

D|----------------------4----0---2----4----0-------------------| 

A|--2-------------------------------------------2--------------| 

E|-------------------------------------------------------------| 

 

B 

 מאז שהסתלקת אז בחיים קשה

B 

 קשה להיות לבד

B 

 אותי את לא אוהבת רק אני והבקבוק

B 

 בלי אף אחד

 

B 

 הכוסשותה את נשמתי אני צולל לתוך 

B 

 והיא שבורה

B 

 בראש שלי יש מסיבה

B 

 ולא הוזמנתי כמה זה נורא

 

B                                  D 

 פתאום נפתחת דלת לעולם אחר

B                              D 

 מעלי מופיע מלאך קטן שומר

B                                           D 

 שמחה וצהלה לוחש לי סוד אז בוא נרקוד

B                                      D 

 להיות לבד בעצם זה לא כל כך נורא

 

E                  A                      B 

 השמיים הגבול ולשם אני עף זה נפלא

E                         A                    B 

 ואת על הקרקע אז מה את חושבת לעצמך

E 

 וואו וואווואו 

B 

 בואי איתי

E 

 וואו וואו וואו

 

B 

 מאז שהסתלקת היה לי חופש

B 

 זה היה לי מיוחד

B 

 מאז שהסתלקת גיליתי שעדיף לי

B 

 להיות לבד

 

B                                  D 

 פתאום נפתחת דלת לעולם אחר

B                              D 

 מעלי מופיע מלאך קטן שומר

B                                           D 

 לוחש לי סוד אז בוא נרקוד שמחה וצהלה

B                                      D 

 להיות לבד בעצם זה לא כל כך נורא

 

E                  A                      B 

 השמיים הגבול ולשם אני עף זה נפלא

E                         A                    B 

 ואת על הקרקע אז מה את חושבת לעצמך

E 

 וואו וואו וואו

B 

 בואי איתי

E 

 וואו וואו וואו



 601עמוד 

 

 אסף אמדורסקי  -השמיים הכחולים  
 

 +A  A+  F#m/A  Aפתיחה : 

            A  A+  F#m/A  A+ 

 

A         A+    F#m/A    A+ 

 אישה שלי יפהבוקר טוב 

A            A+  F#m/A    A+ 

 אט          ל   תפקחי את העיניים 

 

A    

 השמיים הכחולים

   F                G 

 מחכים רק בשבילך

    F           Em   Dm7 

 תפקחי את העיניים לאט

 

A                     A+ 

 רגליים יחפות על שטיח צמרמר

F#m/A        A+ 

 אלי לטפי אותיבואי 

A            A+  F#m/A    A+ 

 אט          ל   תפקחי את העיניים 

 

A    

 השמיים הכחולים

   F                G 

 מחכים רק בשבילך

    F           Em   Dm7 

 תפקחי את העיניים לאט

 

A          

 יש עוד יום חדש בחוץ

       F           G 

 זה מאוד מאוד נחוץ

    F           Em   Dm7 

 להוציא ממנו את מה שנשאר

 

     

 
 

 



 602עמוד 

 

 אביב גפן  -התאבדות  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Em  Bm  Am  Em   Bm  Amפתיחה : 

            Em  Bm  Am  Em   Bm  Am 

 

Em   D        Cadd9 

 שלא אאבד אמא שלי תני לי יד

Em    D               Cadd9 

 שלא ניפרד אבא שלי תפוס אותי די חזק

 

Bb                  Abm 

 ד-ב-א-ת-לא רוצה לה

Bb                  Abm 

 ד-ב-א-ת-לא רוצה לה

 

Em    D           Cadd9 

 אחותי היקרה שירה תני לי חום

Em  D       Cadd9 

 לא חשוב מה קרה ואביב תהיה חזק   

 

Bb                  Abm 

 ד-ב-א-ת-רוצה להלא 

Bb                  Abm 

 ד-ב-א-ת-לא רוצה לה

   C#m    C#m/B  BbØ    Eb7 

 כשאתה סובל    ואלהים שם מחייך

 G#m    C#    Eb7      Em     Bm    Am 

 אני נופל ואמא שולח מלאכים

 

 Em  Bm  Am  Emסיום : 

 

 



 603עמוד 

 

 עמיר בניון  -התגלות הנפש  
 לחן : עמיר בניוןמילים : אסף אטדג'י  

 

          C#+9 

 רגיעה של הגוף נפשההתגלות 

  A                  B 

 מבט בעיניים מרצדות

     A              B    C#m 

 שרואות ולא לראות לעולם

 

             C#+9 

 מתחת לריסים השתתפות הרגע

  A              B 

 ואיך להוציא החוצה

     A            B           C#m 

 את כל מה שכולם תמיד מכסים

 

         C#   A         C#   A 

 נשאר דבר אחד רק לגלות

         B                   C# 

 לדעת מה ואיך הם מרגישים

        C#   A       C#   A 

 מעבר למילים, למבטים

     B               C# 

 אל מעל לכל החושים

      B             C# 

 אל מעל לכל החושים

 

          C#+9 

 רגיעה של הגוף נפשההתגלות 

  A                B 

 מיותם בעיניים כבויות ול

 A       B          C#m 

 ואתה תמיד נשאר נעלם

             C#+9 

 מסתפקים בניחוש אף אחד לא רואה

  A                B 

 רוצים אליך לחדור

A           B   C#m 

 מבעד לזגוגית האור

 

         C#   A         C#   A 

 נשאר דבר אחד רק לגלות

         B                   C# 

 לדעת מה ואיך הם מרגישים

        C#   A       C#   A 

 מעבר למילים, למבטים

     B               C# 

 אל מעל לכל החושים

      B             C# 

 לכל החושיםאל מעל 

  



 604עמוד 

 

 בנזין  -התחלה חדשה  
 

 A    D    A   E פתיחה:

F#m           D   A   E 

F#m           D   A   D 

A                G   D    E    E9+ 

 

A                            A 

 שנים אני ואת בתוך מלכודת

A                     A 

 יותר מידי ביחד בתוך אותה ביצה

D                   D 

 היום אני נוסע, לאן אנלא יודע

       A            A 

 את איתי, את איתי

E      E           G      D 

 לכל סיום יש התחלה חדשה

A           D          A      A 

 ותמיד הפרידה היא קשה

 

A     D         A         E 

 זהו הזמן, זה היום, זה הרגע

F#m       D        A      E 

 החופש קורא לי מכל הכבישים

F#m            D         A        D 

 זה הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש

F#m         G     D       E        E 

 קורא לי לצאת לחיים חדשים

 

 A    D    A   Eמעבר : 

F#m          D    A   E    E9+ 

 

A                            A 

 אני ואת טובעים במערבולת

A                           A 

 סבוכים במעגל סגור בדרך בלי מוצא

D                      D 

 יותר מידי ביחד, רגשות אשמה ופחד

       A            A 

 אל תבכי, אל תבכי

E      E           G      D 

 בכל סיום יש התחלה חדשה

     A          D      A      A 

 וכל דרך היא דרך קשה

 

A     D         A         E 

 זהו הזמן, זה היום, זה הרגע

F#m       D        A      E 

 החופש קורא לי מכל הכבישים

F#m            D         A        D 

 זה הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש

F#m         G     D       E        E 

 קורא לי לצאת לחיים חדשים

 

 A      Bm       Cm       Bmמעבר : 

 

A           Bm        Cm       Bm 

 אין מחיר לחופש, לא יקנו אותי חינם

A           Bm        Cm       Bm 

 לא יקחו אותי בכסף, אין שום כח בעולם

 

 A     D    A   E 

F#m  D   A   E 

F#m  D   A   D 

A      G   D    E 

 

A     D         A         E 

 זהו הזמן, זה היום, זה הרגע

F#m       D        A      E 

 החופש קורא לי מכל הכבישים

F#m            D         A        D 

 זה הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש

F#m         G     D       E        E 

 םקורא לי לצאת לחיים חדשי



 605עמוד 

 

 יזהר אשדות  -התחלות  
 

Em 

 מביט מלמעלה

Bm               G 

 על אורות של עיר

C       Am        D  Bm 

 מזהה בדיוק את החלון

Em 

 יורד אל הצומת

Bm         G 

 והבהוב כתום

C         Am          D  Bm 

 משחק עם כתובת של מלון

 

G               D          C 

 תמיד גם סוףהתחלות הן 

C                B 

 של תקופה עוברת

B   G             D 

 שאיתך נשארת

D             C 

 עוד שקיעה עוד זריחה

D   Am      B            C 

 עוד כאב שישאר איתך

 

Em 

 חולף מול הבית

Bm               G 

 שהשארתי בו

C       Am        D  Bm 

 את ימי לילותי אותי

Em 

 ולאורך הדלך

Bm         G 

 לבבות שבורים

C        Am          D  Bm 

 ובדידות שתישאר איתי

 

G               D          C 

 התחלות הן תמיד גם סוף

C                B 

 של תקופה עוברת

B   G             D 

 שאיתך נשארת

D             C 

 עוד שקיעה עוד זריחה

D   Am      B            C 

 עוד כאב שישאר איתך

 

  



 606עמוד 

 

 טיפקס  - התחנה הישנה 
 מילים ולחן: קובי אוז

 

(9Em  Em9  Em  Em )x 8 

 

    Em         D 

 הירידה הזו לרחוב החם

    C             Bm 

  הייתה בשבילי נתיב לעולם

       Am    Am/F# 

  של שיכור מוכר מלבי קר

         C              B7 

  בוטנים וסירופ אדום של סוכר עם

   Em            D 

 טת מתנהלחגורה בעשר וק

C               Bm 

  מיץ ענבים ועיתון להמתנה

   Am            Am/F# 

  קולנוע שמקרין סרטים של זימה

 C                 B7 

  וכובע של פרסי עם רקמה

 

 G      D       C       G  D 

  בתחנה הישנההייתי יורד 

G                      D    C   D 

  והיא הייתה לי מדינה אחרת  

    G            D   C       G  D 

  בהמתנה   מדינה של מציאות 

    C                 Bm     Em 

  כשגשם יורד וכשהשמש בוערת

 

C  C  Am  Am/F#  B7  B7 

 

   Em                    D 

  שייך ולפעמים אני אחר פתאום אני

  C           Bm 

  בתוך עולם צפוף וממהר

    Am         Am/F# 

  בשדרות הנעליים הזולות

      C               B7 

  בדוכני פלאפל עם כל התוספות

     Em                   D 

  שירותים ציבוריים שריחם למרחוק

   C                   Bm 

  שלא למדו לשתוקנהגי מוניות 

  Am              Am/F# 

  שיכור ועיוור מסתכלים על העולם

     C                   B7 

  אברכים מרוויחים מצוות חינם

 

 

 

G      D       C       G  D 

   ... הייתי יורד בתחנה הישנה

 

C  C  Am  Am/F#  B7  B7 

Em  Em  C  C  Am  Am/F#  B7  B7 

 

Em           D 

 בדרך לתל אביב המבריקה

        C        Bm 

  אני עוצר במציאות הסדוקה

   Am                Am/F# 

  של פיתה עם זעתר וביצה בצד

       C            B7 

  של ספק רבנים ספק פושטי יד

    Em             D 

  בעשרה שקלים שלוש קלטות

    C              Bm 

  ושירים מוכרים מכל המדינות

 Am             Am/F# 

 והבוץ השחור על כל מדרכה

  C            B7 

  ונהג מפטיר חצי ברכה

 

G      D       C       G  D 

  הייתי יורד בתחנה הישנה

G                      D    C   D 

  והיא הייתה לי מדינה אחרת  

    G            D   C       G  D 

  בהמתנה   מדינה של מציאות 

 

C  Bm  D 

 

G      D       C       G  D 

  הייתי יורד בתחנה הישנה

G                      D    C   D 

  והיא הייתה לי מדינה אחרת  

    G            D   C       G  D 

  בהמתנה   מדינה של מציאות 

    C                 Bm     Em 

  יורד וכשהשמש בוערתכשגשם 

 

C  C  Am  Am/F#  B7  B7 

Em 
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 אביב גפן  -התירוץ  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Dm  A(4-3)  Dm  A(4-3)פתיחה : 

 

Dm   A4       A 

 אתה אומר יום גרוע

Dm    BØ 

 אך זה נמשך כבר שבוע

Bb  F/A             Gm  A(4-3) 

 אולי אתה בכלל בה לא מאוהב

 

Dm   A4       A 

 זו לא בעיה מוכרת

Dm      BØ 

 זו גם לא טראומה מודחקת

Bb        F/A         Gm  A(4-3) 

 תפסיק עם כל הפסיכולוגים שלך

 

D                        Bm7 

 ויום אחד אתה תלמד לומר לה

           F#m       A 

 אההההה  זה נגמר שלום

D                        Bm7 

 ום אחד אתה תלמד לומר להי

           F#m       A 

 אההההה  זה נגמר שלום

 

 Dm  A(4-3)  Dm  A(4-3)מעבר : 

 

Dm    A4    A 

 אתה עכשיו בוגד בה

Dm      BØ 

 מרגיש גיבור רק לרגע

Bb                 F/A         Gm    A(4-3) 

 אתה סמרטוט מלוכלך אתה לא רק סמרטוט

 

Dm     A4    A 

 זה לא משחק מותח

Dm      BØ 

 פה לא צריך לנצח

Bb          F/A        Gm  A(4-3) 

 שרק צריך לאהוב אהבה זה משחק

 

D                        Bm7 

 ויום אחד אתה תלמד לומר לה

           F#m       A 

 אההההה  זה נגמר שלום

D                        Bm7 

 ר להיום אחד אתה תלמד לומ

           F#m       A 

 אההההה  זה נגמר שלום

 

       G7                         Bb 

 ם התירוץ של עליות וירידותעאז תפסיק 

Dm                 A(4-3)    Dm    A(4-3) 

 תאמר שלום       רק תאמר שלום

 

 Dm  A4  A  Dm  BØמעבר : 

           Bb  F/A  Gm  A(4-3) 

          Dm  A/C#  Dm/C  BØ 

           Bb  F/A  Gm  A(4-3) 

 

D                        Bm7 

 ויום אחד אתה תלמד לומר לה

           F#m       A 

 אההההה  זה נגמר שלום

D                        Bm7 

 יום אחד אתה תלמד לומר לה

           F#m       A 

 האהההה  זה נגמר שלום

 

       G7                         Bb 

 ם התירוץ של עליות וירידותעאז תפסיק 

Dm                 A(4-3)    Dm    A(4-3) 

 תאמר שלום       רק תאמר שלום
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 חיים משה  -התמונות שבאלבום  
 

 Am  Dm   Am    Dmפתיחה : 

            F       G     Am    Am 

Am              Dm   Am    Dm 

            F       G     Am     

 

Am            Dm    

 התמונות שבאלבום 

C               G 

 ילדות שלא נגמרת

F             Am 

 אתה הבן אני האב

E          Dm 

 ואמא שוב דואגת

 

Am                  Dm    

 אתמול קיבלנו עוד מכתב

C             G 

 בסדר אצלך הכל

F               Am 

 לא סיפרת על הקרב

E         Dm 

 רק על כל היתר

 

Am           Dm    

 וכשתצא לעוד שבת

C      G 

 נחכה בפתח

Bb                  F 

 אמא לכבודך בישלה

Am                E 

 נשקה אותך כמו פרח

 

A7           Dm    

 גם נגהץ לך מדים

C                 G 

 אני זוכר מה שהבטחת

Bb               F 

 ישמור עליך אלוהים

Am        E 

 רק חזור הביתה

 

Am            Dm    

 תמונה שלך בגיל שנה 

C               G 

 עם סבתא מחייכת

F                        Am 

 ושתי תמונות של גיל מצווה

E       Dm 

 ואיך גדל הנכד

 

Am              Dm    

 תמונה אחרת על מדים

C           G 

 עם הרובה ביד

F               Am 

 ואני הבטחתי שתגדל

E         Dm 

 לא תלחם באף אחד

 

 Am  Dm   Am    Dmמעבר  : 

            F       G     Am    Am 

Am              Dm   Am    Dm 

            F       G     Am 
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 דוידיאודי   -  התנערי
 מילים לחן : אודי דוידי

 

 Em  D  C  Am  Emפתיחה : 

 

Em             D 

 פנייך עייפות מיזע ודמעות

         C         Am       Em 

 אבק דרכים     בגדייך מלאים

Em                     D 

 ואת פוסעת חרש, אוספת את פיסות

           C    Am          Em 

 פזורים בין החולותשברי חייך 

 

G                 D 

 התנערי מעפר קומי

         Am             B 

 לבשי בגדי תפארתך עמי

G               D 

 על יד בן ישי בית הלחמי

Am                 B 

 קרבה אל נפשי גאלה

 

Em                  D 

 ענייך מעידות על לילה בלי שינה

         C   Am   Em 

 ליבך זועק אמא אדמה

Em                  D 

 ואת פוסעת חרש בין הרגבים

             C         Am      Em 

 תוהה אם עוד יבוא הקץ לנדודים

 

G                 D 

 התנערי מעפר קומי

         Am             B 

 לבשי בגדי תפארתך עמי

G               D 

 על יד בן ישי בית הלחמי

Am                 B 

 קרבה אל נפשי גאלה

 

 Em  D  C  Am  Emמעבר : 

 

Em                  D 

 התעוררי כי בא אורך קומי אורי

         C  Am       Em 

 כי נדודייך לא היו לשווא

Em                   D 

 כי עם הנצח שוב חוזר אל החולות

           C         Am          Em 

 הפיסות אשר הותיר במכאוביואל 

F#m                   E 

 נייך מדמעהימנעי קולך מבכי וע

         D    Bm       F#m 

 לפעולתך        כי יש שכר 

F#m                 E 

 בנים חוזרים ומפרים את הדממה

           D          Bm        F#m 

 אשר מילאה את ישותך ואת ליבך

 

A                 E 

 התנערי מעפר קומי

         Bm             C# 

 לבשי בגדי תפארתך עמי

A                 E 

 על יד בן ישי בית הלחמי

Bm                 C# 

 קרבה אל נפשי גאלה

A                 E 

 התנערי מעפר קומי

         Bm             C# 

 לבשי בגדי תפארתך עמי

A                 E 

 על יד בן ישי בית הלחמי

Bm                 C# 

 קרבה אל נפשי גאלה

 

F#m  E  D  Bm  F#m 

 גאלה
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 קורין אלאל  -התעשייה האבירית  
 

         Dm 

 הוא קיבל הזמנה לבנות ספינה

                         G 

 שתפליג ממקום למקום

                     C 

 תותחים ומאה מלחיםעם שלושים 

                             E 

 ותבנית של אריה בחרטום

         Dm 

 זה פרוייקט אמיתי לנשק מלכותי

                               G 

 הוא מכיר את זה לא מהיום

                     C 

 הוא שיכלל כידונים תותחים מגינים

                              E 

 וספינה זה נשמע כמו חלום

 

             Am    E 

 ובתוך סדנאות המתכת

F#m                       C#m 

 הוא מכיר כל פריט ופריט  

E         Am       E 

 גאוות יחידה היא הלחם

Am 

 של התעשייה האבירית  

 

  Dm 

 יועץ החצר בשיבחו כבר דיבר

                             G 

 את פרטי התוכניתואישר 

               C 

 וגם בנו בכורו של המלך עצמו

                          E 

 די תמך בספינה צלבנית

        Dm 

 הוא עבד ברצינות זאת חצי אמנות

                    G 

 וחצי עבודת נמלים

                   C 

 הוא נתן את כולו גם הצוות שלו

                       E 

 לא נתן מנוחה לכלים

 

             Am    E 

 ובתוך סדנאות המתכת

F#m                       C#m 

 הוא מכיר כל פריט ופריט  

E         Am       E 

 גאוות יחידה היא הלחם

Am 

 של התעשייה האבירית  

 

       Dm 

 עברו עשר שנים נשארו תיקונים

                          G 

 וברגים אחרונים לחזק

                  C 

 אבל אז התגלתה מחלה בחיטה

                            E 

 היועץ כבר החל לפקפק

        Dm 

 הוא עבד כל שעה לא הביט בשקיעה

                          G 

 שנפלה כמו שק על גבו

                    C 

 הם נתנו לו תמיכה בארמון המלוכה

                              E 

 אבל הם גם יקחו את ליבו

 

                Am     E 

 אז היתה ישיבה ממושכת

F#m                       C#m 

 הם בדקו כל פריט ופריט  

E           Am        E 

 והחליטו יותר חשוב לחם

Am 

 מהתעשייה האבירית  

 

         Dm 

 ברציפי הנמלהוא שוטט מתוסכל 

                        G 

 ואחר כך עלה לסיפון

             C 

 שיחרר חבלים עוגנים בתולים

                                E 

 והפליג בלי שינאה או כיוון

         Dm 

 בלי לחשוב מה יהיה את חרטום האריה

                               G 

 הסלעיםהוא ניווט אל מיצר 

                   C 

 כמו אנדרטה מעץ חלומו התנפץ

                    E 

 וטבע בגלים הכהים

 

             Am    E 

 ובתוך סדנאות המתכת

F#m                       C#m 

 הוא מכיר כל פריט ופריט  

E         Am       E 

 גאוות יחידה היא הלחם

Am 

 של התעשייה האבירית  



 611עמוד 

 

 ההמנון הלאומי  -התקווה  
 שמואל כהןלחן:    מילים: נפתלי הרץ אימבר

 

Am Dm          Am 

 מה פני כל עוד בלבב

Am  E7   Am   Dm 

 יה   הומ   יהודי    נפש

Am  Dm           Am 

 מה   ולפאתי מזרח קדי

Am   E7  Am Dm 

 יהי   צופ  לציון   עין 

 

C     G               F  

 לא אבדה תקוותנועוד 

C            G            F  

 התקווה בת שנות אלפיים

 

C   G      C           G 

 בארצנו להיות עם חופשי

Am  E       F  Dm 

 ציון וירושלים  ארץ 

 

C    G     Am    Dm 

 עם חופשי בארצנו תלהיו

Am  E   Am  Dm 

 ירושליםו  ציון  ארץ 
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 משינה  -התשובה  
 

 F#m  E  F#m  Eפתיחה : 

            F#m  E  F#m  E 

 

F#m                C#m       E 

 ראיתי כבר את השקיעות בהרים

F#m               C#m     E 

 שמעתי גם את זה שיש אלהים

F#m        C#m    E 

 ניסיתי הזיות אלף צבעים

F#m        C#m   E 

 אילפתי אריות ונמרים

 

F#m         C#m     E 

 הייתי גורו בגלגול הקודם

F#m              C#m     E 

 קיבצתי נדבות בעיר ללא רחם

F#m          C#m  E 

 אושר לרגעיםמהייתי 

F#m            C#m  E 

 נלחמתי בשדים האחרים

 

       A              B 

 אבל לא מצאתי מנוחה

    F#m             E 

 שצריכה אהבהלנפשי הפצועה 

A                 B 

 לא מצאתי את התשובה

      E            B            F#m 

 אך אני מאמין, אני מאמין שאמצא

 

 F#m        C#m  E מעבר :

F#m                  C#m  E 

F#m                  C#m  E 

    F#m              C#m  E 

 

F#m             C#m  E 

 כבר על נהרות בבל בכיתי

F#m              C#m  E 

 הייתי עבד במכרות הברזל

F#m            C#m   E 

 אהבתי בדרכי הטוב והרע

F#m             C#m  E 

 ראיתי את הכל חוזר חזרה

 

F#m           C#m   E 

 יצאתי לחפש את התשובה

F#m             C#m  E 

 ראיתי איך הים בחול טבע

F#m           C#m  E 

 מחשבותיי עפות לכיווני

F#m          C#m  E 

 רגלי באדמה איפה אני

 

       A              B 

 לא מצאתי מנוחה      

    F#m             E 

 לנפשי הפצועה שצריכה אהבה

A                  B 

 לא מצאתי את התשובה

      E            B 

 אך אני מאמין, אני מאמין

 

 D  E  D  E  D  Eמעבר : 

 

F#m      C#m  E 

 ה  ה  הא  א  א    א

F#m      C#m  E 

 ה  ה  הא  א  א    א

F#m                 C#m     E 

 ראיתי כבר את השקיעות בהרים

F#m      C#m  E 

 ה  ה  הא  א  א    א

F#m               C#m     E 

 שמעתי גם את זה שיש אלהים

F#m      C#m  E 

 ה  ה  הא  א  א    א

 

       A              B 

 אבל לא מצאתי מנוחה

    F#m             E 

 לנפשי הפצועה שצריכה אהבה

A                 B 

 לא מצאתי את התשובה

      E            B 

 אך אני מאמין, אני מאמין

 

       A              B 

 לא מצאתי מנוחה      

    F#m             E 

 לנפשי הפצועה שצריכה אהבה

A                 B 

 לא מצאתי את התשובה

      E                           B            F#m 

 אני מאמין אני מאמין שאמצא אך אני מאמין
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 עברי לידר  -ואולי  
 

 G  A  Bm  Dפתיחה : 

           G  A  Bm  D 

 

G             A                   Bm 

 אמרו לה לגשת אמרו לה לשכב

              D              G 

 לחצו לה בבטן הרביצו בגב

                D               Bm               A 

 אמרו לה ילדה את פנים אחרות מכולם

G            D               Bm               A 

 ילדה אין לך מקום בעולם אמרו לה

 

G             A                   Bm 

 אמרו לה תראי את חושבת אחרת

            D                  G 

 וגם כשגדלת את עדיין זוכרת

            D         Bm              A 

 נשברת ועפה לשמיים שלך

 

Bm    A      G           Em7      A 

 במקרה יגמרו החיפושיםואולי 

Bm          A      G      Em7     A     Bm 

 החזקת חיים ואולי הוא יהיה הדבר שבשבילו

A  Bm  G  Em7     A     Bm 

 החזקת חיים                          

 

 A  Bm  G  Em7  Aמעבר : 

 

G                  A             Bm 

 שתאהבואומרים לה לשמוח רוצים 

              D                     G 

 רוצים שתצחק שתחייה ועכשיו

                Bm               A 

 אבל איך בחלום היד מתרוממת

D                               Em7 

 זה נראה אמיתי והנה היא שוב

A                      G 

 משחקת איתם והם נחמדים

D                       F 

 אוספים ממתקים ושומרים

 

Bm    A      G           Em7      A 

 שאולי במקרה יגמרו החיפושים

Bm          A      G      Em7     A 

 ואולי הוא יהיה הדבר שבשבילו

 

 Dm  C  Bb  Gm7  Cמעבר : 

          Dm  C  Bb  Gm7  C 

 

 דקלום :

 ואיפה החיים שלך היום אה ?

 

 ויתורים גדולה מערכת

 

 זה לא אמיתי שמחפשים

 

 זה רק הרגש שחוטף מכה

 

 דירה יפה בעיר קרה רחוק מכאן

 

 כל כך רחוק עכשיו רחוק מכאן

 

Dm           C   Bb     Gm7      C    Dm 

 החזקת חיים הדבר שבשבילו ואולי הוא יהיה

C   Bb            Gm7 

 איפה החיים שלך   

C         Dm         C  Bb  Gm7  C 

 איפה חברים שלך

C         Dm         C 

 איפה החיים שלך

C   Bb            Gm7 

 איפה חברים שלך     

 

 C  Dm  C  Bb  Gm7  Cסיום : 
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 משינה  -  ואולי עכשיו
 

              F#m 

 תפסיקו את הכל

               Bm     D 

 אני רוצה לרדת

               F#m 

 השארתי מאחור

                    Bm     D 

 פנים של עיר מתכת

              F#m 

 צבא של כוכבים

                  Bm     D 

 מראה לי את הדרך

             F#m 

 אל האהבה

               Bm 

 אני רוצה ללכת

 

A 

 ואולי עכשיו

D            G 

 כל העולם טס

A 

 אחד ואני איתך

D            G 

 אההההההה...

 

             F#m 

 הביאו את היום

              Bm     D 

 ויפתחו שמיים

             F#m 

 גלים שטופי חלום

                    Bm     D 

 משווים צורה למים

             F#m 

 הולכים ונסחפים

               Bm     D 

 כמו אבק ברוח

             F#m 

 על האדמה

               Bm     D 

 עליה נוע תנוע

 

A 

 ואולי עכשיו

D            G 

 כל העולם טס

A        

 אחד ואני איתך

D                  G 

 יש בעולם אומרים אהבה

A          

 היא כבר כאן היא תבוא

D              G 

 מה שאני תני לי להיות

A    

 אחד איתך

D            G 

 אההההההה

 

A 

 ואולי עכשיו

D            G 

 כל העולם טס

A        

 אחד ואני איתך

D                  G 

 יש בעולם אומרים אהבה

A          

 היא כבר כאן היא תבוא

D              G 

 מה שאני תני לי להיות

A    

 איתך

 

      



 615עמוד 

 

 הראל מויאל  -ואז תבואי  
 

Bb          Eb 

 אני יוצא למסע של חיים

Bb           Eb 

 לחפש אותך

Bb              Eb 

 והיא בלתי מושגת

Bb                  Eb 

 אולי היא איננה

Dm               Eb 

 כל השירים הם רק עליה

Gm           F           Eb 

 כותבים לי מציירים את דמותך

Dm           Eb 

 זמן ונצח באריכות של

Gm   F            Eb 

 אבל בסוף אמצא אותך

 

Bb           Cm  Dm 

 ואז תבואי תבואי אלי

Eb          Eb     F 

 לבושה בשמלה לבנה

Bb      Cm      Dm 

 יחפה בכפות הרגליים

Eb           Eb    F 

 והעיניים מלאות אהבה

Bb             Cm        Dm 

 פריחהואז אשיר לך שיר של 

Eb       Eb        F 

 והלב יתרוקן מעצבות

Bb     Cm    Dm 

 ואני אתענג מיופייך

Eb             F      Bb 

 אהובה שלי אם תשארי

 

Bb          Eb 

 אני רוצה לשאול שאלות

Bb                    Eb 

 להבין את דרכו של עולם

Bb      Eb 

 אני נודד בין טעויות

Bb                   Eb 

 ללא כיוון ללא שליטה

Dm       Eb 

 להיאחז במשהו

Gm   F       Eb 

 ואולי יש עוד סיכוי

 

Bb            Cm  Dm 

 תבואי תבואי אלי שאת

Eb          Eb     F 

 לבושה בשמלה לבנה

Bb      Cm      Dm 

 יחפה בכפות הרגליים

Eb           Eb    F 

 והעיניים מלאות אהבה

Bb             Cm        Dm 

 ואז אשיר לך שיר של פריחה

Eb       Eb        F 

 והלב יתרוקן מעצבות

Bb     Cm    Dm 

 ואני אתענג מיופייך

Eb             F    Bb 

 אהובה שלי אם תשארי

 

     
 

   



 616עמוד 

 

 אריאל זילבר  -ואיך שלא  
 

Em                    D 

 לראותואיך שלא אפנה 

          C               G 

 תמיד איתה ארצה להיות

Em                    D 

 שומרת לי היא אמונים

          C           G 

 לא מתרוצצת בגנים

 

Em                D 

 וגם אני בין הבריות

          C         G 

 לא מתפתה לאחרות

Em                     D 

 חולות נעיםגלים עולים 

          C        G 

 הרוח בעלים איוושת

 

Em             D 

 ובלילות,ובלילות

            C          G 

 עולות עולות בי מנגינות

Em             D 

 וזרם דק קולח

       C               G 

 ותפילותי לרוח נענות

 

Em           D 

 שקט עכשיו

       C                  G 

 וכל אחד עסוק בענייניו

Em    D                 C          G 

 אל הרופא הכי טוב במדינה

Em       D 

 בכדי לחשוף

C       G 

 עד הסוף

Em    D     C       G 

 לא משתנה אך התמונה

 

Em                        D 

 מילים מילים ואת משמעותן

          C              G 

 יבוא לו גל ישטוף אותן

Em                   D 

 אבל אני כרוך אחריה

     C           G 

 מחכה לי בלילות

Em               D 

 ללכת שבי אחריה

           C                 G 

 לשמוע את הציפורים שרות

Em                      D 

 גלים עולים, חולות נעים

           C       G 

 הרוח בעלים איוושת

 

Em                    D 

 ואיך שלא אפנה לראות

          C               G 

 תמיד איתה ארצה להיות

 

    



 617עמוד 

 

 מוש בן ארי  -ואיך שלא  
 

Am                    G 

 ואיך שלא אפנה לראות

          F               C 

 להיותתמיד איתה ארצה 

Am                    G 

 שומרת לי היא אמונים

          F           C 

 לא מתרוצצת בגנים

 

Am                G 

 וגם אני בין הבריות

          F         C 

 לא מתפתה לאחרות

Am                     G 

 גלים עולים חולות נעים

          F        C 

 הרוח בעלים איוושת

 

Am             G 

 ובלילות,ובלילות

            F          C 

 עולות עולות בי מנגינות

Am             G 

 וזרם דק קולח

       F               C 

 ותפילותי לרוח נענות

 

Am           G 

 שקט עכשיו

       F                  C 

 וכל אחד עסוק בענייניו

Am    G                 F          C 

 אל הרופא הכי טוב במדינה

Am       G 

 בכדי לחשוף

F       C 

 עד הסוף

Am    G     F       C 

 לא משתנה אך התמונה

 

Am                        G 

 מילים מילים ואת משמעותן

          F              C 

 יבוא לו גל ישטוף אותן

Am                   G 

 אחריהאבל אני כרוך 

     F           C 

 מחכה לי בלילות

Am               G 

 ללכת שבי אחריה

           F                 C 

 לשמוע את הציפורים שרות

Am                      G 

 גלים עולים, חולות נעים

           F       C 

 הרוח בעלים איוושת

 

Am                    G 

 לראותואיך שלא אפנה 

          F               C 

 תמיד איתה ארצה להיות



 618עמוד 

 

 סיני תור  -וארשתיך  
 לחן: סיני תור   מילים: מן המקורות

 

C             Dm 

 וארשתיך לי לעולם  

Dm  C            Dm 

 וארשתיך לי לעולם  

 

C             Dm 

 וארשתיך לי לעולם  

Dm  C            Dm 

 וארשתיך לי לעולם  

 

Dm       Gm 

 וארשתיך לי בצדק  

Dm                Gm 

 ובמשפט ובחסד וברחמים  

 

Dm       Gm 

 וארשתיך לי בצדק  

Dm                Gm 

 ובמשפט ובחסד וברחמים  

 

Dm              C 

 וארשתיך לי באמונה  

Dm           C 

 וידעת את ה'  

 

Dm              C 

 וארשתיך לי באמונה  

Dm           C 

 וידעת את ה'  

 



 619עמוד 

 

 הראל סקעת  -  ואת
 ולחן: קרן פלס מילים

 

Am                 F                        G 

 עשה אותי קשה מדי  היום שהתנפץ עלי,

                      F           E    Am 

 הייתי, לא הייתי אני, שכחתי מעצמי ודי

Am                 F                        G 

 שוב לא יוכל לגעת בי אסגור מאחורי גבי,

                      F           E    F 

 טעיתי, לא הייתי אני בתהומות לבי

             Am 

 שבפני הריקנות שוב לא תכה

Dm 

 המציאות שתחכה

             F            G 

 מעט שאתנחם שוב לא אבכה

 

C       Em                 A 

 אל מי את צוחקת כשאת ואת,

    7A                 Dm    Dm7  Dm6 

 כמעט עלית בי לרגע שוב לא מחבקת

F                  Dm     G 

 הייתי אחר אם הייתי יודע

C       A                 Dm 

 אל מי את מקרבת מרחק שאת,

                                    Dm 

 את מי לא עוזבת, במי את מתאהבת

            Dm   Dm7 Dm6            F       G 

 הייתי עושה אותך מאושרת. אם רק היית נשארת,

 

Am                 F 

 ושוב הולך, אותה העיר, אותם פנים

        G                     F 

 ריחות שבאוויראני מכיר את ה

         E          Am 

 טעיתי, לא ראיתי אותך

 

Am                      F                        G 

 כל שיר עושה להיזכר כולן דומות פתאום יותר,

                      F                    E           F 

 נגעתי, לא הרגשתי אותך, מכל צלצול הלב עוצר

                        Am            Dm 

 האהבה שתרקב, ולעולם שוב לא רוצה להתאהב

      F            G 

 לאט שתישרף הרגישות

 

C       Em                 A 

 אל מי את צוחקת כשאת ואת,

    7A                 Dm    Dm7  Dm6 

 כמעט עלית בי לרגע שוב לא מחבקת

F                  Dm     G 

 הייתי אחר אם הייתי יודע

C       A                 Dm 

 אל מי את מקרבת מרחק שאת,

                                    Dm 

 את מי לא עוזבת, במי את מתאהבת

            Dm   Dm7 Dm6            F     G 

 מאושרת.הייתי עושה אותך  אם רק היית נשארת,

 

C       Em                 A 

 ואת, במי את נוגעת לאט

7A                 Dm    Dm7  Dm6 

 כמו אז כשפצעת בי ,כמעט, במי את פוגעת

F                  Dm     G 

 ולקחת לי את כל העולם את גילית

C       A                 Dm 

 ומי זה שעכשיו נוגע בך, איתך

                                    Dm 

 אני מקווה שהוא מאושר שיש לו אותך

           Dm   Dm7 

 בך לא פוגע, לא מכאיב לך

Dm6            F     G 

  הייתי כזה אם הייתי יודע

 

  



 620עמוד 

 

 מאיר בנאי  -וביניהם  
 

G    C      D 

 כך עכבר העיר

G           C      D 

 לי מספר בין בניינים

G             C  D 

 שהלילות שבעירו

G             C      D 

 החיים הם

 

G    C      D 

 ועכבר הכפר

G             C      D 

 בתוך שדה כך לי אמר

G             C      D 

 ריח מתוק של פרדסים

G             C      D 

 העיקר זה

 

G          C      D 

 וביניהם, וביניהם

G          C      D 

 אני הולך ואז חוזר

G              C   D 

 מזה יש בי מזה וגם

G                  C      D 

 םשנייהיש בי 

 

G    C      D 

 אז עכבר הכפר

G    C      D 

 על השקיעות הוא מספר

G    C      D 

 מהעיר וידידו זה

G    C      D 

 שוב ממהר

 

G          C      D 

 וביניהםוביניהם, 

G          C      D 

 אני הולך ואז חוזר

G              C   D 

 מזה יש בי מזה וגם

G                  C      D 

 םשנייהיש בי 

 

G           C   D 

 וביניהם וביניהם

G                 C      D 

 על שפת הים שקט מוצא

G              C   D 

 ברחוב סתם נהנה ואז

G                  C      D 

 יש בי את זה

 

   



 621עמוד 

 

 אתי אנקרי  -והים  
 

Dm               Am 

 והים מכה את גליו

Am           E 

 והים עד אליו

Dm              Am 

 הים מכה את גליו

Am           E 

 והים עד אליו

 

Dm                             Am 

 וילדה על החול לקצב רוקדת

Am                            E 

 וסירה בלבה עולה ויורדת

Dm                              Am 

 מחכה, מחכה, בשקט עומדת

Am              E 

 במימיו עד אליו

 

Dm               Am 

 והים מכה את גליו

Am           E 

 והים עד אליו

Dm              Am 

 הים מכה את גליו

Am           E 

 והים עד אליו

 

Dm                             Am 

 לפעמים היא שמחה לפעמים היא רועדת

Am                            E 

 לפעמים הסירה לאופק חומדת

Dm                              Am 

 בשמחת הדייג חיים מאבדת

Am              E 

 במימיו עד אליו

 

    



 622עמוד 

 

 טיפקס  - והפעם שיר אהבה 
 מילים ולחן: קובי אוז

 

(E  C  D  B)x2 

 

  Am                      Em 

  תראי אותי אני כבר מתנהג אחרת

 Am                          Em 

 כותב פתאום שירים על רגשות

 Am                      Em 

 נפגשנו, החיים הפכו להיות כמו סרט

C      Bm Am  Em 

 רות-מלא בכינו  

  Am                      Em 

 דיוט בבוקריתראי אני מחייך כמו א

 Am                      Em 

 חושב מתי הפעם תתקשרי

 Am                         Em 

 נראה לי שאת מרגישה כמעט כמוני

C         Bm Am  Em 

 ? אז למה לא תודי  

 

C        Bm 

 לגעתלא, לא אתן 

Am                           B 

 ?מה זה מסתתר בתוך ליבך  

 C          Bm 

 אני עוד צריכה לדעת

C     D     Em 

 אהבההאם זו    

 

Am                           Em 

  מאז שאני מכיר אותך עוד לא נחתתי

 Am                        Em 

 הולך ברחוב נתקע לי בעצים

Am                      Em 

  והעולם נראה כמו סרטים בטורקיה 

C    Bm  Am  Em 

 ואני לא מגזים  

 Am                         Em 

 תדעי לך שבדרך כלל אנ'לא רומנטי

Am                      Em 

 האהבה אצלי כמעט קללה

 Am                           Em 

 אפלטונירוצה איתך רומן גשמי, לא 

C             Bm Am  Em 

 שנה - עם אופציה ל  

 

 

 

C        Bm 

 לא, לא אתן לגעת

Am                           B 

 ?מה זה מסתתר בתוך ליבך  

 C          Bm 

 אני עוד צריכה לדעת

C     D     Em 

 אהבההאם זו    

 

(E  C  D  B)x2 

Am  Em  Am  Em  Am  Em 

C – Bm – Am – Em 

 

C        Bm 

 לא, לא אתן לגעת

Am                           B 

 ?מה זה מסתתר בתוך ליבך  

 C          Bm 

 אני עוד צריכה לדעת

C     D     Em 

 אהבההאם זו    

 

C  Bm  Am  B 

C  Bm  C - D - Em 

 

C                  Bm 

 אולי כן, אולי כן   

                   Am 

 , אולי לאאולי לא

                     B 

 אולי שם, אולי שם

                    C 

 , אולי פהאולי פה

                  Bm 

  כן, אולי אולי כן

 אולי לא

      C   D  Em 

  לא, לא, לאאולי 

 

(E  C  D  B)x2 

E 

 

 

  

2 



 623עמוד 

 

 יהודית רביץ  -וידוי  
 מילים : אלכסנדר פן  לחן : סשה ארגוב

 

 Am  Am/G  F+7  Am/Eפתיחה : 

            Bb  C  F  BØ  E 

 

BØ       C    Dm  E    Am   BØ   Am/C 

 על גשר     מעילי הפשוט ופנס

      Dm      F6    E         Am  BØ   Am/C 

 ליל הסתיו ושפתי הלחות מני גשם

      C          Dm(3-4)   E(4-3) 

 התזכור   כך ראית אותי ראשונה

  Am   Am/G        F         Em 

 ברור כמו שתיים ושתיים   והיה לי

     Am         C              Em 

 כי אהיה בשבילך כמו לחם ומים

      Dm           F  Bm7/E   E 

 וכאל מים ולחם אלי תחזור

 

BØ       C  Dm  E         Am   BØ   Am/C 

 םתך זעאו    בעניינו המר בעבור 

      Dm   F6    E           Am  BØ   Am/C 

 גם למוות אתה קיללתני לא פעם

      C       Dm(6-5)   E(4-3) 

 משמחה    וכתפי הקרות רעדו

  Am   Am/G        F         Em 

 כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים

     Am    C                 Em 

 בנחושתייםשיובילו אותך בגללי 

     Dm            F   Bm7/E   E 

 וגם אז לבבי לא יסור מעמך

 

     E        Am/C     G7      C 

 כן היה זה לא טוב היה רע לתפארת

       Dm                            E4   E4/B   E 

 אבל זכור איך נפגשנו בליל מלילות

        E    Am/C     E          F6 

 יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרתאם 

     E7                        Dm 

 רק אותה אהבה ענייה וסוררת

  Cmaj9                          Em/B 

 באותו מעילון עם אותו ציץ הורד  

    C                                E 

 באותה השמלה הפשוטה משמלות

      C6        Bb    G/B      C6 

 אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת

     BØ         E           Am 

 יהיה כך, כך יהיה אות באות

 

 Am/G  F+7  Am/E  Bb  C  F  BØ  Eמעבר : 

 

BØ       C    Dm  E    Am   BØ   Am/C 

 וקינאתי לך ובחושך ארבתי

      Dm      F6    E         Am  BØ   Am/C 

 אהבתי ושנאתי לך ועד דמע

      C          Dm(3-4)   E(4-3) 

 וביתנו שמם מחיוך ומצחוק

  Am   Am/G        F         Em 

 ובשובך אל הבית מרוד כמו כלב

     Am         C              Em 

 עלבונות של זרים בי נקמת פי אלף

      Dm           F  Bm7/E   E 

 ואדע כי חשבת עלי מרחוק

 

 א עת הטחת בדלתובלילה ההו

 והלכת לעד ואני נושאת ילד

 רק חשך אור עיני אך לבי לא נשבר

 כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים

 שתשוב עוד אלי ותיפול על ברכיים

 ואני בפניך אביט ואומר

 

 כן היה זה לא טוב היה רע לתפארת

 אבל טוב שנפגשנו בליל מלילות

 אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת

 אהבה ענייה וסוררתרק אותה 

 באותו מעילון עם אותו ציץ הורד

 באותה השמלה הפשוטה משמלות

 אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת

 כך יהיה אות באות ,היה כך

 

 הן ידעתי שאין לי אוהב מלבדך

 וידעתי: המוות יבוא מידיך

 ואני מחכה ומצפה לזיוו

 הוא יבוא פתאומי כגרזן על עץ יער

 בעינוי ובצעראו יקרב לאיטו 

 אבל לא מידי זר מידיך יבוא

 גם אז לביתך בליל שכול וליל עוני

 בחלום עוד אשובה כסילה שכמוני

 ואומר: הנה באתי מנדוד בשבילי

 כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים

 שאבוא לביתך בעצמך עיניים

 עד אשר ישאוך בדרך אלי

 

 ...כן היה זה לא טוב



 624עמוד 

 

 פונץ'  -ונדמה שישוב  
 

D                    Em 

 הילדים עוד מחזיקים בכוח

D             Em 

 ונראה שמתקדמים לאט

D                    Em 

 כבר שבועיים מסתובב גבוה

D              Em 

 אותך ויברח חייק

 

D         Em              D 

 ונדמה שישוב      אוווו...

            Em              D 

 שישוב      אוווו...ונדמה 

            Em              D 

 אווו..     אוווו...            

 

 Em   D   Emמעבר : 

 

D                    Em 

 כבר שעה שהתכוון לפגוע

D             Em 

 להפוך קוסם של לילה אחד

D                    Em 

 כבר שבועיים מסתובב בלי כוח

D             Em 

 אותך ויברח חייק

 

D         Em              D 

 ונדמה שישוב      אוווו...

            Em              D 

 ונדמה שישוב      אוווו...

            Em              G 

 אווו..     אוווו...            

 

                         A                    G 

 סגורה עכשיו      הוווו...בין לבין העיר 

                         A                    G 

 תלמידים שלו יושבים בה         הוווו...

                       A                      G 

 הוא יזכה בה במילה אחת         הוווו...

A                             D 

 בהמזמן כבר מילים לא נגעו 

 

 Em  D  Emמעבר : 

 

D                    Em 

 הילדים עוד מחזיקים בכוח

D             Em 

 ונראה שהתעייפו מזמן

D                    Em 

 כבר שבועיים מסתובב גבוה

D              Em 

 אותך ויברח חייק

 

D         Em              D 

 ונדמה שישוב      אוווו...

            Em              D 

 ונדמה שישוב      אוווו...

            Em              G 

 אווו..     אוווו...            

 

                         A                    G 

 בין לבין העיר סגורה עכשיו      הוווו...

                         A                    G 

 ושבים בה         הוווו...תלמידים שלו י

                       A                      G 

 הוא יזכה בה במילה אחת         הוווו...

A                             D 

 מזמן כבר מילים לא נגעו בה

 

 Em   D   Emמעבר : 

 

D         Em              D 

 ונדמה שישוב      אוווו...

            Em              D 

 ונדמה שישוב      אוווו...

            Em              D 

 אווו..     אוווו...            

 

            Em 

 )טוב טוב(      

 

 D  Em  D  Emסיום : 



 625עמוד 

 

 הרב שלמה קרליבך  -ונשגב ה לבדו  
 

C             Db   C 

 ונשגב ונשגב ה לבדו

C          Db   C 

 ה לבדו ביום ההוא

C             Db   C 

 ונשגב ונשגב ה לבדו

C             Db   C 

 ה לבדו ביום ההוא

C       Bbm 

 ויותר יעקב לבדו

C    Bbm 

 ויאבק איש עימו

C     Bbm     Fm 

 עד עלות עלות השחר

C  Bbm  Bbm  C 

 עד עלות השחר

Fm      Bbm 

 ויותר יעקב לבדו

C    Bbm 

 ויאבק איש עימו

Fm        Bbm 

 עד עלות עלות השחר

G  C7  Bbm  G  C 

 עד    עלות      השחר

 

  



 626עמוד 

 

 אביב גפן  -ועם הזמן  
 

Am7   Fmaj7             G7 

 ועם הזמן ועם הזמן הכל חולף

        Em                 Fmaj7 

 ולבך הגאה הופך לעלם יחף

  Dm                            E 

 ושכחת מזמן מה אתה מחפש

               E             Am 

 וזה בסדר איתך הכל חולף

 

Am7   Fmaj7             G7 

 ועם הזמן ועם הזמן הכל חולף

            Em              Fmaj7 

 מבטה החטוף שאותך כה ריגש

  Dm                                   E 

 שים בלילות אחרי יופייה הכובשחיפו

                       E             Am 

 עכשיו כמו ריח בושם זול מתנדף

 

         Am                       G 

 כי עם הזמן כי עם הזמן הכל חולף

                                            F 

 זיכרונות מתוקים מתקלפים כמו מעץ

                                      E 

 בקורת הספינה שטבעה במצולות

                                   Dm 

 הכל נשכח ורק נשארת הדממה

                              Cmaj7 

 כמו כרית ישנה שאיבדה רכותה

           E          Am 

 כי עם הזמן הכל חולף

 

Am7   Fmaj7             G7 

 ועם הזמן ועם הזמן הכל חולף

                  Em                   Fmaj7 

 איך נמכרה נשמתך עבור פרוטות בשבילה

  Dm                         E 

 לרגליה היית כמו כלב מורעב

                      E             Am 

 אך עם הזמן הכל חלף והיא נשכחה

 

Am7   Fmaj7             G7 

 ועם הזמן ועם הזמן הכל חולף

             Em                 Fmaj7 

 וקולה כבר דעך אין דקירות אין כאב

  Dm                            E 

 ולמי תכשיטים ולמי אתה כותב

               E             Am 

 ועם הזמן אתה כבר לא אוהב

 

         Am                        G 

 כי עם הזמן כי עם הזמן הכל חולף

                                         F 

 מרגישים מלבינים או כמו סוס עייף

                                        E 

 שכשל במרוץ רוצה לישון כבר ודי

                                        Dm 

 אישה שקרית מיטה מקרית למי אכפת

                              Cmaj7 

 מרגישים נבגדים בחלוף השנים

           E          Am 

 כי עם הזמן הכל חולף

 

     

 
 

  



 627עמוד 

 

 שיבי קלר  -  ותחדש פני האדמה
 

D           Em   

 חדש פני אדמה ות

Em                

 ותחדש פני אדמה

D                   

 אדמהותחדש פני 

Em    Bm       

 מה  אד  פני   אוי

Em     Bm          D        Em       D        Em    

 מה  אד   פני   איייייי איייייייי אייייייי אייייייי אייי אי

 



 628עמוד 

 

 שרונה ודניאלה פיק  -זאת אהבה  
 

 Am  C  G  Amפתיחה : 

            Am  C  G  Am  Am 

 

Am                              C 

 אתמול היתה לי הרגשה רומנטית

  G                          Am 

 שתיתי וויסקי אירי על הבר

Am                    C 

 וכל הזמן עליך הסתכלתי

  G                     Am          Am 

 לאט לאט הלב שלי נשבר פשוט נשבר

 

Am                         C 

 עמדת שם ממש קרוב אלינו

  G                    Am 

 כזה יפה שזה היה כואב

Am                          C 

 יש משהו מאוד עמוק בינינו

  G                          Am       Am 

 וגם אתה מרגיש את זה בלב עמוק בלב

 

    Dm                         E 

 מה לא לא לא לא לא לא הבנת

      Am  Am 

 אני ממש רוצה אותך   אני שלך

    Dm                         E 

 מה לא לא לא לא לא לא הבנת

        Am  Am 

 אני בטוחה שגם הלב שלך נשבר

    Dm                         E 

 מה לא לא לא לא לא לא הרגשת

        Am  Am 

 זאת אהבה

 

Am                           C 

 עכשיו אני כאן במיטה שוכבת

  G                      Am 

 ובחלון יש שמש של זהב

Am                      C 

 וכל הזמן עליך רק חושבת

    G                          Am      Am 

 אז אל תגיד עכשיו שאין מצב שאין מצב

 

Am                       C 

 אתה כזה אדיש וסוציומטי

  G                       Am 

 אבל אולי זאת רק מן הצגה

Am                          C 

 וכשאמרת ביי קצת התבלבלתי

  G                       Am       Am 

 ואז פתאום ירדה עלי תוגה עלי תוגה

 

C          Em           F            G 

 שוב יורד     והלילה    נוצצים      כוכבים    

C          Em             F           G       E      E 

 מתנפצים הלב שלי קרוע ובודד    הגלים     

 

    Dm                         E 

 מה לא לא לא לא לא לא הבנת

      Am  Am 

 אני ממש רוצה אותך   אני שלך

    Dm                         E 

 מה לא לא לא לא לא לא הבנת

        Am  Am 

 אני בטוחה שגם הלב שלך נשבר

    Dm                         E 

 מה לא לא לא לא לא לא הרגשת

 

    Em                         F# 

 מה לא לא לא לא לא לא הבנת

      Bm  Bm 

 ה אותךאני ממש רוצ   אני שלך

    Em                         F# 

 מה לא לא לא לא לא לא הבנת

        Bm  Bm 

 אה אה אה אהאני בטוחה 

    Em           F# 

 אה  אה  אה אה אה

         Bm 

 זאת אהבה

 

     

 
 

   



 629עמוד 

 

 קרן פלס  -  זאת שבמקומי
 

A                 D                               Bm 

 לישון איתך בחדר היא מחליטה להישאר היום

                 Em 

 הגיע אור ראשון

A             D                  Em           D 

 חולצה שלה על אדן החלון פושטת מכנסיים ותולה

D                       Em         

 יא תישאר היום לישוןהיא תישאר היום לישון ה

A                 D                               Bm 

 לא ארוכים אולי קצרים יש לה תלתלים שחורים 

                 Em 

 והם נופלים על הסדין

A             D                              Em 

 תשמע אותה לוחשת  פתאום היא מתרגשת

                D  

 אולי היא מתביישת להרגיש

Em                             D 

 אני זוכרת מעצמי  אל תהיה כזה אדיש

             Bm 

 תגיד לי מי

               F#m      Bm 

 עוטפת את כתפיך במקומי

               F#m      Em 

 נשטפת מעיניך במקומי

                         D 

 ינה שלי בךזאת שלקחה את הפ

              A               D 

 מתחת לשמיכה שלך מתחת לשמיכה

     Bm                    F#m      Bm 

 שומרת את פחדיך לעצמה שבמקומי 

               F#m      Em 

 שנקמהשותה את שתיקותיך 

                 D 

 ת חסרוני בלב שלךא

  A          D 

 זאת שלקחהמי  שלי ושלך 

 Em                         D 

 שבמקומי עכשיו  סיכוי שעוד נאהב

A                 D                     

 אתמול הלכתם חבוקים כל הרחוב

      Bm                   Em 

 מתרגלים עכשיו ביחד לאהוב

A             D                    Em 

 כפות ידייםבין לחי לעיניים ליטפו 

        D                           Em 

 אולי היית רגע מאושר וזה נעים כשזה אפשר

        D 

 אני זוכרת מעצמי

 

            Bm 

 תגיד לי מי

               F#m      Bm 

 עוטפת את כתפיך במקומי

               F#m      Em 

 נשטפת מעיניך במקומי

                         D 

 זאת שלקחה את הפינה שלי בך

              A               D 

 מתחת לשמיכה שלך מתחת לשמיכה

     Bm                    F#m      Bm 

 שומרת את פחדיך לעצמה שבמקומי 

               F#m      Em 

 שנקמהשותה את שתיקותיך 

                 D 

 ת חסרוני בלב שלךא

  A          D 

 מי זאת שלקחה שלי ושלך 

 Em 

 סיכוי שעוד נאהב

  D 

 שבמקומי עכשיו

 Bm           F#m      Bm 

 מי רועה את זאביך במקומי

              F#m      Em 

 רופאה לכאביך במקומי

                           D 

 זאת שלקחה את הפינה שלי בך

   A                       D 

 מתחת לשמיכה שלך מתחת לשמיכה שלנו

Bm             F#m      Bm 

 מי מוחקת לי אותנו מלבך

           F#m      Em 

 בשבילך כל פצע שפצענו

                      D 

 היא כבר כמעט אני בלב שלך

A 

 שלי ושלך

D 

 מי זאת שלקחה

Em 

 סיכוי שעוד נאהב

  D 

 שבמקומי עכשיו



 630עמוד 

 

 הגשש החיוור  -המצופה  זאת שמעל לכל 
 

      Am       F              G       C 

 היא נושמת עצמאית, היא כולה מלכה

F                        Dm    E7  Am 

 בת תשע עשרה עם אופציה להארכה

      Am       F           G7       C 

 שמתאר את הרי שומרון יש לה גוף

F               C          F         A7 

 וכל מה שנשאר לה מופקד לחיסכון

 

Dm           G7     C    Am 

 דבר פשוט מפני שהיא אומרת

Dm   G     C    Am 

 אם ביחד אז רק לחוד

F    G     C   Dm 

 בפינה שממול עובר

Am                 F             E7       Am 

 ולא אחרלראות אותה  היא יודעת שאני בא

 

    Am         F         G       C 

 שיערה נופל לצד זה מראה נדיר

F                  Dm    E7  Am 

 גומרות סדיר ושני עיניה הכחולות

         Am       F     G7     C 

 היא שומרת אמונים לעצמה בלבד

F                  C         F         A7 

 לבד בסתם להיות ויש לה שיא אולימפי

 

Dm           G7     C    Am 

 דבר פשוט מפני שהיא אומרת

Dm   G     C    Am 

 אם ביחד אז רק לחוד

F    G     C   Dm 

 בפינה שממול עובר

Am               F             E7       Am 

 לראות אותה ולא אחר היא יודעת שאני בא

 

     Am       F      G       C 

 תוכניות מאושרות ואני עצוב

F              Dm    E7      Am 

 אוכל לעצמי ת'לב ובמרק יש זבוב

      Am       F           G7       C 

 בקיוסק ליד ביתי, היא נמצאת כל יום

F              C      F             A7 

 כמה פעמים, אפשר לקנות עיתון אך

 

Dm           G7     C    Am 

 דבר פשוט מפני שהיא אומרת

Dm   G     C    Am 

 אם ביחד אז רק לחוד

F    G     C   Dm 

 בפינה שממול עובר

Am               F             E7       Am 

 לראות אותה ולא אחר היא יודעת שאני בא

 

Dm  G7     C    Am 

 אומרת דבר פשוט היא

Dm   G     C    Am 

 דאם ביחד אז רק לחו

F     G        C   Dm 

 רק לשבת על כוס קפה

Am               F            G      Am 

 ש..תמיד מעל לכל המצופה עם הזאת

 

     
 

   



 631עמוד 

 

 אביב גפן  -זה בא והולך  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Eb  Abm/Eb  Eb  Abm/Ebפתיחה : 

 

Cm                Ab         Gm   F 

 יכול לברוח המבט שלך תקוע בילא 

Bb                        Ab            F 

 כשיצאת אצלי מתוך החדר את נשארת

Cm                            Ab          Gm   F 

 לא יקרה עם זה כלום לא נדע מה אנו מפסידים

             Bb                   Ab 

 יתה לך מציאות אחרתיאם לא ה

                     F 

 אם לא היית בשלך

 

Eb       Abm/Eb   Eb  Abm/Eb  

 הולך לךוזה בא  האם זה בא והולך לך

Ebm/Bb  Bbm       Eb 

 אני זה שחושב    או זה רק

Eb  Abm/Eb   Eb  Abm/Eb  

 הולך לךוזה בא    זה בא והולך לך

Ebm/Bb  Bbm 

 אני זה    או זה רק 

  Eb    Abm/Eb    Eb    Abm/Eb  

 אותך אוהב          שכואב

 

Cm                        Ab         Gm   F 

 שאת אמרת לא יכול לשכוח את כל הדברים

       Bb                  Ab   F 

 אחרי כל חיוך שלך יש בכי תודי

Cm                               Ab         Gm     F 

 אם רק היה לי כוח לוותר אך עדיף שלא תגיבי

        Bb                  Ab             F 

 כנראה שלא הייתי כותב לך את השיראז 

 

Eb       Abm/Eb   Eb  Abm/Eb  

 הולך לךוזה בא  האם זה בא והולך לך

Ebm/Bb  Bbm       Eb 

 אני זה שחושב    או זה רק

Eb  Abm/Eb   Eb  Abm/Eb  

 הולך לךוזה בא    זה בא והולך לך

Ebm/Bb  Bbm 

 אני זה    או זה רק 

  Eb    Abm/Eb    Eb    Abm/Eb  

 אותך אוהב          שכואב

 

  

 



 632עמוד 

 

 מיקי גבריאלוב  -  זה היה סיפור של חורף
 לחן: מיקי גבריאלובמילים : יהונתן גפן    

 

 D A  Bm  G D A7  Dפתיחה: 

 

   D               F#m7 

 במילא זלףכיוון שהגשם 

  Bm7           F#7 

 העצים נשבו וטיפות זלגו

 G6           F#m7       Em7   A7 

 מענף לענף מענף לענף

 

   D                 G6 

 כיוון שבמילא הים געש

F#m7           Em7 

 הגלים קצפו והחול נרטב

    D             Em7     A7  A7/G  A7/F#  A7/E 

 וחיפשת חברוהיית לבד 

      D    F#7        Bm7 

 זה היה סיפור של חורף

D  Gmaj7 

 לא יותר

 

 D A  Bm  G D A7  Dמעבר: 

 

   D               F#m7 

 כיוון שהלילה במילא קפא

  Bm7           F#7 

 עננים עטפו כוכבים קרים

  G6     F#m7 

 והיית כה יפה

                 Em7      A7 

 כה יפהכן היית 

 

   D                 G6 

 כיוון שבמילא האור דעך

   F#m7           Em7 

 ולחשתי: אני אוהב אותך

   D           Em7     A7  A7/G  A7/F#  A7/E 

 וניגנו לי חלילים ופסנתר

       D    F#7        Bm7 

 זה היה סיפור של חורף

D  Gmaj7 

 לא יותר

 

 D A  Bm  G D A7  Dמעבר: 

 

   D               F#m7 

 כיוון שהשחר במילא עלה

  Bm7           F#7 

 הגשמים שתקו והקשת נפלה

G6           F#m7       Em7   A7 

 לשלולית כחולה

 

   D                 G6 

 כיוון שבמילא הים נרגע

F#m7           Em7 

 הגלים חזרו והחול יבש

    D            Em7     A7  A7/G  A7/F#  A7/E 

 השנים חלפו ואני אומר

D    F#7          Bm7 

 זה היה סיפור של חורף

D7   G   G#dim7 

 לא יותר

 

 D A  Bm  G D A7  Dמעבר: 

 

   D               Gm7 

 כיוון שבמילא בער התנור

     C7             A7 

 השזיף טפטף בחלון הסגור

  Dm  BbMaj7 

 ואחזתי אותך,

Dm7   G7 

 היה לי טוב

 

Gm7   C7       Fmaj7   BbMaj7 

 הנחתי ראשי על שדך הרך

Em7 A7 Dm7 Bm7b5 

 נכנס חלום מסיפור אחר

EbMaj7 Eb7       A7 A7/G  A7/F#  A7/E 

 העניין נגמר מהר

D        F#7          Bm7 

 זה היה סיפור של חורף

D7   G   G#dim7 

 לא יותר

 

D        F#7          Bm7 

 זה היה סיפור של חורף

G     D   A7    D 

 לא יותר

  



 633עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -הילד שבך  זה 
 לחן: יהודה פוליקר   מילים: יהודה פוליקר ויעקב גלעד

 

 G  D  C  Gפתיחה  

            C  G  D  G 

            G  C  G  D 

            C  G  D  G  G/F# 

 

Em                            Am                        Em       Badd11 

 אתה שורף שעות מתות ועיתונים בערמות כל סופשבוע

Em                            Am                          Em 

 תמונות משפחתיות של אחרים בחלונות שורפות אותך

         D                            C                     Bm 

 אתה יוצא כשזה כבר חושך לבוש בשחור אתה נוסע ונוסע במהירות האור 

    Am             Am/G     Badd11        Em 

 כאילו יש שם איזה שיא שרק אתה יכול לשבור

 

Em                                      Am                    Em       Badd11 

 אתה מסתיר את המכות פצעים פתוחים וצלקות שלא הגלידו

Em                            Am                          Em 

 אתה זוכר פרטים קטנים שאחרים לפני שנים כבר שכחו

         D                  C                   Bm 

 יקר לך מכללפעמים אתה פוגע ב לפעמים אתה שוקע וסופג את הכל 

  Am          Am/G   Badd11        Em 

 כאילו יש איזה כאב שרק אתה יכול לסבול

 

G                        C            C6  G                        C          C6 

 ויש איזה כאב שאתה כבר הכרת יש שם איזה שיא שאתה לא שברת 

Em                       Am         Badd11 

 יש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור

G                        C            C6     G                        C          C6 

 ויש עוד אהבה שאתה לא אהבת אבל יש בחוץ חיים שאתה לא הספקת 

Em                       Am         Badd11 

 אף פעם לא יסגוריש איזה כפתור שאף אחד 

 

Em                                      Am                    Em       Badd11 

 הילד שם הוא איש אבוד מרגיש נטוש דחוי שדוד חולם בחושך

Em                            Am                          Em 

 חדוהוא נרדם ומתעורר שולח יד ולא זוכר שאין שם אף א

         D                  C                   Bm 

 ובחלום צונח ילד קשור מאחור וזה הילד שבך אבל קוראים לו לחזור

  Am                  Am/G          Em 

 ויש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור

 

G                        C            C6  G                        C          C6 

 ויש איזה כאב שאתה כבר הכרת יש שם איזה שיא שאתה לא שברת 

Em                       Am         Badd11 

 יש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור

G                        C            C6     G                        C          C6 

 ויש עוד אהבה שאתה לא אהבת אבל יש בחוץ חיים שאתה לא הספקת 

Em                       Am         Badd11 

 יש איזה כפתור שאף אחד אף פעם לא יסגור

 



 634עמוד 

 

 בנזין  -זה הכל  
 מילים : יעקב גלעד   לחן : יהודה פוליקר

 

 F#m  C#m  Bm  F#mפתיחה : 

             A     C#m  F#m 

 

C#m        F#m      C#m       F#m 

 יותר מזה אני לא יכול זהו בעצם הכל 

               D                A            F#m 

 עכשיו את לא עונה ולא נשאר לי מה לשאול

F#m        C#m    Bm           A 

 הלא השקר שקוף והאמת כל כך כהה

D                  A 

 אהיהועוד מעט אני 

           C#m        F#m 

 כמו סתם אחד שכבר היה

 

C#m         Bm      F#m 

 מישהו אחר יאמת וישקר

F#m         C#m F#m     C#m      F#m 

 אל תבקשי ממני להישאר אל תבקשי ממני 

 

C#m        F#m      C#m       F#m 

 זהו בעצם הכל יותר מזה אני לא יכול

               D            A         F#m 

 עכשיו אני הולך ולא אכפת לי מי יפול

F#m           C#m      Bm           A 

 אפילו ים של דמעות לא יעצור אותי היום

D                    A 

 אז לא צריך להתראות

           C#m        F#m 

 עכשיו יספיק לי רק שלום

 

C#m         Bm      F#m 

 מישהו אחר ימלא את החסר

F#m         C#m F#m     C#m      F#m 

 אל תבקשי ממני להישאר אל תבקשי ממני 

 

A          C#m         B    F#m 

 אולי זה הכול באופן כללי

A     C#m       Bm    F#m 

 ם בגללך גם בגלליג

A          C#m            Bm    F#m 

 מיוחדאולי זה שום דבר באופן 

A          C#m               Bm 

 אבל אולי זה לא בגלל אף אחד 

 

 זהו בעצם הכל

 

 E  C#m  Bm  F#mמעבר : 

          A  C#m  F#m 

      F#m  C#m  Bm  F#m 

          A  C#m  F#m 

 

C#m         Bm      F#m 

 מישהו אחר ימלא את החסר

F#m         C#m F#m     C#m 

 אל תבקשי ממני אל תבקשי ממני 

             F#m 

 זהו בעצם הכל



 635עמוד 

 

 דיויד ברוזה  -זה הכל או כלום  
 

Dm7                                 Gm 

 שלוש שלושים וארבע בקרון האחרון

C                                       Dm7 

 דבר קטן וטוב של קארבר וקפה איום

Dm7                                     Gm 

 ערים חולפות בחושך מה מנצנץ בחוץ

C                                 Dm7 

 אולי זו פילדלפיה אולי זה הקיבוץ

 

Dm7                              Gm 

 בלדה של קולטריין אזבתחנה של ג'

C                                Dm7 

 המסילה הולך ומתעמעםשקשוק 

Dm7                                     Gm 

 אור של עיירה נמתח כמו מסטיק בחלון

C                            Dm7 

 עוד קופסת סיגריות נגיע לדרום

 

Dm7                              Gm 

 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

C                 A7      Dm7 

 בגלל זה ניפול בגלל זה נקום

Dm7                            Gm 

 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

C                      A7          Dm7 

 את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום

 

Dm7                             Gm 

 כשהדלתות סגורות האורות כבים

C                              Dm7 

 עכשיו זה רק אתה באמצע החיים

Dm7                        Gm 

 אנשים עולים אנשים יורדים

C                         Dm7 

 עוד כמה תחנות נוגע בקמטים

 

Dm7                            Gm 

 עמוק בתוך הלילה מריח את הים

C                          Dm7 

 עורך החםמריח את העיר את 

Dm7                           Gm 

 שני לילות מחיפה רץ בתוך חלום

C                              Dm7 

 רואה שם את פני בנוף של החלון

 

     

 

Dm7                              Gm 

 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

C                 A7      Dm7 

 בגלל זה נקוםבגלל זה ניפול 

Dm7                            Gm 

 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

C                      A7          Dm7 

 את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום

 

Dm7                         Gm 

 אתה יכול ללכת אתה יכול לחזור

C                                 Dm7 

 לשכוח אתה יכול לזכוראתה יכול 

Dm7                              Gm 

 מולי אישה עם ילד מביט בי בעיני

C                                 Dm7 

 חמש שלושים וארבע אני עדיין חי

 

Dm7                              Gm 

 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

C                 A7      Dm7 

 ל זה ניפול בגלל זה נקוםבגל

Dm7                            Gm 

 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

C                      A7          Dm7 

 את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום

 

Dm7                          Gm 

 אתה יכול ללכת אתה יכול לחזור

C                               Dm7 

 אתה יכול לשכוח אתה יכול לזכור

Dm7                   Gm 

 עיני נעצמות האורות כבים

C                               Dm7 

 זה רק אתה עכשיו באמצע החיים

 

Dm7                    Gm 

 אנשים עולים אנשים יורדים

C                       Dm7 

 נוגע בכולם במתים ובחיים

 

Dm7                              Gm 

 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

C                 A7      Dm7 

 בגלל זה ניפול בגלל זה נקום

Dm7                            Gm 

 זה הכל או כלום זה הכל או כלום

C                      A7          Dm7 

 את יודעת מבפנים שזה הכל או כלום



 636עמוד 

 

 דני סנדרסון  -זה הכל בשבילך ) דון קישוט (  
 

C   G        F 

 זה הכל בשבילך

C G        Am  G 

 הביטי לשקיעה

G  C         Am    G    Dm 

 עדיין לא עבר זמנה

C             Bb     C 

 הכוכבים דולקים

Dm C         G 

 השנה חינם כל   

C G        Am  G 

 לאן הברווזים

G  C         Am    G    Dm 

 עפים כשהאגם קפוא

C             Bb     C 

 כל יום קורים נסים

Dm C         G 

 יקרו גם לנו עוד

C   G        F 

 זה הכל בשבילך

 

C   G    C 

 קישוט-הו דון

       G              Am 

 אל תהיה כל כך תמים

E7          Am 

 ילד בעולם

    G                    C 

 אין מקום לסתם חולמים

C   G    C 

 הו דון קישוט

G          Am 

 תתעורר למעני

       E       Am 

 תשאר כך או כך

E7       F 

 האביר שלי

 

 

C G        Am  G 

 אמצא לי עבודה

G  C         Am    G    Dm 

 אלך לעבוד בבית מלון

C             Bb     C 

 שאחסוך עם כסף

Dm C         G 

 אבנה לנו ארמון

C   G        F 

 זה הכל בשבילך

 

C   G    C 

 קישוט-הו דון

       G              Am 

 אל תהיה כל כך תמים

E7          Am 

 ילד בעולם

    G                    C 

 אין מקום לסתם חולמים

C   G    C 

 הו דון קישוט

G          Am 

 למעניתתעורר 

       E       Am 

 תשאר כך או כך

E7       F 

 האביר שלי

 

 אנחנו נתגבר

 

     

 
 

  



 637עמוד 

 

 גן חיות  -זה חם ומתוק  
 

 A  G  D  Dsus4  Dפתיחה : 

            A  G  D  Dsus4  D 

            A  G  D  Dsus4  D 

            A  G  D  Dsus4  D 

 

A  G  D  Dsus4 D 

 אחת שלך 

A  G  D  Dsus4 D 

 אחת שלי 

A  G  D            E 

 יש לנו זמן ולא נצא מכאן

 

A  G  D  Dsus4 D 

 את מעלי 

A  G  D  Dsus4 D 

 את מתחתיי 

A  G  D            E 

 את מהצד ואת אף פעם לא לבד

 

A          E               D 

 זה חם ומתוק זה חם ומתוק

                 E 

 מה שאת עושה לי

A         E                  D 

 זה חם ומתוק זה חם ומתוק

      D      E         A 

 את הכי גדולה בעולם

A          E                               E         D 

 זה חם ומתוק זה חם ומתוק

A          E                               E         D 

 ומתוק זה חם ומתוקזה חם 

 

A  G  D  Dsus4 D 

 אחת רכה 

A  G  D  Dsus4 D 

 אחת פחות 

A  G  D            E 

 לעוף לצלול לצוף בגוף שלך

 

A  G  D  Dsus4 D 

 את ארוכה 

A  G  D  Dsus4 D 

 ועמוקה 

A  G  D            E 

 את האישה שלי עד קצה האהבה

 

A          E               D 

 ומתוק זה חם ומתוקזה חם 

                 E 

 מה שאת עושה לי

A         E                  D 

 זה חם ומתוק זה חם ומתוק

      D      E         A 

 את הכי גדולה בעולם

 

A          E               D 

 זה חם ומתוק זה חם ומתוק

                 E 

 מה שאת עושה לי

A         E                  D 

 זה חם ומתוק זה חם ומתוק

      D      E         A 

 את הכי גדולה



 638עמוד 

 

 נמרוד לב ואורלי פרל  -זה כל הקסם  
 

E                      Bm 

 מסתכלים עליי כל הזמן

            A 

 מה הם רוצים

                  E 

 מה אכפת לי בעצם

E                         Bm 

 אדם אומרים לי שאני חצי בן

               A 

 והיא חצי משוגעת

                C#m 

 אבל זה כל הקסם

 

D  A         C#m 

 כשאני רואה אותך

D    A                        F#m  C#m 

 מה שבא לי לראות אותך אני רואה את

 

A     D                    C#m  E 

 כנפייםכמו שאת כשאת פורשת 

A     D                    C#m  E 

 אדומה אני צייר ואת זמרת בארים

A     D                    C#m  E 

 אני מוכן ואת רוקדת בתוך הנשמה

A     D                    C#m  E 

 הנשימה ואין דבר יותר נכון מאותה

 

E                      Bm 

 כמה זמן אני חולמת בהקיץ

                A 

 משתדלת להציץ

                  E 

 אבל אין כלום בעיניים

E                                Bm 

 המילים הן ריקות כמו האוויר גם

                                   A 

 כל הלילה נושמת ונושפת שאני נושפת

           C#m 

 לשמים מתאדה

 

D  A         C#m 

 ני רואה אותךכשא

D    A                        F#m  C#m 

 מה שבא לי לראות אותך אני רואה את

 

A     D                    C#m  E 

 כשאת פורשת כנפיים כמו שאת

A     D                    C#m  E 

 אתה צייר אני זמרת בארים אדומה

A     D                    C#m  E 

 הנשמה רוקדת בתוך אני מוכן ואת

A     D                    C#m  E 

 ואין דבר יותר נכון מאותה הנשימה

 

E                      Bm 

 מסתכלים עליי כל הזמן

            A 

 מה הם רוצים

                  E 

 מה אכפת לי בעצם

E                         Bm 

 אדם אומרים לי שאני חצי בן

               A 

 והיא חצי משוגעת

                C#m 

 אבל זה כל הקסם

 

     
 

 



 639עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -  זה לא בדיוק געגוע
 מילים : אריק איינשטיין  לחן : יהודה פוליקר

 

 D  G  A  Dפתיחה : 

            D  G  A  D 

 

D                    G 

 קולנוע עדן אדי קנטור

A                                  D 

 משהו מצחיק עם חיילים רומאים

D                          G 

 מנחם מנדל פיסטוק חלבי

               A               D 

 שמים שרועים מיליון כוכבים

 

D                                   G 

 הצריף של האוהל ניחוח של ים

   A                        D 

 מפרש בודד מלבין באופק

   D                             G 

 מגרש עמירם החול מה זה חם

A                     D 

 הצבי אמיל אייל ועופר

 

    G             A 

 זה לא בדיוק געגוע

     D             Bm 

 זה סתם נעים להיזכר

G                         A 

 לא כל כך רוצה להתעמק מדוע

D 

 זה בא ונמוג מהר

    G             A 

 זה לא בדיוק געגוע

     D             Bm 

 זה סתם נעים להיזכר

G                         A 

 לא כל כך רוצה להתעמק מדוע

D     

 זה בא ונמוג מהר

 

 D  G  A  Dמעבר : 

           D  G  A  D 

 

D                           G 

 מכון שמשון דוד בן גוריון

A                             D 

 רצים שישים בשדרות קק"ל

D                               G 

 ברדיו שמוליק חד איזה חידון

A                            D 

 וחוט השני תמיד רחוב לסל

 

D                            G 

 מרלנה דיטריך לילי רגליים

A                                D 

 פרנק סינטרה מעתה ועד עולם

D                          G 

 מרצ'לו מסטרויאני אדיסון ירושלים

A                                  D 

 ברט לנקסטר הגיבור של כולם

 

    G             A 

 זה לא בדיוק געגוע

     D             Bm 

 זה סתם נעים להיזכר

G                         A 

 לא כל כך רוצה להתעמק מדוע

D 

 זה בא ונמוג מהר

    G             A 

 זה לא בדיוק געגוע

     D             Bm 

 זה סתם נעים להיזכר

G                         A 

 לא כל כך רוצה להתעמק מדוע

D     

 ונמוג מהרזה בא 

 

G  A  D  G  A  D  D7 

G  A  D  Bm  G  A  D 

 

 זה לא בדיוק...

 



 640עמוד 

 

 עברי לידר  -זה לא אותו דבר  
 

 Bm  G  Bm  G:  פתיחה

 

G          D                     Bsus4 

 כמו שגוף בגוף נוגע זה לא אותו דבר

G          D                                         Bsus4 

 כמו לחזור הביתה מהגשם של החוץ זה לא אותו דבר

G          D                    Bsus4 

 כמו לצרוח פנימה שזה לא אותו דבר

             G           D        Bsus4 

 זה לא אותו דבר כמו להציל את אמא

 

                 Em          G  D 

 זה לא אותו דבר מלבד הגעגוע

A            G        F#  Bm        A 

 למשהו רגוע לשיר מהעבר הלא רחוק

              Em           G  D 

 שרים אותו ביחד   שכל האנשים

F#   Bm             A 

 עד שנעלם הפחד וטוב לנו כל כך

   Bm  A           G  G 

 ביחד  לישון עכשיו 

Bm  G 

 ביחד

 

G         D                              Bsus4 

 כמו מים שנוזלים מהתקרה זה לא אותו דבר

G          D                           Bsus4 

 האהבה שלנו שהתקררה זה לא אותו דבר

G                                                       D 

 אחותךלהשתכר ולעשות שטויות בחתונה של 

             G       D         Bsus4 

 זה לא אותו דבר כמו לשחרר דמעה

 

                 Em          G  D 

 זה לא אותו דבר מלבד הגעגוע

A            G        F#  Bm        A 

 למשהו רגוע לשיר מהעבר הלא רחוק

              Em           G  D 

 תו ביחדשרים או   שכל האנשים

F#   Bm             A 

 עד שנעלם הפחד וטוב לנו כל כך

   Bm  A           G  G 

 ביחד  לישון עכשיו 

 

 Bm  G  D  G  D  Cמעבר : 

 

G                 Am         C   

 זה לא אותו דבר מלבד הגעגוע

D              C      B  Em         D 

 רחוקלמשהו רגוע לשיר מהעבר הלא 

              Am            C   G 

 שכל האנשים שרים אותו ביחד

B   Em             D 

 עד שנעלם הפחד וטוב לנו כל כך

D             C    

 לישון עכשיו

 

                  Am             C G 

 זה לא אותו דבר כמו שלימדו אותנו

 D        C               B   Em              D 

 כמו בספר שקראנו כשעוד היינו ילדים טובים

               Am              C    G 

 עולים לנו לראש הם עכשיו העצבים

C                  B       Em             D 

 וזה הזמן לדרוש את כל מה שנראה שלנו

D 

 חזרה    

 

 Bm  G  Bm  G  Bmסיום : 

 

      
 

     



 641עמוד 

 

 סטלה מאריס  -זה לא מאוחר  
 

C 

 אף מילה

Cmaj7 

 רק מגע

C 

 יד קטנה

Cmaj7 

 ענוגה

 

C 

 איך את נרגשת

Cmaj7 

 והחום בוער בתוך העצמות

C 

 את מתפשטת

Cmaj7 

 ואני בשתי עיניים עצומות

 

C       E        Am 

 לא זה לא מאוחר

   F      C 

 השער נפתח

Dm7      E 

 ויש עוד דקה

C       E        Am 

 לא זה לא מאוחר

  F      C 

 אני כאן איתך

Dm7      F E  Am 

 כשאת מחכה לי

 

C 

 עוד שתיקה

Cmaj7 

 ארוכה

C 

 נשימה

Cmaj7 

 עמוקה

 

C 

 את עוד נסערת

Cmaj7 

 וגופך מוצא מקלט בזרועותי

C 

 את מתמסרת

Cmaj7 

 הכישוף זורם מבין אצבעותי

 

C       E        Am 

 לא זה לא מאוחר

   F      C 

 השער נפתח

Dm7      E 

 ויש עוד דקה

C       E        Am 

 לא זה לא מאוחר

  F      C 

 אני כאן איתך

Dm7      F E  Am 

 כשאת מחכה לי

 

 

G      F 

 הנה גן עדן

G     F 

 ושם ישנו מקום בשביל כולם

 

C       E        Am 

 לא זה לא מאוחר

   F      C 

 השער נפתח

Dm7      E 

 ויש עוד דקה

C       E        Am  

 לא זה לא מאוחר

  F      C 

 אני כאן איתך

Dm7      F E  Am 

 כשאת מחכה לי

 



 642עמוד 

 

 שלמה ארצי  -  זה מה שנשאר
 מילים ולחן  :  שלמה ארצי

 

 Bm  Dm  Bm  Dm  Aפתיחה : 

 

A                                     C#m 

 ואני לא שומע כבר ממך יותר כלום

             D               Dm 

 אומר לעצמי הרבה זמן עבר

A                                  C#m 

 את עוזבת אותי חדשות לא טובות

             D                                  Dm 

 זה מה שנשאר ואיש עם מקל אומר תסתכל

 

              A                  C# 

 רק כמה רגעים שארזה מה שנ

             Bm        Dm 

 הרבה בדמיון מעט בחיים

             A                        C# 

 אני מדליק את האור זה מה שנשאר

            Bm 

 אומר לעצמי מחר זה מחר

                Dm              A 

 זה מה שנשאר מחר היא תחזור

 

A                               C#m 

 ובאופן כללי הכל עוד לא פתור

                D                     Dm 

 השמיים כחולים אבל מה עם השאר

A                              C#m 

 האיש שלך שוב הולך לאיבוד

             D                                   Dm 

 זה מה שנשאר שרה על מועקהלהקה מתוקה 

 

              A                  C# 

 רק כמה רגעים זה מה שנשאר

             Bm        Dm 

 הרבה בדמיון מעט בחיים

             A                        C#7 

 אני מדליק את האור זה מה שנשאר

            Bm 

 אומר לעצמי מחר זה מחר

                Dm              Bm   Dm   A 

 זה מה שנשאר מחר היא תחזור

F#m    F#7     Bm   Dm    A 

 אוווו

 

A                                    C#m 

 ואני לא רוצה כבר מאף אחד כלום

                      D           Dm  

 אולי צפוי פה שינוי אומר הספר

A                                    C#m 

 ואני קם ומדליק את מכשיר הטמטום

                         D 

 רואה ערוץ של סרטים ערוץ של סוטים

             Dm 

 זה מה שנשאר

 

              A                  C# 

 רק כמה רגעים זה מה שנשאר

             Bm        Dm 

 בדמיון מעט בחייםהרבה 

             A                        C#7 

 אני מדליק את האור זה מה שנשאר

            Bm 

 אומר לעצמי מחר זה מחר

                Dm              A 

 זה מה שנשאר מחר היא תחזור

Dm        A  Dm        Bm   Dm    A 

 זה מה שנשאר זה מה שנשאר להלה

F#m    F#7     Bm   Dm    D   D/E  A 

 אוווו               להלה             אה   אה  אה

 

A                                     C#m 

 ואני לא שומע כבר ממך יותר כלום

             D               Dm 

 אומר לעצמי הרבה זמן עבר

A                                  C#m 

 את עוזבת אותי ת לא טובותחדשו

             D                                     A 

 זה מה שנשאר ואיש עם מקל אומר תסתכל

D            A   D           A 

 זה מה שנשאר זה מה שנשאר

D            A   D           A 

 זה מה שנשאר זה מה שנשאר

 

  



 643עמוד 

 

 , אסף אמדורסקי מתי כספי  -זה מכבר  
 

C        +F7           Em 

 זה מכבר אין איש מחכה לי שם

              7A         Dm 

 הרי אין גם ספינה    ואם אין ים 

G                        C 

 הדרך קצרה החוג צומצם

       Cm 

 ובכן מה

        C  Dm       Gsus4   Cm 

 שנהעוד חודש עוד      עוד שבוע 

 

  A        Dsus4    D            A 

 אחרי מותי עוד יהיה משהו בעולם

D             A         Dm 

 מישהו יאהב מישהו מישהו ישנא

Em    Am7       D           E 

 החשבון לא הושלם הדרך קצרה

       Cm 

 ובכן מה

       C     Dm7    Gsus4            Cm 

 עוד שנה חודש עוד     עוד שבוע 

 

Am         Dsus4 D     Dm   C6 

 על פני       צונן   ב  ר  ע   ל נופלצה

        B7                   Bb7+        Am        D79 

 תחנה    אותה    הקרובה     על פרשת הדרכים

G            7C       F7+             Bb7 

 פקח את עיניוא    מחר אני אתעורר

       Am          Fm6 

 אלוהים אדירים

        C  Dm     Gsus4         Cm 

 עוד חודש עוד שנה     עוד שבוע 



 644עמוד 

 

 אריק לביא  -רה  וזה ק
 

      Cm Eb G# 

 זה קורה

      G         Cm Eb G# G 

 כשהדרך מתמשכת

      Cm Eb G# 

 זה קורה

     Fm      Bb 

 יש ללכת, ללכת

Eb               Bb 

 שום דבר לא ידוע    

Eb               Bb 

 לא שנה, לא שבוע   

Cm          G 

 רק לנוע לנוע   

Cm           G 

 ולחשוב שהייתי יכול   

     Eb 

 לחזור על הכל

  Cm              G 

 אבל בן אדם זה קורה

 

      Cm Eb G# 

 זה קרה

      G         Cm Eb G# G 

 כשהדרך התמשכה לי

      Cm Eb G# 

 זה קרה

     Fm           Bb 

 לא ידעתי איך זה בא לי

Eb               Bb 

 שום דבר לא ידוע    

Eb               Bb 

 לא שנה, לא שבוע   

Cm          G 

 רק לנוע לנוע   

Cm           G 

 ולחשוב שהייתי יכול   

     Eb 

 לחזור על הכל

  Cm              G 

 אבל בן אדם זה קרה

 

      Cm Eb G# 

 זה יקרה

      G         Cm Eb G# G 

 ואולי בסוף הדרך

      Cm Eb G# 

 שנראה, 

     Fm        Bb 

 כי הדרך מתמשכת

Eb               Bb 

 שום דבר לא ידוע    

Eb               Bb 

 לא שנה לא שבוע   

Cm          G 

 רק לנוע לנוע   

Cm           G 

 ולחשוב שהייתי יכול   

     Eb 

 לחזור על הכל

  Cm              G 

 אבל בן אדם זה יקרה

 

   
 

   



 645עמוד 

 

 אביב גפן  -זה רק הלב שכואב לך  
 

Bm                             A 

 עיגולים שחורים במקום עיניים

           A                D 

 רואים עלייך שלא נרדמת

Bm               A 

 אל תרגישי מיוחדת

               A               D 

 את לא הראשונה ששיכורה

 

A          G               F 

 בבת אחת פתאום צוחקת

A          G            F 

 זורקת חיוכים לכל אחד

F          G            F 

 אבל בפנים את מתפללת

Dm     F 

 בואי רוח

 

Bm                 G 

 השדים באים בלילה

C                  D 

 קולעים צמות מהכאב

C          D       Em 

 זה רק הלב שכואב לך

       D            Am 

 אל תדאגי זה רק הלב

 

Bm                G 

 על הבמה בצד עומדת

    C                             D 

 אני בזרקורים זה קל להתאהבכש

C            D      Em 

 זה רק הלב שכואב לך

     G    D         Am 

 אל תדאגי זה רק הלב

 

     Bm                     A 

 אמרת שאת רוצה לברוח

           A               D 

 כדי לשכוח תעיר הזאת

       Bm                  A 

 עוזבתאבל את אף פעם לא 

A                         D 

 את מכורה כבר לבעיות

 

    A               G            F 

 הלכת לים חיכית לי ולא באתי

      A               G             F 

 כי ראיתי כבר יותר מידיי זריחות

    F          G         F 

 צעקת לכוכבים שמעלייך

  Dm    F 

 בואי רוח

 

 Bm             G 

 השדים באים בלילה

C                  D 

 קולעים צמות מהכאב

C           D      Em 

 זה רק הלב שכואב לך

       D           Am 

 אל תדאגי זה רק הלב

 

 Bm                G 

 אז תחלמי שאני שר לך

   C                         D 

 שאני חושב עלייך כשאני כותב

C           D      Em 

 זה רק הלב שכואב לך

       D       Am        F  Dm 

 אל תדאגי זה רק הלב

 

 D  Bm  G  Cמעבר : 

 

C           D      Em 

 זה רק הלב שכואב לך

       G        D   Am 

 אל תדאגי זה רק הלב



 646עמוד 

 

 עברי לידר  -זה תמיד אהבה  
 

 Cm  Cm  Fm  G7פתיחה : 

Cm 

 לי אני לא יכול לכתוב בשטו ברגעים

Cm 

 חווית מרגשות כבר לא פוגשים ברחוב

Fm 

 בין גשם לגשם על שני גלגלים

G7 

 בן אדם קטן הרגלים גדולים

Cm 

 תשלם בזמן שיהיה רישיון

Fm                                 Cm 

 לקחת אותה סיבובים מסביב לשעון

Fm 

 תשמור על החופש שלך

Cm                                            G 

 לא אמרת מילה והיא כבר בלי חלק עליון

 

Cm    Gm         Bb    G#             

 וזה תמיד אהבה זה תמיד מסובך ונמאס

Cm             G      Fm           

 פנים אנגליות ומעיל קצת משומש

Bb          G#               

 ושירים מזכירים לי פנים

Cm           Gm   

 שאולי רציתי לשכוח

Cm            G         Fm       

 תקליט שאהבתי נוראה תאבטח קנית 

 

Cm 

 אז מרוב התרגשות אני תמיד יכול לישון

Cm 

 חוויות מרגשות היום מוצאים בעיתון

Fm    

 תכתבי שהכל סתם קשקושים

G7 

 האוכל מגעיל האנשים יפים

Cm 

 כולםמסיבות מסיבות שכולם על 

Cm 

 הם בטח חשבו שהיינו ביחד

Fm       

 זה מכאיב כשאני מסתכל

Cm                                  G 

 אכפת לי אחרת לא הייתי שואל

 

Cm    Gm         Bb    G#             

 אם זה תמיד אהבה זה תמיד מסובך ונמאס

Cm             G      Fm           

 קצת משומשפנים אנגליות ומעיל 

Bb          G#               

 ושירים מזכירים לי פנים

Cm           Gm   

 שאולי רציתי לשכוח

Cm            G         Fm               Fm  G7 

 תקליט שאהבתי נוראה תאבטח קנית 

 

                Cm  Fm  G7 

 אני אהבתי נורא

                Cm  Fm  G7 

 אהבהוזה תמיד 

                Cm  Fm  G7 

 

Cm 

 זה יפני או סיני אני תמיד מתבלבלאז 

Cm 

 זה חשוב לי אחרת לא הייתי שואלו

Fm 

 הוא פשוט כל כך מוצא חן בעיני

G7 

 שרציתי לדעת איך כדאי להתחיל לדבר

Cm 

 את יודעת שפות אז תיגשי

Cm 

 המשולש הזה מנסה להיות אמיתי

Fm 

 לשמוע שיריםתפסיקי לקרוא תתחילי 

G7                                     Cm 

 אז אולי תדעי כל מה כולם מדברים

 

Cm    Gm         Bb    G#                   

 זה תמיד אהבה זה תמיד מסובך ונמאסשאומרים 

Cm             G      Fm           

 פנים אנגליות ומעיל קצת משומש

Bb          G#               

 ושירים מזכירים לי פנים

Cm           Gm   

 שאולי רציתי לשכוח

Cm            G         Fm       

 תקליט שאהבתי נורא תאבטח קנית 

 

                Cm  Fm  G7 

 שאהבתי נורא

                Cm  Fm  G7 

 וזה תמיד אהבה

                Cm 

 וזה תמיד אהבה



 647עמוד 

 

 ירון חדד  - זודיאק 
 

     Dm       Bb         C        Dm 

 על השור על הקשת על הגדי מהומה

Dm  Bb  Bdim            Dm7  Bdim  Bb  C 

 הו      הו    הו    הו   הו   הו....

 

    Dm          Bb         C        Dm 

 על אריה על מאזניים על הדלי מלחמה

     Dm         Bb       C    Dm 

 על דגים קרב בשניים לבנה וחמה

 

Dm              Bb 

 אש בשמיים שלהבת מעל

Dm              Bdim 

 נוגה וצדק טובעים בחלל

C                    Am 

 זודיאק סובב מסתובב הגלגל

      Dm  Bb  Bdim  Bb 

 מ ה ו מ ה

 

     F         C         Bb    Dm   C 

 מסתערת על טלה וסרטןבתולה 

   Dm       Bb           C      Dm 

 תאומים במחתרת עם עקרב מסוכן

 

Dm              Bb 

 אש בשמיים שלהבת מעל

Dm              Bdim 

 נוגה וצדק טובעים בחלל

C                    Am 

 זודיאק סובב מסתובב הגלגל

      Dm  Bb  Bdim  Bb 

 מ ה ו מ ה

 

      Dm      Bb        C      Dm 

 כך אמנם בן אדם מסתובב בעולם

        Dm     Bb         

 בלי כוכב בלי מזל

       C      Dm 

 מאי פה לאי שם

 

Dm              Bb 

 אש בשמיים שלהבת מעל

Dm              Bdim 

 נוגה וצדק טובעים בחלל

C                    Am 

 הגלגלזודיאק סובב מסתובב 

      Dm  Bb  Bdim  Bb 

 מ ה ו מ ה

 

   F          C       Bb          Dm  C 

 מי אני שם בלילה שאצא אל הקרב

    F            C       Bb        Am  

 לא אני שם בלילה שאפול כמו כוכב

 

Dm              Bb 

 אש בשמיים שלהבת מעל

Dm              Bdim 

 בחלל נוגה וצדק טובעים

C                    Am 

 זודיאק סובב מסתובב הגלגל

      Dm  Bb  Bdim  Bb 

 מ ה ו מ ה



 648עמוד 

 

 פוליאנה פרנק  -זיוה  
 

F#m  A  B 

 

B                       F# 

 אם שמך הוא מעוות לי זה לא אכפת

A                          E 

 כמו שם של מחלה או אם הוא נשמע

 B                       F# 

 וזה מה שקובע עושה לי די בסדר את

 A                          E 

 הוא משהו משגע והחזה שלך

 

C#m  G#m    A   F#m 

 גורמת לי לגלוש זיוה  את

 C#m  G#m    A       B 

 זיוה  אני מרגיש כמו עכברוש

C#m  G#m    A   Ebm 

 זיוה  המצב כבר לא סביל

A     C#m     G#m 

 השם שלך מגעיל  זיוה

 

F#m  A  B 

 

B                       F# 

 שוב אין לאן לצאת יום ששי

A                          E 

 את לא נמצאת אבל הולך אלייך לדירה

B                       F# 

 עדיין אין תשובה אחת פחות עשרים

A                          E 

 על אהבה חושב סליושב על הספ

 

C#m  G#m    A   F#m 

 זיוה  תעשי יותר מהר

C#m  G#m    A       B 

 זיוה  אני עוד מעט גומר

C#m  G#m    A   Ebm 

 עושה לי חום זיוה  את שוב

A     C#m     G#m 

 זיוה  השם שלך איום

 

C#m  G#m    A   F#m 

 זיוה  אני כבר לא אותו אדם

C#m  G#m    A       B 

 הדור שלנו מיושן  זיוה

C#m  G#m    A   Ebm 

 זיוה  את כל כך לא רגילה

A     C#m     G#m 

 בחילה זיוה  שמך עושה לי

 

F#m  A  B 

 

B                       F# 

 אם שמך הוא מעוות לי זה לא אכפת

A                          E 

 מחלה כמו שם של או אם הוא נשמע

B                       F# 

 את עושה לי די בסדר וזה מה שקובע

A                          E 

 הוא משהו משגע והחזה שלך



 649עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -  זינגואלה
 עברית : יעקב גלעד   סטליוס קזנצידיסמילים ולחן : 

 

 Bbm  F  Bbmפתיחה : 

             Bbm F  Ebm  F  Ebm  F 

 

Bbm              F 

 , זינגוואלהזינגוואלה, זינגוואלה

 Bbm           Eb       Ab 

 הביתה בגילנו וזריםילדים ח

  F#                     F 

 ואנחנו נזכרים בילדותינו

  F#                        F 

 אמא לא פתחה לך את הדלת

  F#        Ebm        F 

 ואבא מה אכפת לו מהילד

      Bbm      Ebm        F 

 זינגוואלה, זינגוואלה, זינגוואלה

 

 Bbm  F  B  A  Ebm  Fמעבר : 

 

Bbm              F 

 , זינגוואלהזינגוואלה, זינגוואלה

Bbm            Eb        Ab 

 בגילך עוד לא נגעתי בסיגריה

     F#                               F 

 כבר נוסטלגיהרק ילדה וילדותך היא 

F#                         F 

 כמה את יפה כשאת צוחקת

     F#          Ebm           F 

 מי לימד אותך לבכות כל כך בשקט

      Bbm      Ebm        F 

 זינגוואלה, זינגוואלה, זינגוואלה

 

 Bbm  F  Bbmסיום : 

         Bbm  F  F#  Bbm 

         Bbm  F  Bbm 

         Bbm F  Ebm F   Ebm  F 

 

 

 



 650עמוד 

 

 עברי לידר  -זכיתי לאהוב  
 

  A  E  A  Eפתיחה : 

 

A     E             A  E       

 וכשהשמש נמחקת בשמיים

A             E                      A  E 

 והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות

         A  E                             B       F#m 

 אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב

    A  E          B       F#m 

 אני יודע שזכיתי לאהוב

 

 A  Eמעבר : 

 

A     E              A  C#m 

 וכשהרוח אחרי הצהריים

          A         E       A                 E 

 היא מפזרת ענפים קטנים ובנתיים זה נעים

          A  E                             B       F#m 

 אז אני זוכר שיש עיניים שרואות אותי קרוב

       A     C#m       B   F#m 

 ואני יודע שזכיתי לאהוב

    E          B   F#m 

 אני יודע שזכיתי לאהוב

 

 C#m  A  E  Bמעבר : 

          C#m  B   A  Eb 

 

G#     C#                 G#       C# 

 וכשהשמש יוצאת מעל המים

G#     C#                   G#       C# 

 תיים אין סיבהינומתחיל עוד יום אפור וב

C#  Ab                          Eb         Bbm         

 אז אני זוכר שיש שפתיים שרוצות אותי קרוב

C#  Fm     Eb       Bbm    

 שזכיתי לאהובאני יודע 

C#  G#                         Eb         Bbm         

 אז אני זוכר שיש שפתיים שרוצות אותי קרוב

 Eb       Bbm        G# 

 אני יודע שזכיתי לאהוב

 

 ...#C#  Ab  C#  Gסיום : 
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 יובל בנאי  -זמן ללכת  
 

 C       G         Dפתיחה : 

 

C       G         D 

 אני רוכב על האופנוע

C       G         D 

 והרוח בפנים

C       G         D 

 ממרחקים יכול לשמוע

A 

 אותך לאט הם מנגנים

 

C       G         D 

 אני רוכב עכשיו קדימה

C       G         D 

 רואה רק מלפנים

C       G         D 

 כולנו ילדים של אמא

A 

 עוברים את השניםרק 

 

Em     G     C                  Em 

 זמן ללכת כי עכשיו כבר מאוחר

Em     G     C                  Em 

 זמן ללכת כבר לא נהיה אותו דבר

Em     G     C             A 

 זמן ללכת נתחבק הלילה קר

 

 Aמעבר : 

 

C       G         D 

 אני רוכב מול השמיים

C       G         D 

 ומעלי ענן שחור

C       G         D 

 אני עוזב את הידיים

A 

 נוגע לא יכול לחזור

 

Em     G     C                  Em 

 זמן ללכת כי עכשיו כבר מאוחר

Em     G     C                  Em 

 זמן ללכת כבר לא נהיה אותו דבר

Em     G     C             A 

 ללכת נתחבק הלילה קרזמן 

 

C       G         D 

 אני רוכב על האופנוע

C       G         D 

 והרוח בפנים

C       G         D 

 ממרחקים יכול לשמוע

A 

 אותך לאט הם מנגנים

 

C       G         D 

 אני רוכב עכשיו קדימה

C       G         D 

 רואה רק מלפנים

C       G         D 

 ילדים של אמאכולנו 

A 

 רק עוברים את השנים

 

Em     G     C                  Em 

 זמן ללכת כי עכשיו כבר מאוחר

Em     G     C                  Em 

 זמן ללכת כבר לא נהיה אותו דבר

Em     G     C             A 

 זמן ללכת נתחבק הלילה קר

 

C       G         D 

 אני רוכב מול השמיים

C       G         D 

 ומעלי ענן שחור

C       G         D 

 אני עוזב את הידיים

A 

 נוגע לא יכול לחזור

 

Em     G     C                  Em 

 זמן ללכת כי עכשיו כבר מאוחר

Em     G     C                  Em 

 זמן ללכת כבר לא נהיה אותו דבר

Em     G     C             A 

 זמן ללכת נתחבק הלילה קר
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 רבקה זהר,  זהבה בן  -  התשובות זמר שלוש
 

      Em      Bm7   Em        Am    D7         G 

 לא קטיפה תלבשי ולא משי  הוא אמר: אם תלכי אחרי

      Am          D7  G  Em  Am6    F#7   B 

 : כח יש לילאטאז אמרה היא   עד בלי כח אולי יהיה מר

      Em      Bm7   Em        Am    D7         G 

 קטיפה מבריקה כלובשת  אם צריך אתהלך בסחבות

      Em      F                  C     B7     Em 

 ואהיה בעיני כמלכה  אם צריך אקרצף רצפות

 

Am7      D7   G Em  Am7   D7     G 

 ואוסיף לשמוחאעשה   ותשאל כל אשר תבקש

       E7               Am    Em        F#      B 

 כח לעולם לא יחסר לי  יהיה טוב אהובי יהיה קל

 

      Em      Bm7   Em        Am    D7         G 

 ואותך אעזוב מיותרת  אז אמר: מה יהיה אם אבגוד

      Am          D7  G  Em  Am6    F#7   B 

 עד שובי מזרועות האחרת  חכותל כיםבלילות ארו

      Em   Bm7   Em        Am    D7      G 

 באור כך אמרה ופניה  אם צריך לחכות אחכה

      Em      F                  C      B7     Em 

 העיקר שאדע כי תחזור  אם צריך לבכות לא אבכה

 

Am7      D7   G Em  Am7   D7     G 

 אעשה ואוסיף לשמוח  ותשאל כל אשר תבקש

       E7               Am    Em        F#      B 

 כח לעולם לא יחסר לי  כי את זאת אהובי יהי קל

 

      Em      Bm7   Em        Am    D7         G 

 כי עליך לקום וללכת  אז אמר: מה יהיה אם אגיד

      Am          D7  G  Em  Am6    F#7   B 

 לא לחזור כי לרחוב את מושלכת  ושנית ולשכוח אותי

      Em      Bm7   Em        Am    D7         G 

 ופניה ככפור אז דברה  היא רק רגע שתקה ותחייך

      Em      F                  C      B7     Em 

 אם תאמר לא לחזור לא אחזור  אם תאמר לי ללכת אלך

 

Am7      D7   G Em       Am7       D7        G 

 אל תאמר לי אותך לשכוח  דבר רק אחד אל תשאל אך

       E7               Am    Em        F#      B 

 בשביל זה לא יהיה לי כוח  כי את זאת אהובי לא אוכל
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 החלונות הגבוהים  -זמר נוגה  
 

C           G F           E 

 התשמע קולי רחוקי שלי

C           G F           E 

 התשמע קולי באשר הנך

C            F           G     C 

 קול קורא בעוז קול בוכה בדמי

E      E7     E      E7 

 ומעל הזמן מצווה ברכה

 

C           G F           E 

 התשמע קולי רחוקי שלי

C           G F           E 

 התשמע קולי באשר הנך

C            F           G     C 

 קול קורא בעוז קול בוכה בדמי

E      E7     E     E7 

 ומעל הזמן מצווה ברכה

 

C           G F           E 

 תבל זו רבה ודרכים בה רב

C           G F           E 

 נפגשות לדק נפרדות לעד

C        F           G     C 

 מבקש אדם אך כושלות רגליו

E      E7         E       E7 

 לא יוכל למצוא את אשר אהב

 

C           G F           E 

 אחרון ימי כבר קרוב אולי

C               G F           E 

 כבר קרוב היום של דמעות פרידה

C            F   G    C 

 אחכה לך עד יכלו חיי

E      E7   E      E7 

 כחכות רחל כחכות רחל

E      E7        C    G   F    E 

 כחכות רחל לדודה

 

     



 654עמוד 

 

 קורין אלאל  -זן נדיר  
 

  Dmפתיחה: 

 

F          C         F    Dm 

 עצמנו אנחנו פוחדים מהצל של

    G                  F 

 נצמדים לקירות הבתים

F         C        F   Dm 

 ורוב הזמן מתביישים בגופנו

  G           F     G 

 מקלטים חופרים

 

F         C         F    Dm 

 אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת

    G                  F 

 נדחקים לסירות משוטים

F       C          F   Dm 

 ספינה שטובעת כל יבשה היא

  G                F     G 

 כשחופרים מקלטים

 

       Dm 

 אנחנו זן נדיר

C    Bb   Csus4  C 

 ציפור משונה

    Dm 

 באוויר החלומות

C     Bb 

 הראש באדמה

 

F          C       F    Dm 

 אנחנו מרמים בעיקר את עצמנו

      G                     F 

 מביטים לא עיוורים אבל לא

F       C         F   Dm 

 ברור מה נשאיר אחרינוולא 

  G          F     G 

 מלבד הפחדים

 

       Dm 

 אנחנו זן נדיר

C    Bb   Csus4  C 

 ציפור משונה

Dm     

 באוויר החלומות

C     Bb 

 הראש באדמה
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 יזהר אשדות  - זריחה על המדבר 
 

Em    D       C     Am         D 

 זריחה על המדבר עולה לאט לאט

Em    D       C     Am         D 

 נדרך אל המחר בלי להרגיש כמעט

 

Em  D    G   C            Am 

 הילד בתוכי הולך לי לאיבוד

Em       D    C   Am           D 

 עכשיו זה אמיתי קרב סף הבגרות

Em       D    C   Am           D 

 עוצם את העיניים שוכח את כולם

Em          D   G    C          Am        Em 

 חובק את השמיים ולוקח פסק זמן מן העולם

 

Am                F 

 והלב קורא והלב קורא

Dm                        G 

 לפגישות חדשות וערים רחוקות

  F                G                    Am 

 אהבות שאוהב וכאב שאכאב ממחר

 

Em    D       C     Am         D 

 מתוך השיכחה הזכרונות עולים

Em    D       C     Am         D 

 חמים כמו הזריחה פרועים כמו הגלים

 

Em        D      G    

 בנעלי עקב וגופיה כתומה

C                  Am           Em 

 כשהיא רקדה הלב דילג על פעימה

 

Em    D     C   Am         D 

 חלום מתוק הולך ונעלםאותו 

Em     D   G    C          Am        Em 

 נושם עמוק עמוק ולוקח פסק זמן מהעולם

 

Am                F 

 והלב קורא והלב קורא

Dm                        G 

 לפגישות חדשות וערים רחוקות

  F                G                    Am 

 שאכאב ממחראהבות שאוהב וכאב 
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 מאיר אריאל  -זרעי קיץ  
 

  Am7             C  

 נישאים ברוח זרעי קיץ

  G                           F  

 מעוררים ערגונות מעירים זכרונות

Am7             C    

 זרעי קיץ באים בנחיריים

  G    F            Am7   C        Am7 

 הולך להיות ורומזים איזה קיץ

 

C                  C4 

 בוקר אחד פתחתי חלון

Ab               Am7      

 ותיכף הריח לי דק מן הדק

C                            Am7 

 קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם

C   G         F               

 קיץ חזק -אמרתי בא קיץ 

 

C                  C4 

 בעיניך להיותאיך מוצא חן 

Ab               Am7 

 פרח עושה לו כדור לבנבן

C                            Am7 

 רוח קלה בו תבוא לעת ערב

C   G         F                    

 תפזר את ראשך הלאה הלאה אי אן

 

F                       C 

 היית רוצה להיות גל נשבר

G7        G                 C 

 אל חוף ההומה רוחצים רוחצות

F                             Em 

 עושה אותי מלך משוח במלח

F                   C          G 

 מוכתר בזרים של אצות

 

C                  C4 

 תרצה תהיה סיגריה גנובה

Ab               Am7      

 בפי נערים בתשוקה ראשונה

C                            Am7 

 או אז תימצץ תישאף אלי אפר

C     G           F               

 הבהוב העונה -יאמרו זה הבהוב 

 

Am7             C  

 נישאים ברוח זרעי קיץ

G                           F  

 מעוררים ערגונות מעירים זכרונות

Am7             C    

 בנחירייםבאים  זרעי קיץ

  G    F            Am7   C        Am7 

 הולך להיות ורומזים איזה קיץ

 

C                  C4    

 אז מהו הקיץ שבא להיות

Ab               Am7 

 ממה שהריח לי דק מן הדק

C                    Am7 

 גל אהבה שנוסע אלינו

C   G         F             

 למרחקנשבר על כמיהה 

 

Am7             C  

 נישאים ברוח זרעי קיץ

G                           F  

 מעוררים ערגונות מעירים זכרונות

Am7             C    

 זרעי קיץ באים בנחיריים

  G    F            Am7   C        Am7 

 הולך להיות ורומזים איזה קיץ
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 אביב גפן  -חבר  
 גפן מילים ולחן : אביב

 

Cm     Bb/D  Eb 

 איך נהיית אחר חבר

              Fm  Fm+7    Fm7 

 מעיני מסתתר    כך אותי מסדר

G4    G  Cm 

 כל כך ממהר

        G        Cm    G 

 שום דבר לא גומר

Cm    Bb/D  Eb 

 בי אתה לא מתעסק

               Fm     Fm+7  Fm7 

 למה אתה משחק ושיחותיי מנתק

G4    G  Cm 

 בליבי מפקפק

G       Cm 

 מנצל וזורק

 

 Fm G4       G         Fm 

 לא אתה יותר אלי לא תבוא

G4      G          Cm   G4   Cm    G(4-3) 

 מה גרם לך כה לשנוא

 

Cm       Bb/D  Eb 

 ת לי איך לאהוביהרא

              Fm    Fm+7      Fm7 

 מכאובמממן עוד  עכשיו אתה ברחוב

G4   G  Cm      G      Cm    G 

 אהבתנו בחוב    שגרם לעזוב

Cm   Bb/D  Eb 

 נאמן  היית לי כה 

                   Fm  Fm+7    Fm7 

 בזריקות כואבות עכשיו אתה מסומן

G4       G  Cm    G   Cm    G 

 מעיניך חבר שאותי משכיחות

 

Fm  G4       G         Fm 

 אלי לא תבואלא אתה יותר 

G4      G          Cm   G4   Cm    G#(4-3) 

 מה גרם לך כה לשנוא

 

C#m   B/D#   E   F#m  F#m+7  F#m7 

G#(4-3)   C#m   G#    C#m   G# 

 

C#m   B/D#  E 

 איך נהיית אחר חבר

              F#m  F#m+7   F#m7 

 מעיני מסתתר      כך אותי מסדר

G#(4-3) C#m 

 ממהר     כל כך

        G#    C#m    G# 

 שום דבר לא גומר

C#m   B/D#  A     F#m               C#m 

 איך נהיית אחר            איך נהיית אחר חבר
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 אפרים שמיר  - חבר בחברת עצמי 
 מילים ולחן : אפרים שמיר

 

C  D  A  C  D  A 

C  D  A  C  D  E 

 

    A 

 אמרו לי תשמע חתיכת בטלן

E 

 זה התחלת להיות בדרן מה

D                                   A   C 

 לגמריהולך ויורד מהפסים אתה 

 

A 

 אחר כך אמרו לי שאני גדול

E 

 אבל שחקתי החומר זול

D           E 

 לא נעלבתי מיד הגבתי

A                               C 

 ישבתי וכתבתי את השיר הזה שאומר

 

A 

 עצמי אני חבר בחברת

G                E 

 רואה תמונות בעיני רוחי

G                E 

 תאמינו לי רואה אותי

   D                   A 

 שטוב לי בחברת עצמי

 

A 

 אני חבר בחברת עצמי

G                E 

 רואה תמונות בעיני רוחי

G                E 

 תאמינו לי רואה אותי

   D                   A 

 שטוב לי בחברת עצמי

 

 C  D  Eמעבר : 

 

        A 

 אל תתפלא אפריםאמרו לי אז 

E 

 אם תיגמר מסכן וחולה

D                                 A    C 

 לגמרי אתה הולך ויורד מהפסים

 

       A 

 אז נפלתי וקמתי ועכשיו אני כאן

E 

 מה שחשוב במקום והזמן

D           E 

 הגבתי לא נעלבתי מיד

A                               C 

 ישבתי וכתבתי את השיר הזה שאומר

 

A 

 אני חבר בחברת עצמי

G                E 

 רואה תמונות בעיני רוחי

G                E 

 תאמינו לי רואה אותי

   D                   A 

 שטוב לי בחברת עצמי

 

 C  D  A  C  D  Aסיום : 

         C  D  A  C  D  A 
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 ריטה  -  חברה
 מילים : ריטה   לחן : רמי קלינשטיין

 

 Em    Bm   C   Emפתיחה : 

 

   Em    C    Bm      Em  

 תארי לך, עולם מאבד עדינות.

   Em         C      D       Em  

 תארי לך, עולם נעשה קר ופשוט,

   Bm       Em        D          G  

 נעשים אילמים וחרשיםאנשים בו 

       Em Bm     C 

  רק לצל של אנשים.

 

 G        Am       G   C  

 ואת ואני שהבטחנו כל כך

    Em        D        C  

  הוותרי רק היי לנשימה

 

       Em          C          Bm     Em  

 ענו,גאת רואה הממתקים, הקרוסלות שנ

   Em                C        D      Em  

 נמסים, והופכים לכיכר ריקה, לחלודה.

     Bm     Em            D           G  

 תארי לך, חלומות הם כבר לא מציאות

   Em                     Bm               C 

  ועלים ירוקים שהיו אז חומות... הם יבשו.

 

G        Am      G    C  

 כךואת ואני שהבטחנו כל 

       Em      Am  G       C  

 את יושבת מולי ובוכה.. אהה.

     G         Am        G         C  

 אני לך הקרוסלות, החגים, הממתקים

    Em         D        C  

 הוותרי רק היי לנשימה

 

 Em    Bm   C   Emמעבר : 

 

G        Am      G    C  

 ואת ואני שהבטחנו כל כך

       Em      Am  G       C  

 את יושבת מולי ובוכה.. אהה.

     G         Am        G         C  

 אני לך הקרוסלות, החגים, הממתקים

    Em         D        C  

  הוותרי רק היי לנשימה

 

 Em    Bm   C   Emסיום : 
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 נטאשההחברים של   -חדר משלי  
 

E              C       G             D 

 יש לי חדר משלי ובחדר יש אור

E              C       G             D 

 זה כרגע לא אני או אני בשחור

E              C                      G    D 

 זה נמשך כמעט שבוע או כבר כמה ימים

E                     C 

 מדוע-אם תשאל אותי

   G      D 

 בפניםזה עמוק 

 

E 

 תתגבר תתבגר

    F#m 

 כך אומר לי הקול

A                            C 

 להיפגע וליפול כל אחד יכול

    E             F#m 

 לכולנו מותר להיות חלשים

A                     E 

 רק לא לאטום אוזניים

A7              E 

 לא לעצום עיניים

A7           C        B7 

 זוב ידיים גםלא לע

         E  C  G  D    E  C  G  D 

 בימים קשים

 

E              C       G             D 

 יש לי חדר משלי ובו אני נח

E                   C 

 כמה כל זה ימשך

G             D 

 כמה שמוכרח

E              C       G             D 

 ימיםבינתיים זה שבוע או כבר כמה 

E                   C 

 מדוע-אם תשאל אותי

G             D 

 זה עמוק בפנים
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 אושיק לוי  -חוזה לך ברח  
 מילים : יענקל'ה רוטבליט   לחן : שלום חנוך

 

 Am  E  Am  Eפתיחה : 

 

Am                 G 

 הגמדים מוצאים מקלט באגדות

           D                                    Em 

 צללים כהים פוסעים אט אט אל תוך הלילה

Am                 G 

 באור לבן מאחורי דלתות כבדות

           D                              Em 

 שם בבתים גבוהי קומה העיר סגורה לה

 

D                            Em 

 ברח חוזה לך ברח חוזה לך

D                       Em 

 הלילה הוא אפל כל כך

 

Am                   G 

 הבהוב סיגריה שם בחושך מאדים

          D                   Em 

 מתוך היער האפל הזה לפתע

Am              G 

 וסינדרלה ממתינה לגמדים

              D                     Em 

 א ליד כל פתחוברחוב רובץ החט

 

Am                      G 

 מתוך בתים גבוהים הגמדים כולם

            D                        Em 

 פתאום באים אחד אחד אל סינדרלה

Am                  G 

 כי סינדרלה היא האגדות כולן

          D                      Em 

 כי אין אחת באגדות אשר תדמה לה

 

D                            Em 

 חוזה לך ברח חוזה לך ברח

D                       Em 

 הלילה הוא אפל כל כך

D                       Em 

 הלילה הוא אפל כל כך

 

Em 

 שומר נפשו נמלט שומר נפשו תמים

   Em            Bm                 C  A   D 

 חמיםעיר מקלט ואין בה רה כי אין ב

 

 חוזה לך ברח...

 

Am                 G 

 והם שבים אל הבתים גבוהי קומה

         D                           Em 

 והם חומקים אחד אחד מתוך היער

Am                    G 

 רק סינדרלה עוד ניצבת במקומה

           D                            Em 

 סוגרים השערכשהם בורחים לאגדות 

 

D                            Em 

 חוזה לך ברח חוזה לך ברח

D                       Em 

 הלילה הוא אפל כל כך

D                       Em 

 הלילה הוא אפל כל כך

 

Em 

 שומר נפשו נמלט שומר נפשו תמים

   Em            Bm                 C  A   D 

 מקלט ואין בה רחמיםעיר ה כי אין ב

 

D                            Em 

 חוזה לך ברח חוזה לך ברח

D                       Em 

 הלילה הוא אפל כל כך

D                       Em 

 הלילה הוא אפל כל כך

D                         A   C 

 חוזה חוזה חוזה לך ברח

D                       Em 

 הוא אפל כל כך הלילה

 

  



 662עמוד 

 

 אודי דוידי  -  חוזר אל הבית
 מילים ולחן : אודי דוידי

 

 C  Am  F  F6/Gפתיחה : 

            C  Am  F  G  C  Am  F  G 

 

      C            Em 

 אני רחוק מכאן ושוב נוסע

   F                                     C 

 אפשר לחשוב שלא הייתי כאן שנים

      F             G        Am 

 רק כמה שעות אבל מתגעגע

Bb                  G 

 לחיוכים של הישנים

 

           C             Em 

 בחוץ אורות הדרך מנצנצים

  F                                    C 

 אבל בלב אורות של אהבה דולקים

F                   G     Am 

 החולפת לאיטה מביט בדרך

Bb                            G 

 וכבר יודע שאתם שם מחכים

 

               C    Am 

 חוזר אל הבית חוזר אליכם

F                        G 

 כמה טוב להיות איתכם

            Am            Em 

 חוזר אל הבית אל המראות והצלילים

F                        G 

 רוצה להיות כבר ביניכם

               C    Am 

 חוזר אל הבית חוזר אליכם

F                        G 

 כמה טוב להיות איתכם

            Am            Em 

 חוזר אל הבית אל המראות והצלילים

F                        G 

 רוצה להיות כבר ביניכם

 

 C  Am  F  G  C  Am  F  Gמעבר : 

 

         C                 Em 

 אבק הזמן עוטף את זגוגית החלון

   F                       C 

 וגשם שניתז על המנורות

F                  G          Am 

 בוהה ולא יודע אם זו התרגשות

Bb                                G 

 לראות שוב את פניכם המאירות

 

               C    Am 

 חוזר אל הבית חוזר אליכם

F                        G 

 כמה טוב להיות איתכם

            Am            Em 

 חוזר אל הבית אל המראות והצלילים

F                        G 

 רוצה להיות כבר ביניכם

               C    Am 

 חוזר אל הבית חוזר אליכם

F                        G 

 כמה טוב להיות איתכם

     Am                Em 

 מתפלל לאלוקים שישמור לי עליכם

F                        G 

 רוצה להיות כבר ביניכם

 

 C  Am  F  G  C  Am  F  Gמעבר : 

 

      C            Em 

 אני רחוק מכאן ושוב נוסע

   F                                     C 

 אפשר לחשוב שלא הייתי כאן

  



 663עמוד 

 

 רמי פורטיס  -  חול
 

 F#   G   D  Bmפתיחה : 

 

Bm    F#       G      D  Bm 

 משנאה אחים לא נשיג דבר  

Bm    F#       G       D   Bm 

 רק יותר דמעות הטירוף יגבר  

Bm   F#    G      D  Bm 

 לכולם יש גוף ואותו כאב   

Bm   F#     G   D     Bm 

   אותן האהבות ואותו הלב  

Bm    F#    G       D Bm 

 ובסוף יש חול  

Bm   F#   G         D  Bm 

 כן בסוף רק חול  

 

 F#   G   D  Bm    F#   G   D  Bm מעבר : 

 

Bm    F#       G      D  Bm 

 משנאה אחים לא נפסיק לסבול

Bm    F#       G       D   Bm 

 את מי לשאול יש את אלוקים, אין

Bm   F#    G      D  Bm    

 גם אם תתאמץ לא תהיה מושלם

Bm   F#     G   D     Bm 

 כולנו בני אדם עם אותו הדם

Bm    F#    G       D Bm 

 ובסוף יש חול

Bm    F#    G       D Bm 

 כן בסוף רק חול

 

F#     G    D Bm 

 או, או, לבן או שחור 

F#        G     D         Bm 

 רלטבע אין צבע קשה לו לזכו 

F#     G    D Bm 

 או, או, לבן או שחור 

F#        G     D         Bm 

 לטבע יש טבע קשה לו לזכור 

 

 F#   G   D  Bm    F#   G   D  Bm מעבר : 

 

Bm    F#       G      D  Bm 

 לשנאה אחים יש מחיר יקר   

Bm    F#       G      D  Bm 

 ם לא נתעורר לא יהיה מחרא   

Bm   F#    G      D  Bm 

 גם אם נתעלם, נאבד תחושה

Bm   F#     G   D     Bm 

 כולנו חזקים עם אותה חולשה

Bm    F#    G       D Bm 

 ובסוף יש חול

Bm   F#   G         D  Bm 

 כן בסוף רק חול

 

F#     G    D Bm 

 או, או, לבן או שחור 

F#        G     D         Bm 

 רלטבע אין צבע קשה לו לזכו 

F#     G    D Bm 

 או, או, לבן או שחור 

F#        G     D         Bm 

 לטבע יש טבע קשה לו לזכור 

 

 F#   G   D  Bm    F#   G   D  Bm מעבר : 

            F#   G   D  Bm    F#   G   D  Bm 

 

F#     G    D Bm 

 או, או, לבן או שחור 

F#        G     D         Bm 

 רלטבע אין צבע קשה לו לזכו 

F#     G    D Bm 

 או, או, לבן או שחור 

F#        G     D         Bm 

 לטבע יש טבע קשה לו לזכור 

 

    



 664עמוד 

 

 שלמה יידוב  - חולם בספרדית 
 מילים: אהוד מנור   לחן: שלמה יידוב

 

F  Fm/Ab  C  A7 

Dm7  G7  C  G 

 

     C                                             G7 

 ושותה בעברית קפה אני קם בעברית בבוקר

 Dm7             G            Dm7  G7/D C 

 שאני קונה  ל כל דבר ע משלם בעברית ביוקר

      C                         Gm   C7/G  F 

  קול   אני חי ומשמיע  ,בשפתו של דוד המלך

  Fm      Bb  Eb     Ab  Dm7  G7/D C 

 תמיד מימין לשמאל  כן,  - וקורא סיפורים לילד

 

Fm-Bb-Eb-Ab-Dm7-G7-C-G 

 

     C                                                 G7 

  כמעט להגיד את הכל ,בעברית יש מילים בשפע

      Dm7            G              Dm7  G7/D C 

 אך אין מילה בעברית לטאקט יש בה תקע ויש בה שקע

     C                         Gm   C7/G  F 

 ונושא בעברית תפילה מתרגש בעברית מפרח

    Fm     Bb     Eb  Ab  Dm7   G7/D   C   C 

 ביץ בעברית קללה - ומר  רגע-מתרגז בעברית בן

 

     Dm7         E                   Am 

  אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי

         Dm7        E               Am 

 בעברית בלעדית ואוהב לאהוב אותך 

                F    Fm/Ab                 C     A7 

  לא תהיה לי אחרת          זאת שפה נהדרת,

              Dm7         G7              C    C 

 אך בלילה, בלילה אני חולם עוד בספרדית

 

     Dm7         E                   Am 

  אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי

         Dm7        E               Am 

 בעברית בלעדית ואוהב לאהוב אותך 

                F    Fm/Ab                 C     A7 

  לא תהיה לי אחרת          זאת שפה נהדרת,

              Dm7         G7              C 

 ][ אך בלילה, בלילה אני חולם עוד בספרדית

 

 

 

 

 

 

     C                                                   G7 

 תריסיםוסוגר בעברית  אמונים בעברית שומר לך

      Dm7                G            Dm7   G7/D   C 

 גם סופר בעברית כבשיםו לילה טוב" בעברית אומר לך"

     C                                   Gm   C7/G   F 

 זה התחיל בלוחות הברית, העברית משתנית בלי הרף

   Fm    Bb   Eb  Ab Dm7    G7/D      C   

 כנראה, בעברית  אמות,  - ו בשפה דוהרת אני חי

 

     Dm7         E                   Am 

  אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי

         Dm7        E               Am 

 בעברית בלעדית ואוהב לאהוב אותך 

                F    Fm/Ab                 C     A7 

  לא תהיה לי אחרת          נהדרת,זאת שפה 

              Dm7         G7              C 

 אך בלילה, בלילה אני חולם עוד בספרדית

][ 

C  C  C  G7  Dm7  G  Dm7-G7-C 

C  C  Gm-C7-F 

Fm-Bb-Eb-Ab-Dm7-G7-C-C-C 

 

     Dm7         E                   Am 

  קושי אני חושב ואני כותב בעברית בלי

         Dm7        E               Am 

 בעברית בלעדית ואוהב לאהוב אותך 

                F    Fm/Ab                 C     A7 

  לא תהיה לי אחרת          זאת שפה נהדרת,

              Dm7         G7              C    C 

 אך בלילה, בלילה אני חולם עוד בספרדית

 

     Dm7         E                   Am 

  אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי

         Dm7        E               Am 

 בעברית בלעדית ואוהב לאהוב אותך 

                F    Fm/Ab                 C     A7 

  לא תהיה לי אחרת          זאת שפה נהדרת,

              Dm7           G7         C 

 ם בספרדית - אך בלילה, בלילה אני חול

 

F  Ab  G7-C 

 

 

 

2 



 665עמוד 

 

 דין דין אביב ומוש בן ארי  -  חולמת
 מילים ולחן : מוש בן ארי

 

 Fm  Bb  Fm  Db+7פתיחה : 

 

Fm         Bb              Fm 

 ברחובות הומים כך מסתובבת

       Db+7                 Fm  Bb  Fm  Db+7 

 שרה שיר בפנים עמוק אליך

Fm        Bb              Fm 

 שוב זה בהווה ושוב חולמת

     Db+7                   Fm  Bb  Fm  Db+7 

 מחפשת את עצמי בתוך עינייך

 

Ebm     B       Ebm  Abm          Ebm 

 מאיר הוא גם לך     והים מאיר בי את ימי 

       B          Ebm   Abm             Bb 

 לשבור את שתיקתך     אל תבקש במילותי

 

B6  C#       Bb7             B6 

 חולמת היותך ,בלילות אני חולמת

Abm        Bb7                   B6 

 אחד ליבי ליבך איתך רחוק ללכת

Abm        Bb7              B6 

 חולמת היותך ,לילות אני חולמת

Abm        Bb7                   B6 

 אחד ליבי ליבך איתך רחוק ללכת

Abm            Bb7            B6 

 אחד ליבי ליבךאההה ללכת      

 

Fm           Bb              Fm 

 אז איך שבבקרים שוב מסתובבת

       Db+7             Fm   Bb  Fm  Db+7 

 ביומי לוגם לי אל מעינייך

Fm         Bb          Fm 

 ובסופו של יום כמו שלכת

          Db+7             Fm   Bb  Fm  Db+7 

 עירום מקליפותי אבוא אלייך

 

Ebm     B    Ebm  Abm          Ebm 

 והים מאיר בי את ימי מאיר הוא את שלך

       B       Ebm   Abm          Bb 

 חם אל תבקשי במילותי גם בשתיקה זה

 

B6     C#       Bb7             B6 

 חולמת היותך ,בלילות אני חולמתכי 

Abm        Bb7                   B6 

 אחד ליבי ליבך איתך רחוק ללכת

Abm        Bb7              B6 

 חולמת היותך ,לילות אני חולמת

Abm        Bb7                   B6 

 ליבי ליבךאחד  איתך רחוק ללכת

Abm          Bb7         B6 

 אחד ליבי ליבךאההה ללכת  

 

B6  C#       Bb7             B6 

 חולמת היותך ,בלילות אני חולמת

Abm        Bb7                   B6 

 אחד ליבי ליבך איתך רחוק ללכת

Abm        Bb7              B6 

 חולמת היותך ,לילות אני חולמת

Abm        Bb7                   B6 

 אחד ליבי ליבך איתך רחוק ללכת

Abm             Bb7         B6 

 אחד ליבי ליבךאההה  ללכת     

 

Fm         Bb             Fm 

 ברחובות ריקים כך מסתובבת

        Db+7                Fm 

 שרה שיר בפנים עמוק אליך

                 Bb             Fm 

 מחפשת את עצמי בתוך עיניך

  



 666עמוד 

 

 חוה אלברשטייןאריק איינשטיין ,   -  םחופי
 

    Dm    A  Bb      C       F 

 חופים הם לפעמים געגועים לנחל

A          Bb         C      F 

 ראיתי פעם חוף שנחל עזבו   

Gm            Gm6       Asus4 

 עם לב שבור של חול ואבן    

 A          Dm  A    Bb     C            F 

 והאדם והאדם       הוא לפעמים גם כן יכול

      Gm    A         Bb   Gm7 

 להשאר נטוש ובלי כוחות

   A      Dm 

 ממש כמו חוף

 

    Dm  A  Bb    C           F 

 גם הצדפים כמו חופים, כמו הרוח

A       Bb           C         F 

 גם הצדפים הם לפעמים געגועים

Gm      Gm6   Asus4 

 אהבנו     לבית שתמיד

A          Dm  A  Bb    C                F 

 שר לבדו שם את שיריו   אשר היה ורק הים

    Gm   A               Bb   Gm7 

 כך בין צדפי לבו של האדם

   A        Dm 

 לו נעוריושרים 

 

     

 
 

   



 667עמוד 

 

 בועז שרעבי , הראל מויאל  -חופשי ומאושר  
 

 Eb  C#  Eb  Fmפתיחה:

 

Bbm               Fm 

 תן את השמיים והשמש החמה

Bbm                        Fm 

 תן לראות אותם מן הנשמה

C#              Fm 

 תן לנפש שתבער

C#                   Fm 

 להיות חופשי ומאושרתן 

 

C#     Bbm  Ebm    G# 

 שיר לנו שיר ושלח לנו אור

G#   Eb    C#     Fm 

 תן יום בהיר וערב טהור

G#   Eb    C#     Fm 

 צחק בנפשי, לבן ומואר

G#   Eb    C#     Fm  C  C#  Eb 

 ר ש ו א מ    בואה חופשי ולך מאושר

 

 Fmמעבר : 

 

Bbm               Fm 

 ימים יפים שהדרכים בהם גדולותיש 

Bbm                        Fm 

 יש דברים יפים גם בלילות

C#              Fm 

 וכל מה שעוד נותר

C#                   Fm 

 רק להיות חופשי ומאושר

 

C#     Bbm  Ebm    G# 

 שיר לנו שיר ושלח לנו אור

G#   Eb    C#     Fm 

 תן יום בהיר וערב טהור

G#   Eb    C#     Fm 

 צחק בנפשי, לבן ומואר

G#   Eb    C#     Fm  C  C#  Eb 

 ר ש ו א מ    בואה חופשי ולך מאושר

 

Bbm                        Fm 

 עוד תפילה אחת אנחנו נבקש ממך

Bbm               Fm 

 עוד תפילה נריע לשמך

C#              Fm 

 זכור אותנו גם מחר

C#                               Fm 

 ומאושר חופשי תן להיות חופשי

 

C#     Bbm  Ebm    G# 

 שיר לנו שיר ושלח לנו אור

G#   Eb    C#     Fm 

 תן יום בהיר וערב טהור

G#   Eb    C#     Fm 

 צחק בנפשי, לבן ומואר

G#   Eb    C#     Fm  C  C#  Eb 

 ר ש ו א מ    בואה חופשי ולך מאושר

 

C#     Bbm  Ebm    G# 

 שיר לנו שיר ושלח לנו אור

G#   Eb    C#     Fm 

 תן יום בהיר וערב טהור

G#   Eb    C#     Fm 

 צחק בנפשי, לבן ומואר

G#   Eb    C#     Fm  C  C#  Eb 

 ר ש ו א מ    בואה חופשי ולך מאושר

 

     
 

  



 668עמוד 

 

 בנזין  -חופשי זה לגמרי לבד  
 

 D        D        C        Cפתיחה:

D                C (G)    D       D 

D                  D        C        C 

D                C (G)    D       D 

 

D                 A         D       D 

 עשרים וארבע שעות ביממה

D            A                D         D 

 את ואני את כל החוכמהלמדנו 

    Bm                   G 

 לא ידענו ללמוד בעל פה

    D              Em              C    A 

 שאחד ואחד זה בעצם הרבה

 

 D    Dמעבר :     

 

D                 A         D       D 

 עשרים וארבע שעות ביממה

  D                 A         D         D 

 בנינו חומה של בדידות איומה

    Bm                   G 

 אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד

      D              Em 

 שחופשי זה בעצם לגמרי לבד

     C               A  

 חופשי זה לגמרי לבד

    C                 A       A 

 חופשי זה לגמרי לבד

 

    D             C               A5      A5 

 חופשי זה לגמרי לבד -חופשי זה 

    D             C               A5      A5 

 חופשי זה לגמרי לבד -חופשי זה 

 

 D    Dמעבר :     

 

D                 A         D       D 

 עשרים וארבע שעות ביממה

 D            A                D         D 

 עות חזרה בטעות על עצמהט

    Bm                   G 

 מי ידע בסופו של חשבון

    D              Em              C    A 

 שאחד ואחד זה בעצם המון

 

    D             C               A5      A5 

 חופשי זה לגמרי לבד -חופשי זה 

    D             C               A5      A5 

 חופשי זה לגמרי לבד -חופשי זה 

 

 D      Bm      D      Gמעבר : 

D                  C        D      D 

X       X        X      X    →  רק גיטרה מובילה 

 

    Bm                   G 

 אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד

      D              Em 

 שחופשי זה בעצם לגמרי לבד

    C                 A       A 

 חופשי זה לגמרי לבד

 

    D             C               A5      A5 

 חופשי זה לגמרי לבד -חופשי זה 

    D             C               A5      A5 

 חופשי זה לגמרי לבד -חופשי זה 

 

    D     D       C        G 

 לגמריחופשי זה   -חופשי זה  

    D     D       C        G 

 לבד

    D     D       C        G 

 חופשי זה לגמרי  -חופשי זה  

    D     D       C        G 

 לבד

 

D     D       C        G 

D     D       C        G 



 669עמוד 

 

 רמי קליינשטיין  -חוץ ממך כלום  
 

 G  G  D  Cפתיחה : 

 

G             D       C 

 אין לי חוץ ממך כלום

G                 D 

 לצאת ביחד למרכז המסחרי

F                               C 

 להתבונן בחלונות המטופחים

Am      G                  F                 Em 

 לים למתנס שליד המזבלה לקחת את הילדים

C                   D 

 לרדת להסתכל בגלים

G                  D               F 

 רוח לא עולה כסף גם לא חלומות

Am             G          F                 C 

 רק שהרוח תקרר אותי ואין לי כסף לתרופות

Am                         D 

 וחלומות הילדים לא יאכלו

 

Em 

 המפעל נסגר

D 

 הבנק סגר

G 

 הכח נגמר

C 

 והלב נשבר

Am    D           G 

 אין לי חוץ ממך כלום

 

 G  C  G  Cמעבר : 

 

G              D      C 

 בואי אחבק אותך נתנשק

G                              D 

 נשים את הילדים אצל אמא שלך

F                               C 

 ונתעלס בשירותים של הקולנוע

Am                             G 

 או של המרכז המסחרי החדש

F                                   Em 

 כי הארץ מתפתחת כמו הזין שלי

            C           G 

 כשאני מחבק אותך

Am           G 

 מחבק אותך

               F    Em   D 

 ואחר כך דועך

 

Em 

 המפעל נסגר

D 

 הבנק סגר

G 

 הכח נגמר

C 

 והלב נשבר

Am    D           G 

 אין לי חוץ ממך כלום

 

 G    C  G   Cמעבר : 

         Am  G  D   D 

          C    D 

 

Em 

 המפעל נסגר

D 

 הבנק סגר

G 

 הכח נגמר

C 

 והלב נשבר

Am    D           G 

 אין לי חוץ ממך כלום

 

 G  C  G  Cמעבר : 



 670עמוד 

 

 רוקפור  -חור בלבנה  
 

 Bm  F#  Dm  Amפתיחה   

               E  Bb   F4      F 

 

Bm                     F# 

 לא יכול לשכוח את הרגע בו רציתי

Dm                            Am 

 לאסוף כבר את הכל ולא היה בי את הכח

E                               Bb                F4   F 

 להמשיך ולעבור את כל מה שאין בו כוונה

 

Bm               F# 

 תן לי אבן דרך ואדע איך להמשיך

Dm                               Am 

 נשאר כאב עמוק בפנים אני רציתי רק ללכת

E                        Bb                F4   F 

 כמו להיות תמונה שנקרעה חור בלבנה

 

Am                Bm           E 

 ת השעהבאור חיוור במלכוד

          F                         Am 

 בא מלאך תראו מה יש לו ביד

            Bm             E          F 

 מה שמפריד בין טוב לרע זה אחי

 

Bm              F# 

 במילים פוגע לפעמים לא מתכוון

 G          D      A                    Bm2/F# 

 על ספינה שטובעתאני נשאר לבד אחרון 

 

Bm              F# 

 כמו בהזיה אני חוזר לנקודה שבה

Dm                    Am 

 התחלתי אז ללכת בתקווה שלא לזחול

E                               Bb                   F4   F 

 בתוך כל זה נדמה אני מתקרב עומד על הקצה

 

Am                Bm           E 

 באור חיוור במלכודת השעה

          F                         Am 

 בא מלאך תראו מה יש לו ביד

            Bm             E          F 

 מה שמפריד בין טוב לרע זה אחי

 

Am                Bm           E 

 באור חיוור במלכודת השעה

          F                         Am 

 בא מלאך תראו מה יש לו ביד

            Bm             E          F 

 מה שמפריד בין טוב לרע זה אחי

 

 Bm  F#  Dm  Amסיום : 

             E  Bb     F 



 671עמוד 

 

 חינוך להקת חיל  -חורף שבעים ושלוש  
 

Em             B7      F#                 Em 

 שבעים ושלוששנת     אנחנו הילדים של חורף

B        Am      F#                            Em 

 בתום הקרבות    חלמת אותנו לראשונה עם שחר

Bm    A/C#    D                 A       G  

 למזלם הטוב    הייתם גברים עייפים שהודו

F#       Bm    A/C#    D                 A       G  

 לאהוב   מודאגות ורציתן כל כךהייתן נשים צעירות 

D               C#        G              Bm      

 בחורף שבעים ושלוש  וכשהריתם אותנו באהבה

Bm           F#            Em                 C 

 רציתם למלא בגופכם את מה שחיסרה המלחמה

 

Em        B7      F#                 Em 

 ה הארץ פצועה ועצובהכשנלדנו הית

B        Am      F#                                  Em 

 הבטחתם בנו חיבקתם אותנו ניסיתם למצוא נחמה

Bm    A/C#   D             A             G  

 כשנולדנו ברכו הזקנים ב ע י נ י י ם דומעות

F#        A/C#    D                 A       G  

 הילדים האלה הלואי לא ילכו אל הצבא -אמרו

D               C#        G              Bm      

 ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדברתם מכל הלב

Bm           F#                     Em                 C 

 כשהטחתם לעשות בשבילנו הכל להפוך אויב לאוהב

 

F#m      Bm  

 הבטחתם יונה

G             

 עלה של זית

E    D                 

 הבטחתם שלום בבית

F#m   E/G#     A              

 ופריחות   הבטחתם אביב

E       D                 

 הבטחתם לקיים הבטחות

Bm            

 הבטחתם יונה

 

Em   B7      F#                 Em 

 '73אנחנו הילדים של חורף שנת 

B        Am      F#                                 Em 

 על הראש קסדהגדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק 

Bm    A/C#    D                 A           G  

 גם אנחנו יודעים לעשות אהבה צוחקים ויודעים לבכות

F#       Bm    A/C#    D                       A       G  

 גברים גם אנחנו נשים גם אנחנו חולמים, תינוקותגם אנחנו 

D               C#        G              Bm      

 ולכן לא נלחץ ולכן לא נדרוש ולכן לא נאיים

F#              Em                 C 

 כשהיינו קטנים אמרתם הבטחות צריך לקיים

 

D               C#        G              Bm      

 אם דרוש לכם כוח ניתן. לא נחסוך רק רצינו ללחוש

F#              Em                 C Bm     

 73אנחנו הילדים של החורף ההוא שנת 

 

F#m      Bm  

 הבטחתם יונה

G            

 עלה של זית

E    D                 

 הבטחתם שלום בבית

F#m   E/G#     A              

 ופריחות   ביבהבטחתם א

E       D                 

 הבטחתם לקיים הבטחות

Bm             

 הבטחתם יונה



 672עמוד 

 

 ל"להקת הנח  -חורשת האקליפטוס  
 

 Dm   C   Bb   Amפתיחה  

 

Dm             C   Bb      Am 

 כשאמא באה הנה יפה וצעירה

     Bb         C           Dm   Am 

 לה ביתאז אבא על גבעה בנה 

Dm          C    Bb         Am 

 חלפו האביבים חצי מאה עברה

  Bb         C             F       Am 

 ותלתלים הפכו שיבה בינתיים

 

Dm                C         F         C 

 אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה

Dm         C         F           Bb 

 אותה התפאורהאותה הדומיה וגם 

Dm            Am      Bb        F 

 חורשת האקליפטוס הגשר הסירה

 Bb       Gm       Dm   Am  

 וריח המלוח על המים

Dm            Am      Bb        F 

 חורשת האקליפטוס הגשר הסירה

 Bb       Gm       Dm   Am 

 וריח המלוח על המים

 

 Dm   C   Bb   Amמעבר  

 

Dm            C     Bb      Am 

 בשביל הנה יורדת עדת התינוקות

     Bb         C         Dm   Am 

 הם בירדן ישכשכו רגליים

Dm         C   Bb         Am 

 גדלו הילדים וכבר למדו לשחות

  Bb        C             F       Am 

 ובני הנעורים חותרים בשניים

 

Dm                C         F         C 

 אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה

Dm         C         F           Bb 

 אותה הדומיה וגם אותה התפאורה

Dm            Am      Bb        F 

 חורשת האקליפטוס הגשר הסירה

 Bb       Gm       Dm   Am 

 וריח המלוח על המים

Dm            Am      Bb        F 

 חורשת האקליפטוס הגשר הסירה

 Bb       Gm       Dm   Am 

 וריח המלוח על המים

 

 D      A   Bm   Gמעבר  

 

Dm       C     Bb      Am 

 מעבר לירדן רעמו התותחים

   Bb     C         Dm   Am 

 והשלום חזר בסוף הקיץ

Dm        C  Bb       Am 

 וכל התינוקות היו לאנשים

 Bb        C        F       Am 

 ושוב על הגבעה הקימו בית

 

Dm                C         F         C 

 אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה

Dm         C         F           Bb 

 אותה הדומיה וגם אותה התפאורה

Dm            Am      Bb        F 

 חורשת האקליפטוס הגשר הסירה

 Bb       Gm       Dm   Am 

 וריח המלוח על המים

Dm            Am      Bb        F 

 חורשת האקליפטוס הגשר הסירה

 Bb       Gm       Dm   Am 

 וריח המלוח על המים

 

 Dm   C   Bb   Am סיום 



 673עמוד 

 

 עידן יניב  -חושב עליה  
 

B             C#m 

 שוב מרגיש את הפחד

B            C#m 

 שוב אנחנו לא ביחד

C#m           A         G#m 

 היא עם אחר ומנסה להתגבר

 

B                  C#m 

 איך היא עושה זאת בקלות

B             C#m 

 אני מרגיש רק ריקנות

C#m           A         G#m 

 היא עם אחר ומנסה להתגבר

 

C#m    B         E   F#m 

 עליהכל הזמן אני חושב עליה 

B       A   C#m 

 ומנסה להתגבר     

C#m      B         E         F#m 

 איך היא חודרת לתוכי בעיניה עיניה

B        A   C#m 

 ומנסה להתגבר     

 

B                 C#m 

 מילים יוצאות מתוך הלב

B            C#m 

 פשוט תדעי אני אוהב

C#m           A         G#m 

 היא עם אחר להתגברומנסה 

 

C#m    B            E   F#m 

 כל הזמן אני חושב עליה עליה

B       A   C#m 

 ומנסה להתגבר     

C#m       B               E     F#m 

 איך היא חודרת לתוכי בעיניה עיניה

B       A   C#m 

 ומנסה להתגבר     

 

    

 
 

  

 



 674עמוד 

 

 תיסלם  -חושב רחוק כרגע  
 מילים : יאיר ניצני   לחן : יזהר אשדות

 

 C  G  D  A  Eפתיחה : 

            C  G  D  A  E 

 

C                   G 

 אנחנו כבר ביחד כמעט שנה תמימה

D                       A             E 

 ואם את עוד חוששת אז אין לך עוד ממה

 C                 G 

 קצת המום היית יפה זוהרת הייתי

D                   A              E 

 כבר אין בינינו כלום עכשיו הכל אחרת

 

G                 Dm 

 אני עכשיו בדרך אל תעמדי ממול

F      Fm                 C 

 הכל ברור נראה לי אני לא רואה כפול

Am                  Em 

 חושב רחוק כרגע טוב לי עם עצמי

F                                G 

 עלמייואם עכשיו את לא איתי עשי תפנית ות

 

C  G  D  A  E 

C  G  D  A  E 

 אהההה

 

C                      G 

 אנ'לא רוצה חלוק אנ'לא רוצה פיג'מה

D                    A        E 

 ישן עירום בלילה על הרצפה בקבוק

C                    G 

 תפסיקי לאפות לי אני לא אוהב עוגות

D                     A       E 

 תפסיקי לרהט כאן אני שונא בובות

 

G                 Dm 

 אני עכשיו בדרך אל תעמדי ממול

F      Fm                 C 

 הכל ברור נראה לי אני לא רואה כפול

Am                  Em 

 עם עצמיחושב רחוק כרגע טוב לי 

F                                G 

 עלמייואם עכשיו את לא איתי עשי תפנית ות

 

C  G  D  A  E 

 אההה

 

 

 G  Dm  F  Fm  Cמעבר : 

          Am  Em  F  G 

 

C  G  D  A  E 

 

C                   G 

 חשבתי כל הדרך שאת איתי אולי

D                 A        E 

 ודרך שאת מאחוריבכל כיוון 

C                    G 

 קורא עיתון בשקט אני כבר מאורגן

D                      A          E 

 ואת מקום חפשי לך ללחום בבלגאן

 

G                 Dm 

 אני עכשיו בדרך אל תעמדי ממול

F      Fm                 C 

 הכל ברור נראה לי אני לא רואה כפול

Am                  Em 

 חושב רחוק כרגע טוב לי עם עצמי

F                                G 

 עלמייואם עכשיו את לא איתי עשי תפנית ות

 

C  G  D  A  E 

C  G  D  A  E 

 אהההה

 

  



 675עמוד 

 

 אברהם פריד  -חזק  
 

Am 

 איש את רעהו יעזורו

Dm  G  Am 

 ולאחיו יאמר חזק

Am 

 איש את רעהו יעזורו

Dm  G  C 

 ולאחיו יאמר חזק

Dm 

 איי  נשיר ביחד

C  Dm 

 איי  חזק

Dm 

 נשיר ביחד איי

F  G  Am  E7 

 ז ק -ח  איי

Am 

 חזק חזק ונתחזק

Dm  Am  G7 

 חזק ח ז ק

C 

 חזק חזק ונתחזק

G  C 

 חזק חזק

Dm 

 עד ביאת גואל

C  Dm 

 חזק איי

Dm 

 עד ביאת גואל

G  Am 

 חזק איי

 

  



 676עמוד 

 

 גלי עטרי  -חזקה מהרוח  
 קורין אלאל :לחן   אסתר שמיר: מילים

  

 

Dm  Am  Cm  Gm 

Dm  Am  Cm  Gm 

 

Bb                   C    Dm 

  יתה חזקה מהחורףיהיא ה     

         Bb     C     Dm 

  תה חזקה מסופהיהיא הי

   Gm             A 

  לצמוח מכלום שהיה לה

   Gm          A 

  זה סוד הכח שלה

       Bb           C    Dm 

  את ליבה היא שמרה בכספת

      Bb           C      Dm 

  את גופה היא שמרה לעצמה

       Gm                 A 

  היא רואה או אולי מתעלמת

 Gm               A 

  ממה שקורה בגללה

 

Gm            F 

  מתוך עולמות שבורים     

        Gm            F 

  צומחת, היא צומחתהיא 

Gm  F 

  לילות שלמים     

Am        Dm  Am 

  מת  -  היא רוק       

Cm  Gm   Dm  Am 

  לה  מה שיקרה    כל  

 

Bb                  C       Dm 

  ופתאום יום אחד הוא הגיע    

     Bb     C     Dm 

  כמו אל שעלה מן הים

    Gm              A 

  כוחותיה נתנה לואת כל 

 Gm                  A 

  ליבה התעורר מאי שם

Bb       C        Dm 

  אבל אהובה כמו המים

Bb      C    Dm 

  נגע בחופים וחזר

   Gm                A 

  עכשיו אהבה היא יודעת

Gm             A 

  כאב שאיננו נגמר

 

 

 

 

Gm            F 

  מתוך עולמות שבורים     

        Gm            F 

  היא צומחת, היא צומחת

Gm  F 

  לילות שלמים     

Am        Dm  Am 

  מת  -  היא רוק       

Cm  Gm   Dm  Am 

  לה  מה שיקרה    כל  

  

Bb                            C                       Dm 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה    

Bb                            C                       Dm 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה    

Bb                            C                       Dm 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה    

Bb                            C                       Am 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה    

 

Gm            F 

  מתוך עולמות שבורים     

        Gm            F 

  היא צומחת, היא צומחת

Gm  F 

  לילות שלמים     

Am        Dm  Am 

  מת  -  היא רוק       

Cm  Gm   Dm  Am 

  לה  מה שיקרה    כל  

Cm  Gm   Dm  Am 

  לה  מה שיקרה    כל  

Cm  Gm   Dm  Am 

  לה  מה שיקרה    כל  

 

Bb                            C                       Dm 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה    

Dm 



 677עמוד 

 

 ניר פרידמן  -  חי בפלורנטין
 מילים ולחן : ניר פרידמן

 

C              G         F          C 

 מסתכלים על החוף יושבים על הגג

C        G          F          C 

 מרגישים את הסוף לא מדברים

C       E       Am         C 

 גם לי נורא כואב ואת שותקת

C            E      Am     C 

 את מה שבלב מנסים להוציא

 

C           E           E7(-9)      Am 

 על ניו יורק סיטיחי בפלורנטין חולם 

  Am/G    Ab          Bb    C 

 חושב על דברים שעוד לא ניסיתי

              E      E7(-9)           Am 

 חי בפלורנטין חולם על ניו יורק סיטי

 Am/G Ab   Bb     C     C(4-3) 

 אני לא מבין מה לך עשיתי

 

C                                G 

 נוסעים לשדה תנכנסים למכוני

             F           C 

 ואני עולה ואת לא רוצה

          E           Am 

 על המטוס אני חופשי

                C      C4       C 

 מרגיש את עצמי ואת לא איתי

 

C           E           E7(-9)      Am 

 חי בפלורנטין חולם על ניו יורק סיטי

  Am/G    Ab          Bb    C 

 חושב על דברים שעוד לא ניסיתי

              E      E7(-9)           Am 

 חי בפלורנטין חולם על ניו יורק סיטי

 Am/G Ab   Bb     C  C/B  Am7  Ab  Bb  C 

 אני לא מבין מה לך עשיתי

C      C/B    Am7   Ab  Bb  C 

 אני חולם           בפלורנטין

C      C/B                   Am7 

 בפלורנטין חולם על ניו יורק סיטי

Ab  Bb  C 

 אני חולם אני חולם

C      C/B                   Am7 

 בפלורנטין חולם על ניו יורק סיטי

Ab  Bb  C        C    E 

 אני חולם                 

Am   Am/G   Ab   Bb    C 

 חולם                                   

         E         Am   Am/G   Ab   Bb    C 

 ואת לא איתי                על המטוס אני חופשי

 

C           E           E7(-9)      Am 

 חי בפלורנטין חולם על ניו יורק סיטי

  Am/G    Ab          Bb    C 

 חושב על דברים שעוד לא ניסיתי

              E      E7(-9)           Am 

 חי בפלורנטין חולם על ניו יורק סיטי

 Am/G Ab   Bb     C     C(4-3) 

 אני לא מבין מה לך עשיתי

 

 C  E  Am  Ab  Bb  Cסיום : 



 678עמוד 

 

 חוה אלברשטיין  -  חיוכים
 מילים : לאה נאור   לחן : אנחל קבראל

 

 Am  Am6  Am  Am6פתיחה : 

            Em  Emadd9  Em  Emadd9 

            B7  B7     Em 

            Am  Am6  Am  Am6 

            Em  Emadd9  Em  Emadd9 

            B7  B7     Em 

 

              Em                    Am 

 אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא

          D                               G 

 מחייכים אל העולםאם הפרחים סתם 

                 B7                  Em 

 אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמיים

                Am                   B7 

 אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם?

                    Em                   Am 

 אם יש עוד קרקסים וליצנים ולא בספר

                 D                           G 

 אם צחוק הילדים נשמע צלול ולא רחוק

                 B7                         Em 

 צוחק השוק, הים, הפעמון של בית הספר

                Am                 B7 

 אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק?

 

                   D 

 הפרחיםכדאי, כדאי ללמוד מן 

        G 

 לא לקמץ בחיוכים

     D                                   G 

 והעולם, תראו, יהיה פתאום כה טוב

           B7                      Em 

 כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם

          Am                              B7 

 כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב

               D 

 כדאי גם לחייך, מותר לכעוס

           G 

 אך בזהירות לא להרוס

             D                            G 

 אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר

                   B7                          Em 

 הכל יהיה עוד טוב יותר, ודאי, אבל בינתיים,

           Am                   B7       Am 

 אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר

 

 Am  Am6  Am  Am6מעבר:   

            Em  Emadd9  Em  Emadd9 

            B7  B7     Em 

            Am  Am6  Am  Am6 

            Em  Emadd9  Em  Emadd9 

            B7  B7     Em 

 

               Em                      Am 

 אדם הולך בעיר, והיא שלו והיא זרה לו

          D                       G 

 והוא שותק והעולם כולו שותק

          B7                          Em 

 לפתע בדיוק מולו תינוקת התחייכה לו

           Am                   B7 

 צוחק והעולם כולו צוחק והאדם

                 Em                    Am 

 ושוב נושקת שמש את העיר המאוהבת

             D                           G 

 גל שובב וקל נושק לסלע שוב ושוב

                B7                   Em 

 האור נושק לצל והפסים את הרכבת

              Am            B7 

 רק אנו שוכחים מה שכל כך כל כך חשוב

 

                   D 

 כדאי, כדאי ללמוד מן הפרחים

        G 

 לא לקמץ בחיוכים

     D                                   G 

 והעולם, תראו, יהיה פתאום כה טוב

           B7                      Em 

 נסו רק פעם כדאי לחלום ולקוות,

          Am                              B7 

 כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב

               D 

 כדאי גם לחייך, מותר לכעוס

           G 

 אך בזהירות לא להרוס

             D                            G 

 אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר

                   B7                          Em 

 הכל יהיה עוד טוב יותר, ודאי, אבל בינתיים,

           Am                   B7       Am 

 אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר

 

 Am  Am6  Am  Am6  :סיום

          Em  Emadd9  Em  Emadd9 

          B7  B7     Em 

          Am  Am6  Am  Am6 

          Em  Emadd9  Em  Emadd9 

          B7  B7     Em 

  



 679עמוד 

 

 דודו זכאי  -  ייכי לי בשיריםח
 מילים : שייקה פייקוב   לחן : שייקה פייקוב

 

Am          B 

 חייכי לי בשירים

Dm  E7   Am 

 ניגונייך  בי     הכי

C              F              C   A7 

 ממרחקים אשמור לך אמונים

Gm          A7    Dm          E7 

 גם אם חיי קשים אזכור לך חסדייך

 F             E7     Am 

 ולדמותך עולים געגועים

 

Am         F    

 חייכי לי בשירים

Am         F    

 ולך אקשור כתרים

C         G7 

 וידעו אז חיי

   C        A7 

 טובי ימייך

Dm      E7 

 וכשיומי יאיר

  F            Dm 

 אשוב איתך לשיר

Am        

 ואזכור תמיד

E7           Am   

 את חסד נעורייך

 

Am          B 

 חייכי לי בשירים

Dm  E7   Am 

 גם אם כבדה הדרך

C              F              C   A7 

 וכינורות פרטו דימעות כאב

Gm          A7    Dm          E7 

 הזמן איבד כל ערך  אין סוף להבלים

F             E7     Am 

 ומעט ימיי ממך אני שואב

 

Am         F    

 חייכי לי בשירים

Am         F    

 ולך אקשור כתרים

C         G7 

 וידעו אז חיי

   C        A7 

 טובי ימייך

Dm      E7 

 וכשיומי יאיר

  F            Dm 

 איתך לשיר אשוב

Am        

 ואזכור תמיד

E7           Am   

 את חסד נעורייך

 

Am          B 

 חייכי לי בשירים

Dm  E7   Am 

 אולי ישמח הזמר

C              F              C   A7 

 אני כבר לא צחקתי זה יובלות

Gm          A7    Dm          E7 

 עיטפי אותי כצמר ובלילות קרים

F             E7     Am 

 אני אאיר דרכך במשואות

 

Am         F    

 חייכי לי בשירים

Am         F    

 ולך אקשור כתרים

C         G7 

 וידעו אז חיי

   C        A7 

 טובי ימייך

Dm      E7 

 וכשיומי יאיר

  F            Dm 

 אשוב איתך לשיר

Am        

 ואזכור תמיד

E7           Am   

 את חסד נעורייך

  



 680עמוד 

 

 בועז שרעבי  -חייך וחיי  
 מילים : דודו ברק   לחן : בועז שרעבי

 

 B5/7  G5/+7  B5/7  G5/+7פתיחה : 

            B5/7  G5/+7  Em 

 

G              G+7 

 צעצועים אלפיים על מפתן יומך

Am          D9 

 ושיר עד לב שמיים ויונה צחה

Am           D9 

 עם אודם בלחיים ברוכה וילדה

G                 G+7 

 על מפתן יומך

 

G          G7 

 מדי הקרב עליך בחצי היום

Am          Am6       D9 

 לאלף נשותיך בשערך מקום

Am Am/D  D9                 G    G+7 

 תינוק עגול בעגלה        לה     ובנח

 

    Am  Am7 D                        G   G+7 

 אחי שלי הקט הקשב                 הקשב

G6                 Am  B2/4  B7 

 לך    שלך הקשב אל העולם הזה 

                 Em 

 קורא הוא בשמך

  Am  Am7 D                           G   G+7 

 סעו עפיפונים אל עליי                 מחר

C               F#m7    B7/F# 

 ויום נוסף יחדל אחי שלי הקט

B7          E    E+7    E6 

 חיינו הם גלגל

 

E       E+7  E6 

 מבט שותק לערב  בערוב יומך

 F#m F#m7  B7 

 ועל ליבך החרב מלכתך   נוכח 

F#m F#m7    B7 

 ברכות קבל מקרב שעתך    זוהי

E       E+7  E6   E 

 לב אלוהיך

 

E      E+7  E7 

 ואלו הם ימיך אלו הם ימי

F#m  F#m7  B7 

 ואלה תפילותיךי תפילותי ואל

F#m       F#m7  B7                   E    E7 

 עוברים חייך וחיי        כאן מול שתי עיני

 

    Am  Am7 D                        G   G+7 

 אחי שלי הקט הקשב                 הקשב

G6                 Am  B2/4  B7 

 לך    שלך הקשב אל העולם הזה 

                 Em 

 קורא הוא בשמך

  Am  Am7 D                           G   G+7 

 סעו עפיפונים אל עליי                 מחר

C               F#m7      B7 

 ויום נוסף יחדל אחי שלי הקט

B7          E    E+7    E6 

 חיינו הם גלגל

 

 E  E+7  E6  F#m  F#m7  B7מעבר : 

        F#m  F#m7  B7  E   E+7 E6  E 

 

E      E+7  E7 

 ואלו הם ימיך אלו הם ימי

F#m  F#m7  B7 

 ואלה תפילותיךי תפילותי ואל

F#m       F#m7  B7                   E   E+7  E6 

 עוברים חייך וחיי        כאן מול שתי עיני

 

E  E+7  E6  F#m F#m7  B7 

F#m F#m7  B7  E   E+7  E6   E 

 להלהלהלה

 

E      E+7  E7 

 ואלו הם ימיך אלו הם ימי

F#m  F#m7  B7 

 ואלה תפילותיךי תפילותי ואל

F#m       F#m7 

 כאן מול שתי עיני

B7                   E   E+7  A  B  E 

 עוברים חייך וחיי    

 



 681עמוד 

 

 צשייגע  -חייל של מאה שערים  
 

           B              G#m  F#           E 

 גידלתי זקן ועכשיו אני דוס ואין יותר לפחד

           B              G#m  F#           E 

 קניתי תפילין וגם אלוהים ואין יותר מה לפחד

       F#             G#m 

 אני עושה כל מה שכתוב בספרים

F#     E                    B  G#m   F# E  

 אני חייל של מאה שערים

 

           B              G#m  F#                 E 

 ויש לי כיפה וזאתי שחורה ויש לה רקמה מזהב

           B              G#m  F#           E 

 ויש לי חולצה יפה לבנה לכל הימים של החג

          F#               G#m 

 אני מקריא בעל פה את כל הפסוקים

F#     E                    B  G#m   F# E  

 אני חייל של מאה שערים

 

       B         G#m           B           G#m 

 אז נכון שלא עשיתי  צבא ונכון שלא שילמתי מיסים

   B              G#m         F#            E 

 ונכון שחוץ מלהתפלל לא עשיתי שום דבר בחיים

           F#                   E 

 אבל הדלקתי נרות, ואכלתי מצות

     F#                   E 

 ואשתי לבושה בשמלות ארוכות

 

           B  G#m 

 אז אני יהודי

F#      E          B  G#m  F#       E 

 אוי אוי אוי אוי     אוי אוי אוי אוי יהודי      

          B              G#m  F#                 E 

 ולא ממזמן עברה בשכונה אחת עם בגדים קצרים

          B              G#m  F#                E 

 אפילו כיסוי לא היה לראשה ולמה לא מתחשבים

 

       F#             G#m 

 אני ירקתי אליה ישר לפנים

F#   E                  B  G#m  F#       E 

 אני חייל של מאה שערים

      B         G#m           B           G#m 

 אז נכון שלא עשיתי  צבא, ונכון שלא שילמתי מיסים

  B              G#m          F#             E 

 ונכון שחוץ מלהתפלל לא עשיתי שום דבר בחיים

           F#                   E 

 אבל הדלקתי נרות ואכלתי מצות

     F#                   E 

 ואשתי לבושה בשמלות ארוכות

 

             B  G#m 

 אז אני יהודי

F#      E          B  G#m  F#       E 

 אוי אוי אוי אוי יהודי           אוי אוי אוי אוי

                 B                 G#m   F#           E 

 אז לפני שתפרוץ פה מלחמת אחים בואו נשב נלבן עניינים

          B                 G#m          F#  E 

 נקבל החלטות נחוקק גם חוקה אבל קודם   תחזרו בתשובה

 

 אז לפני שתפרוץ פה מלחמת, בואו נשב נלבן עניינים

 חוקה, אבל קודם תחזרו בתשובהנקבל החלטות, נחוקק גם 

 



 682עמוד 

 

 פבלו רוזנברג  -  חיכיתי לך
 

 Am    C          F                   C  G  Am 

 חיכיתי בתוכי לראות אותך עוד פעם

     C                 F             C  G  Am 

 והכאב חדר כמו חץ אל תוך הלב

     C           F            C 

 מטריף את כל הביתהגעגוע בי 

       F        Dm7       G 

 וקשה קשה קשה להירדם

 

Am    C       F             C  G  Am 

 הלילה מרחם עלי מבלי לדעת

      C     F             C  G  Am 

 פעם מעונן ופעם תכלת

            C                  F        C 

 בוער מתוך תשוקה לא מסוגל לגעת

       F        Dm7       G 

 וקשה קשה קשה להירדם

 

C             G          Am  Am7 

 חיכיתי לך יותר מדי זמן

     F          C              F   G 

 הקיץ שוב ברח ואת לא כאן

C             G          Am  Am7 

 חיכיתי לך יותר מדי זמן

     F          C          F   G  C 

 חיכיתי וחיכיתי ולא באת

 

Am    C            F              C  G  Am 

 שיחה ועוד שיחה עלינו ועל שנינו

            C             F             C  G  Am 

 עכשיו אני זוכר היסטוריות שחלפו

             C           F                C 

 רמציץ על התמונות פנים קורנים מאוש

      F        Dm7       G 

 וקשה קשה קשה להירדם

 

C             G          Am  Am7 

 חיכיתי לך יותר מדי זמן

     F          C              F   G 

 הקיץ שוב ברח ואת לא כאן

C             G          Am  Am7 

 חיכיתי לך יותר מדי זמן

     F          C          F   G  C 

 חיכיתי וחיכיתי ולא באת

 



 683עמוד 

 

 בנזין  -חיפה חיפה תל אביב  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

E 

 חיפה חיפה תל אביב

 נוסעים במונית מסתכלים מסביב

A 

 אני עם גיטרה ומחברת שירים

E 

 נוסע לשמוע לראות מה אומרים

B 

 קבעתי פגישה עם אחד שאמר

   E 

 תבוא ונשמע נראה מה אפשר

 

E 

 חיפה חיפה תל אביב

 נוסעים ובדרך מתחילים לריב

A 

 רוק'נרולאומרת עוזב חלומות 

           E 

 זה כבר לא בשבילך אתה ילד גדול

    B 

 תראה מה קורה פה איתי ואיתך

 E 

 מתי נתחתן ונקים משפחה

 

 C#5  F#5  5C#  F#5מעבר : 

 

C#5                                  F#5 

 אומרת שיר זה רק שירוהיא 

C#5                                  F#5 

 ומה זה רדיו זה רק מכשיר

C#5                        F#5 

 זה לא הכל ורוק'נרול

C#5                                    F#5 

 אני אומר נכון אבל אני לא יכול

F#5            E5 

 אני כבר נגוע אני כבר נגוע

 

E 

 חיפה חיפה תל אביב

 יותר לא עונה לה אני לא מגיב

A 

 הכביש מתמשך זה ייקח עוד שעה

E 

 הנהג לא כל כך משתלב בתנועה

    B 

 ואולי היא צודקת אולי זה נכון

   E 

 שאין לי סיכוי וזה סתם שיגעון

 

E 

 חיפה חיפה תל אביב

 הפחד בבטן מתחיל להכאיב

A 

 מה מחכה לי בעיר הגדולה

  E 

 תהיה לא היום נפילהשרק לא 

   B 

 הדרך נגמרת ויש מבוכה

   E 

 עכשיו היא אומרת אני בעדך

 

 C#5  F#5  5C#  F#5מעבר : 

 

C#5                                  F#5 

 והיא אומרת שיר זה רק שיר

C#5                                  F#5 

 ומה זה רדיו זה רק מכשיר

C#5                        F#5 

 זה לא הכל ורוק'נרול

C#5                                    F#5 

 אני אומר נכון אבל אני לא יכול

F#5            E5 

 אני כבר נגוע אני כבר נגוע

 

  



 684עמוד 

 

 סגיב כהן  -חכי עוד רגע  
 מילים ולחן: ירון כהן וסגיב כהן

 

Em 

 מתי תביני

Bm 

 את המלאך שלי

Em           D              C 

 ואין גם לא תהיה עוד מלבדך

Em 

 מתי תראי לי

Bm 

 את החיוך שלך

G         D                C 

 שרק אתמול שלט בעולמך

 

Em                                   F 

 את העולם על כף ידך תמיד אניח

E7       G                       D 

 ליבךולא ארפה לרגע מ

Em                          F 

 שלך אהיה לעד אני מבטיח

B7                       F 

 הסירי כל דמעה שבעינך

 

G           D              C 

 חכי עוד רגע אל יפלו פנייך

Em                    Am 

 ואל נא תסגרי ליבך עליי

G          D              C 

 אוותר כי על אוצר כמוך לא

Am      C 

 לעולם

Em     B7 

 או

 

Em 

 עדיין שבה

Bm 

 אל תוך ליבי תקווה

Em         D             C 

 שיום יבוא ואת עוד תסלחי

Em 

 אבל לא תמה

Bm 

 בתוך ראשי

G          D               C 

 המחשבה שבינתיים תשכחי

 

Em                                  F 

 ך תמיד אניחאת העולם על כף יד

E7     G                       D 

 ולא ארפה לרגע מליבך

Em                          F 

 שלך אהיה לעד אני מבטיח

B7                       F 

 הסירי כל דמעה שבעינך

 

G           D              C 

 חכי עוד רגע אל יפלו פנייך

Em                    Am 

 תסגרי ליבך עלייואל נא 

G          D              C 

 כי על אוצר כמוך לא אוותר

Am      C 

 לעולם

Em     B7 

 או

 

G           D              C 

 חכי עוד רגע אל יפלו פנייך

Em                    Am 

 ואל נא תסגרי ליבך עליי

G          D              C 

 כי על אוצר כמוך לא אוותר

Am      C 

 לעולם

Em     B7 

 או

 

 

Em 

 מתי תביני

Bm 

 את המלאך שלי

Em           D              C 

 ...ואין גם לא תהיה עוד מלבדך



 685עמוד 

 

 אביב גפן  -חלולים  
 

 Dפתיחה : 

 

D 

 חלולים

Bm7                         D 

 ככה הם רוצים אותנו חלולים

D 

 חלולים

Bm7                        D 

 זה באמת מה שאנחנו חלולים

 

 B7  Am  B7  Amמעבר : 

           B7  Am  B7  Am 

 

D 

 חלולים

Bm7                    D 

 הרגנו את הרגש חלולים

D 

 חלולים

Bm7                          D 

 תהיו יפים ותצחקו וחלולים

 

 B7  Am  B7  Amמעבר : 

           B7  Am  B7  Am 

           B7  Am  B7  Am 

 ח   ל   ו   ל   י   ם           

           B7  Am  B7  Am 

 

D 

 חלולים

Bm7 

 ככה הם רוצים אותנו חלולים



 686עמוד 

 

 פורטיסחרוף  -  חלום כחול
 לחן: ברי סחרוף ורמי פורטיס   מילים: רמי פורטיס

 

D                                  Am 

 הלבניםרואה אותך שוכבת בין הסדינים 

 C                  Em 

 ומטפס ת'דרך אלייך אלייך

D                                Am 

 אוהב אותך צועקת ואת ידייך מחליקות

    C                        Em          G 

 הסיפוק שאת שואבת ממני אלייך

 

        Gm                           F 

 ואת צועקת אני שותק )אני שותק..(

          Am          G      F        G 

 כן יש טיפות של שיגעון בינינו

          Gm                           F 

 חלום כחול )חלום כחול..( ואת נוטפת

            Am        G       F 

 את כמו האש כמו להבה שורפת

 

       Em           G 

 מחדשאני אוהב אותך תמיד 

        Bm                   A 

 כמו בירח דבש כשאת אוחזת אותי

 Em              Bm 

 חזק כמו נחש מאבד שליטה

  G       A 

 רואה ונרגש

 

Em  G 

 אוווו אהה אהה

Em  G 

 אוווו אהה אהה

Am         G 

 אהה אהה

Am 

 אהה אהה

C       Em 

 אוווווו

 

      D                      Am 

 התחושה שאת נותנת וגופך שמבקש

     C                      Em 

 אז קחי אותי למעלה אלייך אלייך

  D                     Am 

 האש שבך בוערת חלום שמרגש

    C                       Em            G 

 הסיפוק שאת שואבת ממני אלייך

 

        Gm                           F 

 אני שותק )אני שותק..( ואת צועקת

          Am          G      F        G 

 כן יש טיפות של שיגעון בינינו

          Gm                           F 

 חלום כחול )חלום כחול..( ואת נוטפת

            Am        G       F 

 את כמו האש כמו להבה שורפת

 

       Em           G 

 אני אוהב אותך תמיד מחדש

        Bm                   A 

 כמו בירח דבש כשאת אוחזת אותי

 Em              Bm 

 חזק כמו נחש מאבד שליטה

  G       A 

 רואה ונרגש

 

       Em           G 

 אני אוהב אותך תמיד מחדש

        Bm                   A 

 אותיכמו בירח דבש כשאת אוחזת 

 Em              Bm 

 חזק כמו נחש מאבד שליטה

  G       A 

 רואה ונרגש



 687עמוד 

 

 רוחמה רז  -חלומות  
 

 Cm13  G7/B  Cm13  G7/B : פתיחה

 

Cm          Gm 

 חלומות של אתמול

Ab              Db 

 הם שלהבות נרעדות

Cm          Gm 

 החושך לא יכול כל

Ab    Abmaj7 

 לכבות

 

Fm         G7 

 על מצע השלכת

Cm    Eb  C7  Fm 

 החלומות מלחשים

G7         Cm 

 ופרחים מיובשים

Ab     Fm  G7sus4  G7 

 בין הדפים דוהים

 

Cm          Gm 

 חלומות של אתמול

Ab             Db 

 הם שלהבות נרעדות

Cm          Gm 

 החושך לא יכול כל

Ab     Abmaj7 

 לכבות

 

Fm         G7 

 את פניךאל תסב 

Cm    Eb  C7  Fm 

 אתה מלא דברים כמוסים

G7         Cm 

 תגיף את התריסים אל

Ab      Fm   Gsus4  G7 

 חפש בין המילים

 

Cm          Gm 

 חלומות של אתמול

Ab             Db 

 הם שלהבות נרעדות

Cm          Gm 

 החושך לא יכול כל

Ab      Abmaj7 

 לכבות

 

Fm         G7 

 אליך בדרךשיר 

Cm    Eb  C7  Fm 

 נירקם בסבלנות אין קץ

G7         Cm     Ab 

 הן תיקח ותאמץ אותו

 Fm   G 

 לבבך     אל   

 

Cm          Abmaj7 

 חלומות של אתמול

     G7  Cm  

 הם שלהבות



 688עמוד 

 

 מתי כספי , יזהר כהן  -חלומות שמורים  
 

Em                   Em/C 

 תוכנו אי שם עמוק בתוך

Em                Fmaj7 

 טמונים קולות וזכרונות

Dm                       Am 

 מראות רבים שכבר שכחנו

G7      C  Am6    B7 

 ומנגינות   ספרי פלאים

 

Em                   Bm 

 כל זכרונות ימים ימימה

F#m        G 

 החלומות הראשונים

Am                  F       F7 

 אמא מילה של אבא וכל

Bbm            Edim   Ebdim 

 שנאמרה לפני שנים

 

Em                   Em/C 

 תוכנו אי שם עמוק בתוך

Em                Fmaj7 

 טמונים קולות וזכרונות

Dm                       Am 

 מראות רבים שכבר שכחנו

G7      C  Am6    B7 

 ומנגינות   ספרי פלאים

 

Em                   Bm 

 ילדותנו עולם מופלא של

F#m           G 

 רדום בפנים בצל צלילים

Am                  F       F7 

 איתנו הוא עד יום מותנו

Bbm            Edim   Ebdim 

 מילים חבוי בתוך תילי

 

Em                Em/C 

 ולפעמים שריד של ריח

Em                   Fmaj7 

 צליל מוכר או קצה מילהאו 

Dm                Am 

 ורחפ משיב אליך גם

G7      C  Am6    B7 

 מחזיר אל קו ההתחלה

 

Em             Bm 

 חולם כילד הושוב את

F#m        G 

 ושוב אתה תמים כאז

Am                  F       F7 

 התכלת כלב נזכר אתה

Bbm            Edim   Ebdim 

 דבר לא גז הכל נשמר

 

Em                   Em/C 

 תוכנו אי שם עמוק בתוך

Em                Fmaj7 

 טמונים קולות וזכרונות

Dm                       Am 

 מראות רבים שכבר שכחנו

G7      C  Am6    B7 

 ומנגינות   ספרי פלאים



 689עמוד 

 

 אביתר בנאי  -חלון  
 

Em 

 חלון נפתח לבד

C                 Am 

 האוויר נושם במקומי

 Em                  G 

 את אוהבת אותי ממש

G       D         Am 

 ממש כמו שאני אותך

 

Em 

 כל הכמעט נגמר

C                Am 

 כל מה ששלי איתי

  Em                  G     

 יש שריטות על העדשה

  G         D       Am 

 פצעים מהשנה האחרונה

 

 Emמעבר : 

 

C      Am                       Em 

 הנה נשאר מרחק של נס מכאן

C      Am                       Em 

 הנה נשאר מרחק של נס מכאן

 

 C  Am  Emמעבר : 

          C  Am  Em 

 

Am 

 אני זוכר שבכיתי כל הלילה

       D 

 על הברכיים של ניר

G 

 כשנשארתי לישון בחדר שלך

C 

 נכנסה להריוןכשגליה 

 



 690עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -חלון לים התיכון  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 Gm  AØ  Bb  Cm  Dפתיחה : 

            Gm  AØ  Bb  Cm  D 

            Gm   D   Cm   D   Cm  Gm/Bb 

 

Gm                     D 

 הבטחתי לכתוב כשנסעתי

                 Gm 

 כתבתי מזמןולא 

Gm                         D 

 עכשיו את כל כך חסרה לי

Cm     D            Gm 

 חבל  חבל שאת לא כאן

 

 Cm  D   Gmמעבר : 

 

Gm                     D 

 אחרי שהגעתי ליפו

Cm                   D 

 תקוות נולדו מתוך יאוש

Gm                  D 

 מצאתי לי חדר וחצי

Cm   D/F#      Gm 

 על גג של בית נטוש

 

Bb               F(6-5) 

 יש פה מיטה מתקפלת

D7                      Gm 

 אם נרצה שלושתנו לישון

Bb       F(6-5) 

 את אני והילד

Cm           D            Gm 

 חלון משקיף לים התיכוןו

 

Bb     F(6-5)   D7              Gm 

 יש סיכוי אחד למיליוןואולי מרחוק 

Bb    F(6-5)        Cm     D          Gm 

 ואולי מרחוק איזה אושר מתגנב אל החלון

 

 Gm  Eb+7  Cmמעבר : 

            D  Gm  D(#5-5) 

           Gm  Cm  D   Gm 

            Cm  Gm 

 

Gm                     D 

 שנת חמישים סוף דצמבר

                 Gm 

 בחוץ מלחמת רוחות

Gm                         D 

 השלג צנח כאן לפתע

Cm     D            Gm 

 לבן מזכיר לי נשכחות.

Cm     D            Gm 

 

Gm             D 

 עוד הפצע פתוח

Cm                   D 

 לו רק היית איתי עכשיו

Gm                  D 

 הייתי ודאי מספר לך

Cm   D/F#      Gm 

 את מה שלא יגיד מכתב

 

Bb               F(6-5) 

 כאן אם תרצי יש לך בית

D7                 Gm 

 ואותי יהיה לך המון

Bb       F(6-5) 

 צחוק ילדים בין הערביים

Cm           D            Gm 

 חלון משקיף לים התיכוןו

 

Bb     F(6-5)   D7(#5-5)      Gm 

 מרחוק יש סיכוי אחד למיליוןואולי 

Bb    F(6-5)        Cm     D          Gm 

 ואולי מרחוק איזה אושר מתגנב אל החלון

Bb     F(6-5)   D7(#5-5)      Gm 

 ואולי מרחוק

Bb    F(6-5)        Cm     D          Gm 

 ואולי מרחוק איזה אושר מתגנב אל החלון

 

 Gm  Cm  D  Gmסיום : 

          Gm  Cm  D  Gm 

Gm/Bb 



 691עמוד 

 

 ברי סחרוף  -  חלליות
e|---------------------------------------------------------------------------------------| 

B|---------3-----------3-----------3-----------------------------------------------------| 

G|------2-----2-----2-----2-----2-----2--------------------------------------------------| 

D|---0-----------------------------------------------------------------------------------| 

A|---------------0-----------1-----------3--0--1--3--------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Dm  Dm/A   Bb    C     Dm 

 על אדמה רטובה ללא מעקה     

Dm/A   Bb       C     Dm 

 מתחלק ולעולם אין קצה    אני 

Dm/A  Bb    C     Dm 

 עבר וללא זיכרון       ללא

Dm/A   Bb    C        Bb 

 הגיבור שרוכב בדמיון    אני 

 

F          Am 

 חלליות רודפות אחריך

Bb F      Am        C 

 חלליות קוראות לי לחזור

F    Bb           Am 

 ות מעליךבכשהרוחות נוש

Bb F        Gm        C 

 חלליות להיות או לא להיות

 

Dm  Dm/A   Bb    C     Dm 

 עוד נשמה אבודה ללא מחסה     

Dm/A   Bb         C     Dm 

 מפליג אל האור על ספינת רפאים

Dm/A   Bb     C       Dm 

 רודף ההווה הוא רובה  העתיד 

Dm/A    Bb          C      Bb 

 אני עומד למשפט והם לא מרחמים

 

F          Am 

 חלליות רודפות אחריך

Bb F      Am        C 

 חלליות קוראות לי לחזור

F    Bb           Am 

 ות מעליךבכשהרוחות נוש

Bb F        Gm        C 

 חלליות להיות או לא להיות



 692עמוד 

 

 גזוז  - חללית 
 דני סנדרסון: מילים ולחן          

 

  

 

  

 

(G  C  G-  G  C  D-)x6 

 

     G        F       C          G 

  שכבתי במיטהים יאתמול בצהר

  G         F         C        G 

 צלחת מעופפת במרפסת נחתה

G        F           C   G 

  ד - מתוכה יצא יצור חמו

       G           F          C          G  -  G/F#  -  Em 

 עם שני זוגות עיניים ואוזניים על עמוד

                D 

  האנטנות קלטו שתיהן

Cmaj7                  Bm 

 אחת אותי, השניה ירדן           

Am  Am/B    C  C/C#  D  C/   B/  A/    G 

 זה  -  ה  לם  - עו - מה  לא ב"ם    -    ע בן        

 

(G  C  G-  G  C  D-)x2 

 

G              F       C              G 

 תהוא היה סימפטי, דיבר איתי אנגלי

   G           F              C        G 

 הזמין אותי לסנדוויץ' במזנון החללית

G         F            C     G 

 ל  -  לבסוף שאל בקול חלו

  G             F        C              G  -  G/F#  -  Em 

 ?נת לעשות סיבוב בחו"ליהאם את מעוני

                   D 

  לכוכביםבואי נפליגה 

Cmaj7                   Bm 

 אני קבעתי עם ההורים           

Am   Am/B  C  C/C#    D   C/  B/  A/    G 

 לית -  ל - ח -  ל   סי  - תכנ     נה,  -  לא מש      

 

(G  C  G-  G  C  D-)x2 

 

       Dm  Dm/E      F  F/A      G  Bb  G-  G  C  Bb- 

 בים, מעל העננים היה עצום - מעל הכוכ

       Dm  Dm/E         F  F/A            G  Bb  G-  G  C  Bb- 

 מה, היתה זו הפתעה מחוץ לתחום - הייתי המו

 

 

 

 

G         F         C          G 

  מסביב לשבתאי טבעת מקיפה

     G        F            C                 G 

 סתם כביסה תלויה אך מקרוב ראינו שזו

G          F          C     G 

 ר  -  ונוס התגלגל כמו כדו

  G               F            C               G  -  G/F#  -  Em 

 בסוף שביל החלב אלפי פרות שמנות עמדו

            D 

  העולם נהיה קטן

Cmaj7                     Bm 

  של אסיאלגןכמעט בגודל            

Am  Am/B  C  C/C#  D   C/   B/  A/   G 

 לם - ע  -  נ  -  ו  נבלע   ח   -  ר   -   הי          

 

(G  C  G-  G  C  D-)x2 

 

       Dm  Dm/E      F  F/A      G  Bb  G-  G  C  Bb- 

 בים, מעל העננים היה עצום - מעל הכוכ

       Dm  Dm/E         F  F/A            G  Bb  G-  G  C  Bb- 

 תה זו הפתעה מחוץ לתחוםימה, הי - הייתי המו

 

    (G     F     C     G   )x3 

     G     F     C     G - G/F# -  

    Em  Em   D     D 

Cmaj7 Cmaj7  Bm  Bm 

Am - Am/B - C - C/C# - D - C/ - B/ - A/ - 

(G  C  G-  G  C  D-)x2 

 

    G           F         C         G 

  החזיר אותי הביתה, אמר להתראות

  G         F       C                 G 

 נתן לי נשיקה ונעלם תוך שתי שניות

G          F         C     G 

 ב  -  בלעדיו קשה לי ועצו

  G          F          C           G 

 וביושבת במרפסת, מחכה שהוא יש

 

(G  C  G-  G  C  D-)x4 

... 

 



 693עמוד 

 

 ברי סחרוף  -חם על הירח  
 

 A5  B5  C5 B5   A5  B5  A5פתיחה : 

 

Am7 

 חם על הירח  

   C                  E 

 אפשר להפסיק לשתות

Am7 

 אולי נבנה ביחד

C               E 

 בית ספר לחלומות

Dm    Am 

 ויהיה יהיה לנו טוב

Eb dim  E 

 כשיהיה  חם על הירח

Dm    Am 

 יהיה יהיה לנו טוב

Eb dim  E          A5  B5  C5 B5  A5  B5  A5 

 לא נוכל להפסיק לאהוב

C7+           A5  B    C7+ 

 כן יהיה לנו טוב   

 

Am7 

 חם על הירח  

   C                 E 

 אפשר להסיר ספקות

Am7 

 עכשיו נפתח ביחד

 C               E 

 ית ספר לחלומותב

Dm    Am 

 ויהיה יהיה לנו טוב

Eb dim  E 

 כשיהיה  חם על הירח

Dm    Am 

 יהיה יהיה לנו טוב

Eb dim  E          A5  B5  C5 B5  A5  B5  A5 

 לא נוכל להפסיק לאהוב

C7+           A5  B    C7+ 

 כן יהיה לנו טוב   

 

Dm    Am 

 בשמים זרקורים

Eb dim    E 

 פרפרים בעיניים  

Dm    Am 

 ויהיה יהיה לנו טוב

Eb dim    E 

 כשיהיה חם על הירח

Dm    Am 

 חם על הירח

Eb dim  E          A5  B5  C5 B5  A5  B5  A5 

 לא נוכל להפסיק לאהוב

C7+           A5  B    C7+ 

 כן יהיה לנו טוב   

A5  B5  C5 B5   A5  B5  A5 

 חם חם

A5  B5  C5 B5   A5  B5  A5 

 חם על הירח



 694עמוד 

 

 דנה ברגר  -חמימות חולפת  
   G               B                Em                 C     

e----------------------------------------------------------- 

b----------------------------------------------------------- 

g-------0------------0-------------0--------------------0--- 

d----0----0------4-----4-------2-----2-----------2---------- 

a--------------2------------------------------3------------- 

E-3--------------------------0------------------------------ 

 

 G   B  Em   Cפתיחה : 

 

G   B         Em         C   

 זו הייתה חמימות חולפת

G       B            Em     C 

 היה נדמה לי שזה האושר

G      B   Em     C  

 אחזתי בו לרגע וחשבתי

C            Am 

 שאלו הם באמת חיי

C            Am 

 שאלו הם באמת חיי

 

G#   Bb         F      F 

 שעה התבדיתיכעבור 

G#   Bb         F      F 

 נפלו עלי השמיים

G#   Bb      Cm     Gm 

 לא יודעת מה עלי לעשות

Eb           F 

 ומה עלי לחפש

 Eb       Gm            Cm       F 

 כי הכל כל כך חשוב ולא חשוב

 

G  B  Em  C / x  3 

 \         אה אה...

 

G          B      Em        C 

 אנשים זוכים ואנשים מפסידים

G  B   Em     C 

 וחבר שאהבתי

G        B       Em    C 

 חבר שאהבתי נעלם מחיי

C            Am 

 עכשיו יש לי אותך ולך אותי

C            Am 

 עכשיו יש לי אותך ולך אותי

 

G#   Bb         F        F 

 וכל נגיעה היא שעמום

G#   Bb         F      F 

 וכל רגיעה מכאיבה לי

G#   Bb      Cm     Gm 

 לא יודעת מה עלי לעשות

Eb          F 

 ומה עלי לחפש

Eb       Gm            Cm       F 

 כי הכל כל כך חשוב ולא חשוב

 

G  B  Em  C / x  2 

 \         אה אה...

 

 Am C Am Cמעבר:  

 

G#   Bb         F      F 

 התבדיתיכעבור שעה 

G#   Bb         F      F 

 נפלו עלי השמיים

G#   Bb      Cm     Gm 

 לא יודעת מה עלי לעשות

Eb           F 

 ומה עלי לחפש

 Eb       Gm            Cm       F 

 כי הכל כל כך חשוב ולא חשוב

Eb       Gm    Cm   F 

 כל כך חשוב ולא חשוב

      Eb    F 

 לא חשוב

 

G  B  Em  C / x  4 

 \         אה אה...

 

G   B         Em         C          G 

 זו הייתה חמימות חולפת

  



 695עמוד 

 

 פרמיירה  -  חמש בבוקר עוזבת
 מילים : יצחק גינסברג  לחן : אבנר קנר

 

Cm     Eb7        Ab        C#   Fm   G7 

 לא רוצה לחזור הבוקר הסתלקתי

Cm    Eb7      Ab         F 

 זו שעה יפה לגמור חמש בבוקר

    Eb    Gm    Ab 

 כי הוא פשוט לא בא לי

    Eb    Gm    Ab 

 כי הוא פשוט נגמר לי

    Eb    Gm    Ab   G  Cm 

 פתאום  כי הוא ממש נשבר לי

 

Cm     Eb7        Ab        C#   Fm   G7 

 הדלת נטרקה חמש בבוקר טראח

Cm    Eb7       Ab            F 

 מן המיטה היא הסתלקה בלי נשיקה

    Eb    Gm    Ab 

 הו לא היא לא סיפרה לי

    Eb    Gm    Ab 

 הו לא מה היא עשתה לי

    Eb    Gm    Ab     G  Cm 

 פתאום   הו לא היא הסתלקה לי

 

Ab           Eb    Fm  Eb4     Fm   Eb4 

 בת   אוה   הוא חושב שהיא

Eb  Fm  C7(4-3)  Fm    G 

 היא אולי תחזור

Ab           Eb+7  Fm  Eb4     Fm   Eb4 

 בת   חוש    היא עליו כבר לא

Eb         DØ    G7 

 שום דבר לא יעזור

 

 מעבר :

Cm   Cm/Eb Fm  G   Cm Cm/Eb  Fm  G 

Cm   Cm/Eb Fm  G   Cm Cm/Eb  Fm  G 

 

Cm7     Eb7  Ab         C#   Fm  G7 

 היא נגמרה האהבה היתה טובה

Cm    Eb7         Ab          F 

 מצאתי לי דירה עכשיו אחיה לבד

  Eb    Gm    Ab 

 מחר כשיתחשק לי

 Eb    Gm    Ab 

 אקום ואסתלק לי

  Eb    Gm Ab   G  Cm 

 פתאום     אלך ואתרחק לי

 

Cm7 Eb7        Ab        C#   Fm   G7 

 מאתמולבושם  על הכרית ניחוח

Cm    Eb7      Ab         F 

 עקבות של חול מסנדליה נשארו

    Eb    Gm    Ab 

 הו לא היא לא סיפרה לי

    Eb    Gm    Ab 

 הו לא מה היא עשתה לי

    Eb    Gm    Ab     G  Cm 

 פתאום   הו לא היא הסתלקה לי

 

Ab        Eb    Fm  Eb4     Fm   Eb4 

 קר   בבו    רע לקום לבד

Eb   Fm  C7(4-3)  Fm    G 

 קר     הקפה כבר

Ab        Eb+7  Fm  Eb4     Fm   Eb4 

 קר    ביו    שכר דירה עולה

Eb         DØ    G7(4-3) 

 לבדידות יש ריח מר

 

 מעבר :

Cm   Cm/Eb Fm  G   Cm Cm/Eb  Fm  G 

Cm  Cm/Eb   Fm G   Cm Cm/Eb  Fm  G 

Cm  Fm   G Cm  Fm   G Cm  Fm  G 

Cm  Fm   G Cm  Fm   G Cm  Fm  G 

 

Cm     Eb7          Ab           C#   Fm G7  

 אבל גם רחוקה כן היא קרובה עכשיו

Cm    Eb7      Ab          F 

 ואת חיקה את ירכיה היא לקחה

    Eb    Gm    Ab 

 הו לא היא לא סיפרה לי

    Eb    Gm    Ab 

 כי הוא ממש נשבר ל

    Eb    Gm    Ab 

 הו לא מה היא עשתה לי

    Eb    Gm    Ab 

 כי הוא פשוט לא בא לי

    Eb    Gm    Ab 

 מה היא עשתה לי        

Eb    Gm    Ab 

 אקום ואסתלק לי

Eb         Gm    Ab 

 הו לא את לא סיפרת לי

Eb     Gm    Ab 

 אלך כשיתחשק לי

  



 696עמוד 

 

 אסף אמדורסקי  -חמש עשרה דקות  
 

              Am 

 טס מעל העיר

              Am7 

 יורה בהם חצים

                Bb9 

 פלאשים בעיניים

          Fmaj7   

 אויר במפרצים

 

                 Am 

 שט בתוך זרמים

                 Am7 

 נעים כמו דגדוגים

                  Bb9 

 חשמל שבאוזניים

                   Am7 

 צמרמורות ועינוגים

 

                   Am 

 חמש עשרה דקות

                Am7 

 חלילים וכינורות

                Bb9 

 בסך הכל רוצה להיות

               Am 

 אחת שיזכרו

 

              Am 

 תני חיוך נוצץ

             Am7 

 סוף בלון להתפוצץ

             Bb9 

 לא כדאי להתאמץ

Am7              G# 

 בכל מקרה

 

   Am7 

 מקצה לקצה זה תמיד מתמצה באותה נקודה

     Bb9                     Fmaj7                    

 הכתמים מופשטים הלילות מתקצרים לקו לבן

    Am7 

 בין רקה לרקה, נקמה מתוקה, מנועים שקטים

Bbmaj7                                 Fmaj7 

 רכבות של מילים חולפות כמו צללים מעלי

 

         Am 

 ומעל העיר

         Am7 

 ועלי באוויר

              Bb9 

 מבליטה שדיים

                 Fmaj7   

 מסתירה את הפנים

 

                   Am 

 חמש עשרה דקות

         Am7 

 רותצלמים ומאפ

                Bb9 

 בסך הכל רוצה להיות

             Am7 

 אחת שיזכרו

 

   Am7 

 מקצה לקצה זה תמיד מתמצה באותה נקודה

     Bb9                     Fmaj7                    

 הכתמים מופשטים הלילות מתקצרים לקו לבן

    Am7 

 בין רקה לרקה, נקמה מתוקה, מנועים שקטים

Bbmaj7                              Fmaj7 

 רכבות של מילים חולפות כמו צללים מעלי



 697עמוד 

 

 להקת חיל הים  -  חסקה
 מילים: יורם טהרלב   לחן: משה וילנסקי

 

Am  D  Am  D  B7  B7  E7  E7 

 

Am        D      B7      E7   Am 

 שקט הים יפה הבוקר, הים הוא די  

    C                    F       C 

 אז בואי נא ילדונת אלי לחסקה

    C7            F    B7     E7  Am 

  קה - פה אין מפרש מתוח ואין גם מע

  C            F       C B7   E7 

 קה - אבל מאוד בטוח אצלי בחס

 

F       C       Dm       Am 

 חסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה

Dm     Am            E    E7   Am 

 קה - שנחיה ושנזכה רק לשוט בחס  

F       C       Dm       Am 

 חסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה

Dm     Am            E    E7   Am 

 קה - שנחיה ושנזכה רק לשוט בחס  

 

Am  D  Am  D  B7  B7  E7  E7 

 

   Am       D     B7   E7   Am 

  ממש כמו חמאה את הגלים חותכת

     C                       F            C 

  תוכלי לשכב עליה כמו על מיטה חמה

 C7           F      B7    E7   Am 

  כה - מעל בוערת שמש אני עוד מח

  C            F       C B7   E7 

 קה - מדוע את לא באה אלי לחס

 

F       C       Dm       Am 

 חסקה, בלי סיפון ומעקהחסקה, 

Dm     Am            E    E7   Am 

 קה - שנחיה ושנזכה רק לשוט בחס  

F       C       Dm       Am 

 חסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה

Dm     Am            E    E7   Am 

 קה - שנחיה ושנזכה רק לשוט בחס  

 

Am  D  Am  D  B7  B7  E7  E7 

 

 

 

 

 Am        D        B7  E7   Am 

  יוד כולו - משוט אחד וגבר, זה הצ

     C                         F          C 

  אם את רוצה תבואי, אם לא תגידי לא

    C7        F          B7  E7  Am 

  בלי ארובה ותורן, בלי אוכל ומשקה

     C           F           C B7    E7 

 קה - לך אצלי בחסאת העולם אמכור 

 

F       C       Dm       Am 

 חסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה

Dm     Am            E    E7   Am 

 קה - שנחיה ושנזכה רק לשוט בחס  

F       C       Dm       Am 

 חסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה

Dm     Am            E    E7   Am 

 קה - בחסשנחיה ושנזכה רק לשוט   

 

Am  D  Am  D  B7  B7  E7  E7 

 

Am        D      B7 E7   Am 

 ממי את מפחדת, תגידי בקול רם

    C                     F      C 

 מן הספינה הזאתי או מגלי הים

  C7         F          B7   E7  Am 

 הולכת לך הביתה, אין טעם שאבכה

  C             F           C B7    E7 

 קה - אביא לך לאמבטיה את כל החס

 

F       C       Dm       Am 

 חסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה

Dm     Am            E    E7   Am 

 קה - שנחיה ושנזכה רק לשוט בחס  

F       C       Dm       Am 

 חסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה

Dm     Am            E    E7   Am 

 קה - שנחיה ושנזכה רק לשוט בחס  

 

Am  D  Am  D  B7  E7  Am 

 

 



 698עמוד 

 

 תיסלם  -חצבים פורחים  
 מילים : יאיר ניצני   לחן : יזהר אשדות

 

 Em  D  G  D  G  Emפתחה : 

           Em  D  G  D  G  Em 

 

Em             G                    Em 

 מול חופי הימים תחת תכול השמיים

Em            G              Em   Em/D 

 וגלים מפכים שתי רגלים במים

C   C/B  Am  Am/G  F  F/E    D 

 לרגלי התבור              ממרומי הגלבוע

Em         D                      Em 

 וציפורים אין ספור חצבים פורחים

 

Em  D  G  D  G  Em 

Em  D  G  D  G  Em 

 אווו

 

Em         G                 Em 

 צל הרי הרמה מול חופי הכנרת

Em      G                Em   Em/D 

 שיבולי הקמה חקלאי וצנרת

C    C/B  Am  Am/G  F    F/E       D 

 על הארץ לשמור               אם שולחת בניה

Em         D                      Em       Em7 

 ציפורים אין ספורו חצבים פורחים

 

F              Am  Am/G  F   F/E        D 

 בין עצים וגדרות               מול הכפר הירוק

Em               D                     Em 

 מחפשים שורשים על אדמות הטרשים

 

F#m           A                  F#m 

 את נותנת לי אור חואת נותנת לי כ

F#m           A                F#m   F#m/E 

 להמשיך ולזכור את הדרך לשכוח

D    D/C#   Bm     Bm/A 

 שדה קוצים ושלכת

G   G/F#        E 

 וצילו של האור      

F#m        E                      F#m 

 וציפורים אין ספור חצבים פורחים

F#m   E   A   E   A   E 

 אוווו

G#m   F#   B           F#   B    F#   G#m 

 חצבים פורחים                       

G#m   F#   B           F#   B    F#   G#m 

 חצבים פורחים                       

 



 699עמוד 

 

 אביב גפן ושלום חנוך  -חצר המלך  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Eb7  Gפתיחה : 

 

G                F#m 

 עצובים הליצניםבחצר המלך 

Am/C       AO            F#O    G 

 מישהו לחש הם עכשיו יודעים

       Em                         A 

 שיש מקום אחר יפה יותר קרוב לכאן

C+7                A9 

 איש לא ידע לאן איש לא ידע היכן

   D+7              G    E 

 בנהר הזמן זורמים מים ובינתיים

 

G                F#m 

 בחצר המלך הפרחים הפכו קוצים

Am/C         AO     F#O    G 

 מת קול הציוץ שסימל חיים

       Em                         A 

 קרוב לכאן כי יש מקום אחר יפה יותר

C+7                A9 

 איש לא ידע לאן איש לא ידע היכן

   D+7              G    E          E7 

 בנהר הזמן זורמים מים ובינתיים

 

 B  G  A  E  B  G  A  Eמעבר : 

           B  G  A  E  B  G  A  E 

           B4-3  A4-3  D4-3  G4-3  A 

 

G                  F#m 

 בחצר המלך שם אנחנו נעולים

Am/C       AO     F#O    G 

 מחכים לאות עוד מאמינים

       Em                         A 

 שיש מקום אחר יפה יותר קרוב לכאן

C+7                A9 

 איש לא ידע לאן איש לא ידע היכן

   D+7              G    E          E7 

 בנהר הזמן זורמים מים ובינתיים

 

 B  G  A  E  B  G  A  Eמעבר : 

           B  G  A  E  B  G  A  E 

           B4-3  A4-3  D4-3  G4-3  A 

 

G                F#m 

 בחצר המלך עצובים הליצנים

Am/C               AO            F#O    G 

 אולי הם רק חולמים איש שם לא לחש

        Em              A     Eb7    G 

 ואין מקום אחר



 700עמוד 

 

 אוהד חיטמן  - חשבתי שיהיה רומנטי 
 לחן: אוהד חיטמן   יואב גינאימילים: 

 

Em                                  C 

 , נשב לבד בבית קפה -חשבתי שיהיה רומנטי 

 Am                B7                  Em 

 . כשמישהו סביבנו כבר הופך את הכסאות

Em                                        C 

  איך שכוכב נופלנראה  -חשבתי שיהיה רומנטי 

Am            B7             Em 

 . ורוח על פנינו תסחרר את השעות

 

Em                                   C 

 , נשיר חזק עם אנקורים -חשבתי שיהיה רומנטי 

Am                 B7                      Em 

  שירים של ברל ופיאף על בורגנים ואספסוף

Em                                C 

 , נמות כמו משוררים -חשבתי שיהיה רומנטי 

Am                    B7               Em 

 . לשתי דקות קדושות ושוב יהיה לנו עצוב

 

   G                          D 

 , העלים על הבולוואר ירחפו למים

    Am                   Em 

 , יתרחץ מול השמייםקו האופק של העיר 

          C                 G 

 , שלוש בבוקר סלה וי בלילה צרפתי

        Am            B7                    Em 

 . קיוויתי שהאהבה שבחיי היא הדבר האמיתי

 

Em                                  C 

 , נעיף ביחד עפיפון -חשבתי שיהיה רומנטי 

Am                 B7            Em 

 . אל שמש שקרנית ונתעטף במעילים

Em                                   C 

 , נאהב חזק עד עילפון -חשבתי שיהיה רומנטי 

Am                  B7                         Em 

 . אבל הזמן כבר התאבד כמו נשימות בין המילים

 

 

   G                          D 

 , העלים על הבולוואר ירחפו למים

    Am                   Em 

 , קו האופק של העיר יתרחץ מול השמיים

          C                 G 

 , שלוש בבוקר סלה וי בלילה צרפתי

        Am            B7                    Em 

 . הדבר האמיתי קיוויתי שהאהבה שבחיי היא

 

Em  Em  C  C 

Am  B7  Em Em 

Em  Em  C  C 

Am  B7  Em Em 

 

 

   G                          D 

 , העלים על הבולוואר ירחפו למים

    Am                   Em 

 , קו האופק של העיר יתרחץ מול השמיים

          C                 G 

 , צרפתישלוש בבוקר סלה וי בלילה 

        Am            B7                      G 

 . קיוויתי שהאהבה שבחיי היא הדבר האמיתי

D    C   Em 

 הו... הו... הו...

          C                 G 

 , שלוש בבוקר סלה וי בלילה צרפתי

        Am            B7                         Em 

 . היא הדבר האמיתי ... שבחייקיוויתי שהאהבה 

 

  

  



 701עמוד 

 

 רותי נבון  -חשמל בכפות ידיך  
 

A 

 חשמל זורם בכפות ידיך

E 

 אהוב אותי חלש

A              A7 

 אהוב אותי בכפות ידיך

E            E7 

 ככה לאט נואש

F#m    B 

 לאט בכפות ידיך

F#m         B 

 לחי צוואר כתף

  D          C#     F#m 

 אותי בכפות ידיךאהוב 

E7 

 ככה לאט לאט לוטף

 

A 

 חשמל זורם בכפות ידיך

E 

 מותן ירך וגב

A                A7 

 אהוב אותי במשעול שפתיך

E              E7 

 ככה לאט עכשיו

F#m      B 

 רעב בכפות ידיך

F#m           B 

 כפור בכפות רגלי

  D          C#     F#m 

 אהוב אותי במסע אליך

E7 

 ככה לאט לאט אלי

 

A 

 כך לאט לאט לאט

E 

 אהוב אותי

A 

 כך לאט לאט לאט

E 

 אהוב אותי

F#m   B 

 כך בכפות ידיך

F#m          B 

 לחי צוואר כתף

  D          C#     F#m 

 אהוב אותי במסע אליך

E7 

 תן לי יותר ועוד ועוד, ועוד

 

     

 



 702עמוד 

 

 פורטיסחרוף  -חתול מפלצת  
 

D 

 מאחורי המסכהמי מסתתר 

Bm              A         D 

 חתול מפלצת או ילדה יפה

D 

 כל בוקר נפגשים בחשמלית

Bm         A         D 

 מון אמור ז'טם אהובתי

Bm         A           G 

 אני רואה אותך בכל פינה

Bm            A           G 

 עושה לך סימנים ואין תגובה

C            Am      Em    G 

 תראי אני שבור לחתיכות

C            Am      Em    G 

 ובגללך אני עושה שטויות

 

     F             Am      Em   G 

 אל תשברי אל תשכחי אותי

F                      Am 

 אני רוצה אותך יקירתי

     F             Am      Em   G 

 אל תעזבי אל תגמרי אותי

F                      Am 

 אני רוצה אותך יקירתי

 

D 

 מי מסתתר מאחורי המסכה

Bm              A         D 

 חתול מפלצת או ילדה יפה

D 

 כשאת עוברת לידי

Bm         A         D 

 אני מביט עליך בחיוך טיפשי

Bm         A           G 

 מון שרי ז'טם אהובתי

Bm            A           G 

 אתן לך כל מה שתרציאני 

C            Am      Em    G 

 די מספיק עם כל המשחקים

C            Am      Em    G 

 תראי אני יורד מהפסים

 

     F             Am      Em   G 

 אל תשברי אל תשכחי אותי

F                      Am 

 אני רוצה אותך יקירתי

     F             Am      Em   G 

 אל תעזבי אל תגמרי אותי

F                      Am 

 אני רוצה אותך יקירתי

 

    

    



 703עמוד 

 

 מיכה שטרית  -  טבריה
 

                   Em           G 

 בראש לדפוק במלך לדפוק לו

C        C 

 אחת שתים שלוש

Em       G          C        C 

 באמריקהכמו ברומא כמו בפריז כמו 

      Em           G 

 הבהיר לדפוק את הכהה לדפוק את

C        C 

 לדפוק את הראש חזק בקיר

Em                  G           C        C 

 באמריקה ניקח כדור ניקח משקה ניקח זריקה כמו

 

      Em                G 

 עולה מאתים שקל לדפוק את נסיכה זה

C        C 

 עם ההמנון והנפת הדגלונבכה 

      Em           G 

 ניתן לילד שיושב מול המסך

C            C 

 קצת כסף נגיד לו שזה כך ניתן לו

Em       Em      C    C 

 כמו באמריקה ה    כמו באמריק

 

     G        C 

 אבל את רוצה לנסוע לטבריה

    G        C 

 בלעדי רוצה לנסוע לטבריה

         G        C              A/C#     D 

 בשבת רוצה לנסוע לטבריה

 

                    Em          G 

 לו בראש לדפוק במלך לדפוק

C        C 

 אחת שתים שלוש

Em       G          C        C 

 כמו ברומא כמו בפריז כמו באמריקה

       Em          G 

 הבהיר לדפוק את הכהה לדפוק את

C        C 

 לדפוק את הראש חזק בקיר

Em                  G           C        C 

 באמריקה ניקח כדור ניקח משקה ניקח זריקה כמו

 

      Em                G 

 מאתים שקל לדפוק את נסיכה זה עולה

C        C 

 ונבכה עם ההמנון והנפת הדגל

      Em           G 

 מול המסךניתן לילד שיושב 

C            C 

 קצת כסף נגיד לו שזה כך ניתן לו

Em       Em      C     C 

 כמו באמריקה ה   כמו באמריק

 

     G        C 

 אבל את רוצה לנסוע לטבריה

     G        C 

 בלעדי רוצה לנסוע לטבריה

     G        C 

 רוצה לנסוע לטבריה בשבת

         G        C               A/C# D 

 לטבריה רוצה לנסוע

 

 



 704עמוד 

 

 אהוד בנאי  -טיפ טיפה  
 

  Dm    Bb    Dm   Aפתיחה : 

 

Dm                               C 

 טיפי טיפי טיפ טיפ     טיפ טיפה

                    Bb           A 

 לאן נושרת הדמעה    ומסתלקת

                    Dm             C 

 אל האוקיינוס הגדול   כחול שמיים

                              Bb                 A 

 שמחת ירח מתמלא ומתגלה   במאור עיניים

 

Gm6 

 מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו

Dm 

 עוד טיפה תראי, כמעט הגענו

Bb7              A 

 אל אותה פינה    אל המנגינה

Bb                A 

 זאת המנגינה      שלנו

 

  Dm    Bb    Dm   Aמעבר : 

 

Dm                               C 

 טיפי טיפי טיפ טיפ     טיפ טיפה

                     Bb           A 

 לאן נושרת לה דמעה    ומתגלגלת

                    Dm             C 

 כחול שמיים   אל האוקיינוס הגדול

                              Bb                 A 

 שמחת ירח מתמלא ומתגלה   במאור עיניים

 

Gm6 

 מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו

Dm 

 עוד טיפה תראי, כמעט הגענו

Bb7              A 

 אל אותה פינה    אל המנגינה

Bb                A 

 זאת המנגינה      שלנו

 

Dm     Bb     Dm   A  

Gm6   Dm   Bb7   A   Bb  A 

Dm   Dm   Dm   Dm    



 705עמוד 

 

 בנזין  -טיפה בים  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 Cm  DØ  Fm  Gפתיחה : 

            Eb  Bb  Fm  G 

            Cm  C  Cm 

            Cm  DØ  G  Cm 

 

Cm 

 מחפש אותך בחושך

DØ 

 את שם מחפש אולי

    G                    Cm 

 מחפש אותך על קו האופק

Cm 

 נקודה קטנה

F 

 טיפה שלי

  G 

 בים

 

 Cm  DØ  Fm  Gסיום : 

         Eb  Bb  Fm  G 

        Cm 

 

  



 706עמוד 

 

 שלמה ארצי  -טלפני טלפני  
 שלמה ארצי: מילים ולחן

 

  

(E  B  C#m  C#m  AM7  AM7  G#4  G#)x2 

 

       E                 B 

  את נוסעת לשם, את באה מכאן

     C#m 

 את אוספת את כל הבגדים

AM7 

 ויוצאת אל הדרך, הדרך קשה

G#4              G# 

 הכל כל כך פתאומי

   E                 B          C#m 

 ואני מלא פחדים ובתי הקולנוע מלאים אדם

  AM7 

 י אם לא אז אדאגכ ,טלפני טלפני

      G#4                G# 

 תדעי ,גם אימך די דואגת

 

      E                 B              C#m 

  ים כאילו נופליםיהשמ כן, אני כבר נפלתי וקמתי וגם

   AM7                                G#4              G# 

 והכל כל כך פתאומי כשאתה לא מוכן, ואתה לא מוגן

   E               B              C#m 

 פנייך הן סוג מעודןו ,והעיר רטובה מהגשם הדק

    AM7                                        G#4           G# 

 ...טלפני לפניט ,את נושאת מזוודה, את נוסעת מרחק

 

              C#m         G#         A 

 בשקטאני לא אשב  ,כדי שלא אדאג לך

     E               A               G#4             G# 

 אדאג עוד יותר ,כשהגשם יבוא והרוח תישוב

           C#m         G#                   A 

 אז אולי לא אדאג טלפני ,איך לא אדאג לך

     E                A     G#4                     G# 

 מבחוץ לא אראה שום דבר ,קשהמבפנים יהיה לי 

 

       E                 B                 C#m 

  מה נתתי לך כל חיי, את נוסעת לשם, את באה מכאן

  AM7                                    G#4             G# 

 רק הספר ההוא שקניתי לךן, מי אני, מה נשאר בחדרך הקט

    E                       B                  C#m 

 יהם יאכלו אותך, ניסו גם אות, שמרי על עצמך מפני בני האדם

  AM7                                 G#4            G# 

 ואצא אליך מדעתי טלפני כי אם לא אז אדאג טלפני

 

 

 

 

 

 

 

             C#m      G#             A 

 אני לא אשב בשקט ,אדאג לך כדי שלא

     E               A               G#4             G# 

 אדאג עוד יותר ,כשהגשם יבוא והרוח תישוב

           C#m         G#                   A 

 אז אולי לא אדאג טלפני ,איך לא אדאג לך

     E                A     G#4                     G# 

 מבחוץ לא אראה שום דבר ,מבפנים יהיה לי קשה

 

(E  B  C#m  C#m  AM7  AM7  G#4  G#)x2 

 

              C#m         G#         A 

 אני לא אשב בשקט ,כדי שלא אדאג לך

     E               A               G#4             G# 

 אדאג עוד יותר ,תישובכשהגשם יבוא והרוח 

           C#m         G#                   A 

 אז אולי לא אדאג טלפני ,איך לא אדאג לך

     E                A     G#4                     G# 

 מבחוץ לא אראה שום דבר ,מבפנים יהיה לי קשה

 

       E                 B 

  את נוסעת לשם, את באה מכאן

     C#m 

 את אוספת את כל הבגדים

AM7 

 ויוצאת אל הדרך, הדרך קשה

G#4              G# 

 הכל כל כך פתאומי



 707עמוד 

 

 ארכדי דוכין  -טמבל  
 

Gm 

 היה אחד טוב לב אבל קצת טמבל ההי

Cm                                   G 

 אחד שכבר צבר הרבה שעות של סבל

Cm                     Gm 

 שיום אחד פגש במזלעד 

   Eb                    D 

 שהעיף אותו לארץ בחלל

Cm                 Gm               

 כן תבכה תשפוך פרצוף של עגל

                   D              Gm 

 שהולך תמיד הפוך כזה מן טמבל

Eb  D  Eb  D 

 טמבל    טמבל 

 

Gm 

 באמצע השדה פתאום ראה הטמבל

Cm                                 G 

 כיסאות שלושה לכל כיסא יש דגל

Cm                                  Gm 

 כיסא של קצינים כיסא של אורחים

  Eb                D 

 וכורסא רכה למלכים

Cm                          Gm         

 על הכיסא של האורחים ישב הטמבל

             D                           Gm 

 בלי שום כיף כל כך עייף מרגיש באבל

Eb  D  Eb  D 

 טמבל    טמבל 

 

Gm 

 הוא רק ישב לא הספיק להתרווח

Cm                                   G 

 המשרתים מזגו חבית של יין לאורח

Cm                         Gm 

 אכל מהסיר שתה כמו חזיר

  Eb                     D 

 והרגיש חזק כמו פר צעיר

Cm             Gm                  

 אחרי שהמטומטם שתה עוד ספל

     D                        Gm 

 לכיסא של הקצין עבר הטמבל

Eb  D  Eb  D 

 טמבל    טמבל 

 

Gm 

 על הכסא הזה הרגיש פתאום בכח

Cm                         G 

 עם ביצים אבל בלי מוח גבר

Cm                            Gm 

 הוא גייס תאומה ושידר תסיסמא

   Eb               D 

 האידיוט הכריז מלחמה

Cm                 Gm         

 הצבא שלו כבש לו את הדרך

            D               Gm 

 לעבור לשבת על כיסא המלך

 

Gm 

 דפק עם הרגלייםעל הכסא המלך הוא 

Cm                              G 

 בשמחת שלטון צרח עד השמיים

Cm                     Gm 

 תהיו אבירים תהיו חברים

   Eb                      D 

 מילה אחת שלי אתם גמורים

Cm                     Gm   

 אפילו אלוהים נקשר בחבל

          D                           Gm 

 הוא החזיק אותם ממש קצר הטמבל

Eb  D  Eb  D 

 טמבל    טמבל 

 

Gm 

 אבל הטמבל איש טוב לב אכן נראה לו

Cm                         G 

 לחלק לעם את כל מה שהיה לו

Cm                         Gm 

 ואז הכיסא התנדנד כמו ערסל

  Eb              D 

 הטיפש התעלף ונפל

Cm                       Gm         

 הוא התעורר בערמה של קש וזבל

     D                           Gm 

 בבגדים בהם נולד עירום וטמבל

Eb  D  Eb  D 

 טמבל    טמבל 

 

    
  



 708עמוד 

 

 כנסיית השכל  -ידיים למעלה  
 לחן: יורם חזן   מילים: רן אלמליח

 

Dm                         E                                Am  A 

 אחד שיכור שכח לזכור את מה שהוא חייב לשכוח      

Dm                                  E                    Am  A 

 אחד נפל מקצה רחוב כבר לא יכל יותר לברוח      

Dm                         E                               Am  A 

 והחיים הם עוד זורמים אל תוך משפט אחד מכריע      

Dm                        E                                  Am 

 והלילות כבר לא קרים רק אור הבוקר שמפתיע      

 

Dm                   F                   E 

 ה טוב זה ההיפך מרעהיא אומרת ז     

E                  Am 

 ידיים למעלה היא אוהבת אותך

Dm             F                E 

 היא אומרת תבוא אפילו כשרע

E        Am 

 ידיים למעלה

 

Dm            E          Am        A 

 אם זה נהיה רכבת הרים אני עוזב ידיים      

Dm                      E          Am        A 

 אם זה דם על הפנים אני שוטף במים      

Dm         E          Am             A 

 אם אמא מספרת לי סיפור אני חושב פעמיים      

 

Dm                   F                   E 

 היא אומרת זה טוב זה ההיפך מרע     

E                  Am 

 היא אוהבת אותך ידיים למעלה

Dm             F                E 

 היא אומרת תבוא אפילו כשרע

E        Am 

 ידיים למעלה

 

Dm                   F                   E 

 היא אומרת זה טוב זה ההיפך מרע     

E                  Am 

 ידיים למעלה היא אוהבת אותך

Dm             F                E 

 היא אומרת תבוא אפילו כשרע

E        Am 

 ידיים למעלה

 

  



 709עמוד 

 

 דיויד ברוזה  -  יהיה טוב
 

   D                     G             D 

 אני מביט מהחלון וזה עושה לי די עצוב

Em7         A             D        A7 

 לו מי יודע אם ישוב עברהאביב חלף 

   D                     G             D 

 הליצן היה למלך הנביא נהיה ליצן

Bm            E     F#m          B 

 ושכחתי את הדרך אבל אני עוד כאן

 

G     D     G    D     G            A  A7 

 לפעמים אני נשבר כןיהיה טוב יהיה טוב 

     G F#m7 Em7  D   Em7  G A7 D 

 הו הלילה  איתך אני נשאר   הלילה     אז

 

   D                     G             D 

 ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא

Em7         A             D        A7 

 ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה

   D                     G             D 

 אנשים חיים במתח מחפשים סיבה לנשום

Bm            E     F#m          B 

 ובין שנאה לרצח מדברים על השלום

 

G     D     G    D     G            A  A7 

 יהיה טוב יהיה טוב כן לפעמים אני נשבר

     G F#m7 Em7  D   Em7  G A7 D 

 אז    הלילה    הו הלילה  איתך אני נשאר

 

   D                     G             D 

 שם למעלה בשמים עננים לומדים לעוף

Em7         A             D        A7 

 ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף

   D                      G              D 

 את הנוף שחילקו לנוגנרלים ות וממשל

Bm            E     F#m          B 

 סוףלשלהם ולשלנו מתי נראה את ה

 

       D                           G             D 

 בין חורשות עצי זיתים עוד נלמד לחיות ביחד

Em7          A               D             A7 

 בלי גבולות בלי מקלטים ילדים יחיו בלי פחד

        D                G              D 

 לשלום ואהבה על קברים יפרח העשב

Bm              E      F#m             B 

 ועוד לא אבדה התקווה מאה שנים של חרב

 

G     D     G    D     G            A  A7 

 יהיה טוב יהיה טוב כן לפעמים אני נשבר

     G F#m7 Em7  D   Em7  G A7 D 

 אז    הלילה    הו הלילה  איתך אני נשאר

 

   D                     G             D 

 הנה בא נשיא מצרים איך שמחתי לקראתו

Em7         A             D        A7 

 פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו

   D                     G             D 

 ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים

Bm            E     F#m          B 

 השטחיםואז הוא אמר קדימה רק תצאו מ

 

G     D     G    D     G            A  A7 

 יהיה טוב יהיה טוב כן לפעמים אני נשבר

     G F#m7 Em7  D   Em7  G A7 D 

 אז    הלילה    הו הלילה  איתך אני נשאר

 

   D                     G             D 

 אני מביט מהחלון לראות אם כל זה אמיתי

Em7         A             D        A7 

 מביט מהחלון וממלמל את תפילתי

   D                     G             D 

 עוד נגור זאב עם כבש ונמר ירבץ עם גדי

Bm            E     F#m          B 

 אך בינתיים אל תוציאי את ידך מתוך ידי

 

G     D     G    D     G            A  A7 

 יהיה טוב כן לפעמים אני נשבריהיה טוב 

     G F#m7 Em7  D   Em7  G A7 D 

 אז    הלילה    הו הלילה  איתך אני נשאר

D 

 אני מביט מהחלון אולי מגיע יום חדש



 710עמוד 

 

 אתניקס  -יהיה לנו טוב  
 

Am     C 

 הכלו המים

G   F               Am 

 שוב אני מרגיש קרוב

Am    C 

 אם אחזור

G            C      E 

 עדן אפול על גן

 

Am     C 

 עשן בעיניים

G   F               Am 

 כל בריחה עושה לי טוב

Am     C 

 לי נמאס

G            C      E 

 האבן לחיות על

 

Am       C 

 יהיה לנו טוב

C F        C 

 יהיה לנו טוב

            Am           Em             F      G 

 השמיים תפילה קטנה אלאם רק נישא 

 

Am       C 

 יהיה לנו טוב

C F        C 

 יהיה לנו טוב

            Am           Em             F      G 

 השמיים אם רק נישא תפילה קטנה אל

 

Am     C 

 עכשיו כשקשה לי

G   F         Am 

 קל יותר להתרחק

Am     C 

 השמחה

G            C      E 

 לכולנומגיעה 

 

Am     C 

 לי ואם תנגנו

G   F         Am 

 אולי העצב יסתלק

Am     C 

 אהבה

G            C      E 

 היא הדרך שלנו

 

Am       C 

 יהיה לנו טוב

C F        C 

 יהיה לנו טוב

            Am           Em             F      G 

 השמיים אם רק נישא תפילה קטנה אל

 

Am       C 

 יהיה לנו טוב

C F        C 

 יהיה לנו טוב

            Am           Em             F      G 

 השמיים אם רק נישא תפילה קטנה אל



 711עמוד 

 

 כוורת  -יו יה  
 

 Dm  G7  C  Dm  Em  Amפתיחה : 

            Dm  G7  C  Dm  Em  Am 

            Dm  G7  C  Dm  Em  Am 

            Dm  G7  C  Dm  Em  Am 

 

Am 

 קיבלתי עונש קצת מוגזם

Dm            Am 

 שפטו אותי למוות

Am 

 ישבתי על כסא חשמל

Dm            Am 

 מהפרייבט נפרדתי

 

Dm       G7  C 

 לו יכולתי לפחות

Dm     Em  Am 

 להחליף ת'כיסאות

Dm           G7  C 

 כלל כי אומרים בדרך

Dm           Em    Am 

 מקום משנה מזלמשנה 

 

Dm     G7    C      Dm   Em  Am 

 הי יו יה אני שואל   הי יו יה אתם עונים

Dm           G7  C     Dm         Em  Am 

 יה האם זה פייר? הי יו יה אתם לא יודעים הי יו

 

Am 

 אח שלי אסף בולים

Dm            Am 

 בדואר לכן עבד

Am 

 היה מחלק ת'מכתבים

Dm            Am 

 קיבל אפילו תואר

 

Dm       G7  C 

 יום אחד פקח הבחין

Dm     Em  Am 

 מכתבים שאסף גם

Dm       G7  C 

 מהג'וב מיד פוטר

Dm     Em  Am 

 כי יש סוף לכל דבר

 

Dm     G7    C      Dm   Em  Am 

 הי יו יה אני שואל   הי יו יה אתם עונים

Dm           G7  C     Dm         Em  Am 

 יה האם זה פייר? הי יו יה אתם לא יודעים הי יו

 

Am 

 דוד כזה בטלן היה לי

Dm            Am 

 שהתעצל לנוח

Am 

 היה הולך לנמלה

Dm            Am 

 חוזר בלי מצב רוח

 

Dm       G7  C 

 היה פחות טיפש לו

Dm     Em  Am 

 אז ודאי ידע שיש

Dm       G7  C 

 לפתגםגם תוספת 

Dm     Em  Am 

 ראה דרכיה וחכם

 

Dm     G7    C      Dm   Em  Am 

 הי יו יה אני שואל   הי יו יה אתם עונים

Dm           G7  C     Dm         Em  Am 

 יה האם זה פייר? הי יו יה אתם לא יודעים הי יו

 

Am 

 בן דוד שלי רצה לשחות

Dm            Am 

 כדי לצוף קבוע

Am 

 שחיה בהתכתבותלמד 

Dm            Am 

 מציל ידוע אצל

 

Dm       G7  C 

 כשנכנס סוף סוף לים

Dm     Em  Am 

 תוך שניות הוא נעלם

Dm       G7  C 

 מיד שניים קפצו אליו

Dm     Em  Am 

 טובעים השניים מן האחד

 

Dm     G7    C      Dm   Em  Am 

 הי יו יה אני שואל   הי יו יה אתם עונים

Dm           G7  C     Dm         Em  Am 

 יה האם זה פייר? הי יו יה אתם לא יודעים הי יו



 712עמוד 

 

 יוסי אזולאי  -יום אחד איתך  

 

 #C#m  F#m  Gפתיחה    

 

C#m                       F#m 

 מחפש את כל התשובות שאין באלוהים

G#                          C#m        A  B 

 הזכרונות את הטוב שבחייםמחפש בין 

   E                            B 

 ועכשיו כשאת מולי ואני שוב לא לבדי

      A                            G# 

 אני מוצא את התשובות כאן לידי

 

C#m                      F#m       G# 

 יום אחד איתך שווה לי נצח של כאבכי 

C#m                    F#m    A  B 

 יום אחד איתך נשאר בלבכי 

F#m         G#       C#m           A 

 יום אחד איתך עוד מרגש אותי כל כךכי 

  F#m                   G#      C#m 

 את החלום אין לי כמו יום אחד איתך

 

C#m                        F#m 

 נחמה לפעמים כשרגע נשבר אני מוצא בך

G#                              C#m      A  B 

 לפעמים כמו אין לי דבר את הכוח אהובה

   E                         B 

 ועכשיו כשאת מולי ומבקשת את כולי

      A                       G# 

 אני נושא אותך אלי אל עולמי

 

C#m                      F#m       G# 

 איתך שווה לי נצח של כאביום אחד כי 

C#m                    F#m    A  B 

 יום אחד איתך נשאר בלבכי 

F#m         G#       C#m           A 

 יום אחד איתך עוד מרגש אותי כל כךכי 

  F#m                   G#      C#m 

 את החלום אין לי כמו יום אחד איתך

 

  E                              B 

 ואנחנו אוהבים חולמים על בית ילדים

  A                       G# 

 מגלים ביחד את סוד החיים

 

C#m                      F#m       G# 

 יום אחד איתך שווה לי נצח של כאבכי 

C#m                    F#m    A  B 

 יום אחד איתך נשאר בלבכי 

F#m         G#       C#m           A 

 יום אחד איתך עוד מרגש אותי כל כךכי 

  F#m        G#      C#m 

 את      האחת      את החלום 

 

F#m         G#       C#m           A 

 יום אחד איתך עוד מרגש אותי כל כךכי 

  F#m                    G#        C#m 

 את החלום אין לי כמו יום אחד איתך

 

 C#m  F#m  C#m סיום   

 

      



 713עמוד 

 

 ברי סחרוף  -יום הולדת  
 

D9               D/G# 

 היום יום הולדת

Bm             G 

 תיראי יש פה סוד ישן חדש

D9               D/G# 

 לפרוס את הלחם

Bm             G 

 לגעת במשהו קצת מושלם

 

D9               D/G# 

 כבר אמצע הלילה

Bm             G 

 חשבתי אולי כדאי לישון

D9               D/G# 

 אבל משהו תקוע 

Bm             G             A 

 תקוע עמוק בתוך הגרון

 

           Bm   D   E 

 נכון את יודעת

           Bm   D   E 

 כל כך משגעת

               Bm 

 לפני שאת בורחת

D          E 

 בואי בלי פחד

E           G 

 קחי אותי ככה



 714עמוד 

 

 שי גבסו  -  יום ועוד יומיים
 

 F#mפתיחה : 

 

E  Bm                      F#m 

 השיר הזה מוקדש לך אהובתי

E       Bm                      F#m 

 השיר הזה מוקדש לך כדי שתספרי

             E           A                    

 המאושרים שיבואואת אותם הימים 

D  

 אולי הם יבואו.

 

E  Bm                      F#m 

 השיר הזה מוקדש לך אהובתי

E      Bm                         F#m 

 השיר הזה הוא בשבילך, כדי שתדעי

  E                        A                

 שבנופי הכפור עוד יבוא יום של אור

D  

 אולי עוד יבוא.

 

F#m          

 אם תספרי יום ועוד יום,

E         Bm  

 יום ועוד יומיים

E         A        

 ותזכרי שאני שם

D      

 מקשט את הרחובות

E         A          

 עם נורות צבעוניות

D         

 שישארו דלוקות

F#m                    

 כמו משאלות ליבנו

 

E  Bm                         F#m 

 המתנה הזאת היא שלך אהובתי

E         Bm                         F#m 

 המתנה הזאת היא שלך, כדי שתופתעי

        E           A                

 כל פעם מחדש, כמו בספר חדש

E     Bm                      D        

 שמספר הרפתקאות ומשכיח נזכרות.

 

 .אם תספרי יום ועוד..

 

E            A          

 אז עכשיו כשאני שם

E                    D                 

 לא אל תשכחי למסגר את הייאוש

A                   

 ובכל יום שעובר

D            E                      

 מחקי את האתמול בצבע אחר

E    F#m   

 . . וחכי לי.

 

   E D Bm E F#mמעבר : 

 

F#m          

 אם תספרי יום ועוד יום

E         Bm  

 יום ועוד יומיים

E         A        

 ותזכרי שאני שם

D      

 מקשט את הרחובות

E         A          

 עם נורות צבעוניות

D         

 שישארו דלוקות

F#m                    

 כמו משאלות ליבנו



 715עמוד 

 

 אריק ברמן  -יום חדש נפלא  
 

Am                              Dm 

 עכשיו קצת קשה אתה חושב לוותר  

Am                              Dm 

 אתה הרי לא הטיפוס שנלחם בשיניים

Am                              Dm 

 הופך שולחנות לעיתים רחוקות

Am                              Dm 

 הרצפה עם קצת מיםוגם זה רק כדי לנקות את 

Am                              Dm 

 בבית קפה בפינה אתה דופק הופעה

Am                              Dm 

 בין השכבות של העוגה הם מוחאים לך כפיים

Am                              Dm 

 כשזה נגמר אתה בחוץ מחפש איזה תירוץ

Am                              Dm 

 רק לא לחזור אל המרירות שמחכה לך בבית

Am                              Dm 

 כי אלו ימים שהאומנות הפכה ליומנות

Am                              Dm 

 אתה מלחין תאריכים ושעות בשבוע

Am                              Dm 

 משחק משחקים עם            מנהל מאבקים

Am          Dm 

 בארביות וחיילי צעצוע

 

         Dm           Am             E       Am 

 ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר

Dm               Am        E 

 מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא!

 

Am                                      Dm 

 הבראז אתה נגרר לאיזה פאב והיא יושבת על 

Am                                Dm 

 וחצי 4וזה כבר ממש מאוחר בערך 

Am                              Dm 

 היא משחקת בשיער ואז רושמת את המספר

Am                          Dm 

 ודווקא אז אתה נזכר בחיוך של האקסית

Am                                  Dm 

 לה עכשיו שאתה עדיין מאוהבולך תסביר 

Am                                   Dm 

 באיזו אחת שרחוקה מכאן אלפי קילומטרים

Am                               Dm 

 שנתנה לך תחושה שאתה באמת מאושר

Am                                  Dm 

 אבל זו חרדת הנטישה שהתעקשה באמת הרי

Am                              Dm 

 כי לא עשית לה טוב ולא הצלחת לכתוב

Am                              Dm 

 ובכלל היאעזוב עם עצמה מסובכת

Am                              Dm 

 אז באותה נקודה כשהיא כבר ארזה מזוודה

Am                              Dm 

 ללכת אתה מרפה מידה ונותן לה

 

       Dm           Am             E       Am 

 ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר

Dm               Am        E 

 מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא!

 

Am                       Dm 

 חדרים במרכז תל אביב 2בדירת 

Am        Dm 

 דולר לחודש 522-ב 

Am                     Dm 

 כמובן ההוריםעם הרוב הם עוזרים

Am                    Dm 

 לך זה עולה רק בשלווה ובחופש

Am                               Dm 

 אבל זה עוד נושא לשיחה בינם לבינך

Am                       Dm 

 על חשבונם ארוחה בטיילת של יפו

Am                             Dm 

 נורא מודאגים שאתה לא ילד רגילהם 

Am                                  Dm 

 וזה לא רק הדגים יש איזה משהו מסריח פה

Am                                      Dm 

 הם עוד מקווים שתהיה איזה תלמיד מצטיין

Am                              Dm 

 באוניברסיטת ייל תנחית אדם על השמש

Am                              Dm 

 העגיל בלשון הפסנתר בסלון הסמים בארון

Am                              Dm 

 לא נותנים איזה רמז

 

         Dm           Am             E       Am 

 ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר

Dm               Am        E 

 ליום חדש נפלא! מחר בבוקר נתעורר

 



 716עמוד 

 

 רמי קליינשטיין  - יום כזה 
 

 #Eb G#  Eb  G פתיחה : 

 

 G#   Eb         G#    Eb       

 יום כזה              יום כזה

G#   Eb           G#   Eb        

 יום כזה              לא עובר

 

Eb            G#    Eb    G 

 הוא מגיח משום מקום

  Cm  G       G# 

 נוחת לידך פתאום

Eb                    Bb          

 ואין מה לעשות נגדו הוא פה

G#          Eb  

 הוא יום כזה

 

Eb            G#   Eb    G 

 ערמומי והוא משומן

Cm   G     G# 

 מגיע ת'לא מוכן

Eb              Bb   

 לא ממהר להתפזר

G#             Eb  

 הוא יום כזה

 

G#              F    

 לא יודע איך נפלתי

   Bb  Bb/A  Gm  F 

 לתהום כל כך מושלם

Dm                 G 

 מחפש לצאת החוצה

C           Bb   F 

 אבל אין לי סולם

 

Eb           G#    Eb    G 

 הוא ישר מחפש לעוט

  Cm  G       G# 

 שלא תהיה טעות

Eb                  Bb     

 לך רע על הנשמה עושה

G#           Eb  

 הוא יום כזה

 

Eb       G#   Eb    G 

 משתלח בכל מחיר

      Cm     G      G# 

 אף פעם הוא לא משאיר

Eb                   Bb          

 פצועים בשדה לא אין לו לב

G#          Eb  

 הוא יום כזה

 

G#                F    

 זהו יום שאין בו שמש

   Bb  Bb/A  Gm  F 

 זהו יום שמעונן

Dm               G 

 זהו יום שבו אמרת לי

C         Bb      F 

 את הולכת מכאן

 

 F     Bb   F Aמעבר:  

Dm          A     Bb 

F             C     Bb G 

 

G#                 F    

 זהו יום שאין בו שמש

   Bb  Bb/A  Gm  F 

 זהו יום שמעונן

Dm              G 

 זהו יום שבו אמרת לי

C          Bb      F 

 את הולכת מכאן

 

Eb          G#    Eb    G 

 לעשרים וארבע שעות

    Cm  G    G# 

 נותר לך לחכות

Eb            Bb    

 אולי ייגמר ויתפזר

G#    Eb  

 יום כזה

Eb          Bb       

 אולי יגמר ונשתחרר

G#     Eb  

 מיום כזה



 717עמוד 

 

 מתי כספי  -יום מסה  
 

Am7  D7         G   Em 

 בבגוד באדם דרכו

Am7    D7           G   Em 

 מארבע רוחות העולם

Am7     D7           G    Em 

 כוהו שוללירגליו יול

Am7   D7       G    Bm 

 אל מחוז אין בו חפץ

 

Am                    Em  Bm 

 מערה יער אטום

Am                    Em  Bm 

 שחללו בלוי

Am            Eb7+5  G#m 

 שעיגולו חתום

F#m7     B7 E  E7 

 קלוי     ו  ר  פ  ע  ש

 

Am7    D7      G     Em 

 שאין בו אבן על אבן

Am7     D7        G    Em 

 שאין בו ענף לקושש

Am7     D7        G 

 יםישאין בו פחמי כיר

        Em 

 אין בו לחם

   Bm 

 אין אש

    F#m 

 אין מים

Em 

 שבו יש

Bm      E7-5  Dmaj7 

 מלוא חופנים

    A 

 רק אפר

 

     

 
 

     



 718עמוד 

 

 אביב גפן  -יום עובר  
 

 Em  Em/D  G  Dsus4  Dפתיחה : 

           Am      C     G  Dsus4  D 

 

           Em Em/D   G    Dsus4  D 

 יום עובר              יום עובר    

Am  C           G      Dsus4   D 

 ואני רק מבקש להישאר    

                Em Em/D   G    Dsus4  D 

 כשיום עובר,             יום עובר    

Bm             D    Dsus4 

 צריך להיזהר    

 

C           D 

 עוד יום עבר

     G                G/B       Fmaj7 

 פתאום נראה כל כך רחוק מחר

          Cmaj7     C 

 אני לא נשבר

C           D 

 עוד יום עבר

  G            G/B          Fmaj7 

 מזל שאת איתי אני לא לבד

            Cmaj7     C 

 אנו ביחד אחד

          G    Gsus4   G 

 ביחד אחד

 

           Em Em/D   G    Dsus4  D 

 כי יום עובר             יום עובר

 

Am  C           G      Dsus4   D 

 רק שהשמש תחמם ותסנוור

                Em Em/D   G    Dsus4  D 

 כשיום עובר,             יום עובר    

Bm             D    Dsus4 

 מתי זה ייגמר?     

 

C           D 

 עוד יום עבר

     G                G/B       Fmaj7 

 אנחנו לא קולטים מה שקרה

        Cmaj7     C 

 כמה שרע

C           D 

 עוד יום עבר

  G            G/B          Fmaj7 

 נשארנו בחיים עד למחר   

            Cmaj7     C 

 אך כמה אפשר?

       Esus4     E 

 כמה אפשר?

 רק עוד יום עבר

 

 #Dmaj7  Dmaj7    G   G  F#m  F#m      F#  Fמעבר : 

              Ebm  Ebm     Eb  Eb       C       C  Am   Am 

 

C           D 

 עוד יום עבר

     G                G/B       Fmaj7 

 פתאום נראה כל כך רחוק מחר

          Cmaj7     C 

 נשבראני לא 

               G    Gsus4   G 

 אני לא נשבר

                Em Em/D   G    Dsus4  D 

 כשיום עובר             יום עובר    

 

Am  C  G 

 

       
 

       
 

  



 719עמוד 

 

 בנזין  - יום שישי 
 מילים: יעקב גלעד   לחן: יהודה פוליקר

 

F  G  C/E  Am/C 

F  G  C  C4-C 

 

              C  C4-C            G  G4-G 

  מאוחר כרגיל       ,השבוע מתחיל

                G  G4-G                   C  C4-C 

  אין לי חשק לכלום ,       אין לי כח לקום

                  C  C4-C               G  G4-G 

  יום שני עצבני ,      יום ראשון דכאון

                      G  G4-G            C  C4-C 

  רביעי מיותר ,       גמריום שלישי לא נ

            Bb  A                 G#  G 

 מצב רוח חופשי    ,וביום חמישי

                    C   C-D-Eb 

 זה כבר סוף השבוע

                 C C4-C 

  ומחר יום שישי

 

                    F    G               C/E  Am/C 

  יש בעיר מסיבה , יום שישי את יודעת

                Dm   7G               C   C7 

  עד הבוקר הבא  ,  נשארים כל הלילה

                    F    G            C/E  Am/C 

  והיום במיוחד,  יום שישי את יודעת

                 Dm   7G               C   Bb 

  הוא שלנו לבד,    אם תרצי כל הלילה

 

F  G  C  C4-C 

 

               C  C4-C               G  G4-G 

  מתכנן מתכונן         ,אז אני מטלפן

             G  G4-G                 C  C4-C 

  מתבונן במראה ,         מתקלח שעה

            C  C4-C                 G  G4-G 

  ומרים משקולות ,       מחטא יבלות

                G  G4-G              C  C4-C 

  ומותח קפיצים ,       משחרר כיווצים

                 Bb  A                    G#  G 

  לא אכפת שום דבר    ,כשהראש מסודר

                      C   C-D-Eb 

  יום שישי כבר מגיע

             C C4-C 

  השבוע נגמר

 

 

 

 

 

 

 

                    F    G               C/E  Am/C 

  יש בעיר מסיבה , יום שישי את יודעת

                Dm   7G               C   C7 

  עד הבוקר הבא  ,  נשארים כל הלילה

                    F    G            C/E  Am/C 

  והיום במיוחד,  יום שישי את יודעת

                 Dm   7G               C   Bb 

  הוא שלנו לבד,    אם תרצי כל הלילה

 

F  G  C  C4-C 

 

                   C  C4-C             G  G4-G 

  זז לאטוהזמן         ,כשעובר יום שבת

                G  G4-G                C  C4-C 

  עוד שבוע חדש          אני שוב מיובש,

               C  C4-C                  G  G4-G 

  חדשות, עיתונים        בעיות, עניינים, 

             G  G4-G                 C  C4-C 

  אמיתיעמום ש           והכל שגרתי,

                   Bb  A                G#  G 

  מעביר את הזמן   אז עכשיו אני כאן, 

                   C   C-D-Eb              C C4-C 

  לא יודע לאן              אין לי דרך לברוח,

 

                    F    G               C/E  Am/C 

  יש בעיר מסיבה , יום שישי את יודעת

                Dm   7G               C   C7 

  עד הבוקר הבא  ,  נשארים כל הלילה

                    F    G            C/E  Am/C 

  והיום במיוחד,  יום שישי את יודעת

                 Dm   7G               C   Bb 

  הוא שלנו לבד,    אם תרצי כל הלילה

 

     F       G     C/E    Am/C 

 או-או   אה-או אה-או אה-אה

Dm    G7    C  ][ 

 אהההההההההה    )אחת, שתיים שלוש ו...(  

 

C  G  G  C 

C  F   G  C 

 

      

 



 720עמוד 

 

 הדורבנים  -  יום שישי בשש
 מילים ולחן : איתי גלוסקא

 

 #Bm  F#  Bm  F#  Bm  F#  Bm  Fפתיחה : 

            Bm  F#  Bm  F#  Bm  F#  Bm  F# 

 

Em  F#            G   A       Bm 

 ערב יום שישי בשש אני מתרגש  

  Dm  Am   E          Am 

 אני לא חושש  הלילה שלי 

     E    F#Ø    Eb 

 לי      אך מה מחכה

Cm  F7    D    Gm     A    Bb 

 הדיון בשעת חצות יש המלצות     

Gm   A            Bb     C     Dm 

 ולבי מלא תקווה אמצא אהבה       

Em    F#         Bm  A   F#   Em   F#    Bm 

 זה משחק מכור הלילה ארור לבסוף נפל הפור       

 

 #Bm  F#   Bm  Fמעבר : 

 

Em   F#            G   A     Bm 

 הכניסה אל הכבשן גופי מעושן    

Dm  Am       E      Am 

 ובי מתעלל לא עוד דציבל

E    F#Ø  Eb 

 אז   אני מקלל 

Cm  F7    D   Gm   A    Bb 

 והתנועות   בין אברי הבחורות  

Gm   A            Bb      C       Dm 

 האני חש פתאום ברע אך אין לי בריר  

Em  F#      Bm  A   F#   Em   F#      Bm 

 צפיפות ובא לי למותמגבים   חום זיעה ואלימות 

 

 #Bm  F#   Bm  Fמעבר : 

 

Em  F#          G   A       Bm 

 ערב יום שישי בשש אני מתרגש

Cm  F7     D   Gm   A    Bb 

 ניגון חסר מצפון    שוב חוזר לו ה

Gm   A            Bb 

 אני חש פתאום ברע   

C             Dm   Gm             Dm 

 אההה אין לי ברירה אך אין לי ברירה

 

 

  



 721עמוד 

 

 אביב גפן ואריק איינשטיין  -  יומן מסע
 

 Cm  Bb  G#  Bb  Fm   Bb  Cmפתיחה : 

 

Cm         Bb   C#   G# 

 אינספור שבילים ויציאה

Fm    Ddim    G#  Bb 

 רושם בתוך יומן מסע

Cm   Bb   C#   G# 

 להתערבב ולא להיבלע

Fm    Ddim    G#  Bb 

 יומן מסערושם בתוך 

 

Eb F         Bb            Eb 

 היה ומישהו בא אל תסתובבו

Eb    F               Bb 

 כי זה תמיד יכול להיות

         Gm          Dm 

 זה שידליק לך את הלב

C#           Cm     Bb   G# 

 יפרוק את הכאב בשלווה

 

 Cm  Bb  G#  Bb  Fm   Bb  Cmמעבר : 

 

Cm  Bb  C#   G# 

 מגע הרוך גובר על המכה

Fm    Ddim    G#  Bb 

 רושם בתוך יומן מסע

Cm     Bb    C#      G# 

 כולנו עשויים אבק של אהבה

Fm    Ddim    G#  Bb 

 רושם בתוך יומן מסע

 

Eb F         Bb            Eb 

 מביטים למעלה ונושאים תפילות

Eb    F             Bb 

 כשבינתיים שוכחים

       Gm      Dm 

 שהמשמעות לחיות

C#                     Cm     Bb   G# 

 היא לשאול את השאלות ולענות

 

 Cm  Bb  C#   G#  Fm    D°7    G#  Bbסולו  : 

          Cm  Bb  C#   G#  Fm    D°7    G#  Bb 

 

Eb F         Bb            Eb 

 היה ומישהו בא אל תסתובבו

Eb    F               Bb 

 כי זה תמיד יכול להיות

         Gm          Dm 

 זה שידליק לך את הלב

C#           Cm     Bb   G# 

 יפרוק את הכאב בשלווה

 

 Cm  Bb  G#  Bb  Fm   Bb  Cmסיום : 

 

     

 
 

   



 722עמוד 

 

 6התקווה   -יונה לבנה  
 מילים ולחן: עומרי גליקמן

 

C#m        B              B       A 

 יונה לבנה השליכה עלה של זית

C#m     B     B        A 

 על אדמת ציון או על אדמת פלשתין

C#m               B        B       A 

 של מי האדמה עליה אני עומד

C#m     B        B        A 

 לקולות המלחמה אני ממשיך להאזין

 

C#m                  B 

 לנו קרקעבחרתם 

A            B 

 דורות של שורשים

C#m          B 

 במאבק אחד נצחי

A         B 

 שגובה מחירים

C#m       B          A    B 

 עכשיו אני עומד ליד שער סמלי

C#m    B         A            B 

 על פסגת גבעה שמשקיפה על מצב נוכחי

 

 C#mמעבר: 

 

C#m    A       C#m       C#m         A 

 עם                                  אחד

A           C#m    A 

 שני עמים שורדים

C#m   A    B 

 כולם מבינים -צד אחד רק

 

C#m   B              B       A 

 יונה לבנה השליכה עלה של זית

C#m     B     B        A 

 על אדמת ציון או על אדמת פלשתין

C#m               B        B       A 

 של מי האדמה עליה אני עומד?

C#m     B        B        A 

 לקולות המלחמה אני ממשיך להאזין

 

C#m              B 

 מפעילים ילדים מאחורי הקלעים

A                     B 

 מפעילים ילדים גם בין הקליעים

C#m            B 

 מפעילים אותנו למטרת הגנה

A                B 

 אך שוכחים להחזיר את העלה ליונה

C#m 

 בין מפלגות ימין ושמאל

B 

 אזרח הופך נשלט

A                        B 

 כל כך הרבה דרכים ולא מוצאים את האחת

C#m               B 

 כולנו מחפשים רק לאן להשתייך

A                              B 

 ה שמתלכלך?בינתיים מי כאן מנקה את מ

C#m                   B 

 ככדור הסיבוכים שמתגלגל בלי לעצור

A                              B 

 תקופה שקטה היא מתח עד הבום הבא בתור

C#m                    B 

 כולנו מחפשים רק להראות הבנה

A                  B         C#m 

 מה עם העלה שנלקח מן היונה

 

C#m  B              B       A 

 יונה לבנה השליכה עלה של זית

C#m     B     B        A 

 על אדמת ציון או על אדמת פלשתין

C#m               B        B       A 

 של מי האדמה עליה אני עומד

C#m     B        B        A 

 לקולות המלחמה אני ממשיך להאזין



 723עמוד 

 

 לוי אושיק  -יונתן סע הביתה  
 

 A  Dm  A  Dmפתיחה : 

 

  F                      C  Cm 

 עיר גדולה בלי חיילים ואי אפשר לישון

     F                     C         Cm 

 יום ראשון פעמונים מצלצלים בבוקר

Gm                       F     G# 

 ירח קר על מגדלים וחורף אמיתי

Gm                           F           G#            F 

 ביתי אני מרגיש פשוט נפלא, אבל זה לא

 

A            Dm 

 יונתן סע הביתה

A                  Dm 

 קח רכבת, קח אוירון

Eb         Cm    Gm 

 אוירוןד ליל קח מתנה קטנה

A            Dm 

 יונתן לך לישון

 

 A  Dmמעבר : 

 

  F                     C  Cm 

 בחוץ מייקל בא ושם תקליט ברק נדלק

  F                  C   Cm 

 ושלום מדבר אנגלית כמו שבקיבוץ

Gm                               F     G# 

 שגדלה והוא הראה לי את העיר ומאיה

Gm                         F           G#       F 

 בריאים אבל השמש כאן חולההאנשים 

 

A            Dm 

 יונתן סע הביתה

A                  Dm 

 קח רכבת, קח אוירון

Eb         Cm    Gm 

 אוירוןד ליל קח מתנה קטנה

A            Dm 

 יונתן לך לישון

 

 A  Dmמעבר : 

 

  F                         C  Cm 

 למקום גדול לשתות אתם יודעים הלכנו

  F                       C  Cm 

 ומנגנים שם רוקנרול בכל מיני צבעים

Gm                           F            G# 

 לכאן מוקדם האור כבר לא עליז החורף בא

Gm                           F         G#       F 

 אולי ניסע לאמסטרדם לרומא או פאריס

 

A            Dm 

 סע הביתה יונתן

A                 Dm 

 קח רכבת קח אוירון

Eb         Cm    Gm 

 קח מתנה קטנה לילד

F#               C# 

 קח תרמיל קח מקל

A            Dm 

 לארץ ישראל וסע

 A            Dm 

 סע לארץ ישראל

A            Dm 

 יונתן סע הביתה

 

     
 

     



 724עמוד 

 

 איה כורם  -יונתן שפירא  
 

D                               E 

 בת עשרים וארבע מטר ושישים וקצת

C                       G 

 עיניים ירוקות ושיער שחור כמעט

D                     C 

 מחפשת תאחד ומחכה להתרגש

   G                        D 

 דרוש חתן שמלה כבר יש

 

D                            E 

 בת עשרים וארבע מעוניינת בחבר

C                            G 

 גבוה ומבין עד גיל שלושים אולי יותר

D                                    C 

 והוא יכול להיות טייס והוא יכול להיות נווט

    G                 D 

 לא משנה לי לא אכפת

 

C 

 היא תמיד אמרה לי ואמא

G 

 כל גברים אותו דבר

C 

 אם אחד ילך היום

G 

 אחד אחר יבוא מחר

C                            D 

 אבל אמא לא הכירה את יונתן שפירא

 

D                                      E 

 זה יכול להיות דיסקרטי ואם להיות רגע קונקרטיים

C                            G 

 אם באופן תיאורטי כבר יש לו חברה

D                            C 

 ואפשר להיפגש אצלי לדון על הפרטים

   G                                    D 

 לקשר אמיתי רווקה עם ראש פתוח

 

C 

 ואמא היא תמיד אמרה לי

G 

 כל גברים אותו דבר

C 

 אם אחד ילך היום

G 

 אחד אחר יבוא מחר

C                            D 

 אבל אמא לא הכירה את יונתן שפירא

 

G              

 יושבים ביחד על החול

Bm      

 בקבוק של בירה ים כחול

G                          Bm 

 זה רק אני והשחפים ויונתן שפירא

C                            G 

 הלב שלי דופק חזק מתחת לבגדים

C 

 שפירא יונתן

C 

 יונתן שפירא תעשה לי ילדים

 

 Dמעבר : 

 

C   

 אמא היא תמיד אמרה ליכי 

G 

 כל גברים אותו דבר

C 

 אם אחד ילך היום

G 

 אחד אחר יבוא מחר

C                            D 

 אבל אמא לא הכירה את יונתן שפירא

C 

 ואמא היא תמיד אמרה לי

G 

 כל גברים אותו דבר

C 

 אם אחד ילך היום

G 

 אחד אחר יבוא מחר

C                            D 

 אבל אמא לא הכירה את יונתן שפירא



 725עמוד 

 

 אהוד בנאי  -יוצא לאור  
 

 #Bbm  Fm  Gפתיחה : 

            Bbm  Fm  G# 

            Bbm  Fm  G# 

            Bbm  Fm  G# 

 

Fm                Bbm 

 השביל הזה מתחיל כאן

Bbm G#       F# 

 בין סניף בנק למעין

Fm     Bbm  

 לא סלול, לא תמיד מסומן

Bbm          G#   F# 

 השביל הזה מתחיל כאן

 

Fm             Bbm 

 חוצה את העיר עולה על ההר

Bbm         G#               F# 

 ממשיך על הים ממשיך גם מחר

Fm          Bbm  

 חותך באויר, בין הבתים

Bbm     G#                   F# 

 יוצא אל האור, אל חיים חדשים

 

 Bbm         G#      C# 

 לך עליו, עלה עליו עכשיו

Bbm         G#      C# 

 לך עליו, עלה עליו עכשיו

G#                 F# 

 מלאכי ציפורים מעליך

Bbm Fm    C# 

 מלווים את צעדיך

G# 

 מרחוק נדלק אור

Bbm         Fm          F# 

 אל תסטה, כדי שתוכל לחזור

 

 #Bbm  Fm  Gמעבר : 

           Bbm  Fm  G# 

 

Fm               Bbm 

 השיר הזה מתחיל כאן

Bbm   G#       F# 

 כחול על הדף הלבן

Fm                Bbm 

 לא גמור, לא תמיד מכוון

Bbm       G#    F# 

 השיר הזה מתחיל כאן

 

Fm             Bbm 

 חוצה את העיר עולה על ההר

Bbm         G#               F# 

 ממשיך על הים ממשיך גם מחר

Fm          Bbm 

 אנשיםחותך באויר, בין 

Bbm     G#                   F# 

 יוצא אל האור, אל חיים חדשים

 

 Bbm         G#      C# 

 לך עליו, עלה עליו עכשיו

Bbm         G#      C# 

 לך עליו, עלה עליו עכשיו

G#                 F# 

 מלאכי ציפורים מעליך

Bbm Fm    C# 

 מלווים את צעדיך

G#                

 מרחוק נדלק אור

Bbm         Fm          F# 

 אל תסטה, כדי שתוכל לחזור

 

 #Bbm  Fm  Gסיום : 

         Bbm  Fm  G# 

         Bbm  Fm  G# 



 726עמוד 

 

 יהודה פוליקר  גידי גוב  -יורם  
 מילים : עלי מוהר  לחן : יהודה פוליקר

 

 Am(add9)פתיחה : 

 

D                     Em7 

 הוא נשאר בן עשרים       

G       D   G   D(4-3) 

 והזמן חלף     

Am             G   D(4-3) 

 בפניו    זמן שלא נגע     

Am         G     D(4-3) 

 בלעדיוזמן      

D                 Em7 

 הוא עבר בחולות     

G       D   G   D(4-3) 

 עד היום לא שב     

Am             G   D(4-3) 

 רק עכשיו אפשר לדבר      

Am         G 

 רגע אליו        

 

Bm     Am 

 תגיד לי אתה יורם

Bm(add9)    Am 

 מה עושים עם חבר שכמותך

       C 

 עם מותךמה עושים 

       G 

 כרון היותךיעם ז

        Em           Am(add9) 

 ועם השיכחה

 

D                     Em7 

 אז כתבת יומן         

G       D     G   D(4-3) 

 ונשאר מכתב      

Am             G   D(4-3) 

 ואתה צוחק מין הדף         

Am         G 

 על המדף        

 

Bm     Am 

 תגיד לי אתה יורם

Bm    Am 

 מה עושים עם חבר שכמותך

       C 

 שלא שם ולא פה

       G 

 שהיה ואינו

        Em           Am(add9) 

 ובכל זאת ישנו

 

D                     Em7 

 כי עם הזמן זה דעך     

G       D   G   D(4-3) 

 הכאב שכח        

Am         G     D(4-3) 

 לפעמים גם פצע ישן       

Am         G 

 שב ונפתח       

 

Bm     Am 

 תגיד לי אתה יורם

Bm(add9)    Am 

 מה עושים עם חבר שכמותך

       C 

 מה עושים עם מותך

       G 

 כרון היותךיעם ז

        Em           Am(add9) 

 עם חבר שכמותך

 

 A2  D  Amמעבר : 

 

D                   Em/F# 

 שנשאר בן עשרים    



 727עמוד 

 

 אהוד בנאי  -יושב בצד הכביש  
 

 Em  C  B7  Emפתיחה :

           Em  C  Am  B7 

           Am  C  B7  Em 

           Am  C  Em  B7 

           Am  B7  Em 

 

Em         C        B7    Em 

 יושב בצד הכביש מנגן מפוחית

 Em        C       Am      B7 

 מישהו זורק מטבע לפחית

Am      C     B7         Em 

 אפשר היום בזול לקנות אותי

Am      C       Em   B7     

 שפתי נוטפות דם על דמעתי

Am        B7    Em 

 ואיפה הם אחי ואחותי

 

 Em  C  B7  Emמעבר :

          Em  C  Am  B7 

          Am  C  B7  Em 

          Am  C  Em  B7 

          Am  B7  Em 

 

 C  B7  Emמעבר : 

           C  B7  Em 

           C  B7  Em 

           C  B7  Em 

 

Em         C        B7    Em 

 משתדל שבעיניים המבט לא יתחנן

 Em        C       Am      B7 

 כולם עוברים מהר ואיש לא מתעניין

Am      C     B7         Em 

 שקוף בלי גוף נושף בכלי

Am      C       Em   B7     

 האם מישהו בכלל שומע אותי

Am        B7    Em 

 ואיפה הם אחי ואחותי

 

 C  B7  Emמעבר : 

           C  B7  Em 

           C  B7  Em 

           C  B7  Em 

 

Em         C        B7    Em 

 מנגן מפוחיתיושב בצד הכביש 

 Em        C       Am      B7 

 מישהו זורק מטבע לפחית

Am      C     B7         Em 

 אפשר היום בזול לקנות אותי

Am      C       Em   B7     

 שפתי נוטפות דם על דמעתי

 

 C  B7  Emסיום : 



 728עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -יושב מול הנייר  
 

 Em  B  G  Em  A  Am  D פתיחה : 

             Em  Em  B  G  A  Am  D 

 

                 Em              B  G 

 יושב מול הנייר העט ביד כמו חרב

                D             Am  A 

 יושב מול הנייר רוצה לשפוך הכל

                 Em             B  G 

 יושב מול הנייר רואה אותך נופלת

                D           Am  A 

 מביט אל הנייר ולא יוצא לי קול

 

                   Em             B G 

 וי ארצי מולדתי את הולכת פייפןה

                    D         Am A 

 שברת לי את הלב לחתיכות קטנות

               Em             B  G 

 היה לנו חלום ועכשיו הוא איננו

                D         Am A 

 אני כל כך עצוב בא לי לבכות

 

                 Em              B  G 

 יושב מול הנייר מתחיל לרדת ערב

                D           Am  A 

 יושב מול הנייר בחוץ נהיה כחול

                 Em              B  G 

 יושב מול הנייר ואת שם מתמוטטת

                 D            Am  A 

 מביט אל הנייר טומן הראש בחול

 

                   Em             B G 

 וי ארצי מולדתי את הולכת פייפןה

                    D         Am A 

 שברת לי את הלב לחתיכות קטנות

               Em             B  G 

 איננוהיה לנו חלום ועכשיו הוא 

                D         Am A 

 אני כל כך עצוב בא לי לבכות

 

 Em  B  G  Em  A  Am  D   מעבר : 

             Em  Em  B  G  A  Am  D 

 

                 Em              B  G 

 יושב מול הנייר העט ביד כמו חרב

                 D         Am  A 

 לשפוך הכל יושב מול הנייר רוצה

                 Em              B  G 

 יושב מול הנייר רואה אותך נופלת

               D            Am  A 

 מביט אל הנייר ולא יוצא לי קול

 

                   Em             B G 

 וי ארצי מולדתי את הולכת פייפןה

                    D         Am A 

 את הלב לחתיכות קטנות שברת לי

               Em             B  G 

 היה לנו חלום ועכשיו הוא איננו

                D         Am A 

 אני כל כך עצוב בא לי לבכות

 

 Em  B  G  Em  A  Am  D מעבר : 

 

                  Em             B  G 

 היה לנו חלום ועכשיו הוא איננוכן 

                D         Am A 

 בא לי לבכות אני כל כך עצוב בא לי לבכות

   Em          B      G 

 הו י א ר צ י   מ ו ל ד ת י 

   D            Am      A 

 א ת   ה ו ל כ ת   פ י י פ ן....

 

     

 



 729עמוד 

 

 איינשטייןאריק   -יושב על הגדר  
 

Am               E 

 רגל פה רגל שםיושב על הגדר 

Gm               D 

 יושב על הגדר בסדר עם כולם

Dm             C 

 דופק חיוכים לכל הכיוונים

F                           Esus4    E 

 ותמיד תמיד נמצא בעניינים

 

Am               E 

 יושב על הגדר רגל פה רגל שם

Gm               D 

 העולםיושב על הגדר משקיף על 

Dm             C 

 דופק חיוכים לכל הכיוונים

F                           Esus4    E 

 ותמיד תמיד נמצא בעניינים

 

Am               E 

 יושב על הגדר רגל פה רגל שם

Gm               D 

 יושב על הגדר לוקח את הזמן

Dm             C 

 דופק חיוכים לכל הכיוונים

F                           Esus4    E 

 ותמיד תמיד נמצא בעניינים

 

F                  Am 

 יושב חושב על הגדר

F                  Am 

 מביט לפה, מציץ לשם

G                   D 

 קורא עיתון שומע חדשות בזמן

Bm                       E 

 עוטף את עצמו במסך עשן

 

      
 

    



 730עמוד 

 

 טיפקס  -יושבים בבית קפה  
 

Cm 

 יושבים בבית קפה

              Fm 

 ומרגישים בתוך בועה

Bb               Bb 

 מה לא עשינו איפה טעינו

G 

 נשתנה מה

 

Cm 

 יושבים בבית קפה

               Fm 

 אני מזמין עוגת גבינה

Bb               Bb 

 טעינו מה לא עשינו איפה

     G 

 הלכה המדינה

 

               G# 

 ואת בתוך הג'יפ שלך

Bb                 Cm 

 את שומעת סטריאו    

        Fm    G#     G 

 בשחור ולבן ומונו בחוץ

               G# 

 ואת בתוך הג'יפ שלך

Bb                 Cm 

 את לא פותחת רדיו    

      Fm     G#           G 

 הזמן שחבל לך עלאת רואה 

 

Cm 

 יושבים בבית קפה

                Fm 

 ומדברים על המצב

Bb               Bb 

 טעינו מה לא עשינו איפה

   G 

 ולמה עכשיו

 

Cm 

 יושבים בבית קפה

               Fm 

 ומרגישים כמו בחו"ל

Bb               Bb 

 עשינו איפה טעינו מה לא

   G 

 תיכף מבול

 

               G# 

 ואת בתוך הג'יפ שלך

Bb                 Cm 

 את שומעת סטריאו    

        Fm    G#     G 

 בשחור ולבן ומונו בחוץ

               G# 

 ואת בתוך הג'יפ שלך

Bb                 Cm 

 את לא פותחת רדיו    

      Fm        G#         G 

 הזמן את רואה שחבל לך על

 

 #C#m  F#m  B  Gמעבר :   

            C#m  F#m  B  G# 

 

                  A 

 הטריפ שלך ואת בתוך

B                C#m 

 את קוראת לי רומיאו   

       F#m      A        G# 

 אצל סגרירי ובחוץ יש שרב

                 A 

 שלך ואת בתוך הג'יפ

B                 C#m 

 לא שומעת רדיו את    

        F#m          A      G# 

 את לא יודעת כמה רע לי עכשיו

 

      
 

   



 731עמוד 

 

 לולה  -יותר קרובה הלילה  
 

 #B C# F# Gפתיחה 

 

B                             C# 

 החורף כבר מוכן להעמיד אותנו במבחן   

        F#                      G# 

 עלינו רוח להקפיא לנו את הישבןלעשות    

B                  F#/C# 

 בבית נחכה שהשמש כבר תצא   

         F#                        G# 

 זה בטוח היא זורחת אבל משהו מכסה   

 

   B                 C#             D#m 

 חורף בא את יותר קרובה הלילה   

                      G# 

 את כבר לא הולכת כי אין סיבה   

   B                 C#            F#      C# 

 חורף בא את יותר קרובה הלילה   

 

B                          C# 

 מתחת לשמיכה מדברים על משפחה   

          F#                        G# 

 בכוס תה לימון חיוור את טובלת עוגייה   

   B           F#/C# 

 כמה את יפה הקשיבי לסופה   

     F#               G# 

 הרוח לך שורק בואי נתחבק   

 

   B                 C#             D#m 

 חורף בא את יותר קרובה הלילה   

                      G# 

 את כבר לא הולכת כי אין סיבה   

   B                 C#            F#      C# 

 חורף בא את יותר קרובה הלילה   

 

        B                 F#/C# 

 מנהלים שיחה מתחת לשמיכה   

     F#                       G# 

 והגשם משתולל איזה כלב מיילל   

 G#        D#m 

 כמה את יפה   

G#          D#m 

 הקשיבי לסופה   

G#           D#m 

 שורקהרוח לך    

G#         D#sus4   D# 

 בואי נתחבקאז    

 

   C#                D#           Fm 

 חורף בא את יותר קרובה הלילה   

                      A# 

 את כבר לא הולכת כי אין סיבה   

   C#                D#           G#   A#  C#  G# 

 חורף בא את יותר קרובה הלילה   

   C#                D#           Fm 

 חורף בא את יותר קרובה הלילה   

                A#               C#   D# 

 את לא הולכת כי אין סיבהו   

     G# 

 הלילה   



 732עמוד 

 

 אביב גפן  -יותר מדי  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 G  D  Cadd9  G  D  Cadd9פתיחה : 

 

G   D      Cadd9 

 הוא אהב אותךאיך      

G    D   Cadd9 

 את היית בשבילו הכל

G    D   Cadd9 

 איך הוא אהב אותך

      Am          C 

 אולי יותר מדי

 

G     D        Cadd9 

 ניתק קשר עם חברים

G      D    Cadd9 

 שום דבר לא עניין אותו

G   D  Cadd9 

 העדיף להיות איתך

      Am          C 

 אולי יותר מדי

 

E5  A5  G5      E5  5A  G5      E5  A5  G5 

 אולי יותר מדי    אולי יותר מדי            

 

G   D      Cadd9 

 איך הוא אהב אותך    

G     D    Cadd9 

 בכפר שנה     גר איתך

G   D     Cadd9 

 איך הוא אהב אותך    

      Am          C 

 אולי יותר מדי

 

G   D      Cadd9 

 איך הוא אהב אותך     

G     D          Cadd9 

 הוא חלם כבר על משפחה

G   D     Cadd9 

 את הכרת מישהו נחמד

      Am          C 

 אולי יותר מדי

 

E5  A5  G5      E5  5A  G5      E5  A5  G5 

 אולי יותר מדי    אולי יותר מדי            

 

 מעבר:

E5  A5  G5  E5  A5  G5  E5  A5  G5 

E5  A5  G5  E5  A5  G5  E5  A5  G5 

E5  A5  G5  E5  A5  G5  E5  A5  G5 

 

E5  A5  G5      E5  5A  G5      E5  A5  G5 

 אולי יותר מדי    אולי יותר מדי            

 

G    D   Cadd9 

 אהב אותך    איך הוא

G    D   Cadd9 

 אהב אותך    איך הוא

G    D   Cadd9          G 

 אהב אותך    איך הוא

 



 733עמוד 

 

 מופע הארנבות של דוקטור קספר  -יותר מדי  
e--------------------------------------------- 

b--------------------------------------------- 

g-------------h------------------------------- 

d-----2-2--1--2--1---------------------------- 

a----------------------4--------h----h-------- 

e------------------------4-4-4--5-4--5-------- 

 

E     D        F#    A     E     A      E 

 אוווו אוווו אוווו אוווו נננננה ננננננה ננה

 

E                   A 

 רוצה להגיד לה לא לא אני לא

E                 A 

 כל מה שאני חושב

F#                      D            E 

 היא תרביץ לי היא תבעט וזה כואב

E                    A 

 אולי אשכב על הגב אולי לא

E            A 

 איך הזמן עובר

F#               D              E     C#m 

 היא תלך למצוא אחרהיא תבין 

 

       G#         A            E        C#m 

 אני  לא עצוב שהיא הלכה מכאן

E         A         G#     

 אני לא עצוב אני משועמם

      C#m  G#         A         E 

 יותר מדי           יותר מדי איי איי

      C#m  G#         A         E 

 יותר מדי איי איי        יותר מדי   

      C#m  G#         A 

 יותר מדי           יותר מדי

 

 F#  G#  F#  E  F#  G#  F#  Aמעבר : 

 

E                   A 

 אני לא רוצה להגיד לה לא לא

E         A 

 אני לא אוהב

F#               D              E     C#m 

 כואבהיא תבעט היא תרביץ וזה 

E                   A 

 אולי אפול על הראש אולי לא

E          A 

 אני לא חוזר

F#               D              E     C#m 

 היא תבין היא תלך למצוא אחר

 

       G#         A            E        C#m 

 אני  לא עצוב שהיא הלכה מכאן

E         A         G#     

 עצוב אני משועמםאני לא 

      C#m  G#         A         E 

 יותר מדי           יותר מדי איי איי

      C#m  G#         A         E 

 יותר מדי           יותר מדי איי איי

      C#m  G#         A 

 יותר מדי           יותר מדי

 

 F#  G#  F#  E  F#  G#  F#  Aמעבר : 

 

A     E     A      E 

 אוווו אוווו אוווו אוווו

E             D          F#       

 אני פוחד אני חושב שאני אוהב

      C#m  G#         A         E 

 יותר מדי           יותר מדי איי איי

      C#m  G#         A         E 

 יותר מדי           יותר מדי איי איי

      C#m  G#         A         E 

 יותר מדי           יותר מדי



 734עמוד 

 

 החלונות הגבוהים  -יחזקאל  
 

Em 

 אנו בעד הנביא יחזקאל

F 

 נלך אחריו עם תרמיל ומקל

Em 

 אל כל מקום שאותנו יביא

D 

 הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא

 

G              C 

 אל אל אל יחזקאל

G              B7 

 אל אל אל יחזקאל

 

Em 

 איזה גבר אח איזה איש אח

F 

 שתי העיניים כאבן תרשיש

Em 

 עם מלאכים הוא אכל ושתה

D 

 הוא ואלוקים כמו אני ואתה

 

G              C 

 אל אל אל יחזקאל

G              B7 

 אל אל אל יחזקאל

 

Em 

 איך הוא דיבר על מיני תועבות

F 

 איך הוא הרביץ נאומים ברחובות

Em 

 יםאיזה מילים ואיזה ביטוי

D 

 אך העם צחק לו ורץ לבילויים

 

G              C 

 אל אל אל יחזקאל

G              B7 

 אל אל אל יחזקאל

 

Em 

 הוא אז חלם שהוא טס על גלגל

F 

 בין עננים בוערים כחשמל

Em 

 שני מלאכים הוא חיבק וליטף

D 

 הנביא יחזקאל ידע איך לכייף

 

G              C 

 אל אל אל יחזקאל

G              B7 

 אל אל אל יחזקאל

 

Em 

 לילה אחד כשעיניו עצומות

F 

 בא אל בקעה מלאה עצמות

Em 

 עצם אל עצם חיבר ועשה

D 

 אלף חתיכות אז הלכו אחריו

 

G              C 

 אל אל אל יחזקאל

G              B7 

 אל אל אל יחזקאל

 

Em 

 אנו וה... הנביא יחזקאל

F 

 נלך אחריו עם תרמיל ומקל

Em 

 אל כל מקום שאותנו יביא

D 

 הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא

 

G              C 

 אל אל אל יחזקאל

G              B7 

 אל אל אל יחזקאל

 

      



 735עמוד 

 

 צליל מכוון, אריק איינשטיין  -יכול להיות שזה נגמר  
 לחן: שם טוב לוי   מילים: יהונתן גפן

 

 A6  A6  Em7  Em7פתיחה : 

             G    G  Dm7  Dm7 

            A6  A6  Em7  Em7 

             G    G     D        G 

             A    A     D        G 

             A   A 

 

D                       Em    A7        D 

 אומרים שהיה פה שמח     לפני    שנולדתי

D                       Em   A7       Bm    Bm7 

 והכל היה פשוט   נפלא     עד  שהגעתי

Em                              G      D 

 שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור

F#m                     F#m7          G 

 על שפת הכינרת טרומפלדור היה גיבור

 

      G7                                 C+7 

 יב הקטנה חולות אדומים ביאליק אחדאב-תל

A7                    E7             A               C#7 

 שני עצי שקמים אנשים יפים מלאים חלומות

F#m      A7/E           EbØ 

 ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות

B         F#m    F+         A 

 כי לנו  לנו לנו ארץ  זו         

 

A(4-3)    F               C             C#° 

 כאן איפה שאתה רואה ת'דשא              

 Dm     BØ     E7       Am        C7 

 היו פעם רק יתושים וביצות 

     F                      C/E      C#° 

 אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר

F6               E7 

 אבל כשבאנו לראות לא מצאנו

Am            BØ          E7 

 שום דבר 

Am     Am/G          F+7     F7 

 יכול      להיות     שזה נגמר

Am   Am/G         F+7 

 יכול    להיות     שזה נגמר

 

 A6  A6  Em7  Em7מעבר : 

           G    G  Dm7  Dm7 

          A6  A6  Em7  Em7 

           G    G     D        G 

           A    A     D        G 

           A   A 

 

D                       Em     A7        D 

 אומרים שהיה פה שמח     לפני    שנולדתי

D                       Em     A7        Bm    Bm7 

 והכל היה פשוט   נפלא       עד   שהגעתי

Em                              G     D 

 פלמ"ח פינג'אן קפה שחור וכוכבים

F#m           F#m7          G 

 אנגלים מחתרת וילקוט הכזבים

 

      G7                                 C+7 

 שפם ובלורית כאפיה על צוואר ירון זהבי

A7                    E7             A              C#7 

 אלתרמן תמר בחורות יפות מכנסיים קצרים

F#m      A7/E               EbØ 

 היה להם בשביל מה לקום בבוקר

B         F#m    F+         A 

 כי לנו  לנו לנו ארץ  זו         

 

A(4-3)    F               C             C#° 

 כאן איפה שאתה רואה ת'דשא              

 Dm     BØ     E7       Am        C7 

 היו פעם רק יתושים וביצות 

     F                      C/E      C#° 

 אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר

F6               E7 

 אבל כשבאנו לראות לא מצאנו

Am         BØ         E7 

 שום דבר 

Am     Am/G          F+7     F7 

 שזה נגמר     יכול      להיות

Am   Am/G         F+7 

 יכול    להיות     שזה נגמר.



 736עמוד 

 

 ריקי גל, מתי כספי  -  ילד אסור ילד מותר
 מילים : יעקב גלעד   לחן : מתי כספי

 

 Am(8-+7)  Am(7-6)  Am  BØ  Amפתיחה : 

                     D           D4/2    Dm    D 

 

Am(8-+7)  

 ילד בא אל העולם                 

Am(7-6) 

 אבא קם ונעלם                 

Am   BØ  Am 

 אמא פה ואמא שם              

D   D4/2   Dm   D 

 

Am(8-+7)  

 הוא ניסה להתאבד               

Am(7-6) 

 מה כבר יש לו לפחד             

Am   BØ  Am 

 כאן ברחוב הכי בודד              

D   D4/2   Dm   D7 

 

G    Dm          C           Em 

 אל תשכח ילד אסור ילד מותר   

G      Dm          C    Em 

 ילד שבור ילד מוזר    

Eb+7      Bb     Dm6      A    Amaj9/Ab 

 ילד מלאך ילד יקר לך ישר       

F#m7    F7   F6 

 ילד אסור ילד מותר      

 

Am(8-+7)  

 זמן גוסס שעות מתות               

Am(7-6) 

 בין חומות מתמוטטות              

Am   BØ  Am 

 הוא חובש את השריטות                 

D   D4/2   Dm   D 

 

Am(8-+7) 

 ריח שתן רוח ים                

Am(7-6) 

 בר נטוש ומיותם              

Am   BØ  Am 

 חםכאן בחוץ הבית           

D   D4/2   Dm   D7 

 

G    Dm          C           Em 

 אל תשכח ילד אסור ילד מותר   

G      Dm          C    Em 

 ילד שבור ילד מוזר    

Eb+7      Bb     Dm6      A    Amaj9/Ab 

 ילד מלאך ילד יקר לך ישר       

F#m7    F7   F6 

 ילד אסור ילד מותר      

 

Am(8-+7)  

 בן חורג לאלוהים               

Am(7-6) 

 פרח בר של החיים             

Am   BØ  Am 

 לא נראה ואין רואים              

D   D4/2   Dm   D 

 

Am(8-+7)  

 מתקפל בתוך בועה             

Am(7-6) 

 ונרגע לפי שעה              

Am   BØ  Am 

 כאן בעיר הכי רעה              

 

G    Dm          C           Em 

 אל תשכח ילד אסור ילד מותר   

G      Dm          C    Em 

 ילד שבור ילד מוזר    

Eb+7      Bb     Dm6      A    Amaj9/Ab 

 ילד מלאך ילד יקר לך ישר       

F#m7    F7   F6 

 ילד אסור ילד מותר      



 737עמוד 

 

 אריק סיני  -ילד ירוק  
 

F                  Bb 

 על שפת נחל בערב

         C          F 

 שמה איש לא יפריע

F               Bb 

 שם הרוח נושבת

    C       F 

 תלטף ותרגיע

F                  Bb 

 שם אכתוב לך במים

          C           F 

 שיר שאיש לא יטביע

 

F                Bb        C    F 

 אני ילד ירוקאה אה אה אה  אה

F                Bb        C    F 

 אני ילד ירוקאה אה אה אה  אה

 

F                Bb 

 בא עוד בוקר זורח

     C         F 

 אקליפטוס תינוק

F             Bb 

 ענפים הוא שולח

         C     F 

 אל השמש רחוק

F             Bb 

 מתעורר בי הילד

   C       F 

 צוחק לירוק

 

F                Bb        C    F 

 אני ילד ירוקאה אה אה אה  אה

F                Bb        C    F 

 אני ילד ירוקאה אה אה אה  אה

 

F               Bb 

 שם באמצע היער

  C           F 

 קרחת של דשא

F              Bb 

 ריח בושם הגשם

   C      F 

 ומתוקחדש 

F              Bb 

 בתוך בטן ערסל

       C        F 

 קאתפרקד לי עמו

 

F                Bb        C    F 

 אני ילד ירוקאה אה אה אה  אה

F                Bb        C    F 

 אני ילד ירוקאה אה אה אה  אה

 

F               Bb 

 מסתכל לתוך פרח

   C          F 

 עינייךרואה את 

F          Bb 

 הלואי שתבואי

      C       F 

 לא יכול בלעדייך

F           Bb 

 לו הייתי ציפור

       C     F 

 עף הייתי אלייך

 

F                Bb        C    F 

 אני ילד ירוקאה אה אה אה  אה

F                Bb        C    F 

 אני ילד ירוקאה אה אה אה  אה

 

   



 738עמוד 

 

 כוורת  -  ילד מזדקן
 

Em   Em/C   Em   Em/C 

 ילד מזדקן       ילד מתקלקל

Am           Bm         Am         Em 

 לומד את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל

Em   Em/C   Em   Em/C 

 מדבר לא טוב    ילד תעזוב

Am       Bm         Am         Em 

 ברחובזה מה שאומרים לו כשהוא נופל 

 

Em     Am        C      D   G 

 היום התעוררת בשתיים בצהריים

C            Am     Bm       Em 

 ראית מה השעה איזה חושך בעיניים

Em  Am    C      D   G 

 מה לעשות שאבא מתעצבן

C        Am     Bm       Em 

 אתה כבר השנה אמור להתחתן

 

Em   Em/C   Em   Em/C 

 מזדקן      ילד מתקלקלילד 

Am           Bm         Am         Em 

 לומד את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל

 

Em   Am        C      D   G 

 קמת והלכת לתל אביב הבוקר

C     Am       Bm          Em 

 ראית אנשים שעולים כל כך ביוקר

Em  Am       C   D   G 

 מה המחיר של ילד מלומד

C       Am            Bm       Em 

 שלא רוצה לחיות ומרגיש כמו אף אחד

 

Em   Em/C   Em   Em/C 

 ילד מזדקן       ילד דיפלומט

Am    Bm       Am     Em 

 מדבר הרבה בשבילנו זה מעט

Em   Em/C   Em   Em/C 

 גר לו במיטה מדליק תנור חימום

Am    Bm    Am         Em 

 כשחיים משעמוםכמה זה מוזר 

 

Em   Em/C   Em   Em/C 

 אימא יקרה       ילד מזדקן

Am      Bm         Am         Em 

 זה עצוב הרבה כשמלווים לך את הבן

Em   Em/C   Em   Em/C 

 קחי אותי בצד  דברי אתי לבד

Am       Bm     Am         Em 

 אני רוצה לבנות קוביות על המרבד

 

 אימא מסכנה

 

      
 

  



 739עמוד 

 

 ריקי גל  - ילד רע 
 לחן: קן גלובוס   מילים: אהוד מנור

 

(Gm  F)x4 

 

Gm                 Bb 

  יש לי חבר שקוראים לו בנימין  

 C           D      Gm  F 

  אבל אני קוראת לו בני

Gm                    Bb 

  אני אהיה בת עשר בעוד כמה ימים

 C           D        Gm  

  ובני קצת יותר קטן ממני

 F                   Eb      Bb 

  אנחנו נפגשים כל יום בצהריים

               Eb         D    D4 

  בחצר ליד הקן של היונים

Gm    Bb               C          Eb 

  בני מראה לי איך עומדים על הידיים  

Gm             D         Gm 

  ואני מראה לו את התחתונים

 

Bb      C               Eb              D4  D 

  אני אוהבת אותו כל כך נורא בני, בני ילד רע

Gm   Bb/F  Gm  C  

 רע ילד       בני    בני,  

        Eb            D4 D  Gm   

 ילד רע ,      אני אוהבת את בני

 

Gm                         Bb 

  בני אין לו אמא הוא אומר שהיא נסעה  

   C            D       Gm  F 

  יםילהביא לו אווירון ואופנ

Gm                      Bb 

  לי יש אמא וגם אבא גם אחים שבעה  

 C                D          Gm  

 ? מתי הם כבר יסעו ליום יומיים

 

    F                 Eb           Bb 

  לשוק הולכים איתוכשבני רעב אז 

                Eb            D    D4 

  ואם השוק מלא אז זה מצליח

   Gm            Bb       C   Eb 

  בודקים שאין שוטר והמוכר עסוק

Gm     D        Gm 

  ובני מסלק לו אבטיח 

 

 

Bb      C               Eb              D4  D 

  אני אוהבת אותו כל כך נורא ילד רעבני, בני 

Gm   Bb/F  Gm  C  

 רע ילד       בני    בני,  

        Eb            D4 D  Gm   

 ילד רע ,      אני אוהבת את בני

 

   Gm                   Bb 

  לפעמים אני ובני משחקים באבא אמא

        C         D         Gm  F 

  נותן מכותהוא צועק עלי וגם 

Gm                       Bb 

  "תשתקי כבר סימה"אחר כך הוא אומר לי 

   C           D        Gm  

  אחרי מכות באות הנשיקות

 

F                Eb           Bb               Eb        D 

  , כמו בטלוויזיה בקפהבני רוצה שנתנשק עם השיניים

  Gm            Bb          C      Eb 

  בשביל שהוא יהיה מבסוט עד השמיים

Gm               D             Gm 

  חולה והוא תמיד רופאתמיד אני 

 

Bb      C               Eb              D4  D 

  אני אוהבת אותו כל כך נורא בני, בני ילד רע

Gm   Bb/F  Gm  C  

 רע ילד       בני    בני,  

        Eb            D4 D  Gm   C   

 ילד רע ,      אני אוהבת את בני

 

C                    Eb 

  לבני יש עיניים שרואות הכל   

 F                                     F-F/E- 

  ותלתלים שחורים עד הכתפיים

     Eb 

  הוא שר שירים של אלביס

county jailGonna have a party in the  

 F                             F    Gm    Am 

 ... ים - וכל גופו רועד במכנסי

 

D        E               G                F# 

 אני אוהבת אותו כל כך נורא בני, בני ילד רע

  Bm D/A         Bm  E 

 רע    ילד        בני  בני,    

        G             F#4  F#   Bm  

 רע   ילד ,        אני אוהבת את בני

 

D  E  F#  Bm 

 

  



 740עמוד 

 

 מוקי  -ילד של אבא  
 יא כהן אהרונוב-יא :לחן: מוקי   מילים

 

Em  C  D  D 

Em  C  D  D 

 

         Em                       C 

  ם?ילד של אבא, על מה אתה חול

Bm            Am 

  ?מה בוער לך בלב 

              Em                  C 

 וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם

    D                           Am 

 אין שום דבר כואב בעיניים שרואות הכל

                      Em                 C 

 ישר לשומקום, שנים זולגות כמו מים

Bm                    Am 

 לרוץ רחוק, להיות קרוב

             Em                   C 

 יום הופך ללילה ולילה שוב ליום

D                  Am             Bm 

 להחזיק חזק ולעולם לא לעזוב

 

               Em      Bm             C          D 

 הוא עף, נשרף, מסך עשן ,כי זמן לא עוצר

        Em  Bm                   Am  D 

 תפוס ירח, שוט על ענן ,היה לאילן

                      G               D 

 לולדעת ולגעת בהכ וזה הזמן שלך לזרוח

  Bm                        Em   D 

 אל תפחד ליפול, לטרוף את העולם

C            G               D  Bm 

 ל מחכה רק לךילד שלי, הכ

              Em                D 

 חבק ולשמור אותךל ואבא כאן תמיד

D/Eb                        Em     D 

 עד סוף העולם אנ׳לא עוזב אותך   

C         Em               Am      Bm 

 ילד שלי, לך רק בדרך שלך

 

Em  C  D  D 

 

         Em                    C 

 רואה בך אותי ,ל אבאילד ש

     Bm                Am 

 את הילד שהייתי בעצמי

              Em                        C 

 מרגיש כאילו לי וכל מה שקורה לך

    D                 Am 

 ללמוד שוב מחדש מה אני ומי

 

 

 

 

         Em                     C 

 קדימה והלאה, הכל נמצא בך

Bm                     Am 

 וכל יום חדש הוא הבטחה

                  Em                    C 

  כמו שיש שמחה בעולם הזה יש צער

D                 Am              Bm 

 תן לאהבה שלך להוביל אותך

 

               Em      Bm             C          D 

 נשרף, מסך עשן הוא עף, ,כי זמן לא עוצר

        Em  Bm                   Am  D 

 תפוס ירח, שוט על ענן ,היה לאילן

                         G              D 

 לולדעת ולגעת בהכ זה הזמן שלך לזרוחכי 

  Bm                        Em   D 

 אל תפחד ליפול, לטרוף את העולם

C            G               D  Bm 

 ל מחכה רק לךילד שלי, הכ

              Em                D 

 חבק ולשמור אותךל ואבא כאן תמיד

D/Eb                        Em     D 

 עד סוף העולם אנ׳לא עוזב אותך   

C         Em               Am      Bm 

 ילד שלי, לך רק בדרך שלך

 

(C  Em  D  Bm )x 3 

 C  Em  D   D 

 

                         G              D 

 לולדעת ולגעת בהכ זה הזמן שלך לזרוחכי 

  Bm                        Em   D 

 אל תפחד ליפול, לטרוף את העולם

C            G               D  Bm 

 ל מחכה רק לךילד שלי, הכ

              Em                D 

 חבק ולשמור אותךל ואבא כאן תמיד

D/Eb                        Em     D 

 עד סוף העולם אנ׳לא עוזב אותך   

C         Em               Am   Am 

 ילד שלי, לך רק בדרך שלך

 

Em 

 

  



 741עמוד 

 

 גבי שושן  -ילדה קטנה  
 לחן: צביקה נוי   מילים: סמדר שיר

 

D              Gm 

 את היית ילדה קטנה      

F                 Bb 

 עם סרטים ועם צמה      

Gm                     C 

 אמא -שיחקנו יחד אבא      

D        Gm 

 והייתי הראשון      

F              Bb 

 לישון שלימד אותך      

Gm                        C 

 שאל הלב נכנסת לי פנימה      

 

Gm             Eb 

 את היום שונה      

C                   F 

 את נראית אחרת      

Gm             F                 Eb 

 את קצת קרובה, קצת רחוקה      

Gm              Eb 

 את אישה קטנה    

C                      F 

 את כבר לא זוכרת      

F          Gm     F             Eb 

 אה אה ילדה עם סרט וצמה      

 

D              Gm 

 את ילדה דרכו של איש

F                 Bb 

 את לומדת להרגיש

Gm                     C 

 חושבת אני מבין מה את

D        Gm 

 בואי כמו ילדה קטנה

F              Bb 

 ראי שכלום לא השתנה

Gm                        C 

 ילדה את עוד אוהבת שכמו

 

Gm             Eb 

 את היום שונה      

C                   F 

 את נראית אחרת      

Gm             F                 Eb 

 את קצת קרובה, קצת רחוקה      

Gm              Eb 

 את אישה קטנה    

C                      F 

 את כבר לא זוכרת      

F          Gm     F             Eb 

 אה אה ילדה עם סרט וצמה      

 

     
 

 



 742עמוד 

 

 החלונות הגבוהים  -ילדה קטנה  
 

C       C/B   Am   Bb  F  C 

 השמש כבר שוקעת על העולם

C  C/B   Am  Bb  F  C 

 הנה כבר טובעת בתוך הים

Dm              A  Dm  A  Dm  A 

 שחפיםאל תוך הים למטה צונחים 

Dm           A    Bb  Dm  G 

 המים משאירים לך את הצדפים

 

C       C/B   Am   Bb  F  C 

 אז בואי כבר הביתה ילדה קטנה

C  C/B   Am  Bb  F  C 

 הטל נופל כמו כסף מן הלבנה

Dm              A  Dm  A  Dm  A 

 הרוח מנשקת את הגלים

Dm           A    Bb  Dm  G 

 עליך לאט נופליםוכוכבים 

 

C       C/B   Am   Bb  F  C 

 מלאך מן השמיים לבן ורך

C  C/B   Am  Bb  F  C 

 על ארבע כנפיים ירים אותך

Dm              A  Dm  A  Dm  A 

 על חוט זהב יחרוז לך כוכב כוכב

Dm           A    Bb  Dm  G 

 ויחד תגלשו על שביל החלב

 

C       C/B   Am   Bb  F  C 

 האור על הטיילת צהוב צהוב

C  C/B   Am  Bb  F  C 

 ולא רואים אף ילד כאן על החוף

Dm              A  Dm  A  Dm  A 

 אז בואי כבר הביתה ילדה קטנה

Dm           A    Bb  Dm  G 

 אני חלום אתן לך במתנה

 



 743עמוד 

 

 אורי פיינמן,  עוזי פוקס  -ילדונת  
 

Bm   F#m 

 ילדונת פרח אהבה

Bm      F#m 

 ילדונת קטנה ושובבה

   G            D 

 גומה ודעם תלתלים וע

   C#m7         F# 

 עם שתי עיניים נשמה

 

Bm   F#m 

 ילדונת גוף שמצטנף

Bm   F#m 

 ילדונת ענן שמרחף

   G            D 

 את תות שדה בחורף קר

Em        F#          Bm   A 

 ציפורי הבר שלאת מעופן 

 

   D       Em 

 את עדיין ילדה

      A         F# 

 את ודאי לא יודעת

      Bm     E           A           G     A 

 את אשר שתי עינייך מבקשות

   D       Em 

 את עדיין ילדה

      A         F# 

 את וודאי לא יודעת

      Bm      E       A 

 שידיי את ידייך מבקשות

 

Bm   F#m 

 ילדונת פרח אהבה

Bm   F#m 

 עצובה ילדונת וכבר היא

   G            D 

 ותלתלים ועוד גומה

   C#m7         F# 

 בוכים עם כל הנשמה

 

Bm   F#m 

 ילדונת למה את בוכה

Bm   F#m 

 ילדונת אין לנו מחר

   G            D 

 פתחי עלייך הרכים

Em            F#       Bm   A 

 המרחקיםובואי איתי אל 

 

   D       Em 

 את עדיין ילדה

      A         F# 

 את ודאי לא יודעת

      Bm     E           A           G     A 

 את אשר שתי עינייך מבקשות

   D       Em 

 את עדיין ילדה

      A         F# 

 את וודאי לא יודעת

 Bm     E           A 

 שידיי את ידייך מבקשות



 744עמוד 

 

 יהודית רביץ  -ילדות נשכחת  
 

 Dm A7פתיחה  

 

Am 

 כביש ישן

A7     

 שביל בגן

Dm         

 עץ ובית 

Am 

 אבא כאן

A7       

 אמא שם

Dm/C  Dm         

 כאן נשארתי

     E      

 מה שהייתי

       Am 

 פעם מזמן

Dm       

 מה שעכשיו

Am          E 

 ילדות נשכחת    

 

Am 

 צריף ירוק

     A7 

 לא רחוק

       Dm   Dm/C 

 בית הספר

Am 

 מי נשאר

    A7 

 מי עבר

     Dm 

 מי עודנו

      E 

 מה שהיינו

      Am 

 פעם מזמן

           Dm 

 מה עוד מביא אותי תמיד

      E             Am 

 אל אותה ילדות נשכחת

 

Dm      G         Am   Am/G 

 זוכר איך שהלכנו דרך קבע

Dm      G            C     C    E7(11)   

 לאורך הרחוב המתרוקן 

Am     Em 

 דבר לא השתנה

         A            Dm 

 רק פה ושם דוהה הצבע

G            C         E 

 אולי זה רק הלב שמזדקן

 

Am  A7 

 עוד    שנה

       Dm 

 כבר למדנו

Am 

 מי אני

  A7 

 מי אתה

       Dm 

 כבר איבדנו

     E 

 מה שהיינו

       Am 

 פעם מזמן

            Dm 

 מה עוד מביא אותך תמיד

     E               Am 

 אל אותה ילדות נשכחת

 

Dm             G           Am 

 זוכר איך שהבטחנו בלי לדעת

Dm       G      C           C    E7(11) 

 מתי ואיך נחזור להיפגש

Am          E 

 אתמולנדמה שרק 

          A            Dm 

 אבל השמש כבר שוקעת

G             C       E 

 אולי זה רק הלב שמתרגש

 שביל בגן

 עץ ובית

 אבא כאן

 אמא שם

 כאן נשארתי

 מה שהייתי 

 פעם מזמן

 מה עוד מביא אותי תמיד

 אל אותה ילדות נשכחת



 745עמוד 

 

 מתי כספי  -ילדותי השניה  
 

 Fm  Cm/Eb   Db    Ab/C פתיחה

          Bb Fm/Ab-C7/G   Fm 

          Gø Fm/Ab  Bbm   C7 

 

Fm           Cm/Eb 

 זו ילדותי השניה

Db              Ab/C 

 מה שתתני לי אקח

Bb           Fm/Ab      C7/G 

 זו ילדותי השניה

Gø     Fm/Ab  Bbm   Bbm/C C7 

 איתך

 

Fm          Cm/Eb 

 זו ילדותי השניה

Db                    Ab/C       Ab 

 עול השנים כבר נשכח

Bb             Fm       C7/G 

 זו ילדותי השניה

   C7 Fm Gø  Fm/Ab  Bbm  C7  Fm 

 ליבי נפתח

 

Eb             Ab 

 דרך עינייך בת

                 F7            Bbm 

 אני רואה ומגלה שוב עולם

F#                Ebm 

 ידייך אלמדדרך 

  G+9/D   G+9    C     C7 

 לגעת שוב בגלי הים

F7               Bb+7 

 דרך שפתייך בת

Bø   Em7      A7 

 טעם חדש למילים

      Dm       Dm/C          G/B       Bbm6 

 ואיתך שוב אגדל בלי לחשוש

Am6    Abdim    C7/G 

 אנחנו כבר בני שלוש

 

Fm           Cm/Eb 

 ילדותי השניהזו 

Db              Ab/C 

 מה שתתני לי אקח

Bb           Fm/Ab      C7/G 

 זו ילדותי השניה

Gø     Fm/Ab  Bbm   Bbm/C C7 

 איתך

 

Eb             Ab 

 דרך שירייך בת

                F7            Bbm 

 אני אלמד שוב להקשיב לבריאה

F#                Ebm 

 אצעדבפסיעותייך 

  G+9/D   G+9    C     C7 

 בדרך אל הפלאים שבעה

F7        Bb+7 

 בחיוכייך בת

Bø   Em7      A7 

 בוקר חדש ללילות

Dm Dm/C      G/B       Bbm6 

 ואיתך לחיים יש סיבה

Am6    Abdim    C7/G 

 אנחנו כבר בני ארבע

 

Eb        Ab 

 במבטייך בת

                 F7             Bbm 

 אני אלמד שוב לאהוב בלי לחשוב

F#          Ebm 

 בדמעותייך ארעד

  G+9/D   G+9    C     C7 

 כאילו סוף העולם קרוב

F7        Bb+7 

 בחיבוקייך בת

Bø   Em7    A7 

 רטט עובר בגופי

      Dm       Dm/C          G/B       Bbm6 

 ואיתך יום נוסף אבקש

Am6    Abdim    C7/G 

 ואנו כבר בני חמש

 

Fm           Cm/Eb 

 זו ילדותי השניה

Db              Ab/C 

 מה שתיתני לי אקח

Bb             Fm     C7 

 זו ילדותי השניה

Fm Gø  Fm/Ab  Bbm  C7  Fm 

 איתך



 746עמוד 

 

 שלמה יידוב  -ילדי הירח  
 מילים : אהוד מנור   לחן : שלמה יידוב

 

 E  F#  F#m  B7  E  A  B7  Eפתיחה : 

 

        E 

 הם עזבו את ההורים

   F# 

 כשדונובן ודילן

F#m      B7       E       B/F#   B 

 הפריחו יונים במצעדי הפזמונים

     E 

 let it beהם שרו 

       F# 

 באישונים גדולים ובוערים

F#m     B        Bm     E 

 שילבו קולות ולבבות

      A              B7      A6   B 

 כמו גשר על פני מים סוערים

 

         E 

 הם למדו את אמת

F# 

 מלני ברוס וגינזברג

F#m    B7       E       B/F#   B 

 מן הכתובות ברכבות התחתיות

     E 

 הם שרו נתגבר

     F# 

 במצעדי חירות ואהבה

F#m   B       Bm      E 

 בשק שינה זוגי בצד הכביש

   A            B7            E    A   B7   E 

 למדו שוויון רעות וגם אחווה

 

C#m              G#m 

 אחד היו נאספים ,אחד

      A              E 

 מגודלי שיער ויחפים

Ab              C#m   C#m/C 

 חולמים ביחד ועפים

  E  C#m7  Eadd9   F#m7  G#m 

 ילדי הירח

  E  C#m7  Eadd9   F#m7  G#m 

 הירחילדי 

Am       F#m  B7     C+7 Am9 E  A  B7  E 

 ילדים יפים          ילדי הירח

 

 E  F#  F#m  B7  E  A  B7מעבר : 

E  F#  F#m  B  Bm  E  A   B7  E  A B7  E 

 

C#m              G#m 

 אחד היו נאספים ,אחד

      A              E 

 מגודלי שיער ויחפים

Ab              C#m   C#m/C 

 חולמים ביחד ועפים

  E  C#m7  Eadd9   F#m7  G#m 

 ילדי הירח

  E  C#m7  Eadd9   F#m7  G#m 

 ילדי הירח

Am       F#m  B7     C+7 Am9 E  A  B7  E 

 ילדים יפים          ילדי הירח

 

E 

 ביל בלע שלושים גלולות

F# 

 וג'ון עובד עם אבא

F#m      B7             E     B/F#   B 

 לג'ין יש ילדה מוודסטוק או מקנדה

E 

 לנורמן יש חנות מזון

F# 

 טבעי ומוצרי חלב

F#m      B     Bm     E 

 נשא את קתי לאישה

  A          B7        E    A   B7   E 

 וישלם משכנתה כל חייו

 

 

C#m              G#m 

 אחד היו נאספים ,אחד

      A              E 

 ויחפיםמגודלי שיער 

Ab              C#m   C#m/C 

 חולמים ביחד ועפים

  E  C#m7  Eadd9   F#m7  G#m 

 ילדי הירח

  E  C#m7  Eadd9   F#m7  G#m 

 ילדי הירח

Am       F#m  B7     C+7 Am9 E  A  B7  E 

 ילדים יפים          ילדי הירח

 



 747עמוד 

 

 שלום חנוך  -ילדים של החיים  
 

           A                           Em7 

 עיני פקוחות מבלי לראות את השמיים

A                  Bm7       G               

 מבלי לראות כחול של ים ירוק של עץ

Em                   A                 

 מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם

A         D                   G             

 לי לראות את הדברים כמו שהםבמ

 

           A                           Em7 

 אני נושם אני חבוק בזרועותייך

A                  Bm7       G               

 אני מוצא בך בית חם ומשפחה

Em                   A                 

 ואור בהיר בחלונות שאת פותחת

A         D                   G             

 אני חופשי אך אין בי מנוחה

 

D          G         D        A   

 ילדים קטנים ילדים גדולים

D       G                   A     

 ילדים טובים וילדים רעים

A      D                 G             A              

 כולנו ילדים של החייםאת יודעת אימא 

 

           A                           Em7 

 והרופא כבר מדבר על בסוף הדרך

A                  Bm7       G               

 ורק אני יכול לשים לפחד קץ

Em                   A                 

 עיני פקוחות בשביל לראות את השמים

A         D                   G             

 בשביל לראות כחול של ים ירוק של עץ

 

D          G         D        A   

 ילדים קטנים ילדים גדולים

D       G                   A     

 ילדים טובים וילדים רעים

A      D                 G             A              

 של החיים את יודעת אימא כולנו ילדים



 748עמוד 

 

 הר ארגובז  -ים של דמעות  
 

Em      Am    C       B7 

 ארוכים הלילות מיום שעזבת

Em            D              G      F 

 האביב כמו הסתיו כל כך אפור

E                     Am G        F 

 ובלב זכרונות מן הסתם כבר שכחת

Dm              Bb      B 

 תפילה כנה שתחזורותפילה 

 

Em       C            Em 

 ים של דמעות בשתי עיני

F#dim   B          Em 

 לבי זועק שובה אלי      

D                      G    B 

 קולי שובר את הדממה

Em          B 

 התשמע התשמע

 

Em      Am    C       B7 

 מה שומם הוא חדרי מיום שעזבת

Em             D         G      F 

 השעון שעל הקיר לבו נדם

E               Am G      F 

 ובודד בפינה הכסא שאהבת

Dm              Bb      B 

 בלעדייך העולם כה מיותם

 

Em       C            Em 

 ים של דמעות בשתי עיני

F#dim   B          Em 

 לבי זועק שובה אלי      

D                      G    B 

 קולי שובר את הדממה

Em          B 

 התשמע התשמע

 

Em      Am    C       B7 

 עוד אשוב ילדתי אתה כה הבטחת

Em      D       G      F 

 רק חכי ושלי הישארי

E               Am G             F 

 ב יחידי לי שלחתתעם הזמן רק מכ

Dm              Bb      B 

 מזמן גם שעריהדפים דהו 

 

 

Em       C            Em 

 ים של דמעות בשתי עיני

F#dim   B          Em 

 לבי זועק שובה אלי      

D                      G    B 

 קולי שובר את הדממה

Em          B 

 התשמע התשמע



 749עמוד 

 

 נינט  -  ים של דמעות
 

Am          Dm     Am 

 עיני ים של דמעות בשתי

Am        E7      F 

 זועק שובה אלי לבי

Am          Dm     Am 

 עיני ים של דמעות בשתי

Am        E7      F 

 זועק שובה אלי לבי

 

Am      Dm    F       E7 

 ארוכים הלילות מיום שעזבת

Am            G                 C  Bb  A 

 האביב כמו הסתיו כל כך אפור

Bb     C    Dm                    A  

 ובלב זכרונות מן הסתם כבר שכחת

E              Eb        Gm  

 ותפילה תפילה כנה שתחזור

 

Am             Dm    F       E7 

 מה שומם הוא חדרי מיום שעזבת

Am            G           C  Bb  A 

 השעון שעל הקיר לבו נדם

Bb  C   Dm               A  

 ובודד בפינה הכסא שאהבת

E              Eb        Gm  

 בלעדייך העולם כה מיותם

 

Am          F        Am 

 עיני ים של דמעות בשתי

Am   E         Bbdim 

 זועק שובה אלי  י     ב    ל

E              C     G   

 קולי שובר את הדממה

E      Am    

 התשמע התשמע

 

Am      Dm       F       E7 

 עוד אשוב ילדתי אתה כה הבטחת

Am       G         C  Bb  A 

 רק חכי ושלי הישארי

Bb     C    Dm                    A  

 עם הזמן רק מכתב יחידי לי שלחת

E              Eb        Gm  

 הדפים דהו מזמן גם שערי

 

Am          F        Am 

 עיני ים של דמעות בשתי

Am   E         Bbdim 

 זועק שובה אלי  י     ב    ל

E              C     G   

 קולי שובר את הדממה

E      Am    

 התשמע התשמע

 

 

 



 750עמוד 

 

 דני ליטני  -ימות משיח  
 

Gm        Dm 

 הלכתי אתמול ברחוב

Bb   Gm     Dm 

 ולפתע ראיתי בכיכר בעיר

F   Bb   Eb 

 המון אדם שרים

Gm      Dm 

 שאלתי: מה זה קורה פה

Gm          Dm 

 ואחד מהם ענה לי:

 F    Bb     Eb            Bb 

 זהו כנס של אנשים מאושרים

Eb                                F 

 אמרתי לו שזה לא יכול להיות

Cm 

 אין חיה כזאת וזה בטח לא כאן

D7/9 

 במאה העשרים.

 

Eb     Bb       F Cm 

 איי איי כמה טוב לי בחיי

D7/9            Cm 

 אני לא מאמין שזה

                        Gm 

 שזה פשוט קורה לי

Eb     Bb       F Cm 

 איי איי אולי שתיתי יותר מדי

D7/9                  Cm 

 אולי אני סתם הוזה וזה

                      Gm 

 ליזה פשוט נדמה 

 

 

Gm         Dm 

 אז פתחתי ת'רדיו

Gm        Dm 

 בחדשות הודיעו

   Bb 

 שבעולם פתאום

F      Bb    Eb 

 פסקו המלחמות

Gm         Dm 

 האוזון התאחה לו

Gm         Dm 

 ויש אוכל בשפע

Bb 

 והשלום יגיע

F     Bb    Eb 

 תחצוקצת אחרי 

  F 

 וחמור לבן חונה

Eb 

 ממול בית התפוצות

Cm 

 ניתן האותמלמעלה 

            D7/9 

 פלאותניסים ונ

 

Eb     Bb       F Cm 

 איי איי כמה טוב לי בחיי

D7/9            Cm 

 אני לא מאמין שזה

                        Gm 

 שזה פשוט קורה לי

Eb     Bb       F Cm 

 איי איי אולי שתיתי יותר מדי

D7/9                  Cm 

 זה וזהאולי אני סתם הו

                      Gm 

 ליזה פשוט נדמה 

 

  



 751עמוד 

 

 מתי כספי  -ימי בנימינה  
 

A          D   C#7(+5)         F#m 

 מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים

Em7   (A7(4-3      D           E7 

 שהמתיק סודות עם סביונים ושחפים

A  A7    D      C#7(+5)     F#m 

 ובחול נרדםשספר כל נמש חרש 

Em7      A7            D        C#7 

 מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם

 

F#7 

 אני רוצה לחזור

     Bm    C#7        F#m 

 אל הימים הכי יפים שלי

Em7   A7          D 

 הימים היחפים של בנימינה

C#7       F#7      Bm 

 כן אני זוכר הכל זרם לאט

C#7           C 

 מיהר השמש לא

Em        Bm 

 אנשים אמרו שלום

C#           D              E7 

 חבר היה חבר

 

A          D     C#7(+5)         F#m 

 היורה ירד מחר הבט בלבנה

Em7   (A7(4-3      D           E7 

 איך היה יבול הענבים השנה?

A  A7    D      C#7(+5)     F#m 

 גינה היכנסו הערב יש ריבה מתות

Em7      A7            D        C#7 

 ובלילה תתכסו כי תהיה צינה

 

F#7 

 אני רוצה לחזור

     Bm    A7        D7 

 אל הימים הכי יפים שלי

Gm   A7          A#+7 

 הימים היחפים של בנימינה

C(7-6)  F7      A# 

 כן אני זוכר הכל זרם לאט

A           Bm 

 השמש לא מיהר

C#ø        Bm/D 

 אנשים אמרו שלום

C#7           D              E7 

 חבר היה חבר

 

A             D     C#7(+5)            F#m 

 ועכשיו אם יום או ליל אם רע לי ואם טוב

Em7   (A7(4-3  D      E7 

 אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב

A  A7    D      C#7(+5)     F#m 

 מדעתי יוצאלפעמים אני כמעט 

Em7      A7       D         C#7 

 כל ימי אני הולך לשם ולא מוצא

 

F#7 

 אני רוצה לחזור

     Bm    C#7        F#m 

 אל הימים הכי יפים שלי

Em7   A7          D 

 הימים היחפים של בנימינה

C#7       F#7      Bm 

 כן אני זוכר הכל זרם לאט

C#7           C 

 מיהרהשמש לא 

Em        Bm 

 אנשים אמרו שלום

C#           D              E7 

 חבר היה חבר 

 

A    D     C#7(+5)         F#m 

 מה קרה לילד שנרדם בחול החם

          D+7       F6           A 

 שיום אחד לפתע קם ונעלם?



 752עמוד 

 

 קורין אלאל  -ימי הפרח והאהבה  
 

 Em  G  A  Dפתיחה   

             Em  G  A 

 

G       D          G   D 

 ברחוב קטן הפונה הימה

G       D       G       D 

 ריחות הנענע וקולות השוק

Bm       A      Bm       A 

 כשאמרת לי בוא לא שאלתי למה

Bm    A   Bm 

 חדרון קטן על הגג שפוף

 

G       D            G   D 

 בורגהחלון קרוע חסר לו 

G       D            G   D 

 קוץ בצנצנת של חמאת אגוז

Bm            A    Bm       A 

 על המדף שניים לאה גולדברג

Bm      A   Bm 

 אלתרמן וזך ועמוס עוז

 

G       D            G   D 

 מקל הקטורת שבא מהודו

G       D            G   D 

 תקליט חדש של שכחתי מי

Bm      A  Bm        A 

 ואת אמרת לי שכל הסוד הוא

Bm     A   Bm 

 מה שכבר אמרתי לעצמי

 

G        Em          G 

 רוח מן הים קמה ונמוגה

A                        D 

 לכל החידות נמצא פותר

             Em  F#m    G 

 על מזרון עשב  עשינו יוגה

                  D             A      G   A 

 כמו בקמא סוטרא ועוד יותר

 

G       D            G   D 

 שניים תיירים את נפשם יתורו

G       D            G   D 

 המריאו יחד אל הטיסה

Bm    A   Bm    A 

 בחצי הדרך אל הגורו

Bm    A    Bm 

 ראית אותי בצבעי מסע

 

G       D            G   D 

 שפתייםתה הצמחים בדבש 

G       D            G   D 

 רקמת צבעים על בדי קטיפה

Bm    A   Bm   A 

 כל הכוכבים שבשמים

Bm    A    Bm 

 מתחו ביחד יריעת חופה

 

G        Em          G 

 רוח מן הים קמה ונמוגה

A                        D 

 לכל החידות נמצא פותר

             Em  F#m    G 

 עשב  עשינו יוגה על מזרון

                  D             A      G   A 

 כמו בקמא סוטרא ועוד יותר

 

G       D            G   D 

 איפה את היום אלוהים יודע

G       D            G   D 

 עשית מליונים או עשית תשובה

Bm            A      Bm       A 

 איפה שלא תהיי בטח את זוכרת

Bm   A   Bm 

 ימי הפרח והאהבה



 753עמוד 

 

 עמיר בניון  -ימים בהירים  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 C  Em  F  Cפתיחה : 

 

C                                  G     C 

 ימים בהירים מזכירים לי תמיד אותך

F             C  

 היום אני סולח על הכל

  C     F               C     G  

 יש יום חדשעכשיו מהאתמול 

Cm      Fm       Cm 

 שבו אני נזכר כמה היית יפה

      C      G           Dm   F 

 כשנפגשנו אז ושר לכבודך שיר

           C   G     C 

 אחרון    ,שיר אחרון

 

             Cm  G         Cm 

 מש את מאושרת   בימים של ש

            Ab  DØ  Bb            Eb 

 עושים אהבה       רק   הצבעים שלך

               G         Cm 

 בימים של קיץ את מציירת

               Ab  DØ  Bb           Eb    

 עם התקווה        דת     את עצמך רוק

 

C          F          C         G     C 

 ימים בהירים מזכירים לי תמיד אותך

F             C 

 היום היו סביבי כל כך

    C     F        C     G 

 שאוהבים הרבה אנשים טובים

Cm       Fm        Cm 

 אני אותך אוהב, אותי אבל אני

             C     G           Dm    F 

 ערבבי מעט שמחה ציירי לכבודי ציור

           C   G     C 

 ןזיכרו    ,ןהזיכרועם 

 

             Cm  G         Cm 

 מש את מאושרת   בימים של ש

            Ab  DØ  Bb            Eb 

 עושים אהבה       רק   הצבעים שלך

               G         Cm 

 בימים של קיץ את מציירת

               Ab  DØ  Bb           Eb    

 עם התקווה        דת     את עצמך רוק

 

C       Fm   C/E   C    Dm   E7 

G/D  Cm    G    Bb    Eb 

 נה נה נה

 

             Cm  G         Cm 

 מש את מאושרת   בימים של ש

            Ab  DØ  Bb            Eb 

 עושים אהבה       רק   הצבעים שלך

               G         Cm 

 בימים של קיץ את מציירת

               Ab  DØ  Bb           Eb    

 עם התקווה        דת     את עצמך רוק

             Cm  G         Cm 

 מש את מאושרת   בימים של ש

            Ab  DØ  Bb            Eb 

 עושים אהבה       רק   הצבעים שלך

               G         Cm 

 בימים של קיץ את מציירת

               Ab  DØ  Bb           Eb    

 עם התקווה        דת     את עצמך רוק

 

C    Fm   C       F          C         G     C 

 ימים בהירים מזכירים לי תמיד אותך             

F             C 

 היום אני סולח על הכל

  



 754עמוד 

 

 פיני כהן  -  ימים חמים
 מילים ולחן : פיני כהן

 

 6קאפו על 

 

Em         G     A7 

 הראש כבד ממחשבות, 

Em   Cmaj7 

 קטנות מפלסטיק,

G                 C                 G 

 אתה לא משתמש, מחכה שתגיע

  Em        F 

 אחת אמיתית.

Em                  G      A7 

 צריך ליפול ולקום מידי פעם, 

   Em          Cmaj7 

 כשמנסים ללמוד ללכת, 

       G       C               G 

 זה עדיף מסתם ליפול מלשבת

  C        F 

 ולא להחליט.

 

 Cmaj7 - A7 - G6  -  מעבר

 

  F                 G                C     Em 

 והכל פתאום נראה לי כמו סיבות ותירוצים,

          F       Dm          G           C 

 ם,לשכוח כמה פרצופים, להתרחק מאנשי

        F         Dm            G            C 

 השועלים משתוללים עם הזנבות הבוערים.

              G-C    F              G            C 

 שורפים שדות וגם כרמים, ימים חמים.

              G-C    F              G            C 

 שורפים שדות וגם כרמים, ימים חמים.

 

 

 

 Em             G             A7 

 השמש לא עושה טובות,

    Em      Cmaj7 

 אין הנחות ומבצעים,

            G        C           G 

 אז אתה לא יוצא החוצה, 

        Em             F 

 לא חושף את הקלפים.

Em           G        A7 

 כל יום בונים עוד צעצוע 

      Em      Cmaj7 

 בתוך כלוב העכברים,

   G               C           G 

 וסתם ללכת לא לומדים היום, 

   C             F 

 כולם עכשיו רצים.

 

 Cmaj7 - A7 - G6  -  מעבר

 

  F                 G                C     Em 

 והכל פתאום נראה לי כמו סיבות ותירוצים,

          F       Dm          G           C 

 לשכוח כמה פרצופים, להתרחק מאנשים,

        F         Dm            G            C 

 השועלים משתוללים עם הזנבות הבוערים.

              G-C    F              G            C 

 שורפים שדות וגם כרמים, ימים חמים.

              G-C    F              G            C 

 שורפים שדות וגם כרמים, ימים חמים.

 



 755עמוד 

 

 יהודית רביץ  -  ימים טובים
 מילים : יעקב גלעד   לחן : יהודית רביץ

 

F        Bb   C     Am7 

 מילא שיהיו ימים כאלה

      Dm        Gm4 

 יש רעים יותר מאלה

     Am         C7(4-3) 

 וזה לא כל כך נורא

F        Bb   C     Am7 

 מילא שיהיו ימים כאלה

      Dm        Gm 

 יש טובים יותר מאלה

     Am  C4  C#+7 

 רה     חז  הם יבואו

 

        F#                     Eb7 

 אף על פי שבינינו מפעם לפעם

                         Ab9 

 נדמה שאיבדנו כל טעם

            C#9 

 סוף ואין לזה

        F#                     Eb7 

 בכל זאת מזל שהשמש זורחת

                 Ab9     C#   G  C7 

 אווווו  וטוב שאנחנו ביחד

 

F        Bb   C     Am7 

 מילא שיהיו ימים כאלה

      Dm        Gm 

 יש רעים יותר מאלה

     Am         C7(4-3) 

 וזה לא כל כך נורא

F        Bb   C     Am7 

 מילא שיהיו ימים כאלה

      Dm        Gm 

 יש טובים יותר מאלה

     Am  C4  C#+7 

 רה     חז  הם יבואו

 

        F#                     Eb7 

 אף על פי שלרוב המצב פה מתוח

                         Ab9 

 ומה כבר לגמרי בטוח

              C#9 

 לזה סוףכשאין 

        F#                     Eb7 

 בכל זאת בינתיים הדרך נמשכת

                   Ab9    C#   G C7 

 אוווו  ולנו נשאר עוד ללכת

 

 F  Bb   C  Am7מעבר : 

          Dm  Gm  Am C7(4-3) 

           F  Bb  C  Am7 

         Dm  Gm  Am  C4  C#+7 

 

        F#                     Eb7 

 אף על פי שהגשר נטוי ורעוע

                  Ab9 

 הקשר לקוי וגרוע

           C#9 

 יהיה לזה סוף

        F#                     Eb7 

 בכל זאת כל מה שיכלנו לשמוע

                Ab9    C#   G C7 

 אוווווו  ככל שעלינו גבוה

 

F        Bb   C     Am7 

 מילא שיהיו ימים כאלה

      Dm        Gm 

 יש רעים יותר מאלה

     Am         C7(4-3) 

 וזה לא כל כך נורא

F        Bb   C     Am7 

 מילא שיהיו ימים כאלה

      Dm        Gm 

 יש טובים יותר מאלה

     Am  C4  C#+7  F#   F 

 רה     חז  הם יבואו

 



 756עמוד 

 

 נמרוד לב  -ימים טובים  
 

 Am  C  x 3 :פתיחה 

           Am  C  D/F#  G  x 2 

 

Am                                C 

 בטח היו לי סיבות לעזוב כי שוב אני כאן

D/F#                   G         G7           C 

 ושוב אני קם ונוסע סומך על הדרך שתוביל

     F        Dm 

 אני בוהה בחלון

E           Am    F 

 מור-רואה את היום ג

D/F#               G 

 מדליק את עצמי בסיפור

 

Am                                  C 

 בטח שם הם מחכים לבואי מכינים חגיגה

D/F# 

 יש להם דירה קטנה ו

    G        G7 

 הם יסדרו לי-או אולי ש

   C     F            Dm 

 מיטה בסלון כי זה מספיק לי

E         Am   F 

 רקוד-נמצא עבודה נ

D/F#          G 

 שלא יגמר לעולם

 

Bm   D   G  F#  Bm  D       G            F# 

 יבואו ימים טובים-ני   מחכה ש -מה זמן   א    -כ   

Bm   D   G  F#  Bm  D       G            F# 

 יבואו ימים טובים-ני   מחכה ש -מה זמן   א    -כ   

 

 Am   C   D/F#   G x 2 :מעבר 

 

Am                                   C 

 כמה צורות שרציתי לבנות מתאפקות בחלון

 D/F#                            G        G7        C 

 מנסות לברר אם שכחתי שהבטחתי לנסות להסביר

            F            Dm 

 שורות חסרות משמעות או

   E       Am        F 

 לים-רגשות אפלים צלי

 D/F#              G 

 שלא אשאר שוב לבד

 

Am                                            C 

 אולי הדיבור על זה יוכל לפרק היא אומרת אולי

 D/F# 

 נעלה על במה בדרום לונדון

 G           G7       C 

 נשיר כמה שירים חדשים

         F           Dm 

 נבלע סמים לא קשים

     E       Am    F 

 רקוד-נתעורר חדשים נ

D/F#         G 

 שלא יגמר לעולם

 

Bm   D   G  F#  Bm  D       G            F# 

 יבואו ימים טובים-ני   מחכה ש -מה זמן   א    -כ   

Bm   D   G  F#  Bm  D       G            F# 

 יבואו ימים טובים-ני   מחכה ש -א   מה זמן    -כ   

 

C#m  E   A     G#  C#m  E  A           G# 

 ן                יבואו ימים טובים  -מה  זמ     -כ   

C#m  E   A     G#  C#m  E  A           G# 

 ן                יבואו ימים טובים  -מה  זמ     -כ   

 

 #C#m   E   A   G :סיום 

         C#m   E   A   G# 



 757עמוד 

 

 שלמה יידוב  -  ימים לבנים
 מילים : לאה גולדברג   לחן : שלמה יידוב

 

 A7  A  G  Gפתיחה : 

            E7  E7  D  D 

 

G              D7           D7+             D 

 ימים לבנים, ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה

E7       E                Bm7                F# 

 שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר

Em  D7+ Ddim                F#m        G 

 חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה

G     E                     D                   Bb 

 גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר

 

G              D7           D7+             D 

 כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים

E7       E                Bm7                F# 

 הן עיני למדו לחייך וחדלו משכבר

Em   D7+ Ddim                F#m        G 

 לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים

G     E                     D                   Bb 

 ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול ומחר

 

Bm         F#   Em               Bm        A 

 נה במתינות דפיקותיוולבבי התרגל אל עצמו ומ

F#             C         G                 D 

 ולמתק הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגע 

F#m           Bm                F#m    Bm 

 כתינוק מזמר שיר ערשו טרם סגור את עיניו

A7         E          G             D 

 עת האם הלאה פסקה מזמר ונרדמה

 

 D  D7+  D7  Gמעבר : 

          F#  Bm7  E  E7 

          G  F#m  Ddim  D7+  Em 

         Bb   D    E   G 

 

Bm         F#   Em               Bm        A 

 נה במתינות דפיקותיוולבבי התרגל אל עצמו ומ

F#             C         G                 D 

 ולמתק הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגע 

F#m           Bm                F#m    Bm 

 כתינוק מזמר שיר ערשו טרם סגור את עיניו

A7         E          G             D 

 האם הלאה פסקה מזמר ונרדמה עת

 

G              D7           D7+             D 

 ימים לבנים, ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה

E7       E                Bm7                F# 

 שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר

Em  D7+ Ddim                F#m        G 

 אל תכלת דממהחלונות פתוחים לרווחה 

G     E                     D                   Bb 

 גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר



 758עמוד 

 

 רובי ראובני  -המתנה   ם שלימי
 

Cm                     G 

 את מסיעה אותי אל קו ההתחלה

Bb               F 

 ונעשה עצוב לרגע

Cm               G 

 איזה מבצע ועוד חייל אבד בגלל

Bb                        F 

 עומד בודד אל מול הרשע

 

G#               Cm 

 הימים הם ימי המתנה

Fm                             Cm 

 ובתוכי כל יום נדלקת עוד נורה

             G#          Cm 

 מה כאן קורה לי לא מובן

G#       G            Cm  Eb 

 עניין של זמןואבי זורק 

             G#          Cm 

 מה כאן קורה לי לא מובן

G#       G            Cm 

 ואולי באמת זה רק הזמן

 

Cm                        G 

 ואת מרגיעה אותי כמו רוח בשרב

Bb                    F 

 חבל את לא איתי כרגע

Cm                   G 

 את דיגלםתראי המנהיגים הניפו 

Bb               F 

 ולטובים נגרם פשע

 

G#               Cm 

 הימים הם ימי המתנה

Fm                             Cm 

 ובתוכי כל יום נדלקת עוד נורה

             G#          Cm 

 מה כאן קורה לי לא מובן

G#       G            Cm  Eb 

 ואבי זורק עניין של זמן

             G#          Cm 

 מה כאן קורה לי לא מובן

G#       G            Cm 

 ואולי באמת זה רק הזמן

 

G#               Cm 

 הימים הם ימי המתנה

Fm                             Cm 

 ובתוכי כל יום נדלקת עוד נורה

             G#          Cm 

 מה כאן קורה לי לא מובן

G#       G            Cm  Eb 

 ואבי זורק עניין של זמן

             G#          Cm 

 מה כאן קורה לי לא מובן

G#       G            Cm 

 ואולי באמת זה רק הזמן



 759עמוד 

 

 הטוב הרע והנערה  -  ימים של קולנוע
 מילים: אהוד מנור   לחן: שמוליק קראוס

 

C  Cm  G  E  A - D7 - G  G 

 

   G                                   A7 

 )לחלום( הלכנו אליו לחלום, לפני שהקולנוע הפך לאומנות

  D7 

 לפני שאנטוניוני נחשד בגאונות

  C                           G 

 אהבנו ללכת כל יום ולראות

    G                                        A7 

 ורין טין טיןברילנטין , שפתיים ורגליים

D7                                         B 

 בין השייח' ואלאדין ,גברת עם קמליות

 

Em 

 בסרטים של פעם יכולת לאהוב  

    A7 

 עם השירים של פעם יכולת לעגוב

D7 

 יכולת לשים את היד וללחוש לה

 G 

 ][][][  חוש להביכולת לשבת בצד ול

 

       C            Cm         G            E  

 ם, אבל היום, דבר איוםאבל היום, דבר איו

C                     Cm          G 

 לא נעים להתנשק בסרט של פליני

C                        Cm         G  A7 

 ני - איך אפשר שיתחשק בסרט פאזולי

            C        Cm         G          E 

  ווה וגודאראסוויסקונטי, זפירלי, קורבגלל 

A            D7  G 

 לא תפסתי שום דבר

 

C  Cm  G  E  A - D7 - G  G 

 

    G 

 ,עכשיו צריך לשמוע תולדות והרצאות

 A7 

 (ואחרי) יתוח לפני ואחרינ

   D7 

 עכשיו צריך בשקט לשאת בתוצאות

     C                        G 

 ולראותשל איך וכיצד והרי, 

  G                                      A7 

 מרעיל ווייטנאםגז  ,סמים וחוסר קשר

    D7                                      B 

 וגברים ללא אונם דיאלוג חסר כל פשר

 

Em 

 בסרטים של פעם לא בא להתאמץ  

   A7 

  עם השירים של פעם יכולת לגהץ

D7 

 והמחט יכולתי לשיר בין הסיר

   G 

 ][  לחלום איך שגרבו אותי מנצחת

 

             C        Cm               G           E  

 , כי רק אתמול, היה גדולכי רק אתמול היה גדול

C                          Cm              G 

 וכל מיטה שני דונם יתה מבצריכל דירה ה

C                       Cm            G  A7 

 שם בכל מקרה רקדו  לב היה נשברהאם 

       C           Cm          G                E 

 בית העם, ואז במגדלורים, באוריונים, רקסים

A          D7  G 

 התאהב כל העולם

            C        Cm         G          E 

 וגודארווה אסובגלל ויסקונטי, זפירלי, קור

A          D7    G 

 לא תפסתי שום דבר  ][][][][][][][

            C        Cm         G          E 

 ווה וגודאראסובגלל ויסקונטי, זפירלי, קור

A           D7 G           G7 

 )מה שעבר( מתחשק מה שעבר

 

  



 760עמוד 

 

 הפיל הכחול  -יסמין  
 ברקתמילים ולחן: לירון אטיה ודניאל 

  

 

 

  

D  A  Em  G  D  D 

 

     Bm                G 

  בשכונה קטנה על מיטה כחולה

        D      Em           G 

  את אומרת שהכל יהיה בסדר

          Bm             A4   A 

  אם רק ניתן לזה קצת זמן

      Bm           G 

  תסתכלי עלי תחייכי אלי

       D         Em            G 

  את יודעת כמה זה עושה לי טוב

            D        Em    A   A 

  כשאת שוכבת לצידי

 

D                   A                Em 

  יש לי רק דבר אחד לומר לך ומכל הלב 

       G            Bm 

  את הכי טובה בעולם

               F#m 

  אני כל כך אוהב אותך

         G           Em 

 מתרוקן, זה לפעמים כואב

  D              A 

  מכל הכעסים העצב השקרים

   Em                 G 

  כשאת איתי אוחזת בידי

  Bm     A              D4    D 

  ואומרת שאת אוהבת אותי

 

        Bm            G 

  גם אם לא אוכל לעשות הכל

         D     Em 

  אני מבטיח שאני יכול

    G            Bm  A4   A 

  מבטיח להיות שלך תמיד

   Bm           G 

  מתוקה שלי, יעצור הזמן

    D          Em              G 

  ונברח מכאן עמוק לתוך גן עדן

      D   A4   A 

  אני ואת לבד

 

 

 

D                   A                Em 

  רק דבר אחד לומר לך ומכל הלב יש לי 

       G            Bm 

  את הכי טובה בעולם

               F#m 

  אני כל כך אוהב אותך

         G           Em 

 מתרוקן, זה לפעמים כואב

  D       A          Em 

  השקריםומכל הכעסים העצב 

    G                   Bm 

  כשאת איתי אוחזת בידי

           A                 D 

   ואומרת שאת אוהבת אותי

 

Bm  G  Em  Bm  F#m  G  A  [A] 

 

D                   A                Em 

  יש לי רק דבר אחד לומר לך ומכל הלב 

       G             D 

  את הכי טובה בעולם



 761עמוד 

 

 גידי גוב  -יעלה ויבוא  
 

 G  D  G  D  B4sus7 : פתיחה

 

Em    B7        G       Em 

 יעלה ויבוא, יעלה ויבוא

G               Em 

 יעלה על הר נבו

             D 

 זה האיש אשר יראנה

     D7        A 

 ואליה לא יבוא

Em      A            D       G 

 יעלה ויבוא, יעלה ויבוא

Em          B7              G      Em 

 ויבוא, יעלה ויבואיעלה 

D                        G         Em 

 על גלבוע כגבעול יעלה נורא המלך

D7                               A 

 יעלה נורא המלך והחרב בלבבו

D          G      D           G 

 יעלה ויבוא, יעלה ויבוא

D7     C          G 

 יעלה ויבוא

G/F#            G 

 ואני רואה אותם

D          Em 

 בחיי ובמותם

Em       B7      B4sus7 

 הם עולים איתי בדרך

G/F#            G 

 מן העמק אל ההר

D                Em 

 וקולם כהד יקרא

D7                         A 

 יקרא לי מגבוה

D          G      D           G 

 יעלה ויבוא, יעלה ויבוא

 



 762עמוד 

 

 רמי פורטיס ושלומי ברכה  -אך מושחתת   יפה
 מילים ולחן : רמי פורטיס ושלומי ברכה

 

 B34  G#m  Aadd9  A6/B:  פתיחה

           G#m  C#m  Aadd9  A6/B 

           B34  G#m  Aadd9  A6/B 

           G#m  C#m  Aadd9  A6/B 

 

B34      G#m  Aadd9     A6/B 

 הוא סטארמדינה כמו סרט וכל אחד 

G#m   C#m  Aadd9  A6/B 

 ומיותר     צפוי   התסריט קבוע 

B34       G#m   Aadd9    A6/B 

 במדינה אין שקט אין גבול ואין מחר

G#m     C#m  Aadd9  A6/B 

 לומר    אפשר  תמיד הכל בסדר

 

E   G#m    B                F#m 

 כן את יפה אך מושחתתאוו אההה 

    A             Am  

 ישתנה זה לא ישתנה לעולם

     E           G#m  B              F#m 

 ואת יפה אך נושכת קצת מאוחר ועכשיו

    A             Am                E   G#m/Eb 

 לעולם ישתנה זה לא ישתנה לעולם

              A 

 ישתנה לעולם

 

 B34  G#m  Aadd9  A6/Bמעבר : 

          G#m  C#m  Aadd9  A6/B 

 

B34      G#m  Aadd9     A6/B 

 במדינה סיר לחץ כל אחד הוא שר

G#m   C#m  Aadd9  A6/B 

 ידוע רק אל תהיה ישר   המחיר 

B34      G#m  Aadd9     A6/B 

 במדינה כמו גומי אין חוק ואין מוסר

G#m     C#m  Aadd9  A6/B 

 תמיד לפי הספר אולי קצת מאוחר

 

E   G#m    B                F#m 

 כן את יפה אך מושחתתאוו אההה 

    A             Am  

 ישתנה זה לא ישתנה לעולם

     E           G#m  B              F#m 

 ואת יפה אך נושכת קצת מאוחר ועכשיו

    A             Am                E   G#m/Eb 

 לעולם ישתנה זה לא ישתנה לעולם

              A   Am 

 ישתנה לעולם

 

 B34  G#m  Aadd9  A6/Bסיום : 

         G#m  C#m  Aadd9  A6/B 

         B34  G#m  Aadd9  A6/B 

         G#m  C#m  Aadd9  A6/B 

         B34  G#m  Aadd9  A6/B 

         G#m  C#m  Aadd9  A6/B 

  



 763עמוד 

 

 הדורבנים  -  לרקוד יצאנו
 

           E    Am7   D7             E 

 יצאנו לרקוד לי באוזן את לוחשת סוד

Am      D7               E C#m Am7  D7 

 או לעמוד   לעבוד    שמחר בכלל לא בא לך

G#m  C#m G  B 

 רק להיות אתך עוד

           E    Am7   D7       E 

 בדרך לשם לנו לא אכפת מהעולם

Am      D7               E C#m Am7  D7 

 כמה מושלם כולםי מה שמתחשק עושים לפנ

G#m  C#m G  B 

 כיף להיות אתך סתם

 

E Am7 D7 E   Am7   D7   E 

 את מסתובבת את מסובבת את כולם

        Am7 D7  G#m C#m       G     B 

 יש לך את כל העולם      את לא מוטרדת 

E Am7 D7 E   Am7   D7   E 

 מהפנטת את כל מי שמביט לראות את

        Am7 D7  G#m C#m       C     B 

 איך את רוקדת ואין לי מה לעשות

Am F#Ø    B 

 רק מחכה לסוף

 

        E    Am7   D7             E 

 כשנכנסים צלליות של אלף אנשים

Am      D7               E C#m Am7  D7 

 מקסים כמה שם ברחבה היא את עצמה תשים

G#m  C#m G  B 

 אין לי מושג מה עושים

        E    Am7   D7             E 

 בתוך העשן מתפתח משהו לא מובן

Am      D7               E C#m Am7  D7 

 זה מסוכן היא כבר נעלמה נשארתי בלי חמצן

G#m  C#m G  B 

 איך לא הייתי מוכן

 

E Am7 D7 E   Am7   D7   E 

 את מסובבת את כולםאת מסתובבת 

        Am7 D7  G#m C#m       G     B 

 יש לך את כל העולם      את לא מוטרדת 

E Am7 D7 E   Am7   D7   E 

 את מהפנטת את כל מי שמביט לראות

        Am7 D7  G#m C#m       C     B 

 איך את רוקדת ואין לי מה לעשות

Am F#Ø    B 

 רק מחכה לסוף

 

 

           E    Am7   D7             E 

 יצאנו לרקוד לי באוזן את לוחשת סוד

Am      D7               E C#m Am7  D7 

 או לעמוד   לעבוד    שמחר בכלל לא בא לך

G#m  C#m G  B 

 רק להיות אתך עוד

 

E Am7 D7 E   Am7   D7   E 

 את מסתובבת את מסובבת את כולם

        Am7 D7  G#m C#m       G     B 

 יש לך את כל העולם      את לא מוטרדת 

E Am7 D7 E   Am7   D7   E 

 את מהפנטת את כל מי שמביט לראות

        Am7 D7  G#m C#m       C     B 

 איך את רוקדת ואין לי מה לעשות

Am F#Ø    B 

 רק מחכה לסוף

 

E Am7 D7 E   Am7   D7   E 

 כולםאת מסתובבת את מסובבת את 

        Am7 D7  G#m C#m       G     B 

 יש לך את כל העולם      את לא מוטרדת 

E Am7 D7 E   Am7   D7   E 

 את מהפנטת את כל מי שמביט לראות

        Am7 D7  G#m C#m       C     B 

 איך את רוקדת ואין לי מה לעשות

Am F#Ø    B 

 רק מחכה לסוף

 



 764עמוד 

 

 אסף אמדורסקי  -  יקירתי
 מילים : אסף אמדורסקי   לחן : אסף אמדורסקי

 

 A   Amaj7פתיחה : 

            A   Amaj7 

            A   Amaj7 

 

A        Amaj7 

 יקירתי יקירתי

  A                  D 

 חמקתי מבין זרועותיך

     D                        A 

 שלושה שבועות שהתארכו עד למאוד

E                 E/Eb     D      A 

 אך במהרה           אשוב אלייך    

 

A        Amaj7 

 יקירתי יקירתי

  A                                   D 

 חמקתי מבין זרועותיך רפה ותשוש

     D                                  A 

 שלושה שבועות היו דרושים לי עד לאין שיעור

E                          E/Eb      D      A 

 אך בסופם     במהרה            אשוב אלייך

 

     D                        F 

 בקרוב את תדברי אליי שוב

                        A 

 וגופי ירגיש את חומך

 D          A             A/B 

 ואת נשימותייך

     D                        F 

 בקרוב את תדברי אליי שוב

                        A 

 וגופי ירגיש את חומך

D           A 

 ואת נשימותייך

 

A                   Amaj7 

 אשוט אלייך כמו ספינה

A                         Amaj7 

 כמו רוח איתנה אבוא לראות

    D 

 כן בוא אבוא

 A 

 ובמהרה

         E E/Eb  D      A 

 עטור בניצחון   אשוב אלייך

 

     D                        F 

 בקרוב את תדברי אליי שוב

                        A 

 וגופי ירגיש את חומך

 D          A             A/B 

 ואת נשימותייך

     D                        F 

 בקרוב את תדברי אליי שוב

                        A 

 וגופי ירגיש את חומך

D           A 

 ואת נשימותייך

 

     D                        F 

 בקרוב את תדברי אליי שוב

                        A 

 וגופי ירגיש את חומך

D           A 

 ואת נשימותייך

  



 765עמוד 

 

 נעמי שמר, שולי נתן  -ירושלים של זהב  
 מילים ולחן: נעמי שמר

 

Am                  Dm 

 אוויר הרים צלול כיין

Dm6     A 

 וריח אורנים

A7              Dm 

 נישא ברוח הערביים

           Am  E Am 

 עם קול פעמונים

 

A7                Dm 

 ובתרדמת אילן ואבן

Dm        A 

 שבויה בחלומה

A7                  Dm 

 העיר אשר בדד יושבת

   Am   E  Am 

 ובליבה חומה

 

    Dm   G7 C          G7          C 

 ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור

        F     Em  Am E7 Am 

 הלא לכל שירייך אני כינור

 

Am                  Dm 

 איכה יבשו בורות המים

Dm6     A 

 כיכר השוק ריקה

A7              Dm 

 ואין פוקד את הר הבית

           Am  E Am 

 בעיר העתיקה

 

A7                Dm 

 ובמערות אשר בסלע

Dm        A 

 מייללות רוחות

A7                  Dm 

 ואין יורד אל ים המלח

   Am   E  Am 

 בדרך יריחו

 

    Dm   G7 C          G7          C 

 ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור

        F     Em  Am E7 Am 

 הלא לכל שירייך אני כינור

Am                  Dm 

 אך בבואי היום לשיר לך

Dm6     A 

 ולך לקשור כתרים

A7              Dm 

 קטונתי מצעיר בנייך

           Am  E Am 

 ומאחרון המשוררים

 

A7                Dm 

 כי שמך צורב את השפתיים

Dm        A 

 כנשיקת שרף

A7                  Dm 

 אם אשכחך ירושלים

   Am   E  Am 

 אשר כולם זהב

 

    Dm   G7 C          G7          C 

 ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור

        F     Em  Am E7 Am 

 הלא לכל שירייך אני כינור

 

Am                  Dm 

 חזרנו אל בורות המים

Dm6     A 

 לשוק ולכיכר

A7              Dm 

 שופר קורא בהר הבית

           Am  E Am 

 בעיר העתיקה

 

A7                Dm 

 ובמערות אשר בסלע

Dm        A 

 אלפי שמשות זורחות

A7                  Dm 

 נשוב נרד אל ים המלח

   Am   E  Am 

 בדרך יריחו

 

    Dm   G7 C          G7          C 

 זהב ושל נחושת ושל אורירושלים של 

        F     Em  Am E7 Am 

 הלא לכל שירייך אני כינור

 



 766עמוד 

 

 שלמה ארצי  -ירח  
 

Bbm7                    C7           Fm 

 וזכרוני הראשון אם יופייך אינו מטעה אותי

Bbm7          C7         Fm 

 משליך גיטרה ואבי עלי צורח

Bbm7  Bbm7/Ab   Eb/G           G# 

 ואמי       אומרת:   זה      החוטא שלי   

   G#            C7                Fm 

 ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח

 

Bbm7               C7           Fm 

 וזכרוני השני אם עינייך אינן מטעות אותי

Bbm7          C7         Fm 

 עוזב את הבית אל סיכוני הזמן

Bbm7  Bbm7/Ab   Eb/G     G# 

 כששאלתי אותך        האם    תהיי לי לעולמים

   G#            C7                Fm 

 ענית תביט לירח שם יש כבר אדם

 

Bbm7               C7        Fm 

 ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח

Bbm7  Bbm7/Ab   Eb/G           G# 

 קודר ברחוב המסגר   מתחיל     לנגן           בבר 

Bbm7  Bbm7/Ab   Eb/G         G# 

 והם        צרחו          תורידו את הנמוך עם הטוקסידו

      G#                    C7                Fm 

 ורק אחד אמר ילד ילד עוד תוריד את הירח בשבילם

 

Bbm7                   Bm    Bm/Ab  Eb/G 

 שהאושר      בא    בזעם היתה תקופה כזאת

         G#              C7            Fm 

 צחקנו מהכל שרפנו את מה שבא ליד

Fm7               Bbm7   Bm/Ab       Eb/G 

 לא     נשאר לנו אלא     לחבק   את   הצער   

                        G#    C7      Fm 

 להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר

Fm        Bbm7    C7             G#7 

 אתמול היה טוב     אתמול היה    טוב

     C#7     Bbm7         C7        Fm7 

 אתמול     היה טוב             ויהיה גם מחר   

 

Bbm7                    C7        Fm 

 קשה לי להתרכז כי יופייך עוד מהמם אותי

Bbm7       C7              Fm 

 קשה להגיד חבל או לומר אולי

Bbm7  Bbm7/Ab   Eb/G           G# 

 במקום   זה אני        רוקד וצועק לירח רד

   G#            C7                Fm 

 ומאשים את העולם בכאבי

 

Bbm7               C7           Fm 

 לפעמים אני שוכח איך התחלתי מול ירח

Bbm7          C7       Fm 

 כשאתה שוכח כן כן אתה    מסכן

Bbm7     Bbm7/Ab   Eb/G       G# 

 יש      ג  ש  ם            בשמים אין ירח       בינתיים

   G#            C7                Fm 

 וכשיצא נלך ביחד עד שנעלם

 

Bbm7               C7        Fm 

 ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח

Bbm7  Bbm7/Ab   Eb/G           G# 

 מתחיל     לנגן           בבר    קודר ברחוב המסגר

Bbm7  Bbm7/Ab   Eb/G         G# 

 והם        צרחו          תורידו את הנמוך עם הטוקסידו

      G#                    C7                Fm 

 בשבילםורק אחד אמר ילד ילד עוד תוריד את הירח 

 

Bbm7                   Bm    Bm/Ab  Eb/G 

 היתה תקופה כזאת שהאושר      בא    בזעם

         G#              C7            Fm 

 צחקנו מהכל שרפנו את מה שבא ליד

Fm7               Bbm7   Bm/Ab       Eb/G 

 לא     נשאר לנו אלא     לחבק   את   הצער   

                        G#    C7      Fm 

 להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר

Fm        Bbm7    C7             7G# 

 אתמול היה טוב     אתמול היה    טוב

     C#7     Bbm7         C7        Fm7 

 אתמול     היה טוב             ויהיה גם מחר   



 767עמוד 

 

 גן חיות  -  ירח כחול
 ולחן:  שרון מולדבי ושחר בן ברקמילים 

 

(Dm  Dm  F  F)x2 

 

           Dm           F 

  לפני שאפול החזיקי אותי

           Dm             F 

  בעולם הגדול אני גבר אחד

 Gm                Bb 

  לומד כל יום משגיאות

       Dm    F 

 )אוו( איך לחיות

       Dm  Dm 

  איך לחיות

 

           Dm           F 

  שלא אשבר החזיקי אותי

                Dm            F 

  הולך וחוזר כל הזמן מסתובב

 Gm                Bb 

  לומד כל יום משגיאות

       Dm    F 

 )אוו( איך לחיות

       Dm  F  C  C 

  איך לחיות

 

     F         Am 

  כן אלך, בשבילך

    Dm             Bb 

  יבשה וגם ים, עד קצה העולם

    F          Am 

  ואקטוף בשבילנו

Dm           Bb 

 שיאיר על הכל ירח כחול 

   Gm           Bb 

  וישמור על כל האנשים

Gm     Bb          Dm    F 

  )אוו( שבינינו החזקים החלשים

        Dm  F  C  C 

  שבין שנינו

 

 

 

 

 

 

           Dm           F 

  קרוב אל הלב החזיקי אותי

        Dm              F 

  שלא אתאכזב פרדשלא נ

 Gm               Bb 

  לומד אהבה משגיאות

       Dm    F 

  )אוו( תני לי עוד

       Dm F   C  C 

   עוד     תני לי 

 

     F         Am 

  כן אלך, בשבילך

    Dm             Bb 

  יבשה וגם ים, עד קצה העולם

    F          Am 

  ואקטוף בשבילנו

Dm           Bb 

 שיאיר על הכל ירח כחול 

   Gm           Bb 

  וישמור על כל האנשים

Gm     Bb          Dm    F 

  )אוו( שבינינו החזקים החלשים

        Dm  C 

 שבין שנינו

   

     F         Am 

  כן אלך, בשבילך

    Dm             Bb 

  יבשה וגם ים, עד קצה העולם

    F          Am 

  ואקטוף בשבילנו

Dm           Bb 

 שיאיר על הכל ירח כחול 

   Gm           Bb 

  וישמור על כל האנשים

Gm     Bb          Dm    F 

  )אוו( שבינינו החזקים החלשים

        Dm  Dm 

  שנינו שבין

 

Dm  Dm  F  F 

Dm 

  

 



 768עמוד 

 

 גידי גוב  -יש אי שם  
 מילים : ענת גוב   לחן : יוני רכטר

 

 B    F#  E    G#7פתיחה : 

            A  F#7  B     E      F#7 

 

B   F#7     B 

 שם אי     יש 

G#m     B     F#7       E 

 מישהו חושב עלייך

G#m  D#m    F#7      E 

 אותך נוראמישהו רוצה 

F#7  E  C#7 

 שם   אי    יש 

 

B   F#7      B 

 אי שם     יש

G#m     B     F#7       E 

 מישהו חולם עלייך

G#m  D#m     F#7      E 

 מישהו אוהב אותך כל כך

B   F#7  C#m7 

 שם   אי       יש 

 

C#m   G#7  F#m6  C#m  G#7  F#m6 

 כאן    הניחי     תבכי הלילה ראשך   אז אל 

G#  D#7   A          E    B7  F#m7 

 נופל מאיר את לילך, שואל לאן   כוכב 

A        E  C#m    G#7  F#m6 

 אם זה אותי תבקשי מלמעלה   ומה 

F#   G7   G#7  A7  A#7  B7  G#7 

 מזמן           שלך    אני אז הנה

 

B   F#7      B 

 לך שר   שיר

G#m     B        F#7            E 

 ישיר עצוב סנטימנטאל

G#m  D#m     F#7              E 

 שיר שלא משאיר אותך לבד

G#m   F#7  C#m 

 שר     לך     שיר

 

 C#m7   F#7    B  G#mמעבר : 

            A#7    D#7  G#  D#7 

           G#m    #C   F#7    B 

              F#      E     G#    A  F#7  B 

 

C#m  G#7  F#m6  C#m  G#7  F#m6 

 לפינה      מעבר  כבר     מחכה   השחר

G#   D#7  A      E    B7   F#m7 

 לעוד תנומה מסתובבת עכשיו   השמש

A      E  C#m  G#7  F#m6 

 אני מסתכל על פנייך את חלומך

F#  G7  G#7  A7  A#7  B7  G#7 

 קטנה           אור   קרן  מלטפת

 

B   F#7     B 

 שם אי     יש 

G#m     B     F#7       E 

 מישהו חושב עלייך

G#m  D#m     F#7      E 

 מישהו רוצה אותך נורא

B   F#7  C#m7 

 שם    אי      יש 



 769עמוד 

 

 עמית ליסטוונד  -יש אמונה  
 משה )מונה( רוזנבלוםמילים : ???   לחן : 

 

C                                 Am 

 דולק רועד מועד בחשיכהנר קטן 

Am 

 זעקה יוצאת מלב נשמעת 

C       

 בלחישה

Dm 

 יד בוטחת בו נגעה

F                          

 אפוף תוגה אך הוא ידע

E    E4      Dm              F      

 עדיין לא נמוגה היא כאן התקווה

 

Am 

 ריח חריף מרעיף כאב קולות

C      

 וצעדים

Am 

 לא מקום מתאיםבית חולים הוא 

C      

 לילדים

Dm 

 המלאך רפאל אם רוצים אז הוא

F  

 גואל

Dm                    F 

 האם רוצה אתה ילדי

E                 

 אני אותך שואל

 

Am   Dm  Am   Dm 

 אכנע   לא  יש אמונה  

Dm       C       Dm  

 אשא אל שמים תפילה

Am   Bb      C    Dm     

 שנפתח ועלהכמו פרח קמל 

Am     E        Dm   

 הכל מהתחלה -אתחיל את הכל

 

Am 

  בחוץ מטר סוחף ומתופף על

C     

 הפחים

Am 

 אולי זה סתם מטר אולי זה בכי

C       

 מלאכים

Dm 

 פרח קטן שלי ילדי

F                    

 לצידי עודהשאר 

Dm              F      

 רק תאמין שגם אתה יכול להיות

E  E4 

 א י ר ב

 

Am   Dm  Am   Dm 

 אכנע   לא  יש אמונה  

Dm       C       Dm  

 אשא אל שמים תפילה

Am   Bb      C    Dm     

 כמו פרח קמל שנפתח ועלה

Am     E        Dm   

 הכל מהתחלה -אתחיל את הכל



 770עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -  יש בי אהבה
 

C     G7  Am 

 בין האפל לנסתר

Dm        F 

 בעולמנו המר

C                      Dm 

 אומרים שיש עוד תקווה

Bb                C 

 קוראים לזה אהבה

Am     Bb 

 ומחכים לבואה

 

C     G7    Am 

 בין האתמול לעתיד

Dm               F 

 בין האוצר לתחתית

C                     Dm 

  אומרים שיש עוד תקווה

Bb                C 

 קוראים לזה אהבה

Am     Bb 

 ומחכים לבואה

 

C       G       F 

 בין הבלבול לאסון

F            Am 

 תדעו שיש פתרון

A  Asus4  Dm 

 קוראים לזה אהבה

C      G      F 

 בין הזיוף לאמת

F   Am               

 בין כל מה שחי למת

E7  Esus4 

 ישנה אהבה

 

Am              G            C 

 יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע

Cmaj7 C            G             F 

 יש בי אהבה והיא תנצח

Am              G            C 

 יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע

C            G             F 

 יש בי אהבה והיא תנצח

 

C     G7    Am 

 בין השפיות לשינה

Dm               F 

 הילדות לזיקנהבין 

C                     Dm 

  אומרים שיש עוד תקווה

Bb                C 

 קוראים לזה אהבה

Am     Bb 

 ומחכים לבואה

 

C     G7    Am 

 בין האתמול לעתיד

Dm               F 

 בין האוצר לתחתית

C                     Dm 

  אומרים שיש עוד תקווה

Bb                C 

 קוראים לזה אהבה

Am     Bb 

 ומחכים לבואה

 

C       G       F 

 בין הבלבול לאסון

F            Am 

 תדעו שיש פתרון

A  Asus4  Dm 

 קוראים לזה אהבה

C      G      F 

 בין הזיוף לאמת

F   Am               

 בין כל מה שחי למת

E7  Esus4 

 ישנה אהבה



 771עמוד 

 

 עידן רייכלהפרויקט של   -יש בי עוד כח  
 

 Bbm  Ebm/Bb  Bbm  Fפתיחה : 

 

Bbm     F7    Abm6 

 יש בי עוד כח עכשיו

  Bb7   Ebm  Ebm/Db 

 כשהלכת חייך לי ירח

CØ  F7(-9)     Bbm 

 נתן את אורו בחלון

     F7     Abm6 Bb7(4-3) 

 והלילה כבר לא מפחדת

Ebm Ebm/Db      CØ 

 ולחלום     להיות      לבד

F7(-9)    

 הנה שוב

 

F#         Bb7   Ebm      F7 

 אתה שבורח    זה אתה שנוגע 

F#             F#6  Db   Db7       F# 

 לחכות    דקה  אפילו   תדע אין לי רגע 

Bb7          Ebm   F7(4-3)      F# 

 לצאת   לי  מאירה        והשמש היום 

Ab            Db 

 אל הים הגדול

 

 Bbm  Ebm/Bb  Bbm  Fמעבר : 

 

Bbm     F7    Abm6 

 יש בי עוד כח עכשיו

     Bb7  Ebm  Ebm/Db   CØ 

 ונסגר    נחתם   רק תניח הכל כבר

F7(-9)    Bbm 

 והלב מתרפא

F7     Abm6 

 והגשם נפסק

Bb7(4-3)       Ebm 

 אז חוזר שוב הריח

Ebm/Db  CØ      F7(-9) 

 האביב שוב מגיע ושוב

F#         Bb7   Ebm      F7 

 אתה שבורח    זה אתה שנוגע 

F#             F#6  Db   Db7       F# 

 לחכות    דקה  אפילו   תדע אין לי רגע 

Bb7          Ebm   F7(4-3)      F# 

 לצאת   לי  מאירה        והשמש היום 

Ab            Db 

 אל הים הגדול

 

 Bm  F#7  Am6  B7  Em  Em/D  DbØמעבר : 

           Bm  F#7  Am6  B7  Em  Em/D  DbØ 

 

G           B7      Em      F#7 

 אתה שבורח    זה אתה שנוגע 

G             G6    D  D7       G 

 אפילו דקה לחכות תדע אין לי רגע 

B7       Em   F#7(4-3)      G 

 לי לצאת  מאירה      והשמש היום 

A            D 

 הגדול אל הים



 772עמוד 

 

 החברים של נטאשה  -  יש בך
 מילים ולחן : ארקדי דוכין

 

Gm     Gm+5 Gm    Gm+5 

 עייף אותי הרגש צער עמוק

Gm      Gm+5 Gm    Gm+5 

 אני כבר כמעט נורמלי

Gm          Gm+5 Gm    Gm+5 

 השיר הזה הוא מים השיר הזה הוא צחוק

Gm      F/G   Gm   Gm/Bb 

 בנאליהשיר הזה די 

 

D4  Eb-5    F4   Dm   Fadd4 

 שונה    הו    מש    בך       יש

Fm7   G      Cm6/7   D7(+9) 

 הו לא דומה      מש

 

Gm     Gm+5 Gm    Gm+5 

 נזהרתי מלגעת פחדתי לראות

Gm      Gm+5 Gm    Gm+5 

 חששתי מחום שפתיה

Gm          Gm+5 Gm    Gm+5 

 תינוק עכשיו אני אפטי עכשיו אני

Gm      F/G   Gm 

 עכשיו אני כבר יודע

 

D4  Eb-5    F4   Dm   Fadd4 

 שונה     הו    מש    בך       יש

Fm7   G      Cm6/7   D7(+9) 

 הו לא דומה     מש

 

Gm     Gm+5 Gm    Gm+5 

 עייף אותי הרגש צער עמוק

Gm      Gm+5 Gm    Gm+5 

 אני כבר כמעט נורמלי

Gm          Gm+5 Gm    Gm+5 

 השיר הזה הוא מים השיר הזה הוא צחוק

Gm      F/G   Gm   Gm/Bb 

 השיר הזה די באלי

 

D4  Eb-5    F4   Dm   Fadd4 

 שונה    הו   מש    בך       יש

Fm7   G      Cm6/7   D7(+9) 

 הו לא דומה      מש

D4  Eb-5    F4   Dm   Gm 

 שונה    הו    מש    בך       יש

 

  



 773עמוד 

 

 טיפקס  -יש לי חברה  
 

Am          F 

 יש לי חברה ואני אוהב אותה

Am          F 

 ומשתדל תמיד להיות איתה

G               F 

 שייב-אני שם אפטר יוצאים לרחוב

G                    E 

 היא עושה דפיקות עם נעלי עקב

Am            F 

 אני והיא לבד גם בשוק סואן

Am      F 

 מחובקים ומתחבאים בצד

G                   F 

 לי יש ז'קט מעור ולה חולצה רכה

G              E 

 נותן לה נשיקה מרגיש גיבור

 

Am            F 

 יש לי חברה והיא מהממת

G                  E7 

 אני אוהב אותה בלב

Am            F 

 וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת

G                 E 

 אני עליה רק חושב

 

Am          F 

 אני אחר בכלל כשאני איתה

Am             F 

 חולם על מכונית ומוצרי חשמל

G            F 

 כי יש לה אף עיניים תואמות

G          E 

 כמו בפרסומות חיוך אדום

Am                   F 

 בריח של מנטול והיא לועסת מסטיק

Am                    F 

 ועם רוכסן מפלסטיק תופסת את הכל

G                    F 

 היא שמה גרביונים עם רכבות חוצות

G                E 

 ועגילי מתכת סרטים ומחרוזות

 

Am            F 

 יש לי חברה והיא מהממת

G                  E7 

 אני אוהב אותה בלב

Am            F 

 הולכת היא תמיד חוזרתוכשהיא 

G                 E 

 אני עליה רק חושב

 

Am          F 

 יש לי חברה ואני אוהב אותה 

Am          F 

 אני שפוט שלה כשהיא בוכה

G          F 

 מגש ועוגיות מביא קפה

G        E 

 עושה שטויות נותן חיוך

Am                F 

 עליי מורחת אודם ולי זה לא אכפת

Am             F 

 בדיוק אותו מבט ויש לשנינו יחד

G                      F 

 אוהב כשהיא כותבת באצבעות דקות

G                   E 

 עושה תנועות רכות וכשהיא מסתרקת

 

Am            F 

 יש לי חברה והיא מהממת

G                  E7 

 אני אוהב אותה בלב

Am            F 

 הולכת היא תמיד חוזרת וכשהיא

G                 E 

 אני עליה רק חושב



 774עמוד 

 

 ריקי גל  - יש לי חולשה לרקדנים 
  מילים: יעקב רוטבליט לחן: צוף פילוסוף

 

(Dm  Dm  Bb  C )x 2 

 

Dm             Bb   C        Dm   Bb - C 

  ברק בצהריים איש צעיר בדלת     

Dm              Bb    C     Dm   Bb - C 

 ירח בעיניים מהלומה של יופי     

Bb    F     C      Bb  F    C 

  למענו  אותי  למי אצעק הצילו

Bb                F                    C   A 

 שולח לי אותו אם אלוהים כאילו    

 

Dm           Bb   C  F 

  יש לי חולשה לרקדנים     

     Bb              F      C 

  הריקוד שלי גם אני רוקדת

Dm           Bb   C   F 

  לרקדנים יש לי חולשה      

    Bb 

  האדמה תחתי רועדת

C                          Dm 

 רוצה אותו רק בשבילי   

 

(Dm  Dm  Bb  C )x 2 

 

Dm           Bb  C       Dm    Bb - C 

  )אההה( עיין שופעמ אש מהרגליים     

Dm               Bb    C        Dm   Bb - C 

 אפילו לא יודע איש צעיר בדלת     

   Bb    F      C         Bb  F    C 

  לפיתיון בין חכה  שהחוט תמיד מתוח

Bb             F                C   A 

 ויש לי ניסיון ויש לי אורך רוח

 

Dm           Bb   C  F 

  חולשה לרקדניםיש לי      

     Bb              F      C 

  הריקוד שלי גם אני רוקדת

Dm           Bb   C   F 

  לרקדנים יש לי חולשה      

    Bb 

  האדמה תחתי רועדת

C                          Dm 

 רוצה אותו רק בשבילי   

 

 

 

 

(Dm  Dm  Bb  C )x 4 

 

 תיבות[ 2]סולו תופים, 

 

Dm               Bb    C        Dm   Bb - C 

  בשל כמו תפוח איש צעיר בפתח     

Dm                 Bb      C          Dm   Bb - C 

 שבי, קוראים לרוח וכל כוחות הכובד     

 Bb  F   C        Bb   F      C 

  נופלים עלי פתאום כאילו השמיים

Bb                 F                        C   A 

 מחול על פני תהום ריקוד כזה בשניים    

 

Dm           Bb   C  F 

  יש לי חולשה לרקדנים     

     Bb              F      C 

  הריקוד שלי גם אני רוקדת

Dm           Bb   C   F 

  לרקדנים יש לי חולשה      

    Bb 

  האדמה תחתי רועדת

C                          Dm 

 רוצה אותו רק בשבילי   

 

 ]ברייק תופים, תיבה אחת[

 

Dm           Bb   C  F 

  יש לי חולשה לרקדנים     

     Bb              F      C 

  הריקוד שלי גם אני רוקדת

Dm           Bb   C   F 

  לרקדנים יש לי חולשה      

    Bb 

  האדמה תחתי רועדת

C                          Dm 

 רוצה אותו רק בשבילי   

 

(Dm  Dm  Bb  C )x 6 

Fade Out 

  

  



 775עמוד 

 

 אביתר בנאי  -יש לי סיכוי  
 

       Am    Dm         F   Em  

 יש לי סיכוי להינצל אני יודע

Am          Dm   Em    F 

 אני אוכל להתעורר להתפכח

Dm            Em     Am  F 

 ה ב ה א אני אוכל עוד לדבר ב

Dm          Em      Am 

 על עצמי ועל העיר ועל אשה

 

 Dm  F  Emמעבר : 

 

       Am    Dm      F   Em  

 כבר עכשיו אני פחות כועס

Am        Dm   Em    F 

 ע ק תפ וגל שקט של רגש מ

Dm        Em   Am  F 

 בלילה  אמא שרה לבן 

Dm     Em      Am 

 אמא כאן לידך כל הזמן

 

 Dm  F  Emמעבר : 

          Dm  F  Em 

 

       Am         Dm   F   Em  

 אני מרגיש שמשהו משתנה

Am       Dm   Em    F 

 העייפות תחלוף האור יעלה

Dm       Em  Am     F 

 יתואז אכיר אותך יקיר

Dm      Em   F     E 

 ומיד תכירי את אותי

 

       Am  Dm   F   Em  

 תמיד פחדתי להשתגע

 Am  Dm Em   F 

 שהלב יקפא ויתרוקן

Dm               Em   Am  F 

 שב יו  אבל עכשיו כמו שאני

Dm           Em      Am 

 יש לי סיכוי להינצל אני חושב

 

 Am  F  Am  F  D  Emמעבר : 

          Am  F  Am  F  D  Em 

          Am  F  Am  F  D  Em 

          Am  F  Am  F  D  Em 

 



 776עמוד 

 

 שלמה גרוניך  -יש לי סימפטיה  
 מילים: מאיר ויזליטיר   לחן: שלמה גרוניך

 

(Dm7  E7  Gm6  Dm/F  E7-Eb7-Dm7-A7)x2 

 (Dm7  E7-A7  Dm7  E7-A7)x2 

Dm7-Bb7-7A  

 

Dm7       E7   F             °F#         Gm      °G# 

 לאמנות קונספטואלית בתל אביב  יש לי סימפטיה   

Dm/A             Bb7    °B    A7/C# 

  טיח נופל,   עיר בלי קונספציה          

Dm             Eb  E           A7 

  אוטובוס מת,   תריס מתייפח      

 

(Dm7  E7-A7  Dm7  E7-A7)x2 

 

Dm7       E7   Dm/F          °F#          Gm      °G# 

  לאנשים שמתאמצים בתל אביב         יש לי סימפטיה   

A7           Bb7   °B          C7 

  יש לי סימפטיה,    יש לי סימפטיה     

F           C/E     Bb/D          C#   C7   F     C7 

  לאנשים שמתעקשים בתל אביב יש לי סימפטיה  

F           C/E  Cm/Eb  Bb/D          C7          °B 

  שמתרגשים בתל אביב  שים    -   לאנ  יש לי סימפטיה  

Bb7              Am7 D7             Gm 

 מאורת טיח נואשת, עיר בלתי מרגשת      

Gm                C  C7  B°          Bbm7 

  יש לי סימפטיה,     שת - נדנדת פח רוע      

Am7       E7        A7 

 לאנשים מתייאשים בתל אביב 

 

Dm7       E7   Gm      Dm/F  Eb            Dm 

 יש לי סימפטיה,     יש לי סימפטיה, יש לי סימפטיה   

A  Dm       A7/E  Dm/F °F#   Gm 

 לי סימפטיה     יש ,    לי סימפטיה       יש 

Bb7            A7  Dm 

  טיה - יש לי סימפ       

 

(Dm7  E7-A7  Dm7  E7-A7)x2 

Dm7  A7/E  Dm  D7/F#  Gm  °G#  Bb7  A7 

Dm7  A7/E  Dm/F  D7/F#  Gm  °G#  Bb7  A7 

Dm7  A7/E  Dm  D7/F#  Gm  °G#  Bb7  A7 

Dm7  A7/E  Dm/F  D7/F#  Gm  °G#  Bb7  A7 

(Dm7  E7  Gm6  Dm/F  E7-Eb7-Dm7-A7)x2 

Bb7  Am7  D7  Gm  [Gm  ]A7 

(Dm7  E7-A7  Dm7  E7-A7)x2 

Dm7-Bb7-7A  

 

 

 

 

 

Dm7       E7   F             °F#         Gm      °G# 

 לאמנות קונספטואלית בתל אביב  יש לי סימפטיה   

Dm/A             Bb7    °B    A7/C# 

  טיח נופל,   עיר בלי קונספציה          

Dm             Eb  E           A7 

  אוטובוס מת,   מתייפחתריס       

 

(Dm7  E7-A7  Dm7  E7-A7)x2 

 

Dm7       E7   Dm/F          °F#          Gm      °G# 

  לאנשים שמתאמצים בתל אביב         יש לי סימפטיה   

A7           Bb7   °B          C7 

  יש לי סימפטיה,    יש לי סימפטיה     

F           C/E     Bb/D          C#   C7   F     C7 

  לאנשים שמתעקשים בתל אביב יש לי סימפטיה  

F           C/E  Cm/Eb  Bb/D          C7          °B 

  שמתרגשים בתל אביב  שים    -   לאנ  יש לי סימפטיה  

Bb7              Am7 D7             Gm 

 מאורת טיח נואשת, עיר בלתי מרגשת      

Gm                C  C7  B°          Bbm7 

  יש לי סימפטיה,     שת - נדנדת פח רוע      

Am7       E7        A7 

 לאנשים מתייאשים בתל אביב 

 

Dm7       E7   Gm      Dm/F  Eb            Dm 

 יש לי סימפטיה,     יש לי סימפטיה, יש לי סימפטיה   

A  Dm       A7/E  Dm/F °F#   Gm 

 לי סימפטיה     יש ,    לי סימפטיה       יש 

Bb7            A7  Dm 

  טיה - יש לי סימפ       

 

Dm7  E7-A7  Dm7  E7-A7 

Dm7  E7-A7  Dm7  F-C/E-Eb  Eb  Eb  Eb 

Dm 

 

 

  



 777עמוד 

 

 בנזין  -יש לי רק אותך  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

F#5       C#5 

 כל הלילההסתובבתי 

F#5       C#5 

 בלי לקחת שום כיוון

D5       A5 

 כשראיתי אור למעלה

E5          F#5 

 לקחתי על עצמי סיכון

E                   A 

 יכולת לטרוק לי את הדלת

E          A 

 ולזרוק אותי משם

        C#m       F#m 

 אבל עכשיו את מסתכלת

      C#m     F#m 

 שםכמו שופט על נא

 

A              E        A   D   A   E 

 אין לי מה לומר לטובתי

A               E        A   D   A   E 

 אין לי שום דבר אהובתי

F#m     C#m  F#m      D   D(4-3) 

 כשאת איתי    יש לי רק אותך

A              E        A 

 אין לי מה לומר לטובתי

A              E              F#m 

 כשאת איתי יש לי רק אותך

 

F#m         C#m 

 לא עומד על הרגליים

F#m       C#m 

 לא יכול להזדקף

D                A 

 ואם אדום לי בעיניים

E           F#m 

 זה לא רק שאני עייף

E               A 

 אבל זה ככה את יודעת

E             A 

 מה עושה אותי שקט

     C#m        F#m 

 בסיפורים שאת שומעת

     C#m      F#m 

 אין מילה אחת אמת

 

A              E        A   D   A   E 

 אין לי מה לומר לטובתי

A               E        A   D   A   E 

 אין לי שום דבר אהובתי

F#m     C#m  F#m      D   D(4-3) 

 כשאת איתי    יש לי רק אותך

A              E        A 

 אין לי מה לומר לטובתי

A              E              A 

 כשאת איתי יש לי רק אותך

A               E        A 

 אין לי שום דבר אהובתי

A              E              A 

 כשאת איתי יש לי רק אותך

 

 A  D  Bm  C#m  Bmמעבר : 

           A  D  Bm  C#m  Bm 

 

F#m    C#m   F#m   C#m 

D           A      E        F#m    E 

 

A              E        A   D   A   E 

 אין לי מה לומר לטובתי

A               E        A   D   A   E 

 אין לי שום דבר אהובתי

F#m     C#m  F#m      D   D(4-3) 

 כשאת איתי    יש לי רק אותך

A              E        A 

 אין לי מה לומר לטובתי

A              E              A 

 כשאת איתי יש לי רק אותך

A               E        A 

 אין לי שום דבר אהובתי

A              E              A 

 כשאת איתי יש לי רק אותך

 

 A  E  C  Gסיום : 

         A  E  C  G 

  



 778עמוד 

 

 אביב גפן  -  יש לך אותי
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 G  C/G  G  C/G  G  C/G  G  C/Gפתיחה : 

 

G               C/G            G 

 בלי הרוגים         זו מלחמה פה

     Em        C         G 

 מאוהבים      האויבים פה 

      Cadd9            G/B 

 כמו מחלה ברחת ממני שם

                A   Cadd9 

 ועכשיו את באה בחזרה

 

G             C/G            G 

 כל החיים         רוצה איתך 

          Em          C              G 

 עמוק בפנים      אז למה שוב דוקר

      Cadd9               G/B 

 ולמה שוב אני בוכה לי במיטה

         A    Cadd9 

 שתבואי בחזרה עד

 

D       Bm      Am   Cmaj9 

 וזה המון אהובתי יש לך אותי

D       Bm        Am            B 

 אני אשכח כשתתרחקי יש לך אותי

        Em7                 A(4-3)     G 

 את הדברים שרציתי לומר לך

 

 G  C/G  G  C/G  G  C/G  G  C/Gמעבר : 

 

G                    C/G                    G 

 אם את אותי רוצה        אז עכשיו ברחתי

                  Em        C             G 

 ונעלי ריצה       אז תקני לך טרנינג חם

      Cadd9            G/B 

 קניתי כלב וקראתי לו תקווה

               A    Cadd9 

 למקרה שתבואי בחזרה

 

D       Bm      Am   Cmaj9 

 וזה המון אהובתי יש לך אותי

D       Bm        Am            B 

 אני אשכח כשתתרחקי יש לך אותי

        Em7                 A(4-3)     G 

 את הדברים שרציתי לומר לך

 

D       Bm      Am   Cmaj9 

D       Bm      Am           B 

Em7                     A(4-3)         G 

 יש עוד דברים שרציתי לומר לך

 

 G  C/G  G  C/G  G  C/G  G  C/Gסיום : 

 



 779עמוד 

 

 תיסלם  -יש לך אותי  
 

 Em  Em  D  Cפתיחה : 

            Em  Em  D  C 

            Em  Em  D  C 

            Em  Em  D  C 

 

Em    D     Bm        C        Am 

 אל חופים רחוקים לכי ילדה אהובה

D       G       B 

 אל חלומות אחרים

Em        D      Bm          C      Am 

 יש עוד דרכים שאותן לא עברו מעולם

D   

 לשםלכי 

 

 Em    Em/D    C     D x 2מעבר :  

 

Em      D       Bm        C        Am 

 קחי לך ילדה אהובה את תרמיל האתמול

D          G        B 

 יש בו כמעט את הכל

Em     D     Bm         C     Am 

 לכי ילדה אהובה כי עוד לא מאוחר

D            Em    Em 

 אל המחר

 

Am    F       G   Am 

 לא     לא      אל תשכחי

C       Em        F        G 

 גם כשעצוב לך  יש לך אותי

Am    F       G      Am 

 אל תשכחי         אני כאן     לא     לא 

 

 Em    Em/D    C     D x 2מעבר :  

 

Em    D     Bm        C        Am 

 נתנו לך לחשוב אם  אל תכעסי אהובה

D          G        B 

 אין כאן מקום לאהוב

Em      D      Bm      C      Am 

 פעם    היה זה חלום שאליו מגיעים

   D                  Em    Em 

 ממקומות אחרים

 

Am    F        G   Am 

 לא     לא      אל תשכחי

C       Em        F        G 

 גם כשעצוב לך  יש לך אותי

Am    F        G    Am 

 לא     לא      אל תשכחי         אני כאן

 

 Em    Em/D    D     Cמעבר :  

Em                Em/D    D     C 

Em                Em/D    D     A 

 

  D                    C 

 ואני כבר עייפתי מאד

       D                    G       C 

 על שנים אבודות לא אבכה עוד

     D                     C 

 בקשתי למצוא את הסודשכ

D                G       B      B 

 זה שגם לך מחכה    עוד

 

Em    D     Bm        C        Am 

 לכי ילדה אהובה אל חופים רחוקים

D        G      B 

 אל חלומות אחרים

Em          D      Bm     C      Am 

 יש עוד דרכים נסתרות להגיע דרכן

D           Em    Em 

 לכי איתן

 

Am    F       G    Am 

 לא     לא      אל תשכחי

C       Em        F        G 

 גם כשעצוב לך  יש לך אותי

Am    F       G    Am 

 דאגילא     לא      אל ת

C       Em        F         G 

 גם אם קשה לך  יש לך אותי

 

 Cm   Ab   Bb   Cm מעבר : 

Eb                Gm   Ab   Bb 

Cm              Ab   Bb   Cm 

Eb                Gm   Ab   Bb 

 

Cm   Ab     Bb    Cm 

 לא     לא      אל תשכחי

Eb      Gm      Ab     Bb 

 גם כשעצוב לך  יש לך אותי

Cm   Ab     Bb    Cm 

 לא     לא      אל תשכחי         אני כאן

 

 Gm    Gm/F    Eb    F     x 4סיום : 

 

Gm 



 780עמוד 

 

 גלי עטרי  -יש לך שמש  
 לחן  : דוד קריבושי ומוטי המרמילים  :  שמרית אור   

 

 #Cפתיחה : 

 

C#                       D#m 

 על ספסל בגן יושבת ופרחים בשערה

G#7                  C# 

 שרה עם הרוח הקרירה

C#                   D#m 

 ועיניים צוחקות לה נמשים בקצה אפה

G#7                 C# 

 ושורק לה שחף מכפה

 

D#  G#  A#          D#     G#  A# 

 יש לך שמש               אם 

        D#      G#  A# 

 יש לך שמש

         D#   G/D   Cm 

 ליבך   ב   יש לך שמש 

Cm/A#   F/A          Fm     C# 

 והושט לה את ידך   בוא     

 

 #Cמעבר : 

 

C#                   D#m 

 חתלתול אחד מופיע בא מעץ שבשדרה

G#7                    C# 

 הוא מביט בשקט לעברה

C#                        D#m 

 היא על הספסל יושבת ושקועה בחלומות

G#7             C# 

 ועיניה אט נעצמות

 

D#  G#  A#          D#     G#  A# 

 יש לך שמש               אם 

        D#      G#  A# 

 יש לך שמש

         D#   G/D   Cm 

 ליבך   ב   יש לך שמש 

Cm/A#   F/A          Fm     C# 

 והושט לה את ידך   בוא     

 

 #C#  D#m  G#7  Cמעבר : 

          C#  D#m  G#7  C# 

 

D#  G#  A#          D#     G#  A# 

 יש לך שמש               אם 

        D#      G#  A# 

 יש לך שמש

         D#   G/D   Cm 

 ליבך   ב   יש לך שמש 

Cm/A#   F/A          Fm     A# 

 והושט לה את ידך   בוא     

D#  G#  A#          D#     G#  A# 

 יש לך שמש               אם 

        D#      G#  A# 

 יש לך שמש

         D#   G/D   Cm 

 ליבך   ב   יש לך שמש 

Cm/A#   F/A          Fm     A# 

 והושט לה את ידך   בוא     

  



 781עמוד 

 

 יהורם גאון  -יש מקום  
 מילים : עמוס אטינגר    לחן : דובי זלצר

 

 Em .A Em .Aפתיחה : 

D 

 יש מקום רחוק אחרי הים

Em                      B7 

 שם החול לבן, הבית חם

Em                        C 

 שם השמש מאירה מעל

B7   Em                          F 

 את השוק, הרחוב והנמל

G                   C 

 הבית שם, אחרי הים

B7           F           Am 

 אני זוכר בליל שבת הנר דולק

     A      Em         Am        C 

 ואבי מביט, מביט בי ושותק

 

D 

 זה מקום רחוק, מקום נפלא

 

Em                      B7 

 עים תפילהשם מכל חלון שומ

Em                        C 

 בחצר הבית אם ובת

B7        Em              F 

 בתנור אופות חלות שבת

     G                C 

 הבית שם ,אחרי הים

B7           F           Am 

 את העיניים של אבי שם לא אשכח

A   Em         F                 Em 

 המזרח איך מביט, מביט אל

 

D 

 זה מקום אשר נשאר רחוק

Em                     B7 

 בלי שירי שבת, תפילה וצחוק

Em                        C 

 סמטאות צרות מול ים גדול

B7        Em              F 

 ובתים ריקים בוכים בלי קול

G                   C 

 הלב עוד שם, אחרי הים

B7           F           Am 

 אני שומע קול תפילה מבית ריק

    Em            Am               C 

 יש מקום אשר נשאר, נשאר הרחק

F      G       A 

 לכל מקום אשר אליו אברח

Am     C       Em 

 ישנו מקום שלא, שלא אשכח

 

B7 G            D           Em 

 אותו תמיד אשא עמי בלב

A  Em    B7         Am        Em 

 יש מקום אותו אני אוהב

  



 782עמוד 

 

 תיסלם  -יש רגעים  
 מילים : ראובן מירן   לחן : יזהר אשדות

 

Bm   A         G       F# 

 יש רגעים בהם אדם שוכח

Bm                A        G    F# 

 לאיזה צד של החיים חולפים ימיו

Bm       A         G   F# 

 פורחמיטב שנותיו היו כגן 

Bm                 A     G      F# 

 כערפילים של בוקר נמוגו תקוותיו

 

Bm       A               G       F# 

 חומה שחורה כמו הר גרניט ניצבת

Bm            A      G       F# 

 על פרשת דרכים שאין לה סוף

Bm    A           G       F# 

 צינת הליל להלך כבר אורבת

Bm          A           G       F# 

 חוף יישנן ספינות שלא תגענה אל

 

E                   B 

 עצוב מבט בלילה קפוץ שפתיים

D                       Ab 

 באגרופים קמוצים פועם הלב

A                        B 

 אשר היה חופשי בלי נחושתיים

D   C#m  Bm  A  G#O  F#m 

 לכאב  הלב פועם אתה מעבר 

D   C#m  Bm  A  G#O  F#m 

 לכאב  הלב פועם אתה מעבר 

 

Bm     A        G       F# 

 רוח לחה עיתים עד מנשבת

Bm       A         G    F# 

 החוף קרוב אך הוא מתרחק

Bm              A     G       F# 

 כמו קול קורא לאוזן לא קשבת

Bm          A            G     F# 

 כמו רגעים בהם זמן אכזרי דוחק

 

E                       B 

 לאיזה צד של החיים חולפים ימיך

D                         Ab 

 זאת לא תדע ורק בכאב תוכל למנות

A                      B 

 אחד את כל חלומותיך ,אחד

D   C#m  Bm        A   G#O  F#m 

 בנמל   כמו ספינות שבליבך עוגנים  

D   C#m  Bm        A   G#O  F#m 

 בנמל   שבליבך עוגנים כמו ספינות  

 

 #Bbm  B  B(4-3)  F#  C#  Gמעבר : 

           Bbm  B  F# 

           D  C#m  Bm  A  G#O  F#m 

           D  C#m  Bm  A  G#O  F#m 

 

Bm       A      G         F# 

 יפליגו אל הדרךוכאשר משם 

Bm           A    G   F# 

 אחד ירחיקו ללב ים ,אחד

Bm        A        G         F# 

 תחוש בדידות וריקנות כמו הלך

Bm           A    G   F# 

 שפיו נפער אבל קולו נדם

 

E                   B 

 יש רגעים בהם אדם שוכח

D                       Ab 

 החיים שטים ימיולאיזה חוף של 

A                      B 

 ולילותיו ברוכים כמו אורח

D   C#m  Bm    A  G#O  F#m 

 חלומותיו   שתרמילו מכיל רק את

D   C#m  Bm    A  G#O  F#m 

 חלומותיו   שתרמילו מכיל רק את

  



 783עמוד 

 

 תיסלם  -כבר הסתיו עכשיו  
 

A    A  G   G   Bm   Bm  D   A  E 

A    A  G   G   Bm   Bm  D   A 

 

Bm   Bm        A                     G      F     D 

 כבר הסתיו עכשיו, את לא צריכה סיבה להיות עצובה

Bm   Bm   A               G      F        D 

 זכר התקופה, עוזר לי להתמיד, תמיד את יפה

Em    Em          G                D 

 שקרבות הם אבודיםלא אמרו לי אז 

Em    Em       G          D 

 לא היתה לי אז סיבה לנדודים

C     C     A        A 

 והולך...  בגללך,   הכל נראה אותו דבר

 

A    A  G   G 

 נוסע למקום מוכר                 

Bm   Bm  D   A  E 

 

A    A  G   G 

 נוסע למקום מוכר                 

Bm   Bm  D   A 

 

Bm   Bm     A                 G      F     D 

 חדר המתנה,      השארנו אהבה בחלל האוויר

Bm   Bm    A              G      F      D 

 עוד סיבה טובה לסוע למקום שאינני מכיר

Em    Em        G           D 

 שואלים  אותי ביקורת הגבולות

Em    Em       G          D 

 למה באתי שוב וכמה מזוודות

C     C     A        A 

 וניגש...  בחשש   הכל נראה אותו דבר

 

A    A  G   G 

 נוסע למקום מוכר                 

Bm   Bm  D   A  E 

 

A    A  G   G 

 נוסע למקום מוכר                 

Bm   Bm  D   A 

 

F#m              F#m 

 כביש שחור בלילה קר

G         G 

 נוסע למקום מוכר

F#m          F#m 

 נהג אדיב    מבט מוזר

E              E 

 הכל נראה אותו דבר

F#m          F#m 

 רמזור אחד ועוד פנייה

G                G 

 בבית דירות קומה שנייה

Bm         Bm 

 עולה במדרגות מעץ

D             E 

 חלום אחד חייב להתנפץ

 

 A          A  G   Gמעבר:

       Bm   Bm   D   A  E 

 כן חייב להתנפץ                                

 

A    A               G           G 

 הכל נראה אותו דבר...    

Bm   Bm        D         A   E 

 נוסע למקום מוכר...  כן כן אותו דבר     



 784עמוד 

 

 ירמי קפלן  -כבר עכשיו  
 ירמי קפלן: ולחןמילים 

 

Am  B/  C/  D/  E/  F#/  G/  Am 

 

E                                 Abm 

  זאת הפעם הראשונה שהתרגשתי כל כך   

F#m       F#m/A       D          B 

  לא הצלחתי לדבר כשהמזכירה שלך ענתה   

E                           Abm 

  מעטלא שהתבלבלתי, רק פחדתי    

F#m       F#m/A    D            B 

  בנשימה כבדה     סגרתי את הטלפון 

 

  E         Abm 

  ניתקתי, לא ידעתי

      A 

  לא חשבתי

      B 

  שחיכית לי

     E           Abm 

  לא ניחשתי ,לא ידעתי

   C#m 

  שחיכית עד שנמאס

 D             B     Am 

  ואת נמצאת בדרך אלי

          E 

 וכבר עכשי

 

E           Abm 

 היו לי תוכניות ומזימות  

F#m     F#m/A 

 איך אני אכבוש אותך  

 D            B             E 

  ואז את תיכנסי אל תוך חיי

                            Abm 

  אבל בתוך הלב נשאר רצון אחד חזק

F#m    F#m/A 

  לפנק אותךו    לרגש

   D         B 

  כי את היחידה

 

 

 

 

 

 

  E         Abm 

  ניתקתי, לא ידעתי

      A 

  לא חשבתי

      B 

  שחיכית לי

     E           Abm 

  לא ניחשתי ,לא ידעתי

   C#m 

  שחיכית עד שנמאס

 D             B     Am 

  ואת נמצאת בדרך אלי

Am              E 

 וכבר עכשי         

 

E  Abm  A  B 

E  Abm  A  B 

 

     E           Abm 

  לא ניחשתי ,לא ידעתי

   C#m     C#m/B 

 הלב שלי נמחץשכ

D              B     Am 

  ואת נמצאת בדרך אלי

Am              E 

 וכבר עכשי         

 



 785עמוד 

 

 קורין אלאל  -כבשים  
 

 #Bm  F#/A#  D/A  E/Gפתיחה : 

            A  E/G#  Em/G  F#aug 

 

      Bm 

 על הכר על ידי כמו תינוק

       Em    C#m  Dm   E 

 הוא ישן   ונוסע    רחוק

  Bm 

 בבוקר אולי הוא יחזור

   Em    C#m     Dm   E 

 חושבת האם הוא יזכור

 

C 

 בשורה ארוכה בלי רועה וחליל

C                                  Gm 

 מתחילצועדות על הקיר כשהלילה 

          D     Bb      F 

 אני לא ישנה מחכה לניסים

     Gm   F    Dm 

 ובינתיים

           C 

 סופרת כבשים

     Gm   F    Dm 

 ובינתיים

           C       Gm 

 סופרת כבשים

 

  Bm 

 בחוץ חתולים על גדר

     Em         C#m  Dm   E 

 נלחמים על מלכת   החצר

Bm 

 יש לה סוףכל אהבה 

     Em       C#m    Dm   E 

 אומרים החוזרים אל החוף

 

C 

 בשורה ארוכה בלי רועה וחליל

C                                  Gm 

 צועדות על הקיר כשהלילה מתחיל

          D     Bb      F 

 אני לא ישנה מחכה לניסים

     Gm   F    Dm 

 ובינתיים

           C 

 כבשיםסופרת 

     Gm   F    Dm 

 ובינתיים

           C       Gm 

 סופרת כבשים

 

   Bm 

 אולי הוא פחד בחלום

    Em  C#m  Dm   E 

 ואולי   היה  לו  קר

 Bm 

 ידו מחפשת פתאום

   Em      C#m   Dm   E 

 לחבק גוף קרוב ומוכר

 

C 

 בשורה ארוכה בלי רועה וחליל

C                                  Gm 

 צועדות על הקיר כשהלילה מתחיל

          D     Bb      F 

 אני לא ישנה מחכה לניסים

     Gm   F    Dm 

 ובינתיים

           C 

 סופרת כבשים

     Gm   F    Dm 

 ובינתיים

           C       Gm 

 סופרת כבשים



 786עמוד 

 

 צפוןלהקת פיקוד   -  כד הקמח
 מילים ולחן : נעמי שמר

 

 Cm  DØ  G  Cm  DØ  Gפתיחה : 

            Cm  B+  Eb/Bb  AØ  DØ  G7 

 

Cm               C7  Fm 

 אני קורא בספר מלכים

DØ   Eb  FO  G7 

 בפרק השבעה עשר

Cm                  C7  Fm 

 יםקאני קורא על איש האלו

Fm  Bb  Eb 

 אמר       אשר

 

Eb   Bb/D  Bbm6/Db     C7   Fm 

 לא תכלה        מח            הק     כד 

Bb7            Eb   G7 

 וצפחת השמן לא תחסר

Cm  B+  Eb/Bb  F7/A 

 מטר     יבוא      אשר עד  

     Fm   G7 Cm 

 האדמה     על פני

 

Cm           C7  Fm 

 וכאשר יבשו הנחלים

DØ   Eb  FO  G7 

 לבוא והמטר בושש   

Cm                    C7  Fm 

 האיש ההוא חצב את המילים

Fm  Bb  Eb 

 בבו       מל  

 

Eb   Bb/D  Bbm6/Db     C7   Fm 

 לא תכלה        מח            הק     כד 

Bb7            Eb   G7 

 וצפחת השמן לא תחסר

Cm  B+  Eb/Bb  F7/A 

 מטר     יבוא      אשר עד  

     Fm   G7 Cm 

 האדמה     על פני

 

Cm                  C7  Fm 

 אולי האיש ההוא ידע מחסור

DØ   Eb  FO   G7 

 אולי טעם משורש מר

Cm              C7  Fm 

 אולי בהתעטף עליו נפשו

Fm   Bb  Eb 

 ושר   הוא שב 

 

Eb   Bb/D  Bbm6/Db     C7   Fm 

 לא תכלה        מח            הק     כד 

Bb7            Eb   G7 

 וצפחת השמן לא תחסר

Cm  B+  Eb/Bb  F7/A 

 מטר     יבוא      אשר עד  

     Fm  G7 Cm 

 האדמה     על פני

 

Cm           C7  Fm 

 ובימים האלה הקשים

DØ   Eb  FO  G7 

 ימי אל טל ואל מטר

Cm                C7  Fm 

 תמיד אני חוזר לאיש ההוא

Fm  Bb  Eb 

 נזכר      ואז 

 

Eb   Bb/D  Bbm6/Db     C7   Fm 

 לא תכלה        מח            הק     כד 

Bb7            Eb   G7 

 וצפחת השמן לא תחסר

Cm  B+  Eb/Bb  F7/A 

 מטר     יבוא      אשר עד  

     Fm   G7 Cm 

 האדמה     על פני



 787עמוד 

 

 שלום חנוך ורוני פיטרסון  - כהה כהה 
 

 D     A    E    Eפתיחה : 

D                 A    E    E 

D                 A    E    E 

D                 A 

 

   E          D   

 ישנו אגם כחול כחול

   A           Ab      C#m     C#m/B 

 עמוק עמוק בתוך עינייך

   E                 D   

 שרועה בחול שרועה בחול

A           Ab      C#m     C#m/B 

 כנפיים-שם ציפור יפת

 A               E        D         D 

 ואין גלים שם באגם ולא חיה ולא אדם

A           B             E         E 

 וגם אני אינני שם פתאום

   A             E            D            D 

 פתאום הכל כהה כהה עכשיו איני רואה יותר

    A            B            B            B 

 עכשיו איני רואה

 

   E          D   

 ירד הליל שחור שחור

   A           Ab      C#m     C#m/B 

 עמוק עמוק בתוך עינייך

     E                 D   

 טובעים באור טובעים באור

A              Ab  C#m     C#m/B 

 ידייםורק שיער שם ו

 A          E            D           D 

 ואין ירח שם עכשיו ולא נצנוץ ולא כוכב

A           B             E         E 

 וגם אני אינני שם פתאום

   A             E            D            D 

 פתאום הכל כהה כהה עכשיו איני רואה יותר

    A            B     

 איני רואהעכשיו 

 

 D     A    E    Eמעבר : 

D               A    E    E 

D               A    E    E 

D               A 

 

   E          D 

 ישנו אדם צוחק צוחק

   A           Ab      C#m     C#m/B 

 עמוק עמוק בתוך עינייך

   E              D   

 עמוק עמוק הרחק הרחק

A           Ab      C#m     C#m/B 

 ואת הוא לא אתם בשניים

 A          E           D         D 

 והאדם מפנה ראשו ומסתכל אליי משם

 A            B               E       E 

 והוא צוחק אליי משם פתאום

        A             E            D            D 

 כהה עכשיו איני רואה יותרכן, פתאום הכל כהה 

    A            B  

 עכשיו איני רואה

        A             E            D            D 

 כן, פתאום הכל כהה כהה עכשיו איני רואה יותר

    A            B      

 עכשיו איני רואה

 

 D     A    E    Eמעבר : 

D               A    E    E 

 

 עמוק בתוך עינייך ...עמוק 

 עמוק עמוק ...

 



 788עמוד 

 

 אתניקס  -  כוכב סרטים
 

F#m             D 

 אני אולי לא מליונר

Gm                 G 

 ולא דוגמן בלבוש פנטסטי

F#m             D 

 אדם פשוט אבל חבר

Gm                G 

 בלי חלומות גדולים

               D 

 מסתפק במועט

          F#m 

 שנייהקונה יד 

              G 

 לפעמים מחייך ולא יודע

     A 

 על מה

 

      D 

 אני לא כוכב סרטים

         G 

 אני חלש מול גיבורים

      E                   Bm 

 תמיד, פיספסתי יבחיים של

         D 

 כשלי עצוב כולם שמחים

         G 

 כשאני בא כולם הולכים

       E                   Bm 

 רק אותך אני תמיד, אהבתי

 

F#m           D 

 אני תמיד בצד

         Gm                  G 

 גם כשכולם עומדים באמצע

F#m           D 

 אני הוא האחד

           Gm       G 

 כי בי בחרתי לתמיד

           D 

 חצי דקויות

          F#m 

 מעט ולנטינו

           G 

 הכל בעייני המתבונן

               A 

 ואין מי שיתבונן עלי

 

        D 

 כי אני לא כוכב סרטים 

         G 

 אני חלש מול גיבורים

      E                   Bm 

 בחיים של תמיד, פיספסתי

         D 

 כשלי עצוב כולם שמחים

         G 

 כשאני בא כולם הולכים

       E                   Bm 

 רק אותך אני תמיד, אהבתי

 

        D 

 לא אני לא כוכב סרטים 

         G 

 אני חלש מול גיבורים

      E                   Bm 

 בחיים של תמיד, פיספסתי

         D 

 כשלי עצוב כולם שמחים

         G 

 כשאני בא כולם הולכים

       E                   Bm 

 י תמיד, אהבתירק אותך אנ



 789עמוד 

 

 אביב גפן  -כוכבי בלילה  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 G  D/F#  A  G  D/F#  Aפתיחה : 

 

  D        G         D 

 כתבת שמצאת אהבה

      Bm             A           G 

 היא צעירה נותנת הרגשה טובה

          D7            G7 

 זה לא הזמן שלי זה הזמן שלה

          D 

 חיכיתי חודש

 

D             G         D 

 זה מאוד חשוב לי שתדע

 Bm    A             G 

 שאני מאוד אוהב אותך

            D7              G7 

 טיפה לוחץ עלי ובכל יום שעובר

     D      D7 

 הגעגוע

 

 G     D/F#    Bm      E/G# 

 כוכבי בלילה תשמור עליו חזק

  G            C7            Am 

 ליבי אינו מרגיש כלל במרחק

G     D/F#   Bm     E/G# 

 כוכבי בלילה מתי הוא יחזור

  G            C7                 D  F#m/C# 

 השביל אליו חשוך אז תן לי אור

 G              C7          D 

 תגיד לי כבר מתי הוא יחזור

 

  D            G           D 

 בלילה אתה באת לי פתאום

     Bm        A            G 

 התחבקנו על חופו של החלום

      D7               G7 

 וכשהלכת הגיעו הדמעות

             D 

 עד אור הבוקר

 

G     D/F#    Bm      E/G# 

 כוכבי בלילה תשמור עליו חזק

  G            C7            Am 

 אינו מרגיש כלל במרחקליבי 

G     D/F#   Bm     E/G# 

 כוכבי בלילה מתי הוא יחזור

  G            C7                 D  F#m/C# 

 השביל אליו חשוך אז תן לי אור

 G              C7          G   D/F#   A 

 תגיד לי כבר מתי הוא יחזור

G       D/F#    A                   D 

 מתי הוא יחזור                    יחזור 

  



 790עמוד 

 

 תיסלם  -  כוכבים
 מילים : יאיר ניצני וצוף פילוסוף   לחן : יזהר אשדות

 

Ab             Gb 

 כל הלילה בדרכים איפה היינו

Fm               Db   Eb 

 ינובנמלטים מהפתחים מה הם ה

Ab             Gb 

 נסיונות וחיכוכים איפה טעינו

Fm           Db   Eb 

 ואלפי הפרצופים כמה ראינו

 

Gb    Db      Ab 

 אל תביטו בי בכלל

Gb    Db          Eb      F 

 'ורנל מוזלגאני תמונה מתוך 

 

Bb2           Dm 

 אור של כוכבים     

C     Cm                   Ab    Bb   Ab 

 אך הכוכב הזה חלש אני רציתי אור ממש

Bb2           Dm 

 אור של כוכבים     

C     Cm 

 אני יוצא מן התמונה            

        Ab   Bb  B      Ab 

 זו לא הדרך הנכונה

 

Ab            Gb 

 חלומות מקובצים דרך אחרת

Fm              Db   Eb 

 התדמית בשיפוצים פנים המסגרת

Ab            Gb 

 המדים מגוהצים דלת נסגרת

Fm           Db   Eb 

 האורות הנוצצים קטע מסרט

 

Gb    Db      Ab 

 אל תביטו בי בכלל

Gb    Db          Eb      F 

 'ורנל מוזלגאני תמונה מתוך 

 

Bb2           Dm 

 אור של כוכבים     

C     Cm                   Ab    Bb   Ab 

 אך הכוכב הזה חלש אני רציתי אור ממש

Bb2           Dm 

 אור של כוכבים     

C     Cm 

 אני יוצא מן התמונה            

        Ab   Bb  B      Ab 

 זו לא הדרך הנכונה

  



 791עמוד 

 

 אהוד בנאי  -  כולם יודעים
 

C 

 אם לא תרצי אותי אני עוזב מיד

          Fm   Bbm 

 תופס רכבת בורח להרים

           C 

 אל תחפשי אותי אני חוזר לבד

      Fm        Bbm         Fm 

 כל החייםיותר ולא עוזב אותך 

 

Bbm 

 אהובתי הקשיבי אל העפרוני

        Fm 

 מאיר היום אנחנו כאן חיים

           Bbm                   Fm 

 עוד יום אחד בדרך כשאת לצידי

           Bbm  C7            Fm 

 איך זה נגמר בסוף כולם יודעים

C7             Fm 

 כן כולם יודעים

 

C 

 אם לא תרצי אותי אני עוזב מיד

          Fm   Bbm 

 תופס רכבת בורח להרים

           C 

 אל תחפשי אותי אני חוזר לבד

      Fm        Bbm         Fm 

 ולא עוזב אותך כל החיים

 

Bbm 

 אהובתי הקשיבי אל העפרוני

        Fm 

 כאן חייםמאיר היום אנחנו 

           Bbm                   Fm 

 עוד יום אחד בדרך כשאת לצידי

           Bbm  C7            Fm 

 איך זה נגמר בסוף כולם יודעים

C7             Fm 

 כן כולם יודעים

 

C 

 היום הזה חולף כמעט כמו כל יום

          Fm   Bbm 

 ולפעמים אנחנו כל כך עייפים

           C 

 אני כועס ואת מוחה דמעה

      Fm        Bbm         Fm 

 ויש לחזור ולאסוף את הרסיסים

 

Bbm 

 אחרי כל זה אולי נפליג לאיזה אי

        Fm 

 על קו החוף ישוטטו הילדים

           Bbm                   Fm 

 שושן אדום אני אקטוף לשערך

           Bbm  C7            Fm 

 כשמעלינו חופה של כוכבים

 

C 

 אהובתי הביטי איך יורד היום

          Fm   Bbm 

 כמו חלום כמו חזיון תעתועים

           C 

 ואם את מרגישה אותי רחוק פתאום

      Fm        Bbm         Fm 

 אל תפחדי זה רק לכמה רגעים

 

Bbm 

 אהובתי הקשיבי אל העפרוני

        Fm 

 מאיר היום אנחנו כאן חיים

           Bbm                   Fm 

 עוד יום אחד בדרך כשאת לצידי

           Bbm  C7            Fm 

 איך זה נגמר בסוף כולם יודעים

C7             Fm 

 כן כולם יודעים



 792עמוד 

 

 מוקי  -כולם מדברים על שלום  
 

 #Fm    Cm    C#    G#    Cm    Cכניסה : 

 

Fm                    Cm       C# 

 אף אחד לא מדבר על צדק  כולם מדברים על שלום

G#                 Cm             C# 

 כמה אצבעות על ההדק  לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום

 

Fm                      Cm 

 עד מתי יהום הסער עד מתי אדם בן כלב

Fm                              Cm 

 הפנים על התער מלטפות אצבעות את החרב מחליקות

Fm        Cm                   C# 

 לפעמים החיים מורידים אותי על הברכיים

G#             Cm          C# 

 אין שומר את השער אין סימן משמיים

Fm                              Cm 

 נשים שחיים חלומות ותקוותאני רואה א

Fm                   C# 

 אנשים שחיים רק תככים ומזימות

Fm                Cm 

 יש ששואלים שאלות ואין תשובות

C# 

 מלאים רק טענות ודרישות אבל יש כאלה

 

Fm                    Cm       C# 

 אף אחד לא מדבר על צדק  כולם מדברים על שלום

G#                 Cm             C# 

 כמה אצבעות על ההדק  לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום

 

Fm                                      Cm 

 מדברים אל הקיר  אין עם  מי לדבר אז נשארים לבד

Fm                             Cm 

 אם רק נבין שכולנו אחד נראה הכול  מתחבר

Fm                             C# 

 כשיישרף רכושך  תישרף נשמתך

Fm               Cm                 Fm             C# 

 ורצחנו נשמה רצחנו אדמה   אם לא תמהר להציל את עצמך

Fm                   Cm                 Fm                   C# 

 מתמדתוהעולם בתנועה  כמעט ולא נשאר לנו אויר לנשימה

Fm                   Cm                 Fm                 C# 

 סיבוב וחוזר לאותה נקודה מה שעולה  חייב לרדת עושה

Fm                         C# 

 איך לוקחים את הכול במידה

 

 

Fm                    Cm       C# 

 אף אחד לא מדבר על צדק  כולם מדברים על שלום

G#                 Cm             C# 

 כמה אצבעות על ההדק  לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום

 

 #Fm    Cm    C#    G#    Cm    Cמעבר : 

 

Fm                        Cm 

 יש אנשים שלוקחים בעלות על אלוהים

Fm               Cm 

 ויש נאבקים בועטים ושורטים

G#                Cm 

 מאתנו באמת מקשיבים כמה

C# 

 כולם מדברים על שלום

 

 #Fm    Cm    C#    G#    Cm    Cמעבר : 

 

Fm                    Cm       C# 

 אף אחד לא מדבר על צדק  כולם מדברים על שלום

G#                 Cm             C# 

 כמה אצבעות על ההדק  לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום

 

Fm                    Cm       C# 

 יש אותו החלום על פני הר על פני עמק לכולם

G#                 Cm 

 ממשיכים לדבר מדברים על שלום 

     C#                                     Fm 

 לא ייכון שלום בלי צדק אבל



 793עמוד 

 

 עמיר לב  -  כחול וירוק
 מילים : עמיר לב   לחן : עמיר לב

 

 G  C  G  Cפתיחה : 

 

G                                                  C 

 איך שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים   

G                                         Am 

 לא בא לארוחות, לא שומר על קשר עם כולם   

      C                      G 

 ואת לא הולכת לים   

 

G                                                     C 

 את רוצה שיהיה לי נוח, שאני אגור בגבעתיים   

G                                         Am 

 אני אמות שם במרפסת באחד החגים   

      C                          G  Gadd4 

 למטה יתאספו השכנים   

 

D                            Am 

 היית קונה לי ממתקים   

              C      G  Gadd4 

 שיפסיק לצעוק

D                     Am 

 יד ביד היינו הולכים   

         C 

 כחול וירוק

         G 

 כחול וירוק

 

 G  C  G  C :מעבר 

 

G                                                     C 

 את תאהבי אותי תמיד, גם אם תהיה לי כרס   

G 

 התאכזבת מהאישה שלי   

     Am 

 היא לא לבשה שמלה

         C 

 ואני רוצה אותה

        G     Gadd4 

 רק אותה

 

D                            Am 

 היית קונה לי ממתקים   

              C      G  Gadd4 

 שיפסיק לצעוק

D                     Am 

 יד ביד היינו הולכים   

         C 

 כחול וירוק

         G     Gadd4 

 כחול וירוק

 

D                            Am 

 היית קונה לי ממתקים   

              C      G  Gadd4 

 שיפסיק לצעוק

D                     Am 

 יד ביד היינו הולכים   

         C 

 וירוקכחול 

         G 

 כחול וירוק

 

 D  Am  C  Gסיום : 

         D  Am  C  G 
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 נורית גלרון,  שלום חנוך  -  השדה כי האדם עץ
 

      Em   Am/F#  Em/G   Am6 

 עץ השדה        כי האדם

Em/G    Am6/F#      Em/G 

 גם העץ צומח       כמו האדם

Cmaj7    Am6/F#      Em/G 

 האדם נגדע           כמו העץ

Am6   Em/G 

 ואני לא יודע

Am/F#  Em/G  Am/F#  Cmaj7 

 איפה הייתי ואיפה אהיה     

Am/F#    Em 

 כמו עץ השדה

 

      Em   Am/F#  Em/G   Am6 

 כי האדם        עץ השדה

Em/G    Am6/F#      Em/G 

 כמו העץ הוא שואף למעלה

Cmaj7    Am6/F#      Em/G 

 האדם הוא נשרף באשכמו 

Am6   Em/G 

 ואני לא יודע

Am/F#  Em/G  Am/F#  Cmaj7 

 איפה הייתי ואיפה אהיה     

Am/F#    Em 

 כמו עץ השדה

 

Fmaj7        Am/F#  Gmaj7 

 י ת א נ ש  אהבתי וגם       

Am7  Am7/D   Gmaj7 

 ומזה  מזה         י ת מ ע ט     

Am7  D7  Gmaj7  C 

 בחלקה של עפר           קברו אותי 

Am         Am/C 

 ומר לי מר לי בפה

Am/F#   Cmaj7               Em 

 כמו עץ השדה   כמו עץ השדה       

 

      Em   Am/F#  Em/G   Am6 

 כי האדם        עץ השדה

Em/G    Am6/F#      Em/G 

 כמו האדם       הוא צמא למים

Cmaj7    Am6/F#      Em/G 

 העץ           הוא נשאר צמא כמו

Am6   Em/G 

 ואני לא יודע

Am/F#  Em/G  Am/F#  Cmaj7 

 איפה הייתי ואיפה אהיה     

Am/F#    Em 

 כמו עץ השדה

 

Fmaj7        Am/F#  Gmaj7 

 אהבתי וגם   ש נ א ת י      

Am7  Am7/D   Gmaj7 

 ט ע מ ת י         מזה  ומזה     

Am7  D7  Gmaj7  C 

 קברו אותי            בחלקה של עפר

Am         Am/C 

 ומר לי מר לי בפה

Am/F#   Cmaj7               Em 

 כמו עץ השדה   כמו עץ השדה       
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 תמוז  -  ככה את רצית אותי
 מילים : יהונתן גפן   לחן : אריאל זילבר

 

       F 

 את אמרת לי שאני מבולבל ועצבני

      Bbm       Fm                   F 

 לא שומע לא רואה ובדרך כלל טועה

      Bbm     Fm 

 את יודעת זה נכון

 

C#       G/D      F#/C# 

 ככה את רצית אותי קחי אותי

F/C 

 ככה עם כל מה שיש בי

 

      F 

 אז עכשיו אני ברחוב את אמרת לי לעזוב

      Bbm        Fm                   F 

 כל היום אני אשם אין לי שם אין לי בית

      Bbm     Fm 

 כל היום אני רושם

 

C#       G/D      F#/C# 

 ככה את רצית אותי קחי אותי

F/C 

 ככה עם כל מה שיש בי

 

      F 

 על הגג אני שורץ אז אני לא רוצה להתאמץ

   Bbm       Fm                  F 

 ומפציץ מהאוויר מתנשא מעל העיר

Bbm           Fm 

 ה ולא מכירצלא רו

 

C#       G/D      F#/C# 

 ככה את רצית אותי קחי אותי

F/C 

 ככה עם כל מה שיש בי

 

Bbm            Fm                 F 

 ובדרך כלל טועה לא שומע לא רואה

Bbm            Fm 

 את יודעת זה נכון

 

C#       G/D      F#/C# 

 ככה את רצית אותי קחי אותי

F/C 

 ככה עם כל מה שיש בי
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 שלום חנוך  -ככה וככה  
 

 Em  Em  C  Cפתיחה : 

            Em  Em  C  C 

 

Em 

 חוזר מלילה באולפן

Em 

 חורז לי זמר אהבה ישן

C                

 לשיר במקלחת

Em 

 חושב עלייך כל הזמן

Em 

 אני אוהב אותך בכל מובן

C          

 ככה וככה

Am                 

 את בלתי נשכחת

Em                  

 גם כשאת לא כאן

 

 Emמעבר :  

 

Em 

 עולה עוד בוקר על חיי

Em 

 אולי עבדתי יותר מדי

C                    

 במקום להיות יחד

Em 

 אבל בטוח לא אולי

Em 

 גם את עובדת קצת יותר מדי

C          

 ככה וככה

             Am         Em 

 יבזרועותיפה  רוצה אותך נחה

 

 Emמעבר :  

 

                 Am            Em 

 עוצם ת'עיניים מרטיב את הפנים

             Am             Em 

 נותן לדימיוני לזרום עם המים

                  Am                     Em 

 ואין מה לעשות זה מה שיש בינתיים

             Am         Em 

 ואת בכל מקום ככה וככה

           Am        Em 

 בלילה וביום ככה וככה

                 Am               Em 

 ארבעה עשר יום בלי להיות ביחד

 

 Am  Am  Em  Emמעבר :  

            Am  Am  Em  Em 

            Em  Em   Em  Em 

 

Em 

 מאוהב זה שיר של ילד

Em 

 אם את שומעת את קולי עכשיו

C                 

 את בטח סולחת

Em 

 חושב עלייך כל הזמן

Em 

 אני אוהב אותך בכל מובן

C          

 ככה וככה

Am                

 את בלתי נשכחת

Em                 

 גם כשאת לא כאן

 

             Am         Em 

 ואת בכל מקום ככה וככה

           Am        Em 

 בלילה וביום ככה וככה

                 Am                Em 

 ארבעה עשר יום בלי להיות ביחד

                     Am            Em 

 מרטיב את הפנים עוצם ת'עיניים

             Am             Em 

 לזרום עם המים לדימיונינותן 

                  Am                           Em 

 ם נצח שנמשך שבועייםה  ארבעה עשר ימים

 

 Am  Am  Em  Emמעבר :  

            Am  Am  Em  Em 

 

             Am         Em 

 ואת בכל מקום ככה וככה

           Am        Em 

 בלילה וביום ככה וככה

                     Am            Em 

 יב את הפנים עוצם ת'עינייםמרט

             Am             Em 

 לזרום עם המים לדימיונינותן 

             Am         Em 

 ואת בכל מקום ככה וככה

           Am        Em 

 בלילה וביום ככה וככה
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 ברי סחרוף  -  ככה זה
 מילים ולחן: ברי סחרוף

 

 D+7  Gפתיחה : 

             Em  G  D  D+7(4-3) 

 

B4   B4/F#  B4/G  B4/Ab   B4 

 תישאר קרוב   רחוק    תחפש     אל

B4/G             D    A4         B4 

 לאהוב את עצמך  כי ככה זה         

 B4/F#   B4/G   B4/Ab    B4 

 לתוך   תיכנס     המראה  לא מול 

G             D+7   A4            A 

 להאיר אותך        יכולכן זה    

   

       Em      G         Bm           D 

 תינשך את השפתיים  תסתכל לה בעיניים

             A4       G 

 עד שזה יכאב לך קצת

D                       A 

 בתוך תוכך היא מחכה

      Em          G       Bm           D 

 העינייםותפתח את  שתקפוץ לתוך המים

             A4       G 

 עד שזה ישרוף לך קצת

D               A 

 בתוך תוכך תדע

 

 Em  G  D  D+7(4-3)מעבר : 

 

B4   B4/F#  B4/G  B4/Ab      B4 

 לשפוך טיפה של אור       בוא, בוא ותעזור

G+7         D         A4 

 החשוך הזה  לתוך החור       

    B4    B4/F#          B4/G 

 תיסע רחוק    אל      רק אל,

B4/Ab      B4 

 לא אל תעזוב   

 G           D  A4             A 

 כי ככה זה לאהוב אותך   

 

       Em      G         Bm           D 

 תינשך את השפתיים  תסתכל לה בעיניים

             A4       G 

 עד שזה יכאב לך קצת

D                       A 

 בתוך תוכך היא מחכה

      Em          G       Bm           D 

 ותפתח את העיניים שתקפוץ לתוך המים

             A4       G 

 עד שזה ישרוף לך קצת

D               A 

 בתוך תוכך תדע
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 אינפקציה  -ככה מפנקים  
 

C       Cmaj7      Am/C             Cmaj7 

 אבא שפך לי שמן רותח לתוך האוזן

C    Cmaj7      Am/C     Cmaj7 

 אמא מרביצה לי כל היום

C       Cmaj7    Am/C           Cmaj7 

 בכיתה שאלו איזה צבע יש לברזל

C                    G 

 ורק אני כתבתי אדום

 

D                           Am 

 וברמן במיוחד בשביליאבא קנה לי ד

Em                        G                D 

 שבכל דקה ושלושים יוריד לי ביס לפנים

Am                Bm           D         Dsus4   D 

 אבא מקוה שאני לא מגלה שרק אותי בבית

         A        F# 

 ככה מפנקים

 

C       Cmaj7      Am/C             Cmaj7 

 בחמש בבוקר השכמה עם פיצוץ לכליה

C    Cmaj7      Am/C     Cmaj7 

 אמא במטבח מחפשת סכין

C              Cmaj7    Am/C           Cmaj7 

 המורה הראתה לי איך באמת נראה ברזל

C                             G 

 ואבא הראה לי דברים אחרים

 

D                         Am 

 אבא קנה לי שופל במיוחד בשבילי

Em                           G                           D 

 ואם הוא לא היה עסוק ממש עוד היה מביא לי נגמ"ש

Am             Bm         D         Dsus4   D 

 אבא מקוה שאני לא מגלה שרק אותי בבית 

         A        F# 

 ככה מפנקים
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 דני בסן  -  ככלות הקול והתמונה
 מילים : יענקל'ה רוטבליט   לחן : יזהר אשדות

 

 #C#  G#  A#m  Gפתיחה : 

            F#  G#  A#m  G# 

 

C#                    G#          A#m     G# 

 רהחיוך שלך מרוח על כל העי       

F#  G#             A#m     G#/C 

 כמו הבטחה גדולה       

C#       G#          A#m  G# 

 , כןויש לך עדת מעריצים       

F#  G#                 A#m               G#/C 

 ה    טו דו דו דו דושרים איתך במקהל       

C#                            G# 

 ר?מה יש לומטו דו דו דו דו    

 A#m                             G# 

 שכל הכרטיסים נמכרו מרא

F#  G#             

 רמה יש לומ       

         A#m              G#/C 

 שאל תתן לזה לעלות לך לרא

C#  G# A#m   G# 

 טו דו דו...

 

 F#/Bb  G#/C  C#  G#/Ebמעבר : 

           Bbm(5+)/F   Bbm/F 

 

G#                                    Ebm 

 כי אחרי ככלות הקול והתמונה       

F#             C#                   G#          Gm 

 אה הא הא מישהו יכול לשאול בלי כוונה       

Cm                       Gm 

 מתי בפעם האחרונה       

G#      Cm         Gm      Bbsus4  Bb 

 עשית משהו בשביל מישהו

Cm     Gm         G#       Bbsus4 

 עשית משהו בשביל מישהו

Bb     Eb 

 בשביל מישהו

 

      C#       G# A#m    G# 

 זה נראה כמו קלף בטוח

F#  G#                           A#m    G#/C 

 אתה דוהר, אתה על גב הסוס       

C#            G#         A#m  G# 

 ם, כןותחים לך דלתות כולפ       

F#  G#                   A#m               G#/C 

 טו דו דו דו דו            ומדברים בנימוס       

C#                                     G# 

 אתה יושב ומצטלםטו דו דו דו דו    

A#m                    G#  F#  G#              

 אתה חושב        ממש כמו סמל הצלחה

           A#m              G#/C 

 שהעולם כולו מונח כבר בכיסך

 

C#  G# A#m   G# 

 טו דו דו...

 

 #F#  F#(add4+)  Fמעבר : 

 

G#                                    Ebm 

 כי אחרי ככלות הקול והתמונה       

F#             C#                   G#          Gm 

 אה הא הא מישהו יכול לשאול בלי כוונה       

Cm                       Gm 

 מתי בפעם האחרונה       

G#      Cm         Gm      Bbsus4  Bb 

 עשית משהו בשביל מישהו

Cm     Gm         G#       Bbsus4 

 עשית משהו בשביל מישהו

Bb     Eb 

 שביל מישהוב

 

      F# 

 אתה חי כמו בסרט

        C# 

 אתה כוכב עליון בהפקת חלום

  F# 

 תזהר שלא ידליקו אור

           C# 

 ותתעורר פתאוםכן, 

         B     Bsus4      B 

 ואז תראה מלמעלה עד למטה

F# 

 יש אותו מרחק

        C# 

 ואז תלמד

               F# 

 יצחקמי יהיה האחרון אשר 

 

G#                                    Ebm 

 כי אחרי ככלות הקול והתמונה       

F#             C#                   G#          Gm 

 אה הא הא מישהו יכול לשאול בלי כוונה       

Cm                       Gm 

 מתי בפעם האחרונה       

G#      Cm         Gm      Bbsus4  Bb 

 עשית משהו בשביל מישהו

Cm     Gm         G#       Bbsus4 

 עשית משהו בשביל מישהו

Bb     Eb 

 בשביל מישהו
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 יזהר אשדות  -  כל האור שרק אפשר לשאת
 מילים : אלונה קמחי   לחן : יזהר אשדות

 

C#m  E         B    A     G# 

 ככה סתם כמו כלום אחת ושתיים

    A       B      C#m 

 שדדו ממך את הילדות

C#m      E      B    A     G# 

 על הברכיים       לא היו שריטות

 A               B      C#m 

 לא שמחות לא יום הורים

B    E/B      F#m           G#          C#m 

 בתוך קופסא של נעליים לא מחניים לא צבים

 

C#m     E       B      A   G# 

 נדפק לו כל המוח        כי ההוא

  A         B    C#m 

 ככה זה והחיים קשים

C#m      E   B    A     G# 

 מה היית בסך הכל גוזל אפרוח

    A     B      C#m 

 לצעוק אפשר ואפשר

B       E/B     F#m             G#   C#m 

 להכות באגרופים בכל הכוח לבעוט לצרוח

 

C#m    F#m          C#m    A+7 

 כל האור שרק אפשר לשאת

       B                  A            G#    B 

 שרף עד כלותיבלי להסתנוור בלי לה

C#m  F#m4      C#m2    A+7 

 כל מה שבהיר כמו האמת

        B         A                 G#    C#m 

 פיותלך יביאו המוני  כל מה שהיה צריך להיות

   B           A   G# 

 שדונים ומלאכי שרת

C#m   F#m      B       G#+                 C#m 

 כל האור שרק אפשר לשאת לחייך ליופייך לכאבך

 

Em      G    D       C      B 

 וההיא עבדה קשה אל תוך הערב

C             D       Em 

 היא כזאת לוקחת אחריות

Em        G     D       C        B 

 רק עינייך התעקשו למרוד בלי הרף

C         D   Em 

 ישירות בעקיפין

D      G/D        Am           B    Em 

 כי נושלת מכל ברירה אחרת בערך קבדיו

 

Em       Am          Em    C+7 

 כל האור שרק אפשר לשאת

       D                  C            B      D 

 שרף עד כלותיבלי להסתנוור בלי לה

Em     Am4       Em2    C+7 

 כל מה שבהיר כמו האמת

        D         C                 B      Em 

 לך יביאו המוני פיות כל מה שהיה צריך להיות

   D           C   B 

 שדונים ומלאכי שרת

Em     Am      D        B+                    Em 

 כל האור שרק אפשר לשאת לחייך ליופייך לכאבך

 

    D                              G 

 יתה סבירה כולם חיכו לךיהלידה ה

    D                         G 

 עייפים ונרגשים איך יקראו לך

     D                         G 

 וכולך היית עתיד חייך צפנו לך

       D                     G        B 

 כמה אור שרק תוכלי לשאת

 

Em       Am          Em    C+7 

 כל האור שרק אפשר לשאת

       D                  C            B      D 

 שרף עד כלותיבלי להסתנוור בלי לה

Em     Am4       Em2    C+7 

 כל מה שבהיר כמו האמת

        D         C                 B      Em 

 לך יביאו המוני פיות כל מה שהיה צריך להיות

   D           C   B 

 שדונים ומלאכי שרת

Em     Am      D        B+                    Em 

 כל האור שרק אפשר לשאת לחייך ליופייך לכאבך

 

Em     Am      D      B+ 

 

Em     Am      D        B+                    Em 

 כל האור שרק אפשר לשאת לחייך ליופייך לכאבך

 

 Em  D  Em  D  Emסיום : 
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 דודי לוי ואהוד בנאי  -  שבעולם הזמן כל
 

Dm   E           Am 

 לנצח טוב לי שאת כאן

Dm   E           Am    Asus4 

 כאן לנצח טוב לי שאת

Dm   E           Am     Am/G 

 טוב לי שאת כאן אבללנצח 

Dm   E           Am 

 לנצח אין איתך די זמן

 

Dm   E           Am 

 מכאן הייתי טס איתך

Dm   E           Am 

 הייתי טס איתך מכאן

Dm   E           Am    Am/G 

 מוכן לטוס איתך מכאן עכשיו

Dm   E           Am 

 הזמן עלי על מכונת

 

F#m 

 ונפליג ונגלוש

C#m         D       E 

 ניתן לראש לרוץ חופשי

F#m                C#m 

 באינטרנט או על אי בודד

    D      E 

 תבקשי אם

     F#m       C#m     D           E 

 כי בזמן אחר אני אומר היית אחרת גם

F#m           C#m       D     E 

 שבעולם והיה לך זמן את כל הזמן

A         D          A      E 

 את כל הזמן שבעולם

A         D          A      E 

 את כל הזמן שבעולם

 

Dm   E         Am 

 מעל גגות העיר ענן

Dm   E        Am    Asus4 

 מעל גגות העיר ענן

Dm   E        Am     Am/G 

 גגות העיר ענן שחור מעל

Dm   E           Am 

 שאת אומרת שאין זמן

 

F#m 

 להפליג ולגלוש

C#m         D       E 

 חופשי לתת לראש לרוץ

F#m                C#m 

 באינטרנט או על אי בודד

    D      E 

 אם תבקשי

     F#m       C#m     D           E 

 כי בזמן אחר אני אומר היית אחרת גם

F#m           C#m       D     E 

 שבעולם והיה לך זמן את כל הזמן

A         D          A      E 

 את כל הזמן שבעולם

A         D          A      E 

 את כל הזמן שבעולם



 802עמוד 

 

 מוניקה סקס  -כל החברה  
 

 D G A G D Dsus4: פתיחה 

 

D 

 כל החבר'ה עברו בתוכך

G 

 כאילו שאת רכוש ציבורי

            A            A7 

 אבל הם לא מהסוג שהולך לכלא

G               D  Dsus4 D 

 הם מהסוג שהולך לקרבי

D 

 הם מהסוג שמרים את הדגל

G 

 בטקסים בבית ספר ובתנועה

      A                      A7 

 הם למדו בצופים איך לקשור את החבל

G                   D  Dsus4 D 

 והרבה יותר קל לקשור בחורה

 

D 

 כל החבר'ה חוזרים כל לילה

G 

 לביקור בתוכך

       A                      A7 

 הרופאים מקשיבים אם משהו זז בבטן

G                 D  Dsus4 D 

 אבל הם לא מקשיבים לליבך

D 

 כי אין תרופה לאבן בנפש

G 

 לזה אי אפשר לעשות הפלה

       A                A7 

 הרופאים מרוצים הניתוח הצליח

G              D  Dsus4 D 

 ומעכשיו את לא חולה

G              D  Dsus4 D 

 ומעכשיו את לא חולה

 

 

 

D 

 כל החברה הביעו צער

G 

 שכל הסיפור הסתבך ו

A            A7 

 חרטה וכל החרא

G                   D  Dsus4 D 

 אז למה הם לא מפסיקים לחייך כי

D 

 כי השופט הקל את העונש

G 

 לא צעקת ולא היית בתולה

   A              A7 

 החוק היבש לא נרטב אף פעם

G                   D  Dsus4 D 

 אפילו לא מדמעה של ילדה

 

D 

 החוק היבש לא נרטב אף פעם

G 

 החוק היבש לא נרטב אף פעם

   A              A7 

 החוק היבש לא נרטב אף פעם

G                   D  Dsus4 D 

 פעםהחוק היבש לא נרטב אף 

 

   A              A7 

 החוק היבש לא נרטב אף פעם

G                   D  Dsus4 D 

 אפילו לא מדמעה של ילדה

 

  



 803עמוד 

 

 דוד ד'אור  -כל הכוכבים  
 

 Bb    Bb9    Bb9    Bbmaj7פתיחה: 

 

Bb Bb+            Gm    Gm7 

 רוצה אלייך ולא יודע איך

Dm         Dm7 

 עוד לא

   Eb      Eb9  

 עוד לא

 

   Bb Bb+          Gm  Gm7 

  את לא יודעת כמה זה כואב

Dm     Dm7 

 עכשיו

  Eb    Bb  

 אצלו

 

        Gm       F 

 כל הכוכבים נופלים

          Eb      Bb 

 כל האמיצים עוזבים

           Gm    F 

 שותק כל מי שצעק

         Ebm    F 

 כל מי שצחק בוכה

 

   Bb Bb+    Gm                   Gm7 

 הוא גר קרוב אבל הוא לא איתך

Dm     Dm7 

 עוד לא

   Eb      Eb9  

 עוד לא

 

Bb    Bb+              Gm    Gm7 

  כולם יודעים את בשבילו עכשיו

Dm  Dm7 

 הכל

  Eb  Bb 

 הכל

 

        Gm       F 

 כל הכוכבים נופלים

          Eb      Bb 

 עוזביםכל האמיצים 

           Gm    F 

 שותק כל מי שצעק

         Ebm    F 

 כל מי שצחק בוכה



 804עמוד 

 

 החלונות הגבוהים  -כל השבוע לך  
 

F#m        D 

 'ד אם ביום א', אם ביום

Gm/Bb       G 

 אם ביום קיץ, אם ביום חורף

F#m            D 

 שמש אם ביום גשם, אם ביום

A                   C 

 יום נפלא לי, או יום עצוב ליאם 

F#m           D 

 בבוקר אם זה בלילה, אם זה

Gm/Bb       G 

 אם זה בערב, או בין ערביים

A   E            D 

 כל השבוע לך

D  G      D 

 כל השבוע לך

 

C                  G 

 אם את איתי פה ואם אינך

C                   G 

 לא אמרת לי למה ואיך אם

Bb                F 

 אם לא אמרת אפילו מה שמך

A     C     G 

 אותך אני אוהב

 

F#m        D 

 אם הירח לנו זורח

Gm/Bb       G 

 ואם הפרח לנו פורח

F#m        D 

 אם עננים שטים בשמים

A                   C 

 ואם דגים רוקדים על המים

F#m        D 

 אנא חבקיני, אל תעזביני

Gm/Bb       G 

 אל תעזביני, אנא תביני

A   E            D 

 כל השבוע לך

D  G      D 

 כל השבוע לך



 805עמוד 

 

 נמרוד שיקלר  -כל יום שאת לא איתו  
 

B     Ebm    B        F# 

 כבר לא יודע נשמה טובה מתגעגע

G#m   C#m   F# 

 אולי זה לילה אחרון

B     Ebm           B        F# 

 בלעדייך לא כדאי לומזמן לא בא לו 

G#m   C#m   F#        E 

 בשום דבר אין פיתרון

 

B                     F# 

 וכל יום שאת לא איתו

G#m    E           

 היום עובר לו לידו

B                     F# 

 וכל יום שאת לא איתו

E         

 מה הטעם

 

B      Ebm          B        F# 

 אש קטן עוצם עינייםקריר בינתיים ר

G#m   C#m   F# 

 מוכן לבלוע את הכל

B             Ebm             B         F# 

 על הברכיים איך כבר הלב מתבוסס לו ביין

G#m       C#m   F#      E 

 יכול לראות אותך דרכו

 

B                     F# 

 וכל יום שאת לא איתו

G#m    E           

 לו לידוהיום עובר 

B                     F# 

 וכל יום שאת לא איתו

E         

 מה הטעם

 

B                     F# 

 וכל יום שאת לא איתו

G#m    E           

 היום עובר לו לידו

B                     F# 

 וכל יום שאת לא איתו

E         

 מה הטעם

 

B     Ebm    B        F# 

 שמה טובה מתגעגעכבר לא יודע נ

G#m   C#m   F#    E 

 אולי זה לילה אחרון

 

B                     F# 

 וכל יום שאת לא איתו

G#m    E           

 היום עובר לו לידו

B                     F# 

 וכל יום שאת לא איתו

E          

 מה הטעם

 



 806עמוד 

 

 רוקפור  -כל כיוון  
 

D                C#m 

 שבו הלכנוכל כיוון 

C                    F 

 לא הוביל לשום מקום

D                C#m 

 בימים שעוד חשבנו

C                 F 

 שנעצור את השעון

 

D                C#m 

 זמן עבר מול העיניים

C                             F 

 אתמול נראה פתאום כל כך רחוק

D                C#m 

 פרחים שנשכחוזרי 

C                    F       D 

 נבלו עוד באותו היום

 

F           F#m 

 בלי לדעת לאן עכשיו

             D 

 אתם ממשיכים לצעוד

F       F#m 

 במבט לאחור

              D     Am/C    D    Am/C 

 את הכל תראו

 

D                C#m 

 אולי היה כבר מאוחר מדי

C                    F 

 להשבר ולעזוב הכל

D                C#m 

 רצינו להמשיך ללכת

C                      F 

 כי לא נשאר יותר לאן לחזור

 

F           F#m 

 בלי לדעת לאן עכשיו

             D 

 אתם ממשיכים לצעוד

F       F#m 

 במבט לאחור

              D     Am/C    D    Am/C 

 את הכל תראו

 

D                C#m 

 כל כיוון שבו הלכנו

C                    F 

 לא הוביל לשום מקום

D                C#m 

 רק רסיסי חלום שנשברו

C                    F 

 מערבולות מילים תעתועי חלום

 

? 

 שקט מהדהד קירות הד חוזר

? 

 ולא יכול לצאת



 807עמוד 

 

 יהודה סעדו  -  כל כך הרבה שירים
 

C 

 כל כך הרבה שירים

Em 

 רוצים לתפוס מקום

Fm                  F 

 אנשים כל כך שונים

                 Dm 

 לכולם אותו חלום

               G 

 לברוח מהעיר

                  C 

 ולהמריא אל על

 

C 

 כולם כל כך יפים

Em 

 כולם רוצים לעוף

Fm                     F 

 איך לזכור את המילים

                      Dm 

 איך לדעת מה חשוב

                   G 

 בסוף הכי טובים

                  C7       C 

 יהיו פה גם מחר

 

G    Dm                       

 הם רק צריכים לבחור אותי

A   C          

 ויגלו שגם אני

                 Dm 

 להיות כוכבאוכל 

C7    C    G                

 שידברו עליו

 

G    Dm                       

 הם רק צריכים לבחור אותי

A   C          

 ויגלו שגם אני

                 Dm 

 אוכל להיות כוכב

C7    C    G                

  שידברו עליו

 

C 

 כל כך הרבה תלוי

Em 

 בזמן כל כך קצר

Fm               F 

 איך אוכל להעביר

                      Dm 

 את מה שעובר בי כבר

                      G 

 השיר עוד לא התחיל

               C 

 והנה הוא נגמר

 

G    Dm                       

 הם רק צריכים לבחור אותי

A   C          

 ויגלו שגם אני

                 Dm 

 יות כוכבאוכל לה

C7    C    G                

 שידברו עליו

 

G    Dm                       

 אתם רק צריכים לבחור אותי

A   C          

 ויגלו שגם אני

                 Dm 

 אוכל להיות כוכב

C7    C    G                

 שידברו עליו

G    Dm                       

 לבחור אותיאתם רק צריכים 

A   C          

 ויגלו שגם אני

                 Dm 

 אוכל להיות כוכב

C7    C    G                

 שידברו עליו



 808עמוד 

 

 בוטן מתוק בקרקס  -כל מה שנשאר  
 

G 

 למה לא תבוא תשב

D 

 לא תצפה לא תתאכזב

C 

 דמיין אותי כמו שרק אתה יודע

G 

 כמו שאני צריכה תהיה

D 

 מנוחהואל תתן לי 

C 

 אמתח אותך עד שתשתגע

 

G                        D 

 את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

                Am    C 

 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

G                        D 

 את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

                Am    C 

 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

 

G 

 להקשיבידעת  תמיד

D 

 ולענות לכל תחביב

C 

 וכל דרישה או בקשה לשקט ושלווה

G 

 על השטיח יש דמעות

D                 Am 

 והלב כבר לא יכול

C     

 לסבול

 

Em 

 ועכשיו אני חוזרת

D 

 לבקש את כל מה ששייך לי

C 

 לא מצטערת

Em                        D 

 זה הזמן שלי לצעוק בחזרה

C              G 

 אני אדאג שיהיה לי טוב

D  

 יהיה לי טוב

 

G                        D 

 את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

                Am    C 

 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

G                        D 

 את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

                Am    C 

 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

 

G               D                   Am 

 את כל מה שנשאר אשמור לי למחר

C 

 יום נהדר לעוד

G                        D 

 את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

                Am    C 

 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

 

 G  D  Am  C  G  D  Am  Cמעבר: 

 

Em 

 ועכשיו אני חוזרת

D 

 ששייך לי לבקש את כל מה

C 

 לא מצטערת

Em                        D 

 זה הזמן שלי לצעוק בחזרה

C              G 

 אני אדאג שיהיה לי טוב

D  

 יהיה לי טוב

 

G                        D 

 את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

                Am    C 

 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

G                        D 

 את כל מה שנשאר מהכח שנגמר

                Am    C 

 אשמור לי למחר לעוד יום נהדר

 

G                        D           C 

 את כל מה שנשאר אשמור לי למחר

C 

 יום נהדר לעוד



 809עמוד 

 

 הדורבנים  -  כל מה שרצית
 מילים ולחן: גיא מזיג

 

Am  Bb  E  D 

 

Am  G  Dm E     Am 

  כבה ירח, שעה קשה       

    G    Dm  E        Gm 

  כשהוא בורח, היא מרגישה

      A          Dm  Dm/C  G 

 שה  - נטו    כמה רע לה, פתאום

 Am   Gm E  D 

  מנסה להתגעגע

Am  G  Dm  E        Am 

  הדרך יש לה פינה בצד       

  G     Dm   E      Gm 

  אין ערך, אין מנגינהאבל 

    A      Dm  Dm/C  G 

 אה  -  הקנ מתנגנת במקום 

   Am       Bb     G4   G 

  לא נולדנו שווים אף פעם

 

 C       E  F    F/F#   C 

 בה - וכל מה שרצית זה אה

     E    F    A      Dm 

  אף פעם לא היית קרובה

Dm/C#  Dm/C    G/B 

 בתקווהיצרים     ספגת    

     Am      Ab     C  Dm - E 

   שתוכלי יום אחד לברוח

 

Am     G   Dm          E     Am 

 היא מתעוררת, לא רוצה לעמוד     

  G   Dm  E  Gm 

 צריך ללכת ולעבוד

   A      Dm  Dm/C  G 

  בות  - מחש   בטלה מזמינה

  Am       Gm     E   D 

  שמהן היא רוצה לברוח

Am G  Dm  E       Am 

 אחד אחד ממנה יוצאים     

     G Dm  E    Gm 

  היא משדרת בערוצים

        A        Dm  Dm/C  G 

  זים   -  ע    של שנאה ושל כעס 

  Am      Ab     C   C/C#       Dm 

 שיקום, לא יפחדחד ומתי כבר יבוא הא

Dm/Eb    C 

  ישנה את הכל 

 

 

 

     E  F    F/F#   C 

 בה - מה שרצית זה אה

     E    F    A      Dm 

  אף פעם לא היית קרובה

Dm/C#  Dm/C    G/B 

 יצרים בתקווה    ספגת    

     Am      Ab     C  Dm - E 

   שתוכלי יום אחד לברוח

 

Am  G  Dm  E  Am  G  Dm  E 

Gm  A  Dm-Dm/C-Dm/B 

Am  Ab  C  Dm-E-Am 

 

Am  G   Dm    E      Am 

  מתוך השקט, היא מבינה      

      G  Dm     E        Gm 

 גם לא עוד שנה ,הוא לא יגיע

     A     Dm  Dm/C  G/B 

  מה  -  שחל אבירים מהסוג 

   Am   Bb       G4  G 

  לא יגיעו לכאן אף פעם

 

 C       E  F    F/F#   C 

 בה - וכל מה שרצית זה אה

     E    F    A      Dm 

  אף פעם לא היית קרובה

Dm/C#  Dm/C    G/B 

 יצרים בתקווה    ספגת    

     Am      Ab     C   F-G-Ab 

   שתוכלי יום אחד לברוח

 

C       E  F    F/F#   C 

 בה - כל מה שרצית זה אה

     E    F    A      Dm 

  אף פעם לא היית קרובה

Dm/C#  Dm/C    G/B 

 יצרים בתקווה    ספגת    

     Am      Ab         Cm 

   ח - שתוכלי יום אחד לברו

 

  



 810עמוד 

 

 רונן חזיזה  -כל משבריך  
 מילים : תהילים   לחן : ???

 

Em    Am    D    Em 

 כל משבריך וגליך עליי עברו

D    Em           Em 

 עליי עברו... כל משבריך

 

Em    Am             D    G 

 רק אליך זעקתי אך אף על פי כן

Em    D    G 

 ירק אליך זעקת

 



 811עמוד 

 

 בועז שרעבי  -כל עוד  
 מילים : אהוד מנור   לחן : בועז שרעבי

 

 Ebm  Abm  Ebm  Abmפתיחה : 

            Ebm  Abm  Ebm  Abm 

 

Ebm  Abm       Bb7         Ebm 

 ומתמלא כל חודש כל עוד הירח קם

Ebm       Abm       Bb7       Ebm 

 מסעיר את ראותי כל עוד בוקר מן הים

Ebm      Abm       Bb7            Ebm 

 מבחין בין חול לקודש כל עוד צלם האדם

Ebm    Abm        Bb7        Ebm 

 יפוקד את לילותי כל עוד החלום התם

 

Gb        Abm  Gb        Abm 

 לא יותש כוחי    לא תיפול רוחי

Gb         Abm          B              Ebm 

 לילה אחד לא יותר ישאריכל עוד עד מחר 

Gb        Abm  Gb        Abm 

 אך תמיד אשים     זה אולי תמים

Gb     Abm        Bb7 

 שתי ידיים את חיי בשתי ידיים

 

Ebm           Abm   Bb7     Ebm 

 ברשרושי צמרת כל עוד חורש מלבלב

Ebm         Abm   Bb7     Ebm 

 יבקצב רקותי כל עוד אופק מהבהב

Ebm      Abm        Bb7       Ebm 

 חידת חיי נפתרת כל עוד בחיבוק אוהב

Ebm       Abm      Bb7        Ebm 

 תבער בעצמותי כל עוד אש חדרי הלב

 

Gb        Abm  Gb        Abm 

 לא יותש כוחי    לא תיפול רוחי

Gb         Abm          B              Ebm 

 לילה אחד לא יותר ישאריכל עוד עד מחר 

Gb        Abm  Gb        Abm 

 אך תמיד אשים     זה אולי תמים

Gb     Abm        Bb7 

 על כנף התקווה את חיי בשתי ידיים

 

 Ebm  Abm  Bb7  Ebmמעבר : 

           Ebm  Abm  Bb7  Ebm 

           Ebm  Abm  Bb7  Ebm 

Ebm  Abm  Bb7  Ebm 

 אההה

 

Gb        Abm  Gb        Abm 

 לא יותש כוחי    לא תיפול רוחי

Gb         Abm          B              Ebm 

 לילה אחד לא יותר ישאריכל עוד עד מחר 

Gb        Abm  Gb        Abm 

 אך תמיד אשים     זה אולי תמים

Gb     Abm        Bb7 

 על כנף התקווה חיי בשתי ידיים את

Gb        Abm  Gb        Abm 

 אך תמיד אשים     זה אולי תמים

Gb     Abm      Bb7          Ebm 

 על כנף התקווה את חיי בשתי ידיים

 

 Ebm  Abm  Ebm  Abm  Ebmסיום : 

  



 812עמוד 

 

 אביתר בנאי  -כלום לא עצוב  
 

       F            Em   G            C 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

 

    G               D     Am           G 

 משהו נכנס לחנות דווקא נחמד מאוד

   G          F     Em           C 

 רגע כואב בחזה פתאום נופל ומת

   G     D       F              C 

 בגיל ארבעים ושש עם בית ואשה

     G    D                  F 

 ורגע אחד בחזה ואשה אחת

  C 

 תשן לבד

 

         F            Em   G            C 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

 

    G           D      Am            G 

 משהי נוסעת בטרמפ דווקא יפה מאוד

   G                F          Em            C 

 מזמן קיבלה הצעה היא חושבת שהיא תסכיםלא 

   G            D           F              C 

 אוי כמה שהיא בכתה כשהנהג את החולצה

  C 

 קרע לה

 

       F            Em   G            C 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

 

    G         D          Am       G 

 מעל בוכה חזק מאוד תינוק בקומה

   G              F  Em              C 

 אבא את אמא דקר וירה לעצמו בראש

    G          D     F            C 

 ודם מקומה מעל נוזל לי על החלון

   G       D           F 

 על מה אני חושב הלילה

 

Am  G      F        C 

 כלום לא עצוב הכל כרגיל

    E           F 

 כלום לא קורה פה

     D7     Ebmaj7 

 כלום לא קורה פה

 

 

 

       F            Em   G            C 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

 

    G               D     Am           G 

 הרבה כאבים בגוף והרבה כאבים בלב

   G                    F     Em           C 

 הרבה בניינים יפים והרבה אומנות ותרבות

   G                   D       F              C 

 הרבה יורים מתים והרבה הקירות נסדקים

C               D                 F      F 

 ולי זה נראה פיתרון ללכת איתך לישון

  G 

 הלילה

 

Am  G      F        C 

 כרגילכלום לא עצוב הכל 

    E           F 

 כלום לא קורה פה

     D7     Ebmaj7 

 כלום לא קורה פה

 

G     C        G    C       F 

 הכל שקט     הכל שקט  הלילה

       F            Em   G            C 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

       C    F     Em   G         C 

 יפה לחלום חלומות יפים איזה לילה



 813עמוד 

 

 דיוויד ברוזה  -  כלילת היופי
 מילים : יהונתן גפן   לחן : דיויד ברוזה

 

Em  B7  Am  Em 

 כלילת היופי, לילה רך,

E    Em  B7 Am  Em 

 אין צל ענן בשמי כוכב

         D      Am 

 וכל הטוב והמבורך

       E          Em           G 

 במבטה קורן עכשיו

           B7            Am    

 עם אור טהור אשר זרח

           Em  B7  Em 

 בגן של תכלת וזהב.

 

Em        B7  Am  Em 

 לילות יורדים, יום קר עולה

E    Em      B7 Am    Em 

 לא ימחקו את חן דמותך

            D        Am 

 את בכל עץ בכל עלה

         E          Em            G 

 אגם צלול של דמיונך

          B7            Am 

 נדלה-רחב, עמוק, בלתי

            Em       B7      Em 

 רוחות חמות נושבות את שמך.

 

  Em       B7   Am    Em 

 את פני מלאך על אדמה

E    Em      B7 Am    Em 

 כה ענוגה, כה ביישנית

              D       Am  

 סוד הטוב בנשמהאת 

          E          Em            G 

 וקשת חורף צבעונית

       B7       Am 

 אהבתך זכה תמה

             Em  B7    Em  

 באור של שמש ראשונית.

 

 



 814עמוד 

 

 גידי גוב  -  כלים שלובים
 

// F Bb/D F7 / Bb F Bbm6 / F Bb/D F7 / Bb F Bbm6 // 

 

Abm7   Cm/Bb  G7/B       Bb  F7/A     F 

 את    באת   ונתת ולא ביקשת דבר   כמעט

Gm/F     Gm          Dm           Bb F7/A     F 

 את   באת    ונגעת בלאט כל פעם קצת לאט לאט

C    C7/9       Gm7  Dm7  Am7        C/Bb  C   

 אני          לא הרגשתי מתי ואיך נכנסת לתוך חיי

Abm7   Cm/Bb  G7/B        Bb  F7/A     F 

 את    באת    ואותי אהבת כאבת     ולא עזבת

Gm/F       Gm           Dm             Bb F7/A      F 

 את    באת   ונשארת נשבעת בכול משפט בכול מבט

Eb/G Db/F  Eb7/9     Gm7  Dm7  Am7        C/Bb  C   

 אני עוד הייתי אי שם כשאת נכנסת אצלי לדם

 

Gm             Bb/Ab   Ab 

 כמו         כלים שלובים 

C   G5#9         Dm  Bb Fm7  Cm 

 אני ואת   ביחד   מתמלאים עד קו הלב

C9       Eb/F   Am7 

 שנינו עכשיו בקו אחד

E/F#       F/G Bm7 D/E      Eb/F Am7 

 יחד זורמים מיד ליד       פעם אני ופעם את

 

F7   F#m7  E/Ab  B/A  F#7/A#  Am7 C#m7 

 את באת ונתת ולא ביקשת דבר כמעט

F#m/E        F#m       C#m/Ab      A   E7/Ab E7 

 את       באת ונגעת בלאט כל פעם קצת לאט לאט

Ab/C   F#/Bb   Ab7         F#m7  C#m7  G#m7  B/A B 

 אני    לא הרגשתי מתי ואיך נכנסת לתוך חיי

 

// C# / F#  Eb/G / Ab Fm7 / C#  Fm/C / Bbm Bbm/Ab / 

/ Eb Eb/C# / Cm7 Fm7 / Bbm Bbm/Ab F# Bb/F / Eb C#/F Eb/G // 

 

Gm             Bb/Ab   Ab 

 כמו         כלים שלובים 

 C/E  Bb/D  C   G5#9         Dm  Bb Fm7  Cm 

 אני ואת   ביחד   מתמלאים עד קו הלב

 

F  Bbm6  F  Bb  F7  Bb/D   F     Bb/C  G7 G7/Ab F/A  Bb  F7/A F7 Bb/F F 

 ואת            באת    ונתת ולא בקשת        דבר     כמעט . . .



 815עמוד 

 

 תיסלם  -  כלניות
 מילים : יאיר ניצני ויושי שדה   לחן : יושי שדה

 

 C  Fפתיחה : 

 

C   G      C   G   C    G          Bb   F 

 לשביליםבשדות כה ירוקים אין סימון 

C   G  C    G C   G          Bb   F 

 מחפש כלניות אדומות או סגולות

 

       Am    G      Am    G 

 אני לא משתנה כי זה לא משנה

Am   D   Am    D  F G 

 רחוקים גשם    השמיים    

 

C   G      C       G   C   G       Bb   F 

 כלניות כבר אין כמעט עשבים בודדים

C     G    C    G  C  G       Bb   F 

 בואי רוח בואי קצת לפזר ת'זרעים

 

       Am    G      Am    G 

 אני לא משתנה כי זה לא משנה

Am   D   Am    D   F G 

 רחוקים גשם    השמיים    

C   Bb   F    C  Bb  F/A   G 

 קל

Am   G      Am    G 

 אני לא משתנה לא משנה

Am   D   Am    D  F G   C 

 קל  רחוקים גשם    השמיים    

 

F           Bb     F     Bb         G              F 

 זפת כמו לילה ראשון שמתנפץ חלום זה רגע קשה

Bb          F   Bb        G            F 

 ויום רודף יום ואין מה לנשום ריח כבד

Bb       F   Bb    G             F 

 אין לי מוצא יד רצוצהו קרושהרגל 

 

       Am    G      Am    G 

 אני לא משתנה כי זה לא משנה

Am   D   Am    D  F G   

  רחוקים גשם    השמיים    

C   Bb   F    C  Bb  F/A   G 

 קל

 

C   G      C   G   C    G          Bb   F 

 בשדות כה ירוקים אין סימון לשבילים

C   G  C    G C   G       Bb   F 

 מחפש כלניות אדומות או סגולות

 

       Am    G      Am    G 

 אני לא משתנה כי זה לא משנה

Am   D   Am    D  F G  

 רחוקים גשם    השמיים    

Am   G      Am    G 

 אני לא משתנה לא משנה

Am   D   Am    D F  G  

 רחוקים גשם    השמיים    

Am   G      Am    G 

 אני לא משתנה לא משנה

Am   D   Am    D  F G 

 רחוקים גשם    השמיים    

C   Bb   F    C  Bb  F/A   G 

 קל

Bb 

 אם



 816עמוד 

 

 מאיר בנאי  -  כמה אהבה
 מילים ולחן : מאיר בנאי

 

 Fm  Cm  Bbm  Cm  Fmפתיחה : 

 

           Fm                   Cm 

 עוד ישנההעיירה  היה זה בוקר יום ראשון

         Bbm      Cm         Fm 

 שר מול חלונה והוא ממשיך ושר

             Fm                   Cm 

 ישבו בבית קפה קטן נזכר איך הוא וחבריו

         Bbm         Cm            Fm 

 כמו סופה אל ים כשהיא יצאה לרחוב

        Bbm                     Bbm7 

 כמעט הפסיק לפעוםליבו 

         Ab 

 הוא התאהב בה במקום

           Bbm         C 

 כשהיא שלחה אליו מבט

Bbm7  C 

 העולם שתק

 

           Fm                          Cm 

 שהוא עוד שר אל חלונה עכשיו כמעט חצי שנה

        Bbm      Cm      Fm 

 דלת נעולה והיא סגורה אליו

     Bbm              Bbm7 

 ואז בליל ירח חם

            Ab 

 מעייפות כמעט נרדם

       Bbm         C 

 נדלק האור שבחדרה

Bbm7      C 

 היא אליו יצאה

 

        Fm  

 את יופייה כמה אהב אותה

Bbm         Fm 

 את האור בשערה

Bbm            Fm   GØ       C 

 יודעותשהכל   את עיניה השחורות

        Fm       Fm+5 

 רחוקה כמה רצה אותה

Bbm       Fm 

 מסוגרת בחדרה

Bbm            Fm   GØ     C 

 כמה אהבה מראשו היא לא יצאה

 

           Fm                   Cm 

 העיירה עוד ישנה היה זה בוקר יום ראשון

         Bbm      Cm         Fm 

 ל חלונהשר מו והוא ממשיך ושר

      Bbm                     Bbm7 

 ואת ההיא הוא כבר שכח

         Ab 

 הקסם המתוק חלף

      Bbm         C 

 מאז נדלק אותו האור

Bbm7  C 

 שם בחלונה

 

        Fm           Fm+5 

 את יופייה כמה אהב אותה

Bbm         Fm 

 את האור בשערה

Bbm            Fm   GØ       C 

 שהכל יודעות  את עיניה השחורות

        Fm 

 רחוקה כמה רצה אותה

Bbm       Fm 

 מסוגרת בחדרה

Bbm            Fm   GØ     C 

 כמה אהבה מראשו היא לא יצאה

 

Fm  Cm  Bbm  Cm  Fm 

Fm  Cm  Bbm  Cm  Fm 

Fm  Bbm  Cm  Bbm  Fm  Bbm  C 

Fm  Bbm  Cm  Bbm  Fm  Bbm  C 

 כמה אהב אותה

Fm  Bbm  Cm  Bbm  Fm  Bbm  C 

Fm  Bbm  Cm  Bbm  Fm  Bbm  C 

 כמה אהב אותה

Fm  Bbm  Cm  Bbm  Fm  Bbm  C 

Fm  Bbm  Cm  Bbm  Fm  Bbm  C 



 817עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -כמה חם  
 

D                     A 

 קיץ בא ושוב זה חם

D               A 

 בואי ונברח לים

G                A       D 

 רק אני ואת, הים והשמיים

 

D                   A 

 קיץ בא ושוב זה חם

D              A 

 בואי נשאר בים

G                    A           D 

 שם בתוך החול, הכי קרוב למים

 

A                       G 

 נעים לרבוץ בחול איתך

      A                   G 

 אוהב אותךכמה חם, אני 

   A                 G          D 

 והים הזה כולו שלך ויש לי זמן

 

A Bb Bm 

 ם-ח  ה-מ-כ

A Bb Bm 

 ם-ח  ה-מ-כ

A Bb Bm  D 

 ם-ח  ה-מ-כ

D 

 כמה חם

 

D                   A 

 ערב בא וזה עוד חם

D             A 

 בואי נכנס לים

G                     A                  D 

 יה, איך שנהיה פתאום כבר בין ערביים

 

D                    A 

 ערב בא וזה עוד חם

D              A 

 בואי נשאר בים

G                    A           D 

 שם בתוך החול, הכי קרוב למים

 

A                       G 

 נעים לרבוץ בחול איתך

      A                   G 

 אני אוהב אותךכמה חם, 

   A                 G          D 

 והים הזה כולו שלך ויש לי זמן

 

A Bb Bm 

 ם-ח  ה-מ-כ

A Bb Bm 

 ם-ח ה -מ-כ

A Bb Bm  D 

 ם-ח  ה-מ-כ

D 

 כמה חם

  



 818עמוד 

 

 שלום חנוך  -  כמה טוב שבאת הביתה
 לחן: שלום חנוך   מילים: יענקל'ה רוטבליט

 

Dm             G        Cmaj7 

 כמה טוב שבאת הביתה

                  C  G  Dm             

 כמה טוב לראות אותך שוב

Em                Em/Eb 

 ספר מה נשמע, ספר

Dm             

 ספר איך היה

F                         

 ולמה לא שלחת גלויה

C     G                   

 לא שלחת גלויה

 

Dm             G        Cmaj7 

 כמה טוב שבאת הביתה 

      Dm G         Cmaj7     E 

 קצת רזה, אך מה זה חשוב

Am        D   Gm    

 עשית דברים , ראית צבעים

F                           C 

 ראית קצת דברים אחרים

Dm                       D 

 ראית קצת צבעים אחרים

C                       

 דברים אחריםקצת 

 

Am D                   F 

 אך, כמה שטוב אתה כאן

Fm  C                 Am    D 

 כמה שטוב אתה כבר כאן

C      Fm  F  Dm 

 כמה שזה טוב, טוב

 

Dm             G        Cmaj7 

 כמה טוב שבאת הביתה

              C  G  Dm             

 בית זה אומר כבר הכל

Em          Em/Eb 

 היה לך חם, היה

Dm            

 היה לך קר

F                            

 אתה עכשיו יותר מבוגר

C     G                   

 קצת יותר מבוגר

 

Dm             G        Cmaj7 

 כמה טוב שבאת הביתה 

      Dm G         Cmaj7     E 

 קצת רזה, אך מה זה חשוב

Am        D   Gm    

 הכל פה נשאר אותו הדבר

F                           C 

 אתה עכשיו יותר מבוגר

Dm                       D 

 אתה עכשיו יותר מבוגר

C                       

 קצת יותר מבוגר

 

Am D                   F 

 אך, כמה שטוב אתה כאן

Fm  C                 Am    D 

 אתה כבר כאןכמה שטוב 

C      Fm  F  Dm 

 כמה שזה טוב, טוב



 819עמוד 

 

 ברי סחרוף  -כמה יוסי  
 לחן: ברי סחרוף ורע מוכיח   מילים: ברי סחרוף

 

 C  Emפתיחה : 

 

C                   C+7         Em 

 לשכונה ההיא קראו על שם יושב ראש הכנסת

C                      C+7          Em 

 מרוקאים פולנים התערבבו בחולותרומנים 

C                 C+7     Em 

 הרבה מלפפון חמוץ הרבה לחם עם חלבה

C                   C+7         Em 

 במצעד הפזמוני השנתי ראשונה דליילה

 

 G  A  Cמעבר : 

          G  A  C 

 

        C    B7        Em 

 כמה יוסי        כמה חול

        C    B7        Em 

 היה יוסי         היה טוב

 

C                                    Em 

 בהצגה יומית טרזן מנצח את מצ'יסטה

C                             Em 

 ולשלמה יש גיטרה בצבע לבן

C                             C+7               Em 

 כל מה שהיה לה ואהובה נתנה את כל מה שהיה לה את

C            C+7           Em 

 ואמא ואבא פחדו שתצא עבריין

 

 C  Emמעבר : 

 

C                                Em 

 פאני היל מיד ליד מיד ליד מיד ליד

C            C+7         Em 

 גשם של גוגואים בור ערבי ובור יהודי

C               C+7           Em 

 ורחוק רחוק בצפון הדבר האמיתי

C                   C+7         Em 

 בעיר הגדולה בשישי שבת מחפשים עניינים

 

 G  A  Cמעבר : 

 

        C    B7        Em 

 כמה יוסי        כמה חול

        C    B7        Em 

 היה יוסי         היה טוב

 



 820עמוד 

 

 אסף ארליך  -כמה מדרגות  
 

G                Em 

 עלינו כבר כמה קומות

 C C7                C    

 מדרגות מטונפות

C C7          C             G          Em      

 היא תפסה לי ביד כמו שרק היא יודעת

A             C          G                Em 

 היחסים בינינו נוסטלגיים היא אמרה

C C7         C      G            Em 

 נשללה ממך הזכות להיפגע  

 

A                   C                  G                      Em 

 אמרתי לה שהיא לא מאמינה כמה טלוויזיה ראיתי אתמול

               C C7             C                    G              Em 

 ודה צרחתי כי מישהו עשוי לשמועובאותה נק

A                          C                G                           Em 

 הם סוסים רדומים עם פרסות מזוהמות שהפכו לעיגול היא אמרה

Em                C  G  Em     G  

 הם חגים עצובים

 

C G Em           C                G            Em           

 האור מרוח -וואלאק הרבה זמן לא בכה לי ככה הלב 

C G Em           C                G            Em           

 האור מרוח -ה הלב כהרבה זמן לא בכה לי כ           

 

A           C               G                  Em 

 המשכנו לטפס את נשמתינו אני הזעתי ברישול

C  C7                C                  G          Em      

 היא חייכה באטימות כזאת שלא ממש אכפת לה

A         C         G                       Em 

 קיטרתי על כושרי האבוד עוד כמה מדרגות

Em       C   G 

 עוד כמה

 

A                     C                   G                           Em 

 את בטח זוכרת את שני האנשים ששיחקנו אותנו בחודש הראשון

Em                C   G 

 דיברתי איתם היום 

G                  Em       

 הם אמרו שהם עדיין בקשר איתנו 

G              Em        A                      C         C G Em    

 כדי שבמקרה ויקרה לנו משהו טוב הם יוכלו לספר על זה

 

C G Em           C                G            Em           

 האור מרוח -וואלאק הרבה זמן לא בכה לי ככה הלב 

C G Em           C                G            Em           

 האור מרוח -ה הלב כהרבה זמן לא בכה לי כ           

C G Em           C               G            Em 

 האור מרוח האור מרוח -הרבה זמן לא בכה לי ככה הלב 

C G Em           C                G            Em           

 האור מרוח -וואלאק הרבה זמן לא בכה לי ככה הלב 

 



 821עמוד 

 

 הראל מויאל  -כמו אוהבים  
 מילים ולחן: הראל מויאל

 

         Cm 

 אז כמו רוח של ים הוא הופיע פתאום

    G#                                Bb 

 עם חיוך מיותם והפך מציאות לחלום

  G   Cm                    Fm 

 שהביא אז משם שושנים לבנות

#Cm  Bb  G 

 שצבע לך בדם

 

Cm 

 והזמן שעבר כולו היה בעצם

G#                                    Bb 

 חלום שנשבר כמו גל על המזח הקר

G   Cm                    Fm  

 ואני שוב נזכר איך היינו ביחד

 

         Cm  G#         Gm       Cm 

 כמו אוהבים בשקיעה כך ישבנו בחוף

Cm  G#         Gm         Cm 

 ירים בשלכת עוד פרח לקטוףמצי

     #Cm   G#     Bb        G 

 וחולמים על שמיים בסוף העולם

#Cm      Bb    G 

 ושרים לירח מול ים

 

         Cm 

 אז כמו רוח של ים הוא הופיע פתאום

    G#                                 Bb 

 עם חיוך מיותם והפך מציאות לחלום

  G   Cm                    Fm 

 שהביא אז משם שושנים לבנות לך

 

         Cm  G#         Gm       Cm 

 כמו אוהבים בשקיעה כך ישבנו בחוף

Cm  G#         Gm         Cm 

 מציירים בשלכת עוד פרח לקטוף

     #Cm   G#     Bb        G 

 וחולמים על שמיים בסוף העולם

#Cm      Bb    G 

 ל יםושרים לירח מו

 



 822עמוד 

 

 שלמה ארצי  -כמו אז  
 

 F#m  E  B7פתיחה : 

            F#m  E  B7 

 

A          B7        E 

 וכל הדרך כן כל הדרך

           A    B7         E 

 כשהם צחקו נרדמתי שם

      C#m   B      E 

 לא מצטער שלא הערת אותי

       F#m       G# 

 חלמתי שהכל כמו אז

 

             A    B7      E 

 עולם מתמוטט מרוב אמביציות 

           A    B7         E 

 מרוב שאהבתי לא אהבת

      C#m   B      E 

 מסע בדמיון כי שם הכי טוב

      F#m       G# 

 חלמתי שהכל כמו אז

 

     E     B7          E 

 כמו אז מצאתי לי בחושך

            A           E 

 סיגריה להדליק כמו אז

      B     G#     C#m   C#m/B 

 כמו אז ישבתי לי בחושך

            F#m       E   B7 

 שם את נמצאת איתי כמו אז

            F#m       E   B7 

 שם את נמצאת איתי כמ אז

 

A               B7       E 

 היה עוד אור חמש בערך

A                B7      E 

 לא זמן אהבה לא זמן וידוי

C#m            B      E 

 לא לא שיכור כרעתי ברך

        F#m 

 אמרתי לא שמח לא עצוב

                 G# 

 תתחתני איתי שוב

 

    E     B7        E  

 כמו אז נתתי לך בחושך

           A         E 

 טבעת ענקית כמו אז

     B     G#           C#m   C#m/B 

 כמו אז ישבנו שוב בחושך

               F#m     E   B7 

 שם את נמצאת איתי כמו אז

               F#m     E   B7 

 שם את נמצאת איתי כמו אז

 

 F#m  E  B7מעבר : 

           F#m  E  B7 

 

A          B7        E 

 וכל הדרך כן כל הדרך

A          B7              E 

 לא מצטער שלא הערת אותי



 823עמוד 

 

 האחים והאחיות  -כמו בלדה  
 מילים : נתן יונתן   לחן : גידי קורן

 

 Em  Dadd9  C  G/B  Am  Gפתיחה : 

           Am  Em  C  B  Em 

 

Em           Dadd9 

 אם זר קוצים כואב

C      G/B   Am   G 

 אוהבת    זה מה שאת 

Am          Em 

 אלך אל המדבר

C7    B7     Em 

 ושם אלמד לכאוב

 

Em            D 

 ואם שירים אהבת

C       G/B  Am   G 

 באבן     רק שכתובים

Am          Em 

 בין הכפים אגור

C7  B7    Em 

 ובסלעים אכתוב

 

E 

 ואז כשנתכסה

     Am  Am/G D/F# 

 לות בחושך       עם החו

D           D7 

 הדבריםוספר 

G     B7   Em 

 בחושך יתכסה

 

E            E7 

 תגידי לי מילים

 Am Am/G D/F# 

 ואושר   מבכי   יפות 

     G   B7  Em 

 אותי הוא כנראה אהב

C7     B7   Em 

 הזה        האיש 

 

  



 824עמוד 

 

 נינט ואלי פיניש  -כמו כולם  
 

  E  Asus2  E  Asus2פתיחה: 

 

E       

 אל תפחד

C#m 

 תן ת'יד

E      B          C 

 נשכב עכשיו לישון

E       

 אולי מחר

E7 

 יבוא היום

C 

 ויעזור, ידליק ת'אור

  Asus2                      B7    E 

 נפתח חלון, נתחיל לנשום.

 

E 

 תחזיק עוד קצת

C#m 

 חייך מעט

E  B      C 

 הלילה יעבור

E 

 אולי מחר

       E7 

 יש סיכוי קטן

       C 

 שהשנה

  Asus2                      B7 E 

 לא תהיה כל כך קשה.

 

  E  Asus2מעבר:  

 

E 

 אז אל תדאג

C#m 

 לאט לאט

E     B      C 

 ועם טיפה דמיון

E 

 נבנה מגדל

E7                    C           

 מחלום, משיר, מסתם

  Asus2            B7                  E 

 ממך.מילה טובה רציתי לבקש 

 

           Am            Cm7 

 תן קצת אומץ לנשק

  C 

 וכח לחבק

           E      E7 

 את העולם

          Am          Cm7 

 תן עוד רגע לקוות

  C 

 ויום טוב לנסות

                E    E7 

 להיות כמו כולם

       Bm    D    A Asus4 A Asus4  

 . ם   ל ו כמו כ

       Bm    D    A Asus4 A Asus4  

 . ם   ל ו כמו כ

       Bm    D   Asus2 E      Asus2 E 

 . ם   ל ו כמו כ

 

 E E7  מעבר:  

 

           Am            Cm7 

 תן קצת אומץ לנשק

  C 

 וכח לחבק

           E      E7 

 את העולם

          Am          Cm7 

 תן עוד רגע לקוות

  C 

 לנסות ויום טוב

                E    E7 

 להיות כמו כולם

       Bm    D    A Asus4 A Asus4  

 . ם   ל ו כמו כ

       Bm    D    A Asus4 A Asus4  

 . ם   ל ו כמו כ

       Bm    D    A Asus4 A Asus4  

 . ם   ל ו כמו כ

       Bm    D   Asus2 E      Asus2 E 

 . ם   ל ו כמו כ

 

E 

 אז אל תפחד

C#m 

 תן ת'יד

E      B      C      

 נשכב עכשיו לישון.

 



 825עמוד 

 

 עופרה חזה  -כמו ציפור  
 

Bm           A 

 לחופש כמו ציפור נולדה

D7                G 

 אפרוש כנפי לי אל הנופש

         Em       A     D 

 כי תקוותיי בי שבו לקנן

Bm           A 

 מרגוע אשכח ימים ללא

D                G 

 אמצא מנוחה שלווה אלוה

     Em      #F    Bm  

 וגם שירי חזרו להתנגן

 

Em            A 

 לחופש כמו ציפור נולדה

D                   G 

 אפרוש כנפי לי אל הנופש

         Em       A     D 

 כי תקוותיי בי שבו לקינן

Em            A 

 מרגוע אשכח ימים ללא

D                   G 

 אלוה תאמצא מנוחה שלוו

     Em     #F    Bm  

 וגם שירי חזרו להתנגן

 

Bm           A 

 המרפסת בין ידידי על

D7                G 

 אני ממש ממש נרגשת

         Em       A     D 

 גם בליבי ארגיש את השינוי

Bm           A 

 כעיוורת אתמול הייתי

D                G 

 כה בודדה כל כך אחרת

         Em       F#   Bm 

 ופתע כמו חלום בלתי צפוי

 

Em            A 

 לחופש כמו ציפור נולדה

D                   G 

 אפרוש כנפי לי אל הנופש

         Em       A     D 

 כי תקוותיי בי שבו לקינן

Em            A 

 מרגוע אשכח ימים ללא

D                   G 

 אלוה תאמצא מנוחה שלוו

     Em     #F    Bm  

 וגם שירי חזרו להתנגן

 

  Em  A  D  G  Em  #F Bmמעבר : 

 

Bm           A 

 אוהבת אמשיך לשיר שירי

D7                G 

 אחרוז מילים פניני מחשבת

         Em       A     D 

 זה לחיותארגיש סוף סוף, הו, מה 

Bm           A 

 נלחמתי לא ויתרתי ימים

D                G 

 על יאושי סוף סוף גברתי

         Em       #F   Bm 

 המאושרות על כן אני בין

 

Em            A 

 לחופש כמו ציפור נולדה

D                   G 

 אפרוש כנפי לי אל הנופש

         Em       A     D 

 תקוותיי בי שבו לקינןכי 

Em            A 

 מרגוע אשכח ימים ללא

D                   G 

 אלוה תאמצא מנוחה שלוו

     Em     #F    Bm  

 וגם שירי חזרו להתנגן

 

Em            A 

 לחופש כמו ציפור נולדה

D                   G 

 אפרוש כנפי לי אל הנופש

         Em       A     D 

 תקוותיי בי שבו לקינן כי

Em            A 

 מרגוע אשכח ימים ללא

D                   G 

 אלוה תאמצא מנוחה שלוו

     Em     #F    Bm  

 וגם שירי חזרו להתנגן

 

  



 826עמוד 

 

 חוה אלברשטייןסי היימן ,   - כמו צמח בר 
 

  Em         C        Am 

 מחר, אני אהיה כה רחוקה

         D     G 

 אל תחפשו אותי

         C             Am     D      G 

 מי שידע למחול   ימחל לי על אהבתי

             C 

 הזמן ישקיט הכל

Am             D      G 

 אני הולכת לדרכי

         G        Em7        Am 

 זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם

        G 

 מן המדבר

D       G     Em7     Am 

 והוא יבין אני חייתי ביניכם

D         G 

 כמו צמח בר

 

  Em         C      Am 

 אני רוצה לפקוח את עיני

         D   G 

 לצמח לאיטי

         C        Am   D         G 

 החלומות טרפו אותי הרבתי לחלום

             C 

 רציתי לנחם

Am        D          G 

 תשוקתיאבל מרדה בי    

         G          Em7       Am 

 היה מקסם ילדות היתה גם סערה

D       G 

 בזרועותי

         G       Em7         Am 

 אני יודעת שהדליקה אש זרה

D          G 

 את לילותי

 

  Em      C      Am 

 היו היו ערבי געגועים

       D        G 

 היו ימים טרופים

         C    Am   D        G 

 ורגעים מכושפים היה כאב חבוי

             C 

 אני אזכר מבט

Am    D             G 

 מגע ידים בכתפי

         G       Em7               Am 

 אני אהיה לצל חולף בשדותיכם

D         G 

 לסוד נסתר

         G       Em7         Am 

 היו שלום אני חייתי ביניכם

D             G 

 כמו צמח בר



 827עמוד 

 

 גידי גוב  -כמעט סתיו  
 

 פתיחה

// C  /C  /C  /Am  /F  /G // 

 

Ab               C    

 ועכשיו כמעט שבא הסתיו

Am              C   

 בשמיים אור אחד מרעיד

Em                      F    

 כל כך הרבה זמן את איתי

G                    F   

 וכאילו היית כאן תמיד

 

Ab             C    

 ואת אהבת אותי לאט

Am          C   

 מענייך הספק הציץ

Em              F    

 הייתי משנן הבטחות

G          F   

 וחלמתי בהקיץ

 

Am6+     Am       Csus4        C         

 כשכוכבים כבים נופלים לאדמה

G            F      

 פל נפתחמסך הער

Am6+     Am       Csus4     C         

 והימים טובים עם בוא הנחמה

G            F      

 אני איתך, אני איתך.

 

Ab               C    

 הסתיו כמעט שבא עכשיו

Am          C    

 ונרגעת נשימת הים

Em                  F    

 קו האופק הכחול נעלם

G                   F   

 ואני לא הפלגתי לשם

 

Am6+     Am       Csus4        C         

 כשכוכבים כבים נופלים לאדמה

G             F         

 את קרובה אליי כל כך

Am6+     Am       Csus4     C         

 והימים טובים עם בוא הנחמה

G            F      

 יתךואני איתך, אני א

 

 מעבר

// C  /Am7  /C  /Am  /F  /Em  /F  /G // 

 

Am6+     Am       Csus4        C         

 כשכוכבים כבים נופלים לאדמה

G            F      

 מסך הערפל נפתח

Am6+     Am       Csus4     C         

 והימים טובים עם בוא הנחמה

G            F      

 איתך.אני איתך, אני 

 

Am6+     Am       Csus4        C         

 כשכוכבים כבים נופלים לאדמה

G              F         

 את קרובה אליי כל כך

Am6+     Am       Csus4    C         

 והימים טובים עם בוא הנחמה

G       F        

 ואני אוהב אותך

 

Am6+     Am       Csus4        C         

 כשכוכבים כבים נופלים לאדמה

G          F        

 מסך הערפל נפתח

Am6+     Am       Csus4      C         

 בסוף המלחמה עם בוא הנחמה 

G            F      

 אני איתך, אני איתך.



 828עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -כפיים  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יווני

 

Cm                                        Fm 

 לילה לילה היא רוקדת לצלילי הבגלמה 

Fm                                             Cm 

 הגברים נותנים לה קצב היא רוקדת לעצמה

 

Fm           Eb           C#      Cm 

 בכפיים, בכפיים תנו לה קצב בידיים

Fm           Eb           C#      Cm 

 תנו לה קצב ברגליים בעקב הנעליים

 

Cm                                        Fm 

 לילה לילה במרפסת היא רוקדת רק לבד

Fm                                             Cm 

 הגברים שוברים צלחת רץ בקבוק מיד אל יד

 

Fm           Eb           C#      Cm 

 בכפיים, בכפיים תנו לה קצב בידיים

Fm           Eb           C#      Cm 

 תנו לה קצב ברגליים בעקב הנעליים

 

 



 829עמוד 

 

 מתי כספי  - כשאלוהים אמר בפעם הראשונה 
 מילים : נתן זך   לחן: מתי כספי

 

 F#m  Bm  F#m  Bm פתיחה :

            F#m  Bm  F#m  Bm 

F#m  Bm 

 

F#m         Bm              F#m     Bm 

 כשאלוהים אמר בפעם הראשונה   

      A    C#m           F#m     Am 

 הו הו...       יהי אור             

Bm     C#m      Dm           F#m 

 הוא רק  רצה      שלא יהיה לו חשוך

Bm       C#m              Dm       F#m 

 הוא לא חשב באותו רגע על      השמיים   

Bm      C#m             Dm              F#m 

 אבל   העצים     כבר החלו מתמלאים במים   

 G           G#         A#m 

 וציפורים קיבלו אוויר וגוף

 

Bm       F#m     Bm   D 

 אז נשבה הרוח     הראשונה

 E F#7      B    F#m 

 עיני אדוננו  אל

Bm        F#m 

 והוא ראה אותה

Bm       D 

 כבודו נןבמו עיני ע

E F#7          B Ebm 

 טוב    כי טוב   וחשב  

Bm     F#m 

 הוא לא חשב באותו רגע

Bm       D 

 על בני האדם

E  F#7   B        F#m 

 בני אדם לרוב הו הו הו

 

F#m           Bm                 F#m     Bm 

 אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם

       A    C#m    F#m   Am 

 ...י דיד           בלי עלים 

Bm    C#m     Dm   F#m 

 החלה מתרקמת בליבם   וכבר

Bm    C#m     Dm      F#m 

 מזימה על מכאוב מזימה           

 

Bm       C#m  Dm                 F#m 

 חשב בתחילה על הלילה  כשאדוננו        

Bm           C#m      Dm     F#m 

 לא חשב על שינה, הוא לא חשב       

F7               Bbm 

 כך, כך אהיה מאושר

Abm        Bm      F#m 

 אמר בליבו האלוהים הטוב

Adim    Ab7 

 האלוהים הטוב

C#m            A 

 אבל הם כבר היו לרוב 

Bm     F#m 

 באלוהים הטו

 

Bm    C#m       Dm                   F#m 

 נה נה נה נה, נה נה נה, נה נה נה נה נה נה

Bm    C#m       Dm                   F#m 

 נה נה נה נה, נה נה נה, נה נה נה נה נה נה

Bm    C#m       Dm                   F#m 

 נה נה נה נה, נה נה נה, נה נה נה נה נה נה

F7               Bbm 

 כך, כך אהיה מאושר

Abm        Bm      F#m 

 אמר בליבו האלוהים הטוב

Adim    Ab7 

 האלוהים הטוב

C#m            A 

 אבל הם כבר היו לרוב 

Bm     F#m 

 אלוהים הטוב

 

 F#m  Bm  F#m  Bm : מעבר

            F#m  Bm  F#m  Bm 

F#m  Bm 

 

F#m           Bm               F#m     Bm 

 כשאלוהים אמר בפעם הראשונה   

      A    C#m           F#m     Am 

 הו הו...       יהי אור             

Bm     C#m      Dm           F#m 

 הוא רק  רצה      שלא יהיה לו חשוך

Bm       C#m              Dm       F#m 

 הוא לא חשב באותו רגע על      השמיים   



 830עמוד 

 

 רן דנקר  -  כשאת איתי
 מילים ולחן שלומי שבת וציון ברוך

 

 Gmפתיחה  

 

Gm 

 חשבתי שאולי

Dm 

 את לא תלכי ממני

   Eb                 Bb 

 כי איך תסתדרי בלעדי

         C 

 את שוברת שתיקה

     F      Eb 

 שאני מנסה

   Gm    

 להבין אותך

 

Gm 

 קמתי עם עצמי

Dm 

 האור דולק בחדר

   Eb                 Bb 

 אולי זה עוד לילה בהיר

    C            F                    Eb 

 מנסה שוב לזכור את אותם הדברים

   Gm       F 

 שהציקו לי

 

     Gm            Bb 

 שוב הכל נשמע חשוב

          Eb 

 הכל נשמע פשוט

           F 

 ישאת אית

    Gm            Bb   

 ושוב הכל נשמע חשוב

          Eb 

 הכל נשמע פשוט

           F 

 שאת לידי

  

 Bb F  Dmמעבר  

 

Am 

 חשבתי שאולי

Em 

 את לא תלכי ממני

      F                 C 

 כי איך תסתדרי בלעדי

    D 

 מנגן לך בלב 

     G       F 

 מנגינה חדשה

       Am 

 שתהיה שלך

 

Am 

 ויש לך הגנה

Em 

 שבליבי בוערת

      F                 C 

 אז אין לך סיבה לפחד

D            G      F 

 אם ילדי ואישתי הטובה

Am           G 

 מבקש ממך

 

C            Am 

 שוב הכל נשמע חשוב

           F 

 הכל נשמע פשוט

         G 

 שאת איתי

C            Am 

 ושוב הכל נשמע חשוב

           F 

 הכל נשמע פשוט

         G 

 שאת לידי

 

Am 

 חשבתי שאולי

Em                      Am 

 את לא תלכי ממני



 831עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -  כשאת בוכה את לא יפה
 

C 

 בוקר לחי יבשה

F                     C  G 

 שמש כמו ביצה קשה

C                     D 

 למה את צריכהרוח 

F                      C 

 למה למה את בוכה

 

   F             Fm/G#            C    A 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Dm       G       C   C7 

 די לך הו די לך ילדה

   F             Fm/G#            C    A 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Dm       G       C 

 די לך הו די לך ילדה

 

C 

 לילה הנה הוא כבר בא

F                     C  G 

 די לך אין לך שום סיבה

C                     D 

 שקט לחם עם ריבה

F                      C 

 למה למה את בוכה

 

   F             Fm/G#            C    A 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Dm       G       C   C7 

 די לך הו די לך ילדה

   F             Fm/G#            C    A 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Dm       G       C 

 די לך הו די לך ילדה

 



 832עמוד 

 

 תיסלם  -כשאת בוכה את לא יפה  
 

D  E  G  D  A 

D  E  G  D  A 

 

D           E        G               D       A 

 בוקר לחי יבשה שמש כמו ביצה קשה

D               E       G               D     D7 

 רוח למה את צריכה למה למה את בוכה

 

G                   Gm         D     B 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Em       A        D      D7 

 די לך הו די לך ילדה

G                   Gm         D     B 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Em       A        D      D7 

 די לך הו די לך ילדה

 

D                 E         G                  D    A 

 לילה הנה הוא כבר בא לילה אין לך שום סיבה

D               E       G               D     D7 

 שקט לחם עם ריבה למה למה את בוכה

 

G                   Gm         D     B 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Em       A        D      D7 

 די לך הו די לך ילדה

G                   Gm         D     B 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Em       A        D      D7 

 די לך הו די לך ילדה

 

D  E  G  D  A 

D  E  G  D  D7 

 

G                   Gm         D     B 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Em       A        D      D7 

 די לך הו די לך ילדה

G                   Gm         D     B 

 כשאת בוכה את לא יפה את לא יפה

Em       A        D     

 די לך הו די לך ילדה

 

     

 
 

  



 833עמוד 

 

 בועז שרעבי  -כשאת נוגעת בי  
 מילים : אהוד מנור   לחן : בועז שרעבי

 

 Fm  Db  Bbm  C7(4-3)פתיחה: 

           Fm  Db  Bbm  C7(4-3) 

 

Bbm  Fm       Cm            Db 

 אני מפסיק לחשוב כשאת נוגעת בי

Cm            Db    Ebm   Fm  Bbm 

 נוגעת בי           כשאת אני מפסיק לחשוש

 

Bbm  Fm       Cm            Db 

 אני מתחיל לרעוד כשאת נוגעת בי

Cm            Db    Ebm   Fm   Bbm 

 נוגעת בי           כשאת  אני מתחיל לחיות

 

       Ebm     Ab       Db 

 אני מרגיש איך כל שדי הלב

       C           Fm 

 מתרחקים ומסתלקים

Bbm    Fm 

 כשגופי בידך נרעד

Cm               Db 

 כשפי אל פיך נצמד

Cm        Db 

 אני מרגיש שזה

Cm       Ebm  Fm  Bbm 

 לעד         יכול להימשך

 

 Bbm   Bbm/Ab Gb+7מעבר : 

           Bbm   Bbm/Ab Ebm  Db  Db/C 

 

Bbm   Fm       Cm            Db 

 ליטוף אחר ליטוף כשאת נוגעת בי

Cm       Db    Ebm   Fm  Bbm 

 נוגעת בי          כשאת  אני יכול לעוף

 

Bbm  Fm       Cm           Db 

 אני פתאום תופס כשאת נוגעת בי

Cm            Db    Ebm   Fm   Bbm 

 נוגעת בי          כשאת    את משמעות הנס

 

       Ebm     Ab       Db 

 אני מרגיש איך כל שדי הלב

       C           Fm 

 מתרחקים ומסתלקים

Bbm    Fm 

 כשגופי בידך נרעד

Cm               Db 

 כשפי אל פיך נצמד

Cm        Db 

 אני מרגיש שזה

Cm       Ebm  Fm  Bbm 

 לעד         יכול להימשך

 

 Bbm   Bbm/Ab Gb+7  Fmמעבר : 

           Bbm   Bbm/Ab Ebm  Db  Db/C 

            Fm  Db  Bbm  C7(4-3) 

Fm  Db  Bbm  C7(4-3) 

 אההההה

 

Dbm  Abm   Ebm           E 

 אני פתאום תופס כשאת נוגעת בי

Ebm            E    Gbm   Abm   Dbm 

 נוגעת בי             כשאת    את משמעות הנס

 

Dbm  Abm        Ebm              E 

 כשפי אל פיך נצמד כשגופי בידך נרעד

Ebm         E  Ebm      A  Ab  Dbm 

 לעד          יכול להמשך אני מרגיש שזה

 

Dbm     Dbm/B A+7  Abm   Ebm 

 כשאת נוגעת בי

  



 834עמוד 

 

 עמיר בניון  -כשאת עצובה  
 

   C     Fm 

 כשאת עצובה

Bbm       Fm 

 חשק אין גם לי פתאום

Bbm   Fm 

 להיות יותר שמח

     C7      Fm 

 אם בלבך יש אבן

       C7      Fm       C7 

 שאת שלוותך חדרה

 

          Fm 

 אל מול עצבך

    Bbm  Fm 

 מונח שרוע       אני

Bbm      Fm 

 כואב ולא רגוע

C7                  Fm 

 ולבי ניחומים לך שולח

C7      Fm    C7      Fm 

 כשאת עצובה עצובהכשאת 

 

Fm          Eb         C# 

 בצבא הכי חזק שבעולם

Eb      C#  C7 

 אלחם למענך

         Fm     Eb         C# 

 את התקווה האמיתית שבחיי

  Eb    C#   C7 

 שואב אני ממך

   C         C7          Fm 

 בבקשה, לעולם היי מחייכת

C7        Fm    C7         Fm 

 אני כמו לא קיים כי כשאת נעצבת

 

   C     Fm 

 אם רק תחייכי

Bbm       Fm 

 אפילו גם כשאין לך

Bbm   Fm 

 אני אדהר על דרך

     C7      Fm 

 אני אהיה למלך

    C7      Fm       C7 

 אם רק תחייכי

 

          Fm 

 כל צרותיי

    Bbm  Fm 

 ברגע         ייעלמו

Bbm      Fm 

 ישוב לפתעאושרי 

C7                  Fm 

 ולא אראה דמעותייך

C7      Fm    C7      Fm 

 אם רק תחייכי  אם רק תחייכי

 

Fm          Eb         C# 

 בצבא הכי חזק שבעולם

Eb     C#  C7 

 אלחם למענך

         Fm     Eb         C# 

 את התקווה האמיתית שבחיי

  Eb    C#   C7 

 ממךשואב אני 

   C         C7          Fm 

 בבקשה, לעולם היי מחייכת

C7        Fm    C7         Fm 

 אני כמו לא קיים כי כשאת נעצבת

 

     

 



 835עמוד 

 

 נינט  -כשאתה כאן  
 

Dm            

 כשאתה כאן

Gm      Bb           C    

 מנקה את הבוץ שיבש עלי

A                          Dm 

 הנקייאתה אוהב אותי 

Gm           Bb              C  Dm 

 אתה אף פעם לא אומר מאיפה באת

Gm                      A 

 אני גם לא שואלת אותך

 

Gm  F6    E7       A 

 אני יושבת ומחכה שעות

Bb                    C 

 וכשאתה כאן אז פחות

Bb                    C 

 פחותכשאתה כאן אז 

Gm      F6   E7           A 

 כמו חיה פצועה אני משתוללת

Bb                   C 

 וכשאתה כאן זה נרגע

Bb                   C 

 כשאתה כאן זה נרגע

 

Dm            

 כשאתה כאן

Gm          Bb             C    

 אני מקיאה את כל מה שבלעתי

A                          Dm 

 הנקייאתה אוהב אותי 

Gm           Bb              C  Dm 

 אתה אף פעם לא אומר מאיפה באת

Gm                      A 

 אני גם לא שואלת אותך

 

Gm  F6    E7       A 

 אני יושבת ומחכה שעות

Bb                    C 

 וכשאתה כאן אז פחות

Bb                    C 

 פחותכשאתה כאן אז 

Gm      F6   E7           A 

 כמו חיה פצועה אני משתוללת

Bb                   C 

 וכשאתה כאן זה נרגע

Bb                   C 

 כשאתה כאן זה נרגע

 

 

 

 

 Gm  F  E7  Aמעבר : 

 

Bb                   C 

 כשאתה כאן

Bb                   C 

 כשאתה כאן

 

 Gm  F  E7  Aמעבר : 

 

Bb                   C 

 כשאתה כאן

Bb                   C  Dm 

 כשאתה כאן

 

     
 

     



 836עמוד 

 

 קורין אלאל ואביתר בנאי  -כשזה עמוק  
     G   C       G            G   C       G            G   C       G            G   C       G                                C 
e--10--8--8--7--8-----10--8--8--7--8-----10--8--8--7--8-----10--8--8--7--8--10-----7--8--7---| 

B------------------8------------------8------------------8----------------------8-----------8| 

G--------------------------------------------------------------------------------------------| 

D--------------------------------------------------------------------------------------------| 

A--------------------------------------------------------------------------------------------| 

E--------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

C         G                 Bb 

 כשזה עמוק עוצר כל העולם

                       F 

 ואת קוטפת כוכבים

            C     Dm 

 כשזה עמוק עמוק

F               Am        G 

 תמונהל       את מרגישה ש

F 

 המון צבעיםו נוספ

 

Am    E     Am   E       Bm 

 מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה

          F#        Bm     7G# 

 כשזה עמוק את יודעת

C#m   G#       C#m   G#    Bb 

 מה שנשאר בסוף זאת רק השתיקה

Bb                 Ebm 

 כשהוא רחוק את לבד

 

C         G               Bb 

 כשזה עמוק הרוח כמו

                       F 

 נושאת אותך למקומות זרים

            C     Dm 

 כזה עמוק עמוק

F                  Am        G 

 בתוכך          של כעס שלגים

F 

 בין רגע נמסים

 

Am    E     Am   E       Bm 

 מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה

          F#        Bm     7G# 

 כשזה עמוק את יודעת

C#m   G#       C#m   G#    Bb 

 מה שנשאר בסוף זאת רק השתיקה

Bb                 Ebm     B 

 את לבד כשהוא רחוק

 

Bm                G        A 

 בזיכרון אשר דואה בתוך הלב

Bm                  D    A 

 כואב, בפנים שוב שלג יורד

Bm                G        A 

 בזיכרון אשר דואה בתוך הלב

  Bm                  D    A 

 כואב, בפנים שוב שלג יורד

 

     

 
 

     
 

 



 837עמוד 

 

 אהוד בנאי  -  כשחיכיתי לך על הספסל
 

 Dm   F   C    Gפתיחה : 

            Dm   F   C    G 

 

Dm             F           C            G 

 נפגשנו לפנות בוקר על טיילת שוממה

Dm            F                C    G 

 האם היה זה מקרה או כוח עליון

Dm          F           C            G 

 כשחזרנו הביתה על פנינו הם חלפו

Dm            F        C     G 

 יירות צבא בדרך ללבנוןש

Dm                F     C    G 

 82האם ידעת שאז בשנת 

Dm              F       C     G 

 היו שבעה ליקויי חמה ולבנה

Dm               F       C         G 

 זה בחוברת מדע לנוערקראתי על 

Dm         F          C          G 

 במרפאה הספסל על לך שחיכיתיכ

 

 Dm   F   C    Gמעבר : 

          Dm   F   C    G 

 

Dm     F    C     G 

 יצאנו מהאבל אל החתונה

Dm           F        C    G 

 בשמיים היו שבעת הליקויים

Dm             F         C       G 

 שנה 18אם ידעת שזה קורה פעם בה

Dm      F          C    G 

 וזה ימשך כך לנצח נצחים

Dm       F      C        G 

 הבטתי בדלת חיכיתי לסימן

Dm       F       C    G 

 קיוויתי שתהיה לנו תרופה

Dm          F        C           G 

 קראתי בחוברת להעביר את הזמן

Dm         F           C      G 

 כשחיכיתי לך על הספסל במרפאה

 

 Dm   F   C    Gמעבר : 

          Dm   F   C    G 

 

Dm       F          C    G 

 ומי ידע איך יהיו פני הדברים

Dm        F       C      G 

 וכשהאלף יגמר והחדש יפתח

Dm      F         C         G 

 או אופקים חדשיםחלום בלהות 

Dm      F       C    G 

 אני רוצה להיות שם איתך

Dm        F       C       G 

 בשנת האלפיים הביטי לשמים

Dm         F        C    G 

 יהיו שבעה ליקויי חמה ולבנה

Dm         F     C     G 

 קראתי בחוברת מדע לנוער

Dm   F               C         G 

 תי לך על הספסל במרפאהכשחיכי

 

  Dm   F   C    Gסיום : 

         Dm   F   C    G 



 838עמוד 

 

 בועז שרעבי  -  כשתבוא
 מילים : אהוד מנור   לחן : בועז שרעבי

 

 Em  C  Emפתיחה : 

            Em  C  Em 

 

Em     Em+5 

 ביום מן הימים כשתבוא

Am                          Em 

 תפילה בקצה ימים שנחתמים

 

D   C  Em   C 

 נגיש לך פרחים   אוכשתב   

   Am                     Em   Em/B 

 ללא מילה פרחים שנפתחים

 

Am          A2      Em      E/B 

 ואם בעצב תתעטף ואם תהיה עייף

       Am   Em        B    C 

 נשיר לך ברוך נשיר לך בשקט

Am      Em  B 

 שתצטרףעד   ונחכה ונלטף

      C      G  Am  Em 

 נשיר ברון ואז נשיר ברון

          B 

 נשיר ברון

 

 Em  C  Emמעבר : 

 

Em     Em+5 

 הביתה מן הקור כשתבוא

Am                        Em 

 הלב ירעד הביתה אל האור

 

     C  Em  C 

 מבעד לדמעות כשתבוא   

  Am                      Em   Em/B 

 לחופש נולד ין באותיותתבח

 

Am          A2      Em      E/B 

 ואם בעצב תתעטף ואם תהיה עייף

       Am   Em        B    C 

 נשיר לך ברוך נשיר לך בשקט

Am      Em  B 

 עד שתצטרף  ונחכה ונלטף

      C      G  Am  Em 

 נשיר ברון ואז נשיר ברון

          B 

 נשיר ברון

 

 



 839עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -  כשתגדל
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 Dm  Gm  Aפתיחה : 

            Dm  Gm  A  A7 

 

Dm 

 חכה שתגדל אמרו לך לא פעם

Gm                Dm 

 שה נמוכהיאיש אחד גבוה וא

Dm 

 אם לא תאכל לא תגדל אף פעם

Gm                   Dm 

 ילד טוב משאיר צלחת ריקה

Bb      Am 

 תגדל, תגדל ותהיה גנרל

Bb                      D       Gm 

 תהיה אסטרונאוט ותעוף לחלל

A         Dm    A7           Dm 

 אתה לא רצית להיות אפילו חייל

Gm                 Dm 

 סתם להיות כמו כולם כשתגדל

A                          Gm    A/G   A/F#   A/E 

 אותך אף אחד לא שאלאבל, 

 

D                           G 

 כשתגדל ותראה איזה ילד

D                     A7add11 

 אז תגיד לגוזל לא צריך שתגדל

D                       G 

 כשתגדל ויהיה לך ילד

Em                     Bm 

 שיבוא וישאל מה יהיה כשאגדל

G               F#7         Bm        Bdim 

 אז תגיד לו עזוב, אל תשאל

 

 Dm  Gm  Aמעבר : 

          Dm  Gm  A  A7 

 

Dm 

 לך הביתה עזוב את בית הספר

Gm                   Dm 

 אמרו שממך כבר לא יצמח שום דבר

Dm 

 שה גדולה ואיש במשקפייםיא

Gm                  Dm 

 עד הסוף עד עפר ימשיכו לרדוף

 

Bb      Am 

 תגדל אל תתערבב בקהל

Bb             D            Gm 

 תשקיף מן הצד תתנדנד בערסל

A         Dm    A7           Dm 

 אתה לא רצית להיות שם בכלל

Gm                 Dm 

 אז מה אותך אף אחד לא שאל

A                          Gm  A/G  A/F#  A/E 

 פלאתה נשארת גוזל שנ

 

D                           G 

 כשתגדל ותראה איזה ילד

D                     A7add11     A7(+5) 

 אז תגיד לגוזל לא צריך שתגדל

D                       G 

 כשתגדל ויהיה לך ילד

Em                     Bm 

 שיבוא וישאל מה יהיה כשאגדל

G                F#7         Bm 

 אז תגיד לו עזוב, אל תשאל

 

 Gm  Dm  A  Dmמעבר : 

           Gm  Dm  A  A/G  A/F#  A/E 

 

D                           G 

 כשתגדל ותראה איזה ילד

D                     A7add11 

 אז תגיד לגוזל לא צריך שתגדל

D                       G 

 כשתגדל ויהיה לך ילד

Em                     Bm 

 שיבוא וישאל מה יהיה כשאגדל

G              F#7         Bm 

 אז תגיד לו עזוב, אל תשאל

 

G  F#4      Em           G    F# 

 אז תגיד לו עזוב           

 

 #Bm  F#4/Cסיום : 



 840עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -כתמים  
 מילים : יעקב גלעד ויהודה פוליקר  לחן : יהודה פוליקר

 

 Em  G  C  Em  G  Cפתיחה : 

           Am  Em  G  C  Em 

           B4 

 

Em                 G            C       Cadd9 

 אין שפה כזאת נפנף בשמאלו הגבר

Em                 G            C   C/B 

 מונפת לכל עברמכה כשיד ימין 

Am                        Em 

 בך מבוישאחר כך הסתכל 

Am          C          B4 

 הבטיח שתתחילו מחדש

Em                 G            C       Cadd9 

 ואת יודעת שזה רק עניין של זמן

Em                 G            C   C/B 

 אתמול הוא התנצל היום זה מסוכן

Am                  Em 

 כנס בו שגעוןימחר שוב י

Am          C          B4 

 אחר כך טלויזיה ולישון

 

Em            G                 C             Am 

 הו לא אני מכיר אותך אל תשקרי לי בשבילו

Em            G                 C             Am 

 הו לא אני מכיר אותו את מכירה את כף ידו

Em                      G 

 וף יש שק איגרוףלכל טיר

C                     Am 

 סמרטוט רצפה ופח אשפה

Em             G         C               Am 

 את מוטלת מושפלת כתמים סגולים בעיני התכלת

Em 

 הו לא

 

 Em  G  C  Em  G  Cמעבר : 

          Am  Em  G  C  Em 

          B4 

 

Em                     G            C       Cadd9 

 אין שפה כזאת אבל שמעתי צעקות

Em                     G            C   C/B 

 זה לא מאהבה את מתה ממכות

Am                        Em 

 החוק הוא תיק סגור באדמה

Am          C          B4 

 שפה כזאת הוא בטח לא ישמע

 

Em            G                 C             Am 

 הו לא אני מכיר אותך אל תשקרי לי בשבילו

Em            G                 C             Am 

 הו לא אני מכיר אותו את מכירה את כף ידו

Em                      G 

 לכל טירוף יש שק איגרוף

C                     Am 

 סמרטוט רצפה ופח אשפה

Em             G         C               Am 

 את מוטלת מושפלת כתמים סגולים בעיני התכלת

Em 

 הו לא

 

 Em  G  C  Em  G  Cמעבר : 

          Am  Em  G  C  Em 

          B4 

 

Em            G                 C             Am 

 הו לא אני מכיר אותך אל תשקרי לי בשבילו

Em            G                 C             Am 

 הו לא אני מכיר אותו את מכירה את כף ידו

Em                      G 

 לכל טירוף יש שק איגרוף

C                     Am 

 סמרטוט רצפה ופח אשפה

Em             G         C               Am 

 את מוטלת מושפלת כתמים סגולים בעיני התכלת

Em 

 הו לא



 841עמוד 

 

 אתניקס  - כתם הפרי 
 מילים: זאב נחמה   לחן: זאב נחמה ותמיר קליסקי

 

(F  F  C  Bb)x2 

 

Dm          C                 Bb 

  כתם הפרי הן חולמות בלבן      

Dm             C                 Bb 

  על סוד החיים ועל עץ התפוח      

Dm           C                  Bb 

  אבל בעיניה היא שונה מכולן      

Dm          C                    Bb 

 בגדיה עלים שעפים עם הרוח      

 

(F  F  C  Bb)x2 

 

Dm          C              Bb 

  כתם הפרי איך ימינו חולפים      

Dm             C                     Bb    F 

  התפוח מאסיף לאסיף הן טועמות      

Dm           C          Bb 

  כנגד הזמןווהיא בשלה       

Dm                 C              Bb   F 

 את עור הקטיפה מלטפת הרוח      

 

F                                C 

  אפלטון היא היפה בנשים יהי  

       Bb                            Dm  C 

  כמו פרח בר, טרשיםעל אדמה של 

F                           C 

  עוד מחכה לאורח מוכר   

                   Bb                    A 

 היא חושבת עליו, כתם פרי על בגדיו

 

 

 

 

 

  

 

(F  F  C  Bb)x2 

 

Dm          C                Bb 

  כתם הפרי הם בנו את ביתם      

Dm           C                   Bb    F 

  והיא בשלה נרקבה כמו תפוח      

Dm                C                  Bb 

  על עור הקטיפה היא לובשת לבן      

Dm             C                       Bb    F 

 כמעט בטוחה שהוא חלף עם הרוח      

 

F                                    C 

  אפלטון היא כבר אלף שנים יהי  

       Bb                            Dm  C 

  כמו פרח בר, על אדמה של טרשים

F                           C 

  עוד מחכה לאורח מוכר   

                   Bb                    A 

 עוד חושבת עליו, כתם פרי על בגדיו

 

F                          C   Bb 

 טרלללה טרלללה אהה אהה   

F                          C   Bb 

 טרלללה טרלללה אהה אהה   

F                          C   Bb 

 טרלללה טרלללה אהה אהה   

F                          C   Bb 

 טרלללה טרלללה אהה אהה   

 

Fade Out 

 

  



 842עמוד 

 

 הדורבנים  -  לי לשמועלא בא 
 

           G          B         Em 

 השקיע הכל כן קיווה לקריירה

C   B    Em         C             E 

 תחום אחר למרות שאמרו לו תמצא

                   C        D       B 

 הוא ראה את עצמו מאושר

C     D 

 על הבמה

                  G     B      Em 

 הוא התחיל לגדל פאות והבטיח

B  Em          C      E 

 שלא יאכזב הוא עבד שעות

                  C           D     B 

 וכתב אפילו שיר שמח קל

C       D   Dsus 

 על אהבה

 

C    B       Em      G    C 

 בא לי לשמוע אמרו לו לא

C    B       Em         G     C 

 לראות את השואו שלךלא באתי 

C    B       E       C    B       A   D 

 בכלל לא בא לי לדעת מי אתה

 

                G          B         Em   G 

 אז קנה לו איפור והרכיב לו כנפיים

B  Em       C      E 

 השיג חוזה בפאב דיי ידוע

                  C           D     B 

 כש.... למחיאות כפייםוחיכה 

    C                  D 

 סונוור מאורות הבמה

 

                 G       B       Em 

 אך נדהם לגלות שבמקום מחיאות

B  Em     C      E 

 הפתיע אותו מטר פחיות

                  C           D     B             C 

 עירוםשקרעו ממנו את הכנפיים והוא נשאר 

C       D   Dsus 

 על הבמה

 

C    B       Em      G    C 

 בא לי לשמוע אמרו לו לא

C    B       Em         G     C 

 לא באתי לראות את השואו שלך

C    B       E       C    B       A   D 

 בכלל לא בא לי לדעת מי אתה

 

 G  G  Dm  Dm  F  E  C  Dמעבר : 

          G  G  Dm  Dm  F  E  C  D 

 

                  G     B      Em              C 

 הוא המשיך לנגן ולשיר על אף האיפור הכבד

   B   Em         C             E 

 מעליו שיכורים צחקו  צעקו שנטף

    C           D       B 

 להוריד אותו מיד

C     D 

 מהבמה

          G     B      Em 

 בין הכיסאות בשדה הקרב

B        Em      C      E 

 הופיעה מתוך חלומותיו

                  C           D     B 

 היא החזירה לו את הכנפיים

B                  C             D     Dsus 

 בשבילה הוא שר לה שיר רקו

 

C    B       Em      G    C 

 בא לי לשמוע אמרו לו לא

C    B       Em          G      C 

 לא באתי לראות את השואו שלך

C    B       E       C       B 

 בכלל לא בא לי לדעת מי אתה

 

C    B       Em      G    C 

 בא לי לשמוע אמרו לו לא

C    B       Em        G     C 

 לא באתי לראות את השואו שלך

B               E                 C     B    A  D 

 רק בשבילה אבל הוא המשיך לשיר



 843עמוד 

 

 מתי כספי  -  לא דיברנו עוד על אהבה
 מילים : אהוד מנור   לחן : מתי כספי

 

 A7  Dm  BØ  Amפתיחה : 

     A7(b9)  Dm  G9  C  D  G 

 

G        Gmaj7  G7    A7 

 הבה     לא דיברנו עוד על א

 Dm7  G7(4-3)   C     C+ 

 סופה  ירדנו אל    ולא  

Am6       B7         E   B7   E 

 מחר      אין דבר, הלחם לא יחסר

Eb    D7(4-3)   G        A7 

 על הכר יניחהראשך 

 

Dm         BØ    Am       A7(b9) 

 אני רוצה לישון איתך

Dm    G7    C    D7    G     Em7   G/B 

 אותך  לאט  לנשק אותך לאט

 

G        Gmaj7  G7    A7 

 שפחה     לא דיברנו עוד על מ

Dm7  G7(4-3)        C     C+ 

 זימרנו את שיבחה    ולא  

Am6       B7         E   B7   E 

 מחר        אין דבר, הרוח לא יסער

Eb    D7(4-3)   G        A7 

 ראשך הניחי על הכר

 

Dm         BØ    Am       A7(b9) 

 איתך קוםאני רוצה ל

Dm    G7    C    D7    G     Em7   G/B 

 אותך לאט, לאט, אותך לטףל

 

G        Gmaj7  G7    A7 

 זיקנה     לא דיברנו עוד על ה

Dm7  G7(4-3)   C     C+ 

 ולא תיארנו את חינה

Am6       B7         E   B7   E 

 אין דבר, התופת לא יבער מחר

Eb    D7(4-3)   G        A7 

 על הכר הניחיראשך 

 

Dm         BØ    Am       A7(b9) 

 איתך מותאני רוצה ל

Dm    G7    C    D7  Em7 

 אותך לאט, לאט, אותך חבקל

A7         Dm     BØ     Am 

A7(b9)   Dm     G9    C   D    G 

 



 844עמוד 

 

 יהודית רביץ  -לא טוב היות האדם לבדו  
 לחן : מתי כספימילים : נתן זך   

 

 P,Fadd9  F  Fadd9  Fפתיחה : 

            Fadd9  F  Fadd9  F 

            D4/7  Dm7  D4/7  Dm7 

            Bbm6             C7 

            Fadd9  F  Fadd9  F 

            Fadd9  F  Fadd9  F 

            D4/7  Dm7  D4/7  Dm7   

Bbm6                      Dm   A7 

 ממממ

 

      D                  Bm7 

 לא טוב היות האדם לבדו

              Gm          Eb     A7 

 אבל הוא לבדו בין כה וכה

      D                  Bm7 

 לא טוב היות האדם לבדו

            Gm   A7         D+7 

 וכה בין כה       אבל הוא לבדו 

 

C#7   F#add9       Badd9 

 מחכה והוא לבדו        והוא

                G   A      Bb+7   C13 

 והוא לבדו      והוא מתמהמה

 

   Fadd9            Dm11 

 לא טוב היות האדם לבדו

           Bbm6  A7(+5)          BØ   Bb+7 

 בין כה וכה               אבל הוא לבדו 

 

Bb+7           Fm6 

 שגם אם יתמהמה והוא לבדו יודע

      C#7    C7       Fm 

 בוא יבוא         בוא יבוא

Bb+7           Fm6 

 שגם אם יתמהמה והוא לבדו יודע

      C#7    C7       Fm     A7 

 בוא יבוא         בוא יבוא

 

      D                  Bm7 

 לא טוב היות האדם לבדו

              Gm          Eb     A7 

 אבל הוא לבדו בין כה וכה

      D                  Bm7 

 לא טוב היות האדם לבדו

            Gm   A7         D+7 

 בין כה וכה       אבל הוא לבדו 

 

C#7   F#add9       Badd9 

 מחכה והוא לבדו        והוא

                G   A      Bb+7   C13 

 והוא לבדו      והוא מתמהמה

 

   Fadd9            Dm11 

 לא טוב היות האדם לבדו

           Bbm6  A7(+5)          BØ   C4 

 בין כה וכה               אבל הוא לבדו 

            Bb     Bb6/C           Fadd9 

 בין כה וכה               אבל הוא לבדו 

 

Fadd9  F  Fadd9  F 

D4/7  Dm7  D4/7  Dm7 

Bb   C7 

 אווו

 

  



 845עמוד 

 

 כוורת  -  לא ידענו מה לעשות
 מילים  : דני סנדרסון   לחן  :  דני סנדרסון ואפרים שמיר

 

G                Dm(3-2) 

 לא ידענו מה לעשות

G           C7(3-2) 

 לשבת או לצאת

G                 Dm7 

 אז הצצנו רק לראות

C   Em   Am    D7   D7(4-3) 

 זה לא חטא   פו    גי 

 

Eb         Bb    Cm            Dm 

 לא יודעים אם יום והחושך מסביב

Eb         Bb    Cm            D7 

 נדחפים ונחנקים לא נותנים לנשום

 

G               Dm 

 לא הבנו מה פתאום

G            C7 

 לא שומעים סימן

G            Dm 

 אז חשבנו באמת

C   Em   Am    D7   D7(4-3) 

 לחי      נם  יש    בנו 

 

Eb+7     Bb    Cm            Dm 

 לא יודעים אם יום והחושך מסביב

Eb         Bb    Cm            D7 

 נדחפים ונחנקים לא נותנים לנשום

 

G          Dm     A          D 

 בכוכביםארצות ומדינות תלויות 

F                        C 

 ואנחנו כמו צב על גבו

Am            D7 

 תלויים על קולבים

G          Dm       A              D 

 רע ואין תועלת כשגרים בתוך קופסה

F               C 

 ואני רק מתחנן

Am            D7 

 תבין מה שקרה

 

G                Dm(3-2) 

 מה לעשותלא ידענו 

G           C7(3-2) 

 לשבת או לצאת

G                 Dm7 

 אז הצצנו רק לראות

C   Em   Am    D7 

 ץחול     זה    פו    גי 

  



 846עמוד 

 

 מתי כספי  -  לא ידעתי שתלכי ממני
 מילים : אהוד מנור   לחן : מתי כספי

 

Bbm                    Bbm/Ab 

 שתלכי ממני לא חלמתי

F#+7                Bbm/F     Fm 

 בלי לומר מילה בלי להזהיר

Ebm                     C# 

 לא חלמתי שפתאום יכני

F#                  F-5     F7(+5)    F7 

 רעם שכזה ביום בהיר

Bbm             Bbm/Ab 

 ואני תמים תמיד חשבתי

F#+7            Bbm/F     Fm 

 שמאושרים כמונו אין

Ebm                  C# 

 ובדמיוני לראות אהבתי

F#7   F7        Bbm 

 איך ביחד נזדקן   

 

 Bb  Abm7  Am7  D7מעבר : 

 

Gm7   C7     Eb7   F#7 

 קול קורא    הלי       לה     

Gm7   C7    Eb7     F#m7 

 אין עונה     הלי        לה     

F7(+5)  Bbm7    Eb7   Abm7 

 עצמי      איך אני   שונא   ואת      

 C#7    C7    F7     Bbm 

 איך שאשתנה    בשבילך

 

Bbm                   Bbm/Ab  

 את היית דבר כל כך בטוח

F#+7                Bbm/F     Fm 

 כמו קפה בבוקר כמו שינה

Ebm                  C# 

 לא הייתי לצידך מתוח

F#                  F-5     F7(+5)    F7 

 לא פיתחתי דרך הגנה

Bbm                   Bbm/Ab 

 ואולי את עוד מעט חוזרת

F#+7                Bbm/F     Fm 

 רק הלכת לקנות כמה דברים

Ebm                  C# 

 ונלך לראות ביחד סרט

F#7   F7        Bbm 

 או נחליט שנשארים

 

 Bb  Abm7  Am7  D7מעבר : 

 

Gm7   C7     Eb7   F#7 

 קול קורא    הלי       לה     

Gm7   C7    Eb7     F#m7 

 לה------אין עונה     הלי     

F7(+5)  Bbm7    Eb7   Abm7 

 ואת     עצמי      איך אני   שונא    

 C#7    C7    F7     Bbm 

 איך שאשתנה    בשבילך



 847עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -לא יודע  
 ויהודה פוליקר  לחן : יהודה פוליקר מילים : יעקב גלעד

 

 E  C#m  E  C#mפתיחה : 

            A    B    A     B 

 

E     C#m   E       C#m 

 אם את יודעת   אני לא יודע 

A   B       A         B 

 לאהוב אותי כמו שאני

E  C#m   E       C#m 

 אם אני יודע       לא יודע

A   B       A         B 

 לאהוב אותך כמו שאת

 

E      G#m/Eb     C#m          A-5 

 בחזרה דברים קשים נורא      לוקח      אני

E      G#m/Eb     C#m          A-5         B 

 כי כל מילה היא כמו ואמרת גם לי  שאמרתי לך

E         B       E   A   B   A     B 

 כל מילה שנאמרה כמו דקירה סטירה

 

E     C#m   E       C#m 

 ולא ראיתי      אולי טעיתי

A       B         A         B 

 אולי אהבת אותי בדרך שלך

E     C#m   E       C#m 

 רק לדעת        אם יכולתי

A      B   A      B 

 אולי הייתי נרגע ונח

 

E      G#m/Eb     C#m          A-5 

 בחזרה דברים קשים נורא      לוקח      אני

E      G#m/Eb     C#m          A-5         B 

 כי כל מילה היא כמו ואמרת גם לי  שאמרתי לך

E         B       E   A   B   A     B 

 כל מילה שנאמרה כמו דקירה סטירה

 

 E  C#m  E  C#mסיום : 

         A    B     A     B     E 

 



 848עמוד 

 

 תמוז, גידי גוב  -  לךלא יודע איך לומר 
 מילים ולחן  : שלום חנוך

 

 C  F/C  C  Dm/C  Cפתיחה : 

        Dm  G  C F/C  C  Dm/C  C 

 

C        F           C       F 

 אנ'לא יודע איך לומר לך

C        F      G     C    F 

 מילים לא אומרות מאום

C           F      C 

 אני סתם בחור ששר לך

Dm   Am/C     G/B  G/A   G 

 שירים לא יגידו כלום   

 

C       F            C    F   G/F 

 אנ'לא יודע מה זה נצח

C      F      G/F    C    F   G/F 

 מילים לא אומרות מאום

C    F        C      F 

 אני סתם אחד שבטח

Dm  Am/C     G/B  G/A   G 

 יודע כלום         לא 

 

C       Am            Em 

 אין שום דרך אולי הערב

           F      C   F   C 

 יש רק פצע וכאב

C        F           C 

 אנ'לא יודע איך לומר לך

Dm  Am/C   G/B  G/A  G 

 כמה שאני אוהב     

 

C       F            C    F 

 לא יודע מה קרה לי

C       F               C    F 

 אומרות מאום מילים לא

C           F          C 

 אני לבד ורע לירק יודע ש

Dm          Am/C 

 את לא אומרת כלוםרק יודע ש

 

Am  Am/G  F+7  Dm  C(4-3)  F 

Am  Am/G  F+7  G 

G               Am         Bm      Em   G 

 

           Am       Em 

 מחכה לך אני יושב פהאז 

F                C   Am   C 

 מחכה לך וכותב

C           F            C         F 

 כי אנ'לא יודע איך לומר לך

Dm  Am/C   G/B  G/A  G 

 כמה שאני אוהב     

 

C    F             C      F 

 לא יודע איך לומר לך

C    F             C      F 

 לא יודע איך לומר לך

C    F             C 

 יודע איך לומר לךלא 

 



 849עמוד 

 

 מאיר אריאל  -לא יכול להוריד ממך את העיניים  
 מאיר אריאל: מילים ולחן

 

G  D  Em    Em 

F   C  G - D - G 

 

    G7              D           Em 

  לא יכול להוריד ממך את העיניים

     F         C          G 

  מעינייך הנראות כתגליות

    G7              D           Em 

  לא יכול להוריד ממך את העיניים

       F           C          G 

  משפתייך המפיקות מרגליות

 

 F#m           Em          Bm 

  באמת אחרי כל כך הרבה שנים

             C             D              G 

  אפילו מהבוקר עוד לפני שתרחצי פנים

     F#m    Em       Bm 

  וביושבך ממלמלת למראה

      C        D            G 

  משתנה כל שניה כל תנועה

 

    G7              D           Em 

  לא יכול להוריד ממך את העיניים

       F      C         G 

  רק יותר ויותר מתמגנט

    G7              D           Em 

  יכול להוריד ממך את העינייםלא 

       F      C         G 

  רק יותר ויותר מתהפנט

 

    F#m              Em               Bm 

  וכשכבר נדמה לי שאני עולה על השביל

    C           D           G 

  שאלי גנך הסודי אותי יוביל

      F#m     Em              Bm 

  מכה אותי בסנווריםוקא אז את וד

      C       D              G 

  בקסמי הפשטות של הדברים

 

G7  D  Em  Em 

F     C   G     G 

 

   F#m            Em             Bm 

  ארגוני נשים מתנפלים עלי בתוכחה

    C                          D                   G 

  (מה שנכון) כל עול הבית והמשפחהזב עלייך את שאני עו

    F#m  Em           Bm 

  אבל מה אעשה אין לי פנאי, לא אין לי פנאי

      C               D         G 

  לא יכול להוריד ממך את עיני

 

  F#m            Em                   Bm 

  וכשאת תופסת מרחק את לא כאן בכלל

     C                     D                               G 

  לאגאאז אני כמו החתן המרחף מהציור של מארק ש

       F#m        Em       Bm 

  תדרכי ,כל מקום בו תלכי - זה לך אות

     C       D         G 

  תעמדי ופתאום תחייכי

 

    G7              D           Em 

  להוריד ממך את העינייםלא יכול 

  F     C     G 

  יפתי יפתי יפתי

    G7                 D                  Em 

  לא לא לא לא לא אוריד ממך את העיניים

   F     C     F7 - F#° - G 

 יפתי יפתי יפתי

 

 

2 



 850עמוד 

 

 תמוז  -  לא יכול לישון עכשיו
 מילים ולחן  : שלום חנוך

 

 A2  A6  Amaj9  E/A  E  A2פתיחה : 

 

E          E+7            E7 

 רועדהבחוץ הכלב  לא יכול לישון עכשיו

A           D       C      F 

 שעצר בחלוני נובח מול ירח

 

E          E+7            E7 

 מתנהלים אל בוקר סוס ועגלה עוברים

A                     D       C          F 

 ועצומי תריסים חיוורי קירותבין בתים 

 

E+7                                   A     D 

 לכבוד החקלאים גשם עוד מעט ירד

     G#m          E/G#  F#m                B  E7 

 לגעת במיתר לפרוט אקורד י דלוקותיאצבעות

                                A 

 געאני עולה כר אם בחלומה של מישהי

      A2       C#m   F#m    B(4-3) 

 פרחה מזיכרוני שהיא בגללזה אולי 

 

E          E+7             Bm        E7 

 מקשיב לרוח ונגנב לא יכול לישון עכשיו

A                 D  C               F 

 מתייעץ בשעוני חוזר אל תוך החדר

 

E               E+7            E7 

 לבוא בין שמיכותיה תה לוחשת לייהיא היאם 

A                  D          C       F 

 בין רגליה עננים בין עיניה בין שיניה

 

E+7                                   A     D 

 לכבוד החקלאים גשם עוד מעט ירד

     G#m          E/G#  F#m                B  E7 

 לגעת במיתר לפרוט אקורד י דלוקותיאצבעות

                                A 

 אני עולה כרגע אם בחלומה של מישהי

      A2       C#m   F#m    B(4-3)   E 

 פרחה מזיכרוני שהיא בגללזה אולי 

 

 



 851עמוד 

 

 אביב גפן  -לא יכולתי להציל אותך  
 

 D Asus D Asus D Asus D Asusפתיחה : 

 

Bm    A                D     G 

 לא יכולתי להציל אותך

G        Bm          G  A 

 מה היה חסר כדי  שנשמח

D                A             Bm     E 

 למרות שרק ליבי דימם כשליבך שכח

D            A          D    Asus  D   Asus 

 לא יכולתי להציל אותך

 

Bm    A                D     G 

 יכולתי להציל אותךלא 

G        Bm          G  A 

 היו לנו תקופות יפות כל כך

D                   A           Bm          E 

 פתאום נהיה לך קצת עצוב ולי קצת מסובך

D            A          D    Asus  D   Asus 

 ולא יכולתי להציל אותך

 

Bm    A                D     G 

 ולתי להציל אותךלא יכ

G        Bm          G  A 

 אני מת לחבק אותך עכשיו

D                A             Bm        E 

 למרות שאת זו שהלכה לא אני זה שברח

D            A          D    Asus  D   Asus 

 לא יכולתי להציל אותך

 

Bm    A                D     G 

 אותךולא יכולתי להציל 

G              Bm    G A 

 לא יכולתי להציל אותך

D              A      Bm   E 

 מעגל אחד נסגר ומעגל נפתח

D            A          D    Asus  D   Asus 

 ולא יכולתי להציל אותך

 



 852עמוד 

 

 עמיר בניון  -לא כחול ולא לבן  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

F#m 

 בא הנגר הרע האכזר ואז שוחד מעוור עקרונות

F#                                   Bm 

 מודד ובונה לילדים הקטנים ארונות

E                          A 

 כמה אפשר לראות שחור

F#m            G#Ø                  C# 

 כמה מכות עוד יבואו בגלל שאתה נאור

C#                                          F#m 

 עד שתודה שאתה שחצן שיכור תכמה נמו

 

F#m  Bm     F#m 

 אבל אני מצטער מאוד מאחר שלום חבר אתה חסר

 F#                                           Bm 

 מתחת לשולחני במשרד מחכה זוג שפתיים מלבלב

E                                         A 

 המנהל של העולם לא עומד בשמלה

F#m                       G#Ø                  C# 

 סמאות ואנחנו שרים לה לה להיהוא מקשקש ס

C#                                       F#m 

 סליחה ומחילה סליחה ריבונו של עולם

 

          D          A           F#    Bm 

 זה לא הצבע שלי זה לא כחול ולא לבן

      E        A           D         C#          F#m 

 לא דמותי לא מזכיר לי את עצמי לא צבעי אדמתי

 

F#m   Bm     F#m 

 כבר כמה שנים  שלום הגעתי מהשואה

F#                                                     Bm 

 ואין אצלכם תשובה ד ערבאני מצלצלת מבוקר ע

E                             A 

 תקשיבי זקנה לכי לך מכאן

F#m               G#Ø                  C# 

 ממילא כבר תכף תמותי אז חבל על הזמן

C#                                          F#m 

 אין לנו זמן קחי איזה כדור אם יש לךית

 

F#m  Bm     F#m 

 רציתי להגיש תלונה כבר כמה שנים

F#                                                 Bm 

 אני משתדל להפציץ את שדרות בקצב מסחרר

E                                               A 

 אבל התקציב שאתם נותנים לי לא מספיק

F#m               G#Ø                      C# 

 אני צריך לשכלל ועוד כמה מקומות להספיק

C#                                       F#m 

 יש הוצאות יש פועלים רוצחים להחזיק

 

          D          A           F#    Bm 

 זה לא הצבע שלי זה לא כחול ולא לבן

      E        A           D         C#          F#m 

 לא דמותי לא מזכיר לי את עצמי אדמתילא צבעי 

 

 #F#  Bm  E  A  D  Cמעבר : 

 

F#    Bm   E    A   D   C# 

 נה נה נה....

 

          D          A           F#    Bm 

 זה לא הצבע שלי זה לא כחול ולא לבן

      E        A           D         C#          F#m 

 לא מזכיר לי את עצמי לא דמותי לא צבעי אדמתי

 



 853עמוד 

 

 הראל מויאל  -  לא מכירים אותך
 מילים ולחן : הראל מויאל

 

Bbm      Ab                    Bbm 

 ל נראה אפורויש ימים בגשם שהכ

Bbm        Ab          Bbm 

 החזאי אומר שהתחילו הסופות

Bbm      Ab                    Gb      Ab 

 הוא רוצה לברוח מכאןוהזמן עובר כי גם 

 

Bbm         Ab                    Bbm 

 הם אומרים המסר זה לא מה שחשוב עכשיו

Bbm      Ab               Bbm 

 העיקר הכסף העיקר תהיה כוכב

Bbm           Ab                     F             Gb 

 גם כשבא לך לצעוק עד שיכאב     אז אתה שותק

 

Ab        Bbm              Fm           Gb 

 כי במקום שזרעתי בו עצב גדל לו חיוך      

            Ab           Bbm 

 הם מסתכלים על זה הפוך

             Fm              Gb 

 או סתם בעצם הם לא מכירים אותך

Ab        Bbm              Fm           Gb 

 בו עצב גדל לו חיוךכי במקום שזרעתי       

            Ab           Bbm 

 הם מסתכלים על זה הפוך

             Fm              Gb 

 או סתם בעצם הם לא מכירים אותך

Ab                Bbm 

 לא הם לא מכירים    

 

Bbm      Ab               Bbm 

 בימים כאלה אתה גר בתל אביב

Bbm           Ab               Bbm 

 בלי אישה או כלב לא רצית להקשיב

Bbm       Ab                F       Gb 

 אז אתה כותב על כל מי שניסה להטיף

 

Ab        Bbm              Fm           Gb 

 כי במקום שזרעתי בו עצב גדל לו חיוך      

            Ab           Bbm 

 ךהם מסתכלים על זה הפו

             Fm              Gb 

 או סתם בעצם הם לא מכירים אותך

Ab                  F      Gb 

 אותך לא הם לא מכירים    

 

A          B        C#m 

 והם אומרים לך תכתוב קצת מנוכר

A                B                Abm  C#m 

 מחר     ה תכתוב כמותם תכתוב על      

A               B     Abm        A 

 תכתוב על עצב שנראה לך מוכר   

                     B 

 לא הם לא מכירים אותך

 

C#m  Abm/Eb  A  B 

Abm/Eb  C#m  A  B 

 

   C#m          Abm           A 

 במקום שזרעתי בו עצב גדל לו חיוך

            B           C#m 

 הפוךהם מסתכלים על זה 

             Abm              A 

 או סתם בעצם הם לא מכירים אותך

B        C#m             Abm           A 

 כי במקום שזרעתי בו עצב גדל לו חיוך      

            B           C#m 

 הם מסתכלים על זה הפוך

             Abm              A 

 אותךאו סתם בעצם הם לא מכירים 

B            Abm     A   B   C#m 

 אותךהם לא מכירים     

 



 854עמוד 

 

 כנסיית השכל  -  לא מרגיש כלום
 מילים ולחן: רן אלמליח

 

 Amפתיחה: 

 

Am 

 שאין לי שום תחושה כבר כמה ימים

Dm 

 של מה שעומד לקרות

 C 

 ואם טוב מה שקרה

Am 

 זה לא מרגיש כלום

 

Am 

 עומד מול המראה כבר כמה לילות

Dm 

 דמעה נוזלת

C 

 על פנים בלי הבעה

Am 

 זה לא מרגיש כלום

 

G 

 ברדיו מנגנים

F 

 על אשה יפה שיר

G 

 היום בערב

F 

 תצאי לרקוד עם חברה את

G 

 אצלי במיטה

F 

 הרוקנרול מת

G 

 אצלך זו שיטה

F 

 אצלי זה לא דומה

Am 

 זה לא מרגיש כלום

 

 Am Dm  C  Amמעבר: 

 

G 

 ברדיו מנגנים

F 

 על אשה יפה שיר

G 

 היום בערב

F 

 תצאי לרקוד עם חברה את

G 

 אצלי במיטה

F 

 הרוקנרול מת

G 

 אצלך זו שיטה

F 

 אצלי זה לא דומה

Am 

 זה לא מרגיש כלום

 

Am 

 לא מרגיש רעב

Dm 

 לא מרגיש שקר לי

C 

 לא מרגיש כאב

 

 Am:  סיום



 855עמוד 

 

 שלומי שבת  - לא נזוז מכאן 
 

 (2)קאפו בסריג 

 

Em                C                D 

 לא נזוז מכאןן לא חשוב לאןמכא

          G       B 

 יחד נישאר ואולי

Em              C                D 

 אני לא אתפלא בוקר יעלה מכאן

              G 

 שאני עוד כאן

 

E                         Am 

 א ייגמר לעולםל לכאן הכל התחי

D                          G 

 מתפללים עם כולם כאן שוב נשבעים

F                                mE 

 אוספים את התקוות לא נהיה לבד

          B      B7         Em 

 לנו לבכות הלילה עוד מותר

 

Em                C                    D 

 אם אני עוד כאן יש לי אור קטן מכאן

              G      B 

 זה תמיד סימן שיבוא

Em                 C               D 

 אלוקים נתן אלוקים לקח רק טוב

              G 

 אור כחול לבן

 

E                         Am 

 לא ייגמר לעולם כאן הכל התחיל

D                          G 

 מתפללים עם כולם, כאן שוב נשבעים

F                                mE 

 אוספים את התקוות לא נהיה לבד

          B      B7         Em 

 לנו לבכות הלילה עוד מותר



 856עמוד 

 

 שיבי קלר  -לא נירא  
 תהילים ור' נחמן מברסלבמילים ולחן : 

 

C              Em 

 כי הנה אויביך ה  

D                    G 

 יאבדו כי הנה אויביך  

C              Em 

 כי הנה אויביך ה  

D                    G 

 כי הנה אויביך יאבדו  

 

Em 

 לא נירא ולא נפחד  

C 

 לא נירא ולא נפחד  

 D                     G 

 כי ה אלוקינו ה אחד  

Em 

 לא נירא ולא נפחד  

C 

 לא נירא ולא נפחד  

 D                     G  

 וקינו ה אחדכי ה אל  

 

Em             C 

 כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו

      G                     D 

 זאת הבחינה היא מעין עולם הבא

Em             C 

 כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו

      G                     D 

 זאת הבחינה היא מעין עולם הבא

 



 857עמוד 

 

 דני רובס  -לא נרדמת תל אביב  
 מילים ולחן : דני רובס

 

 C/G  Gפתיחה : 

 

Cm   C2 Cm  C2 

 ההמון  ו און יכשהנ

Ab       Eb     Fm    G 

 את הרחובות שוטפים בקצב

Ab  Eb  Fm      D7  G47  G7 

 את אפרורית היום מפנים   ו

Cm   C2 Cm  C2 

 כל הפינות הן תחנות

Ab      Eb  Fm    G 

 ועצבלכל מי שבדידות 

Ab      Eb  Fm   D7       G47 

 לא משאירים לו בפנים שום מקום

 

                     C                  Em 

 לא נרדמת תל אביב נלחמת תל אביב

               Dm               Fm6 

 שוב באותו נתיב ואין מי שיקשיב

              C                        Em 

 ביב עוטפים את תל אביבוהאורות ס

                       Dm   G47 

 אווו  שוטפים את תל אביב

              C             Em 

 הולך בחשיכה ואין לי מנוחה

           Dm              Fm6 

 ועל המדרכה את צעדי מרחיב

                  C                 Em 

 בשואלת תל אביב נושמת תל אבי

                     Dm  G47 

 אווו  לא נרדמת תל אביב

 

Cm        C2  Cm  C2 

 כוס של משקה הוא מחכה

Ab     Eb  Fm    G 

 היא לעברו מבט שולחת

Ab  Eb   Fm     D7  G47  G7 

 הוא מחייך היא מחזירה חיוך

Cm    C2  Cm  C2 

 אז הם ילכו או ישכחו

Ab    Eb  Fm    G 

 לבד ביחדשני אנשים 

Ab      Eb  Fm  D7  G47 

 כמו בסרטים כמו הגיון הפוך

                     C                  Em 

 לא נרדמת תל אביב נלחמת תל אביב

               Dm               Fm6 

 שוב באותו נתיב ואין מי שיקשיב

              C                        Em 

 טפים את תל אביבוהאורות סביב עו

                       Dm   G47 

 אווו  שוטפים את תל אביב

              C             Em 

 הולך בחשיכה ואין לי מנוחה

           Dm              Fm6 

 ועל המדרכה את צעדי מרחיב

                  C                 Em 

 שואלת תל אביב נושמת תל אביב

                     Dm  G47 

 אווו  לא נרדמת תל אביב

 

Fm       Bb                   Eb 

 זה כמו משחק בלי פשר בלי קו

            Ab  Ab/G    Fm 

 מהמר על חייו כל איש בודד 

          D/F#     G47 

 שולחים ידיים מחפשים אהבה

                  C     Em   Dm   Fm6 

 אווו                    בתל אביב אהבה

C    Em    Dm   Fm6 

 

                     C                  Em 

 לא נרדמת תל אביב נלחמת תל אביב

               Dm               Fm6 

 שוב באותו נתיב ואין מי שיקשיב

              C                        Em 

 את תל אביב והאורות סביב עוטפים

                       Dm   G47 

 אווו  שוטפים את תל אביב

              C             Em 

 הולך בחשיכה ואין לי מנוחה

           Dm              Fm6 

 ועל המדרכה את צעדי מרחיב

                  C                 Em 

 שואלת תל אביב נושמת תל אביב

                     Dm  G47 

 אווו  לא נרדמת תל אביב

                  F    Fm6 

 נלחמת תל אביב   אווו

Fm6              C 

 לא נרדמת תל אביב

 



 858עמוד 

 

 שלמה ארצי  -  לא עוזב את העיר
 מילים ולחן :שלמה ארצי

 

Bm       F#m 

 והוא לפני סיום 

 D                   E 

 השערסוגר כבר את 

                Bm 

 מרפה מן העניין

C#   Abm          

 חומק אל תוך השיר

Bm        F#m 

 והיא לפני סיום שואלת 

D               E 

 האם אתה נשאר

                Bm 

 האם השיר ימנע 

  F#m C#  Abm  

 מבעדנו להמשיך

 

A                 D 

 לא עוזב את העיר הוא אומר לה

F#m         C# 

 עבור אף אחד

F#m     C#     D 

 אנחנו שניים תמיד

F#m     C#  Abm 

 בינינו אלוהים אחד

A       D 

 ואת עבורי 

F#m           C# 

 כמו שתיקה דקה

Am C/B C           

 וכך או כך

F#m   C#         Abm 

 לא עוזב גם אותך

 

Bm        F#m 

 ואחר כך משום שתכלת

D           E 

 הרדיו מעודד

                Bm 

 רק סימני החוף 

C#   Abm    

 מעוררים ספק

Bm        F#m 

 והיא מתוך סיום שואלת

D             E 

 האם יהיה מדי

                Bm 

 אם היא פתאום תפרוץ

F#m C#  Abm 

 בבכי לא מתאפק

 

A                 D 

 לא עוזב את העיר הוא אומר לה

F#m         C# 

 עבור אף אחד

F#m     C#     D 

 אנחנו שניים תמיד

F#m     C#  Abm 

 בינינו אלוהים אחד

A       D 

 ואת עבורי 

F#m           C# 

 כמו שתיקה דקה

Am C/B C           

 וכך או כך

F#m   C#         Abm 

 לא עוזב גם אותך

 

Bm       F#m 

 שמות לפני סיום

D                   E 

 והוא פתאום מבטיח

                Bm 

 מתוך חלום זהיר 

C#   Abm         

 הם נשענים אל ים

Bm        F#m 

 למות לפני סיום

D               E 

 והיא על קו רקיע

                Bm 

 מתוחה כמו עיר קטנה

  F#m C#  Abm  

 דמוית שרב

 

 



 859עמוד 

 

 מאיר אריאל  -לא תתפוס אותי  
 

Em  G   D   Am 

 זה מתחיל בעינייך

C G         D 

 ויורד ללשונך

Em        G 

 ועולה בצחוקך

D         C 

 עינייךלוחוזר 

C                      Bm                Am 

 לא תתפוס אותי מכריז לא תתפוס אותי

 

Em  G D   Am 

 זה ניצוץ בעינייך

C   G    D 

 זהו צליל בקולך

Em        G 

 בצחוקךזהו טעם 

D         C 

 ידוד בעינייךיכ

C                      Bm                F#m 

 לא תתפוס אותי לא תתפוס אותי מכריז

               Bm 

 לא תתפוס אותי

 

Em  G D   Am 

 רשתות כבר פרשתי

C   G    D 

 מלכודות אין מספר

Em        G 

 כצייד על משמר

D            C 

 התייבשתיעד בוש 

C                  Bm                F#m 

 לא תתפוס אותי ואת: לא תתפוס אותי

               Bm 

 לא תתפוס אותי

 

F                   C  G 

 כמה שלא תהיה נחמד

G                     C 

 כמה שלא תבין אותי

F              Am  D 

 כמה שתחזיק מעמד

C           F#m              Bm       

 לא תתפוס אותי לא, לא תתפוס אותי

                Em 

 לא תתפוס אותי

C                  Bm              Am 

 לא תתפוס אותי לא לא תתפוס אותי

 

Em  G   D   Am 

 את מתעטפת    בי 

C G D 

 בי את מתכסה  ו

Em        G 

 אותי את מנסה

D           C 

 נטרפת אם דעתי

C                      Bm                F#m 

 לא תתפוס אותי כשאת לא תתפוס אותי

               Bm 

 לא תתפוס אותי

 

F                   C  G 

 שמה הרחק את חופשיה

G                     C 

 איש לא ישלוט באחותי

F              Am  D 

 רק במקרה את בסביבה

C           F#m              Bm       

 לא תתפוס אותי לא, לא תתפוס אותי

                Em 

 לא תתפוס אותי

C                  Bm              Am 

 לא תתפוס אותי לא לא תתפוס אותי

C           F#m              Bm       

 לא תתפוס אותי לא, לא תתפוס אותי

                Em 

 לא תתפוס אותי

C                  Bm              Am 

 לא תתפוס אותי לא לא תתפוס אותי



 860עמוד 

 

 עופרה חזה  -לאורך הים  
 

Am   Am/G Fmaj7        E 

 תגיד    לי איך לעצור את הדמעות

Am   Am/G Fmaj7        E 

 תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות

Am   Am/G Fmaj7        E 

 תגיד לי למה אין אמת רק הזיות

Am      Am/G Fmaj7        E 

 אז למה לנסות ולהמשיך עכשיו לבכות

 

  C  G/B        G       Bdim 

 לאורך הים אין גלים יש עולם

Am           B         Em   G7/D 

 שנשבר לרסיסים על המזח

  C  G/B        G       Bdim 

 גלים יש עולםלאורך הים אין 

Am           F           Am 

 שנשבר לרסיסים על המזח

 

Am   Am/G Fmaj7        E 

 תגיד לי איך לעצור את הדמעות

Am   Am/G Fmaj7        E 

 תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות

Am   Am/G Fmaj7        E 

 כשאנשים רצים אל תופת כמו אל ים

Am   Am/G Fmaj7        E 

 אני ארוץ אל תוך האש אם יחזרו משם

 

  C  G/B        G       Bdim 

 לאורך הים אין גלים יש עולם

Am           B         Em   G7/D 

 שנשבר לרסיסים על המזח

  C  G/B        G       Bdim 

 לאורך הים אין גלים יש עולם

Am           F           Am 

 שנשבר לרסיסים על המזח

 

Am   Am/G Fmaj7        E 

 תגיד לי איך עם המוות אתה חי

Am   Am/G Fmaj7        E 

 מסתיר הדמעות בכל לילה תגיד לי עד מתי

Am   Am/G Fmaj7        E 

 האש שקוראת לי לא נמצאת שם באמת

Am      Am/G Fmaj7        E 

 וזה שנעלם האם יחזור או כבר מת

 

 

  C  G/B        G       Bdim 

 לאורך הים אין גלים יש עולם

Am           B         Em   G7/D 

 שנשבר לרסיסים על המזח

  C  G/B        G       Bdim 

 לאורך הים אין גלים יש עולם

Am           F           Am 

 שנשבר לרסיסים על המזח



 861עמוד 

 

 שירי מימון  -לאן שלא תלכי  
 רמי קלינשטיין: לחןרמי קלינשטיין ותמי סטמרי   : מילים

 

Dm   C   Bb   Dm 

 

Dm                        C 

 ?למה שתרצי אליו, את עוד תחשבי עליו  

       Bb                    Dm 

  את אוהבת, את עוזבת עכשיו

 Dm                    C 

  מחפשים ומבקשים ,עולם מלא באנשים

     Bb 

  תבקשי גם בשבילך את

F           C             Bb 

  כל מה שלב צריך בשביל לפעום  

Gm             C         A 

  והגוף בשביל לחלום      

 

Dm          Bb  Em            A 

 רק אל תשכחי ,   לאן שלא תלכי

Bb                          Gm                 A 

  תהיי בשבילך ותתחילי לגדול, יבוא היום תביני הכל

  Dm          Bb          Em                A 

  כי יש המון אהבה בעולם וגם אם לא מושלם

       Bb                            Em  A 

  לא רואים את גבול התהום שבפנים

 

Dm                          C 

  תאמיני בדרכך ,תסמכי שוב על עצמך  

   Bb                       Dm 

  יש בנו כוחות שלא הכרת

Dm                           C 

 אבל העצב מולך ,לא תמיד יהיה לך קל  

     Bb 

  כשהלילה מתארך את

F           C             Bb 

  כל מה שלב צריך בשביל לפעום  

Gm             C         A 

  והגוף בשביל לחלום      

 

Dm          Bb  Em            A 

 רק אל תשכחי ,   לאן שלא תלכי

Bb                          Gm                 A 

  תהיי בשבילך ותתחילי לגדול, יבוא היום תביני הכל

  Dm          Bb          Em                A 

  כי יש המון אהבה בעולם וגם אם לא מושלם

       Bb                            Em  A 

  לא רואים את גבול התהום שבפנים

 

Dm   C   Bb   Dm 

 

Dm                    C 

  מחפשים ומבקשים ,עולם מלא באנשים

     Bb       

  תבקשי גם בשבילך את

F           C             Bb 

  כל מה שלב צריך בשביל לפעום  

Gm            C         A 

  והגוף בשביל לחלום      

 

Dm          Bb  Em            A 

 רק אל תשכחי ,   לאן שלא תלכי

Bb                          Gm                 A 

  תהיי בשבילך ותתחילי לגדול, יבוא היום תביני הכל

  Dm          Bb          Em                A 

  בעולם וגם אם לא מושלם כי יש המון אהבה

       Bb                            Em  A 

  לא רואים את גבול התהום שבפנים

 

Dm         Bb    Em   A   Bb 

 לאן שלא תלכי

Bb          Gm  A 

  רק תבקשי     

  Dm     Bb     Em   A   Bb 

  באנשים     עולם מלא

Bb          Em  A 

 רק תבקשי     

         Dm 

 רק תבקשי



 862עמוד 

 

 ברי סחרוף  -לב שלם  
 לחן: חיים לרוז   מילים: ברי סחרוף

 

 Dm  Gm  Eb  Dmפתיחה : 

            Dm  Gm  Eb  Cm  Dm 

 

Dm                Gm 

 כשאת לידי אני הולך צולל

Eb        Cm                Dm 

 כשאת רחוקה אני מתחיל לרוץ

Dm                       Gm 

 את רואה לתוכי אני רואה דרכך

Eb             Cm             Dm 

 את רוצה נקודות אני רוצה רצוף

 

F            Gm       C       Dm 

 וכשאני מתפרק את יותר שלמה

F                   Gm 

 גלים גלים בא הכאב

     Eb               Dm 

 שלם לב שבור הוא לב

     C6               Dm 

 לב שבור הוא לב שלם

     C6               Dm 

 לב שבור הוא לב שלם

 

Dm                       Gm 

 לפעמים את אצלי ואני אצל כולם

Eb           Cm                Dm 

 לפעמים אני כאן אבל את כבר לא

Dm                            Gm 

 לחכות אני רוצה מידאת רוצה 

Eb              Cm                 Dm 

 את רוצה קצת אויר אני רוצה לנשום

 

F            Gm       C       Dm 

 וכשאני מתפרק את יותר שלמה

F                   Gm 

 גלים גלים בא הכאב

     Eb               Dm 

 לב שבור הוא לב שלם

     C6               Dm 

 לב שבור הוא לב שלם

     C6               Dm 

 לב שבור הוא לב שלם

 

 Dm  Dm/G  Dmמעבר : 

 

F            Gm       C       Dm 

 וכשאני מתפרק את יותר שלמה

F                   Gm 

 גלים גלים בא הכאב

     Eb               Dm 

 לב שבור הוא לב שלם

     C6               Dm 

 לב שבור הוא לב שלם

     C6               Dm 

 לב שבור הוא לב שלם



 863עמוד 

 

 גיא מזיג  -לבד במדבר  
 

Bm7                              E  
 את מה שהם רוצים אולי לא נשיג אף פעם 

Bm7                  E 

 בדרך שבה לא נפגש עם הזעם 

 Bm7                   G           F#m7 
 נשארנו ערומים והרחקנו לכת, הדחקנו 

           E 

 את הסיבה שאנחנו כאן 

 

Bm7                      E 

 מצאנו הצדקות לכל חץ שירינו 

   Bm7                        E 

 בלי לעשות חשבון אם צדקנו או טעינו 

Bm7                     G            F#m7 

 הגשר בינינו מבעד לחומות כבר איננו 

         E 

 למה בכלל אנחנו כאן 

 

A            F#         G   Em  F#m Bm  
 נו  - אר – ונש  בזמן   התעוררנו  לא   

Em7   F#m7   Gmaj7             F#m7 
 והעולם הוא גשר צר    לבד במדבר,  

   Em7        F#m7   G    B   
 עוד רגע אנחנו מתפרקים 

Em7   F#m7                G E7/G#    A 

 הקר    דמה  - ב ורק הרוח   לבד במדבר  

Em7            F#m7  G   C  Em   A   

 מחובקים  שומרת אותנו 

 

Bm7                  E  
 בכל העימותים מנסים להיות בסדר 

Bm7                        E  
 אחרי כל השנים לא הבנו את המסר 

Bm7                  G           F#m7 
 נצמדנו לאמת ונשבענו שלא נגענו 

            E 

 בכל מה שהיה אסור

 

 

Bm7                   E  
 חשבנו שהבנו עם מי יש לנו עסק 

Bm7              E  
 כיוונו לשלום וכיוונו עלינו נשק 

Bm7                  G            F#m7 
 הלכנו על ביצים ושכחנו שזה או אנחנו 

         E 

 או שהכל פשוט גמור 

 

A       F#         G    Em  F#m Bm  
 נו   - תר  – נו וכשנגמרנו נשברנו,   

 

Em7   F#m7   Gmaj7             F#m7 
 והעולם הוא גשר צר    לבד במדבר,  

   Em7        F#m7   G    B   
 עוד רגע אנחנו מתפרקים 

Em7   F#m7                G E7/G#    A 

 הקר    דמה  - ב ורק הרוח   לבד במדבר  

Em7            F#m7  G   C  Em   A   

 מחובקים  שומרת אותנו 

 

Em7   F#m7   Gmaj7             F#m7 
 לבד במדבר, כן העולם הוא גשר צר   

   Em7        F#m7   G    B   
 עוד רגע אנחנו מתפרקים 

Em7   F#m7                G E7/G#    A 

 מחר    יהיה   לבד במדבר, אנ'לא יודע מה

Em7            F#m7  G   C  Em   A   

 אבל ביחד אנחנו חזקים



 864עמוד 

 

 הדורבנים  -  לבדוק לך תמנוע
 מילים : גיא מזיג ואריק לוי   לחן : גיא מזיג

 

 Dm  Em  F  Bb  Em  Aפתיחה : 

           Dm  Em  F  Bb  Em  A 

 

Dm           Em   F          Bb    Em     A 

 בכביש לגבעתיים     נסעתי בין ערביים

Dm          Em   F              Bb   Em   A 

 לוהט לי בעיניים        כשצבע השמיים 

Dm              Em   F        Bb   Em     A 

 לא יודע'לאן אנ      הנסיעה על מאהכל 

Dm             Em   F        Bb  Em     A 

 אההה     אולי מתגעגע    כבר לא חושב עליה 

Bb  Am  Em  A7  Dm 

 צב    מ    ב    הייתי      

Bb  Am  Em  A7  Dm 

 אוכזב      מ   שמח       

Bb  Am  Em  A  Dm 

 לב     ש     חיכיתי ל     

      Eb  Em      A 

 הסתיו  בלב  שיפסיק

 

Gm       C      Dm      Am 

 מנוע'רציתי רק לבדוק לך ת   

Gm       C      Dm        F 

 בדרך כלל מתחיל יותר גבוה   

Gm       C   Dm        Am 

 זה די חבל שלא נתת לנגוע   

 

 Gm  C  G  A  Bb  Em  Aמעבר : 

          Dm  Em  F  Bb  Em  A 

 

Dm         Em   F            Bb  Em    A 

 אחת בלי נעליים      ראיתי בשוליים 

Dm            Em   F          Bb   Em     A 

 פצצה ומתקתקת     על המכונית צועקת

Bb  Am  Em  A7  Dm 

 עזור       ל    עצרתי     

Bb  Am  Em  A7  Dm 

 לבחור     לה נתתי        

Bb  Am      Em  A7  Dm 

 אחור     מ    וק לךתדל     

      Eb  Em      A 

 או אותך איתי לגרור

 

Gm       C      Dm      Am 

 מנוע'רציתי רק לבדוק לך ת   

Gm       C      Dm        F 

 בדרך כלל מתחיל יותר גבוה   

Gm       C   Dm        Am 

 זה די חבל שלא נתת לנגוע   

 

 Dm  Em  F  Bb  Em  Aמעבר : 

           Dm  Em  F  Bb  Em  A 

 

Bb  Am  Em  A7  Dm 

 לב   שם   אני  מאז        

Bb  Am  Em  A7  Dm 

 קרב       לאן להת        

Bb  Am  Em  A7  Dm 

 אהב    ולא להת          

     Eb  Em   A 

 לי בלב  כשחורף 

 

Gm       C      Dm      Am 

 מנוע'רציתי רק לבדוק לך ת   

Gm       C      Dm        F 

 בדרך כלל מתחיל יותר גבוה   

Gm       C   Dm        Am 

 זה די חבל שלא נתת לנגוע   

 

 Gm  C  Dm  Amסיום : 

         Gm  C  Dm  Am 

         Gm  C  Dm  Am 

         Gm  C  Dm  Am 

 

  



 865עמוד 

 

 אריק איינשטיין,  אביב גפן  -לבכות לך  
 

Em  Am7  Em/G 

 אני הולך לבכות לך    

Am/F#   B   Em 

 תהיה חזק למעלה    

Em  Am7  Em/G 

 געגועי כמו דלתות

Am/F#   B   Em 

 שנפתחות בלילה

 

Am7  Dsus4 D 

  לנצח אחי

G           Am7 

 אזכור אותך תמיד

Bsus4      B              Em 

 וניפגש בסוף אתה יודע

Am7       Dsus4  D 

 ויש לי חברים

G              Am7 

  אבל גם הם כבים

     Bsus4    B       Em 

 אל מול אורך המשגע

 

Em  Am7  Em/G 

 כשעצובים הולכים לים

Am/F#   B   Em 

  לכן הים מלוח

Em  Am7  Em/G 

 וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר

Am/F#   B   Em 

 לא געגוע     

 

Am7  Dsus4 D 

  לנצח אחי

G           Am7 

 אזכור אותך תמיד

Bsus4      B              Em 

 ונפגש בסוף אתה יודע

Am7       Dsus4  D 

 ויש לי חברים

G              Am7 

 אבל גם הם כבים

     Bsus4    B       Em 

 אל מול אורך המשגע

 

 G                      C 

 וכמו הגלים אנחנו מתנפצים

     A/Db        D 

 אל המזח אל החיים
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 איפה הילד  -לבן בחלום שחור  
 

D      Db      C 

 עמוק עמוק עמוק

D   Db    C 

 צ  ל  ל  נ  ו

Fm            Fm/D 

 רחוק רחוק רחוק

          Ab      C 

 הגענו רחוק

D   Db    C 

 א   ה   ב   ה

D   Db       C 

 למה עזבת אותנו

Fm            Fm/D 

 אם תסלחי לי אי פעם 

          Ab      C 

 א ה ו ב ת י

 

Ab            G 

 אם תרצי אחזור

Cm   Bb     Ab 

 לבן בחלום שחור

F        Ab      G 

 אם תסלחי לי אי פעם

F  Ab  G 

 א ה ו ב ת י

 

D         Db        C 

 רוקדים רוקדים רוקדים

D   Db    C 

 עד   שמתים

Fm            Fm/D 

 עד    שהרגת אותי

           Ab      C 

 אהובתי

D     Db     C 

  ה    ב    ה    א

D   Db    C 

 למה עזבת אותנו

Fm            Fm/D 

 אם תסלחי לי אי פעם

          Ab      C 

 א ה ו ב ת י

 

Ab            G 

 אם תרצי אחזור

Cm   Bb     Ab 

 לבן בחלום שחור

F        Ab      G 

 אם תסלחי לי אי פעם

F  Ab  G 

 א ה ו ב ת י
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 דן תורן  -לבן על לבן  
 דן תורן מילים ולחן:

Em 

 

Em                        Em - Em/D - G 

  היא יודעת לעשות      

                 D 

  שירדו לה דמעות

             Em 

  זה סימן לחבק בשבילי

              G                   D 

  היא צוחקת, אני בא ועושה

                         Am  Am  - BAm/ - 

  מזל שאף אחד לא רואה

C                     G 

  בטח חסרות לי מילים

             D        Am   Am - BAm/ -  

  לא מוגן, אני לא מובן

C                     G                    D 

  זה לבן על לבן, היא לא יכולה לראות 

                    Em 

  אז אי אפשר עד כאן

 

                             G 

  לא בא איתך במשא ומתן

Am7           D 

  רוצה שאני אצחיק אותך

Em              G                Am7 - D  

 ת?רוצה מכו...              לאןלא משנה , בא איתך לא 

Am                C                G 

  אני לא רוצה לעשות מעצמי מסכן

       Am7      D 

   למרות שיש לי זכות

               Am              C             G 

  אבל עכשיו אני כל כך מתבייש בעצמי

             D 

  שבא לי למות

 

C      C/G   C  C/D    G 

  לראות        לה  - היא לא יכו

    Am     D 

  זה לבן על לבן

                    Am               C 

 ן אני לאבאני לא מו, אז אי אפשר עד כאן

C    C/G    C      C/D    G 

  מילים        רות לי - חס   בטח 

Am      D 

 אז אי אפשר עד, אני לא מוגן

 

 

Em                         G 

  לא בא איתך במשא ומתן 

     Am7           D 

  רוצה שאני אצחיק אותךאת 

              Em              G 

 לא משנה לאן, בא איתך אנ'לא, לא, לא

Am7  D 

 ת?רוצה מכותגידי,      

C      C/G   C  C/D    G 

  לראות        לה  - היא לא יכו

    Am     D 

  זה לבן על לבן

                    Am               C 

 אני לא ,ןבאני לא מו, אז אי אפשר עד כאן

C    C/G    C      C/D    G 

  מילים        רות לי - חס   בטח 

Am      D                      Am 

 אז אי אפשר עד כאן, אני לא מוגן

 

(Em  D/F#-G  D  D-Em)x2 

(Em       G      D     Em  )x2 

 

C      C/G   C  C/D    G 

 לראות        לה  - היא לא יכו

Am7     D 

  לבן על לבן  

                    Am               C 

 אני לא ,ןבאני לא מו, אז אי אפשר עד כאן

C      C/G   C  C/D    G 

 לראות        לה  - היא לא יכו

  Am7     D 

  לבן על לבןזה 

                     Em 

 אז אי אפשר עד כאן
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 ריקי גל  -לגור איתו  
 : צביקה פיקלחן   : מירית שם אורמילים

 

(F  Am  E  Am)x2 

Am 

 או או או או או

Am               F  Am 

 או או או או או

 

Am                             Dm 

 אז להתלבש , אני מתחילההשמש זורחת היום בחמש

E           F            Am        E 

  לגור איתו משהו בתוכי מתרגש

Am 

 יש לי חולצת טריקו ירוקה  

Dm 

  שעל הגוף היא טיפה הדוקה

E             F                Am        E 

  גור איתול למה אני פתאום מסמיקה

 

A                         Dm 

  קצת עצובה עד שהופעת הייתי   

G                           C          E 

  עד שהגעת חיפשתי עוד אהבה   

Dm                              Am 

  לא האמנתי שכך אפשר לאהוב      

              E      Dm          Am 

 אּו, כמה זה טוב -ופתאום נדלקתי 

 

   Am 

 נוסעים ברחוב בין המון אנשים

Dm 

  אני מרגישה קצת זרה וטפשית

     E                  F               Am        E 

  לגור איתו, הם בטח יודעים שאני לא אשתו

Am 

 אני מחייכת, פניו אטומות

Dm 

  מה להגיד, מה צריך לעשות  

  E                 F             Am        E 

  לגור איתו אינני יודעת את כל השיטות

 

A                         Dm 

  עד שהופעת הייתי קצת עצובה   

G                           C          E 

  עד שהגעת חיפשתי עוד אהבה   

Dm                              Am 

  לא האמנתי שכך אפשר לאהוב      

              E      Dm          Am 

  כמה זה טובאּו,  -ופתאום נדלקתי 

Am ... 

 טוב טוב טוב טוב טוב...

 

Am  Am  

(D  A  C - G - Am)x2 

Am  F  E  Am 

Am  F  E   F  E  E  Am 

 

Am 

 כאן המטבח ושם הסלון 

Dm 

  אני מסדרת הכל בארון

E             F             Am        E 

  לגור איתו, הנה בגדיו וכאן מיטתי

Am 

  של זהבשתי ציפורים בתוך כלוב 

Dm 

  בלילה כמעט וראיתי כוכב

  E             F              Am        E 

  לגור איתו אינני חולמת כמה זה טוב

 

A                         Dm 

  עד שהופעת הייתי קצת עצובה   

G                           C          E 

  עד שהגעת חיפשתי עוד אהבה   

Dm                              Am 

  לא האמנתי שכך אפשר לאהוב      

              E      Dm          Am 

 אּו, כמה זה טוב -ופתאום נדלקתי 

A                         Dm 

  עד שהופעת הייתי קצת עצובה   

G                           C          E 

  אהבהעד שהגעת חיפשתי עוד    

Dm                              Am 

  לא האמנתי שכך אפשר לאהוב      

              E      Dm          Am  Am 

 אּו, כמה זה טוב -ופתאום נדלקתי 

              E      Dm          Am  Am 

 אּו, כמה זה טוב -ופתאום נדלקתי 

              E      Dm  

 ...אּו, כמה זה -ופתאום נדלקתי 

 

Am 

 טוב טוב טוב טוב טוב      

Am 
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 הבנות נחמה  -להיות  
 מילים ולחן: קרולינה אברץ

 

 #C#m  E    A  Gפתיחה : 

            C#m  E    A  G# 

 

C#m               E 

 מפליאה ומאיירת חיי בכל עת

     A                     G# 

 הגיגיימשמיעה את  מנשימה את נשמתי

C#m             E    A                 G# 

 יש בי אהבה בלי די יש בי אהבה בלי די

        C#m                 E 

 ימים כלילות רק רוצה לא להיות

  A                     G# 

 למתנה, המתנה המותנית באהבה

C#m         E                           A 

 אותך ולא רק אם תן לי נשמה חשוכה

      G#                      C#m 

 תן אהבה בלי תנים בלי תנאים

 

 #E  A  G  ( C#m )מעבר : 

             C#m E   A  G# 

 

     C#m   E               A       

So far          you see the sky 

         G#                           C#m  E  A  G# 

You cry you dont know why 

     C#m            

Its joy its happiness 

          E                                     A 

The rainbow makes you feel high 

      G#                    C#m   E     A   G#    

So far you see the sky 

 

C#m                       E 

 ש גלימה זוהרתאולי אלב

                     A 

 אגדיל עקביי ארחיב מימדי

   G#                        C#m  E    A  G# 

 גם זה לא ישמיע אותי וודאי

                  C#m                E 

 ואם אקפוץ לגובה מעבר לאופק

                         A 

 אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק

            G#             C#m 

 מה עוד אעשה כדי לעלות

          E                 A              G# 

 הדרך שלי, לעבוד לעבוד לאבד לאיבוד

                      C#m 

 כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד

          E                     A 

 האם אתרסק ואתפזר לאנחות

        G# 

 ו כך ביקום ממשיך להיותא

C#m  E              

 ודרך ארוכה מתישה וקסומה

  A  G# 

 אינני מקבלת אותה ולאן

C#m                         E 

 אולי חשבתי קצת יותר מדי       

 A            G#               C#m 

 שכחתי קמעה עלי לעשות דרכי

                   E 

 אני סתם סתם

                      A 

 מהלכת על פני האדמה

                G# 

 לא חזקה בעוצמה מתבזבזת

C#m                         E 

 על עוד קפה בבוקר       

                   A 

 או ללכת לסרט

                                  G# 

 הבריחה מאהבה עצמית גורלית

        C#m           E 

 כל שאבקש לקבל התפזר באוויר

  A                    G# 

 זה המביא לא מביא לנשמה

 

     C#m   E               A       

So far          you see the sky 

         G#                           C#m  E  A  G# 

You cry you dont know why 

     C#m            

Its joy its happiness 

          E                                     A 

The rainbow makes you feel high 

      G#                    C#m   E     A   G#    

So far you see the sky 

 

 #C#m E   A  Gמעבר : 

           C#m E   A  G# 

 

C#m               E 

 בכל עתמפליאה ומאיירת חיי 

     A                     G# 

 משמיעה את הגיגיי מנשימה את נשמתי

C#m             E    A                 G# 

 יש בי אהבה בלי די יש בי אהבה בלי די

        C#m                 E 

 ימים כלילות רק רוצה לא להיות

  A                     G# 

 באהבהלמתנה, המתנה המותנית 

C#m         E                           A 

 תן לי אותך ולא רק אם נשמה חשוכה

      G#                      C#m 

 תן אהבה בלי תנים בלי תנאים
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 שלמה ארצי  -להציל אותך  
 מילים ולחן: שלמה ארצי

 

C#m                    F#m 

 תחת כל שמיים ליד כל עץ עומד

C#m                    F#m 

 הייתי בא תמיד אלייך להציל אותך

C#m           G#m          F#m 

 וכשהיית שוקעת כמו שמש דיכאון

C#m           G#m          F#m 

 הייתי בא באמצע כעס או באמצע יום

 

C#m                    F#m 

 תמיד אחר הצהרים שאין סימן בחוץ

C#m                    F#m 

 היית צוללת כהרף עין לארץ הילדות

C#m           G#m          F#m 

 היית הולכת לחפש את מה שאין מזמן

C#m           G#m          F#m 

 היית אומרת יש כספת וכולנו שם

 

              C#m    E               B                         A 

 היית פה וגם אם הייתי בצד השני של העולם ואת

           C#m                 G#m                   F#m 

 גם אם לא יכולתי להציל אותך מכולם, הייתי מנסה לבוא

           A                  B                       F#m 

 וגם אם לא הרגשת כבר כלום, אפילו לא את עצמך

            G#                                          Am 

 הייתי בא להציל אותך, להציל אותך, אפילו ממך

 

         F#m                 B 

Hey! I need somebody 

      E                  C#m 

Hey! is there anybody 

      F#m             G#m          C#m 

hey! I need someone to hey me 

 

C#m                    F#m 

 תחת כל שמיים כולנו בני אדם

C#m                          F#m 

 חיים עם פחד בעיניים בכל גיל ובכל זמן

C#m               G#m               F#m 

 אם צלצלי, אני לוחש לך, אעוף אלייך כמו טיל

C#m               G#m              F#m 

 יציל אותילהציל אותך מכל הרשע, רק מי 

 

              C#m    E               B                         A 

 וגם אם הייתי בצד השני של העולם ואת היית פה

           C#m                 G#m                   F#m 

 גם אם לא יכולתי להציל אותך מכולם, הייתי מנסה לבוא

           A                  B                       F#m 

 וגם אם לא הרגשת כבר כלום, אפילו לא את עצמך

            G#                                          Am 

 הייתי בא להציל אותך, להציל אותך, אפילו ממך

 

         F#m                 B 

Hey! I need somebody 

      E                  C#m 

Hey! is there anybody 

      F#m             G#m          C#m 

hey! I need someone to hey me 
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 גבי שושן  -להשתטות לפעמים  
 : מרקו בכרלחן אילן גולדהירש : מילים

 

 Am-G    G-Am 

 x2)אההההה   אההההה(

 

Am                         Dm 

  בואי לרכב איתי על גב הקשת בענן

G                       C           E 

  זה דבר אשר רציתי לעשות מזמן

Am                        Dm 

  אך אם לא נצליח את עצמנו שם לשים

E                         Am 

  לפחות נרכב על גב סוסים

 

Am                 Dm 

  בואי ונקנה אופנוע ואיתו נדהר

G                        C       E 

  נחרוש את הדרכים בעמק ובהר

Am                         Dm 

  אך אם לא יספיק לכך כספנו השנה

E                            Am 

  אז נקנה מאתיים גרם גבינה

 

          G                                     C 

  חשוב מה נעשהכי לא חשוב לאן נלך ולא 

    E                        Am 

  העיקר שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה

      G                                     C 

  לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה נעשה

    E                      Am 

  רק שנהיה ביחד זו עם זה

 

     Am  

  אוהב אותךאני פשוט אוהב אותך, פשוט מאוד 

                     A      Dm 

  חושב עלייך בלילות ובימים

      E 

  אני פשוט אוהב אותך, פשוט מאוד אוהב אותך

                                           Am 

  ולא איכפת לי להשתטות קצת לפעמים

 

Am-G    G-Am 

 x2)אההההה   אההההה(

 

Am                  Dm 

  בואי וניסע לג'ונגל שבאפריקה

G                       C                E 

  לא נאמר לאף אחד ואיש גם לא ניקח

Am                   Dm 

  אך אם לא יצא לנו לשמה להגיע

E                   Am 

  לפחות ניסע להרצליה

 

Am                   Dm 

  נעיםכן היה נחמד כאן ואפילו קצת 

G                           C          E 

  טוב נורא כשעושים דברים משוגעים

Am                       Dm 

  עוד דבר אחד נותר רק אם תגידי כן

E                   Am 

  בואי נשתטה ונתחתן

 

          G                                     C 

  חשוב מה נעשהכי לא חשוב לאן נלך ולא 

    E                        Am 

  העיקר שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה

      G                                     C 

  לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה נעשה

    E                      Am 

  רק שנהיה ביחד זו עם זה

 

     Am  

  אוהב אותךאני פשוט אוהב אותך, פשוט מאוד 

                     A      Dm 

  חושב עלייך בלילות ובימים

      E 

  אני פשוט אוהב אותך, פשוט מאוד אוהב אותך

                                           Am 

  ולא איכפת לי להשתטות קצת לפעמים

 

Am-G    G-Am 

 x4)אההההה   אההההה(
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 השלושרים  -לו הייתי פיראט  
 יאיר רוזנבלום: לחן: ירון לונדון   מילים

 

Em  Am  Em  Fmaj7 

 

   Em                      A                 Em            Bm 

  שהמלח יבש בעיניה, בת מלכה לו היית ,לו הייתי פיראט

    Em             A                Em              D    Em 

  יה  -  מפליגה במצוות אדונ, רוזן הרשעלבספינה מזהב 

 

D          Em                    F 

  לו הייתי פיראט על שבעת הימים

    Am               Em 

  לבקשך בספינה אז יצאתי

D          Em              F 

  ובקו המשווה באיים החמים 

      Am                  Em 

  הצעתילך מיטה של פרחי בר 

 

    Em               Am 

  אך אני לא פיראט יפתי לא שודד

     D7              G 

  אלא גבר אחד העומד בשערך

  Em              Am 

  וניצב לו בלילה הזה הבודד

     D7              G 

  ואין חרב לו על הירך

     Am           Em 

  ואין חרב לו על הירך

 

Em  Am  Em  Fmaj7 

 

   Em                   A 

  לו הייתי פיראט, לו הייתי פיראט

     Em             Bm 

  יםיבספינה אדומת ירכת

   Em                   A 

  לו הייתי פיראט אז עיני האחת

     Em                       D    Em 

  יים  -  לראותך היא תיטיב מן השת

 

D          Em              F 

  במשקפת מלח ארוכת הקנה

    Am                   Em 

  כמו שחף אשקיף אל האופק

D                Em                 F 

  וחרטום אז אשלח בעקבות הרוחות 

 Am              Em 

  ודמי יתנפץ אל הדופק

 

 

 

    Em               Am 

  אך אני לא פיראט יפתי לא שודד

     D7              G 

  אלא גבר אחד העומד בשערך

  Em              Am 

  וניצב לו בלילה הזה הבודד

     D7              G 

  ואין חרב לו על הירך

     Am           Em 

  ואין חרב לו על הירך

 

Em  C7 

 

      Fm                   Bb 

  אל הקרב אל הקרב ספינתי אז תקרב

    Fm              Cm 

  וספינה בספינה תתנגח

      Fm               Bb 

  פה יטבע כל הצי או יגיע קצי

    Fm             Eb   Fm 

  יה  -  וחרבי בליבות הרוג

 

Eb        Fm                F# 

  אז בבגד פרום אגנבך אל האי

     Bbm              Fm 

  עודשאף איש בחופו לא ירד 

Eb          Fm                F# 

  מן הרום כל הצוות הטוב סבאוי 

Bbm          Fm 

  וישיר יפתי סרנדות

 

    Fm               Bbm 

  אך אני לא פיראט יפתי לא שודד

     Eb7           G# 

  אלא גבר אחד העומד בשערך

  Fm              Bbm 

  וניצב לו בלילה הזה הבודד

    Eb7            G# 

  ואין חרב לו על הירך

    Bbm          Fm 

  ואין חרב לו על הירך

 

Fm  Bbm  Fm  Fm9-Fm9 

 

  



 873עמוד 

 

 נעמי שמר והגשש החיוור  -  לו יהי
 מילים ולחן : נעמי שמר

 

 C  C/E  F  F/Eפתיחה : 

           Dm7  E7(4-3)  Am 

 

    Dm          Am         Dm   Dm/F 

 מול ענן שחור כבד עוד יש מפרש לבן באופק

E7(4-3)        Am 

 כל שנבקש לו יהי

    Dm    Am      Dm      Dm/F 

 אור נרות החג רועד ואם בחלונות הערב

E7(4-3)        Am   Am7 

 כל שנבקש לו יהי

 

C        C/E       F   F/E  Dm7 

 יהי            אנא לו לו יהי לו יהי

E7(4-3)     Am 

 כל שנבקש לו יהי

 

    Dm        Am      Dm       Dm/F 

 קול שופר וקול תופים מה קול ענות אני שומע

E7(4-3)      Am 

 כל שנבקש לו יהי

    Dm     Am         Dm         Dm/F 

 גם תפילה אחת מפי לו תישמע בתוך כל אלה

E7(4-3)        Am   Am7 

 כל שנבקש לו יהי

 

C        C/E       F   F/E  Dm7 

 יהי            אנא לו לו יהי לו יהי

E7(4-3)     Am 

 כל שנבקש לו יהי

 

    Dm          Am         Dm     Dm/F 

 בית קט עם גג אדום בתוך שכונה קטנה מוצלת

E7(4-3)        Am 

 כל שנבקש לו יהי

    Dm    Am         Dm      Dm/F 

 תן להם לשוב הלום הקיץ סוף הדרךזה סוף 

E7(4-3)      Am   Am7 

 כל שנבקש לו יהי

 

C        C/E       F   F/E  Dm7 

 יהי            אנא לו לו יהי לו יהי

E7(4-3)     Am 

 כל שנבקש לו יהי

 

    Dm        Am        Dm       Dm/F 

 על ראשנו אור כוכב ואם פתאום יזרח מאופל

E7(4-3)     Am 

 כל שנבקש לו יהי

    Dm      Am         Dm         Dm/F 

 לכל אלה שנאהב אז תן שלווה ותן גם כוח

E7(4-3)      Am   Am7 

 כל שנבקש לו יהי

 

C        C/E       F   F/E  Dm7 

 יהי            אנא לו לו יהי לו יהי

E7(4-3)     Am 

 כל שנבקש לו יהי



 874עמוד 

 

 כוורת  -לו לו  
 

D          A7 D  E 

 כשיצאתי לעולם

A        E      A    F#7 

 מחייך אבל ביישן

      Bm   F#7   Bm6 

 לענות   מה   לא ידעתי

  D         E     Em   A 

 לדודים שוטרים וגם בנות

 

D          A7 D  E 

 אז הלכתי אל סבי

A        E      A    F#7 

 הוא אמר לי שמע נכדי

      Bm   F#7   Bm6 

 תאמר    כזה      במקרה

  D    E  Em   A 

 חנרו פרו טרו קרינר

 

D                             D  A  D 

 לו לו לו לו לו לו לו לו הופ טררה

Em        A7     D 

 חנרו פרו טרו קרינר

D                             D  A  D 

 לו לו לו לו לו לו לו לו הופ טררה

Em            A7        D 

 מרוזה מפני שאין לי מה ל

 

   G      A          D   F#m 

 וכשאני פוגש אחת בלונדינית

      Bm         A         D 

 שהיא כולה פרסומת לשמחה

      C#7                  F#m 

 אני ניגש כמו רודולף ולנטיני

        E7               A 

 באוזנהואז לוחש בשקט 

 

D                             D  A  D 

 לו לו לו לו לו לו לו לו הופ טררה

Em        A7     D 

 חנרו פרו טרו קרינר

D                             D  A  D 

 לו לו לו לו לו לו לו לו הופ טררה

Em            A7        D 

 מרוזה מפני שאין לי מה ל

 

   G    A        D   F#m 

 עלה גרדומה 16-לואי ה

        Bm     A       D 

 ראשו מונח מתחת לסכין

      C#7                  F#m 

 מרושאלו אותו היש לך מה ל

        E7               A 

 ואז לואי השיב בחרוזים

 

D                             D  A  D 

 לו לו לו לו לו לו לו לו הופ טררה

Em        A7     D 

 חנרו פרו טרו קרינר

D                             D  A  D 

 לו לו לו לו לו לו לו לו הופ טררה

Em            A7        D 

 מרוזה מפני שאין לי מה ל

 

   G   A         D   F#m 

 מהר סיני ירד משה רבינו

      Bm   A       D 

 וכל העם לעגל התפלל

      C#7                  F#m 

 אני דורש הסבר אמר מושינו

       E7                 A 

 וכל העם התחיל להשתעל

 

D 

 לו לו לו לו לו לו לו לו

 D       A   D 

 טררה )שיעול(

Em        A7     D 

 חנרו פרו טרו קרינר

D 

 לו לו לו לו לו לו לו לו

D       A   D 

 טררה )שיעול(

Em         A7          D 

 את לוחות הברית מיד שבר

Em         A7          D 

 מרובין כה לא היה לו מה ל

Em    A7          D 

 מרוזה מה שסבי נהג ל



 875עמוד 

 

 שוטי הנבואה  -לובש חם  
 מילים ולחן : גלעד ויטל

 

 D  Bm  G  A  D  Bm  G  Aפתיחה : 

 

D      Bm         G          A 

 ונדהם גם ונדהם גם ונדהם אתה לובש חם

D      Bm           G            A 

 אתה לובש סתם חולצה באלף שקל

D      Bm         G          A 

 אתה רוצה גם בחינם גם בחינם גם בחינם

D      Bm        G          A 

 אתה רוצה שהם יתנו לך ת'דגל

 

 D  Bm  G  A  D  Bm  G  Aמעבר : 

 

D      Bm      G         A 

 אתה מורח לכולם גם לכולם גם לכולם

D      Bm     G                A 

 אתה מורח בחיוך של עשר שקל

D      Bm         G                A 

 הכל בסדר מי זה שם כאן מי זה שם כאן מי זה שם

D      Bm      G           A 

 הכל בסדר זה רק בליל הסדר

 

D             Bm      G      A 

 ,   נכוןאז אם תשאל אותי נכון

D     Bm         G    A 

 זוויתון אומר הכל תלוי בזוויתון

D   Bm   G    A 

 אם תגיד הנה הדרך

D    Bm      G           A 

 אומר לך סחתין אתה המלך

 

D   Bm  G   A   D   Bm    G   A 

 להלהלה

 

A               G 

 אתה יודע בן אדם מה בן אדמה בן

A               D 

 אתה יודע שהאושר לא באושר

A                      G 

 אתה זוכר שם לא בכאן כאן לא בקנקן

A                   G 

 המלאכים הם לחשו לך באוזן

A                  G 

 אני שומע נשמה מה? נשמה מה? נשמה

A                    G 

 אני שומע מה מתאים לי רק לשמוע

A                  G 

 אני מרגיש כאן מנוכר קר מנוכר קר מנוכר

A                               G 

 מאנשים שמתקנים הכל בכוח

 

D             B2       Em           F#        F#+9 

 תצא לטבע בלי שעון אז כשנמאס מהיומיום

D           Bm    Em6      A+ 

 בשקט הגועש המפתח מבט בפרח הפורח

 

D        Bm       G               A 

 זה לא טעות תהאמיתי להיזכר במציאות

D         B2           G          A         A+ 

 זה באוויר כל היום אז אם מתאים לנו לחלום

 

 D  Bm  G  A  D  Bm  G  Aסיום : 

 

  



 876עמוד 

 

 אנקרי ודוד ד'אוראתי   -לוליטה  
 אתי אנקרי: מילים ולחן

 

(Dm  C  Bb  Dm)x2 

 

  Dm                      C 

  ויש לך פוטנציאלה, לוליטה את ילדה יפ

   Bb                                      Dm 

  זה טמון רק בישבן, זה לא קשור בשכל

       Dm                     C 

  לזכן, יש לך קצת מ ,גם העיניים לא רעות

          Bb                                     Dm 

  תמיד יהיה לך קלפ, נצייאם תתפסי את הפר

Gm                          Dm 

  אחר כך מול קהל ,תציגי קודם מול מראה

Gm                              Dm 

  זה לא טוב למשקל, ואל תאכלי עוגות גבינה

     Bb 

  ך )אהההה(תשמעי מה אני אומר ל

 

Dm 

 לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי 

                                      C 

  ך?למה ללה לי לההה לי,  לה לי לה לי

Dm 

 לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי 

                                  C 

 אני כמו אח, אני לה לי לההה,   לה לי לה לי

         Bb 

 הווו לוליטה

 

  Dm                        C 

  עולם מוטרף בחוץפה, לוליטה כמה את י

  Bb                                      Dm 

 ואת צריכה לרוץ הזמן נתן את הפתיחה

Dm                     C 

  עם מיני ומחשוף לרוץ על הבמות

       Bb                                  Dm 

  מחוף לחוף נפליג ,ואם תהיי טובה יותר

   Gm                      Dm 

 ושכל מסובך תעזבי אותך מתיאטרון

  Gm                        Dm 

  זה המזל שלך, לוליטה את ילדה יפה

     Bb 

 )אהההה( תשמעי מה אני אומר לך

 

 

 

Dm 

 לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי 

                                      C 

  ך?למה ללה לי לההה לי,  לה לי לה לי

Dm 

 לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי 

                                  C 

 לה לי לההה,   אני כמו אח, אני לה לי לה לי

         Bb 

 הווו לוליטה

 

(Gm  Dm  Gm  Dm)x2 

(Dm  Dm  Dm  Dm)x2 

 

  Dm                      C 

  הלב שלי נשברה, לוליטה כמה את יפ

  Bb                                        Dm 

  הזמן שלך נגמר ,שעות בסטודיו למשחק

   Dm                    C 

  את לא תביני איך, והשנים ירוצו לך

            Bb                           Dm 

  "אותך"שמחבב  תקשיבי קצת לבן אדם

    Gm                      Dm 

  אחר כך מול קהל, אז תציגי קודם כל מולי

Gm                           Dm 

  זה לא טוב למזל, ואל תספרי לאף אחד 

     Bb 

 )אהההה( תשמעי מה אני אומר לך

 

Dm 

 לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי 

                                      C 

  ך?למה ללה לי לההה לי,  לה לי לה לי

Dm 

 לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי לה לי 

                                  C 

 לה לי לההה,   אני כמו אח, אני לה לי לה לי

         Bb 

 הווו לוליטה

 

 Dm 

 לוליטה

 

 

  



 877עמוד 

 

 דנה ברגר  -לומדת לעוף  
 

A 

 יכול להיות שאתה מרגיש עזוב

Dmaj7 

 אני קולטת את זה עכשיו פתאום

        F 

 אולי הייתי יותר מדי עם עצמי

         A9 

 אולי תפסתי מרחק

 

A 

 מי מחכה למי באזור הנפשי

Dmaj7 

 מי לא קורא למי אני אני

        F 

 להסתכל אחד לשני

  A9 

 בעיניים

 

Dmaj7                                  A9 

 עכשיו אני לומדת לעוף חושבת על מים

Dmaj7                                 A9 

 עכשיו אני לומדת לעוף עוצמת עיניים

   F 

 בינתיים

 

A 

 ני מבזבזת כוחות יקרים על שטויותא

Dmaj7 

 עושה רושם על זרים

        F 

 יכול להיות שנשארת בצד

  A9 

 לרגע

 

A 

 תבוא אלי ואל תוותר

Dmaj7 

 אני אוהבת אותך יותר ויותר

        F 

 אולי הרשתי יותר מדי לעצמי

  A9 

 אולי הגזמתי

 

Dmaj7                                  A9 

 עכשיו אני לומדת לעוף חושבת על מים

Dmaj7                                 A9 

 עוצמת עינייםעכשיו אני לומדת לעוף 

   F 

 בינתיים

 

A 

 יכול להיות שאתה מרגיש עזוב

Dmaj7 

 אני קולטת את זה עכשיו פתאום

        F 

 אולי הייתי יותר מדי עם עצמי

         A9 

 אולי תפסתי מרחק

 

A 

 מי מחכה למי באזור הנפשי

Dmaj7 

 מי לא קורא למי אני אני

        F 

 להסתכל אחד לשני

  A9 

 בעיניים

 

Dmaj7                                  A9 

 עכשיו אני לומדת לעוף חושבת על מים

Dmaj7                                 A9 

 עכשיו אני לומדת לעוף עוצמת עיניים

   F 

 בינתיים



 878עמוד 

 

 אלי מגן  -לזכור  
 

Cm 

 עד עתה רשמתי מחשבות

Cm       Eb 

 מתרגש וחרד

        Gm  Eb 

 אין בי כח אחר

 

Cm 

 מקפיד לעצמי על כל רעיון

Cm            Eb 

 שונא מלות שכחה

        Gm  Eb 

 אין בי כח אחר

 

Eb                   D 

 אבל מדוע בכלל לזכר

Eb             D 

 איש כמוני מפחד

G            F          Eb 

 בזהירות קורע נכוןמפחד 

G            F          Eb 

 רע נכוןבזהירות קומפחד 

 

 D  Eb  Cm  Cmמעבר : 

 

Cm 

 עד עתה רשמתי מחשבות

Cm       Eb 

 מתרגש וחרד

        Gm  Eb 

 אין בי כח אחר

 

Cm 

 מקפיד לעצמי על כל רעיון

Cm            Eb 

 שונא מלות שכחה

        Gm  Eb 

 אין בי כח אחר

 

Eb                   D 

 אבל מדוע בכלל לזכר

Eb             D 

 איש כמוני מפחד

G            F          Eb 

 בזהירות קורע נכוןמפחד 

G            F          Eb 

 בזהירות קורע נכוןמפחד 

 

   

   
 



 879עמוד 

 

 קורין אלאל  -לחיות  
 

 Am  C  Eפתיחה : 

 

Am        C             F              E 

 רגע הבל רגע שטות לא רוצה ליפול על

Am         C             F              E 

 לא רוצה אותך יורה מילים בלי משמעות

E              Am               C           E 

 בלי שפל או גיאות לא רוצה שוב ים סוער

 

Am        C             F              E 

 לא רוצה אבק דרכים מסתיר את צעדי

Am        C             F              E 

 מפחד מילותי לא רוצה לשתוק יותר

E            Am          C           E 

 לא רוצה לבעור תמיד בלי מים על פני

 

Am     C              F                 E 

 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am             C     F             7E 

 ולא למות על חוט של אהבה לחיות

Am     C              F                 E 

 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am             C     F             7E 

 על חוט של אהבה לחיות ולא למות 

 

Am        C             F              E 

 מאירה לא רוצה שקיעות כשעוד השמש

Am        C             F              E 

 לא רוצה לדעת למה טוב הופך לרע

E           Am          C           E 

 קרה לא רוצה לישון לבד בתוך מיטה

 

Am     C              F                 E 

 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am             C     F             7E 

 למותעל חוט של אהבה לחיות ולא 

Am     C              F                 E 

 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am             C     F             7E 

 על חוט של אהבה לחיות ולא למות

 

Am     C              F                 E 

 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am             C     F             7E 

 על חוט של אהבה לחיות ולא למות

Am     C              F                 E 

 תלויה על חוט רוצה אותך פשוט ציפור

Am             C     F             7E 

 על חוט של אהבה לחיות ולא למות

 



 880עמוד 

 

 התעשמיקי גבריאלוב ויפעת   -  לחיי האהבה
 

G   Am    Bm    C 

G   Am    Bm    C 

 

G                  G     Bm      Bm 

 שני עולמות נפרדים, הפוכים

Em        Em       D                     D 

 מנוגדים,        אין ביניהם שום דמיון

G                  G      Bm      Bm 

 שני חלומות אבודים, ואנחנו

Em        Em       D                     D 

 לכודים,        סיכוי של אחד למיליון

 

G          Am     D     G 

 אז בואי ונשתה לחיי האהבה

Bm       Em     D     D 

 הסוערת          ואכזרית

G       Am    D     G 

 בואי ונשתה לחיי האהבה

Bm    Em           D     D 

 אפשרית-האחת        הבלתי

 

G                     G     Bm      Bm 

 שמך מלטף את שפתיי ואלייך

 Em   Em     D                   D 

 מבטי      יש בי סופת מחשבות

G                 G     Bm      Bm 

 אתה מעלי מתחתי, בתוכי

Em         Em       D                     D 

 מתעכבותבנשימותי      אבל המילים 

 

G          Am     D     G 

 אז בואי ונשתה לחיי האהבה

Bm       Em     D     D 

 הסוערת          ואכזרית

G       Am    D     G 

 בואי ונשתה לחיי האהבה

Bm    Em           D     D 

 אפשרית-האחת        הבלתי

 

B              Em        B            Em 

 מכשפת, וכמה שהיא מטרפתכמה שהיא 

A        A             D                 C 

 ותמיד,  על סף תהום עמוקה, אבל כמה שהיא מתוקה

 

 סולו:

G       Am      D       G  

Em    Am      D       D 

G       Am      D       G  

Em    Am      D     Eb    → עולה בחצי טון 

 

 )גבוה בחצי טון(:  פזמון

Ab       Bbm   Eb     Ab 

 אז בואי ונשתה לחיי האהבה

Cm       Fm     Eb     Eb 

 הסוערת          ואכזרית

Ab       Bbm   Eb     Ab 

 בואי ונשתה לחיי האהבה

Cm       Fm     Eb     Eb       Ab 

 אפשרית-האחת        הבלתי



 881עמוד 

 

 אריק סיני  -לי ולך  
 

G7  Dm C 

 בים הרוגע

  G7   Dm C 

 השמש שוקע

F C7 C  

 למי יתגעגע

C       G7     C      

 לי ולך לי ולך ,לי ולך

 

G7  Dm C 

 חכאוד מתלק

G7  Dm C 

 עולה הירח

F C7 C  

 למי הוא זורח

C       G7     C      

 לי ולך לי ולך, לי ולך

 

 C     F        

 כאן שנינו לבד

 C   G7 Dm 

 בידפוסעים יד 

C       F      

 שנועד בשביל

C       G7     C      

 לי ולך, לי ולך לי ולך

 

G7  Dm C 

 בגן שיח ורד

G7  Dm C 

 סוגר את למי הוא

G7  Dm C 

 עלי הכותרת

C       G7     C      

 לי ולך, לי ולך לי ולך

 

G7  Dm C 

 ורוח של ערב

G7  Dm C 

 הצמרת הומה

F C7 C  

 למי היא מזמרת

C       G7     C      

 לי ולך, לי ולך לי ולך



 882עמוד 

 

 שולי נתן  -ליל אמש  
 

Bm                         G   F# 

 כל הכוכבים דולקים הלילה כאן

Em      F#     Bm 

 ובדשא שרה ממטרה

Bm                         G   F# 

 יוצאים הלילה לדרכם הוא והיא

Em      F#     Bm       A 

 הפרדסים והשדרהבין 

 

D          A 

 במשעול בלב שדות

F#  A    Bm 

 לבדו זוג פוסע

Em  Bm A   F# 

 ידה בתוך ידו  ו    

F#       Bm 

 כברכת שלום

 

Bm                         G   F# 

 הביצות כל הכוכבים נושרים אל

Em               F#   Bm 

 וטובעים בתוך ערפל כבד

Bm                         G   F# 

 הוא והיא שומעים פעמוני חצות

Em      F#     Bm     A 

 כהד וליבם עונה להם

 

D          A 

 במשעול בלב שדות

F#  A    Bm 

 לבדו זוג פוסע

Em  Bm A   F# 

 ידה בתוך ידו  ו    

F#       Bm 

 כברכת שלום

 

Bm                        G   F# 

 ר  ח  הכוכבים כבים עם שכל 

Em      F#     Bm 

 אפור הרקיע צח וגם

Bm                         G   F# 

 ד  ח  הוא והיא חוזרים בדרך י

Em              F#     Bm     A 

 רק ליל אמש, הוא לא יחזור

 

 

D          A 

 במשעול בלב שדות

F#  A    Bm 

 לבדו זוג פוסע

Em  Bm A   F# 

 ידה בתוך ידו  ו    

F#       Bm 

 כברכת שלום



 883עמוד 

 

 חנן יובל  -  ליל חניה
 

 G  A/C#  D7  G :פתיחה 
 

G            A/C#         D7         G 

 ליל חניה בקול דברים בשחוק בגדף

G           A/C#          B7         Em 

 בהמולת מלאכות הוא קם הנה הנו

Bm   F#    Bm  F#  Bm      F#  Bm  F# 

 כמו פני עיר נבנית פניו של שדה הקטל

Bm   F#      Bm     A    D 

 בהתפרש המחנה אשר דינו

G       A    Bm  D       Em  F#  Bm 

 להיות שופך דם האדם ומגינו
 

F#o   B7                  Em 

 ליל חניה ליל זמר ליל שחקים רקוע

F#o         B7                    Em          

 ליל רוב מלאכות חופזות ליל אד מן הדוודים

G#o    Em       Am                 Em 

 ליל שמוסך את כישופה של רעות רוח

C                 D              G  B7  

 בבניינה של ממלכה ליל נדודים

C                    B7       Em 

 ניצב פרוש על היחיד והגדודים
 

G                 A/C#   D7         G 

 מתוך אשמורת ראשונה בין חוף וגבע

G            A/C#         B7        Em 

 היה נשקף פתאום מראה המלחמה

Bm   F#    Bm  F#  Bm  F#  Bm   F# 

 כמו הווי צוען חבור יתד וחבל

Bm   F#          Bm     A    D 

 בו חירותם של מסעות וחירומם

G         A     D  Bm   Em  F#  Bm  

 בו הכלים והחוקות בעירומם
 

F#o   B7                   Em 

 ליל חניה ליל זמר ליל שחקים רקוע

F#o         B7                    Em          

 ליל רוב מלאכות חופזות ליל אד מן הדוודים

G#o    Em       Am                 Em 

 שמוסך את כישופה של רעות רוחליל 

C                 D              G  B7  

 בבניינה של ממלכה ליל נדודים

C                    B7       Em 

 ניצב פרוש על היחיד והגדודים
 

G            A/C#         D7          G 

 בו מליצת סיסמות הזמן אשר לא פרק

G                 A/C#   B7       Em 

 שירה צרופה בן יעסוק חלילה לו

Bm   F#  Bm  F#  

 לה לה לה לה לה לה

Bm   F#  Bm  F#  Bm  F#  Bm  F# 

 ורק הזמר הנפוץ שלא דבר ערך

Bm      A      D 

 ולא שכיית חמדה הוא 

G         A        D   Bm           Em F#  Bm 

 חלילויישאן במלוא צווחת צבעיו החריפים על 

 

Bm   F#  Bm  F#  

 לה לה לה לה לה 

G      A      D  Bm              Em F#  Bm 

 לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

 

G            A/C#         D7         G 

 על אהבה הוא מדבר )בה הוא פותח(

G           A/C#   B7         Em 

 ועל חובה וקרב ועול הכל בכל

Bm   F#  Bm  F#  Bm    F#  Bm  F# 

 אין הוא אומר את זאת בכל דקויותיה

Bm            F#      Bm     A    D 

 של השירה אבל אומר בקול גדול

G           A    D   Bm  Em  F#   Bm 

 בלי מורך לב ובלי חשש מפני הזול

 

F#o  B7                 Em 

 ליל חניה ליל זמר ליל שחקים רקוע

F#o         B7                    Em          

 ליל רוב מלאכות חופזות ליל אד מן הדוודים

G#o    Em       Am                 Em 

 ליל שמוסך את כישופה של רעות רוח

C                 D              G  B7  

 בבניינה של ממלכה ליל נדודים

C                    B7       Em 

 ניצב פרוש על היחיד והגדודים

 

F#o     B7                 Em 

 עת מלחמה גם צלם הדברים האלה

F#o      B7            Em          

 היה צלמה לקול זמרת פזמון תועה

G#o    Em       Am            Em      

 עוד ימשכו המה כמו נימה מחלב

C                      D          G  B7  

 נפשו של דור גם בשדה זרועה

C                      B7     Em 

 לזכור לא רק לרע ימי רעה

 

F#o     B7           Em 

 גם זה נשלב במלחמה כל זה גם יחד

F#o             B7              Em          

 כמו אבחת אביב נמסך בעם מליל ומשחרים

G#o    Em           Am     Em           

 כל זה מתל ומגדות נחל יהיה

C             D              G  B7  

 עולה ביעף ושב נקטע בילל

C                       B7         Em 

 של איש זונק ואיש יורה ואיש נופל

C                       B7       Em 

 של איש זונק ואיש יורה ואיש נופל

C                       B7       Em 

 של איש זונק ואיש יורה ואיש נופל

  



 884עמוד 

 

 נוער שוליים  -לילה  
 לחן: גיי פולר   מילים: מאיר גולדברג

 

F#       Fm 

 לילה אצלי במיטה

F#             Fm 

 אמרה לפני שהיא התפשטה

Ebm           G#4 

 שדי חם כאן

G#       B  A 

 קוראים לי לילה

 

C#   F#             C#   F# 

 אל המיטה באה שמש

C#   F#             C#   F# 

 את כמו תינוקת ישנה

F           Fm 

 סדין של משי קל

F#          F#m 

 נעים ורך עוטף אותך

C#   G#           A    C# 

 כמו אריזה של מתנה

 

F#       Fm 

 לילה אצלי במיטה

F#             Fm 

 אמרה לפני שהיא התפשטה

Ebm           G#4 

 שדי חם כאן

G#       B  A 

 קוראים לי לילה

 

C# F#   C#     F# 

 אני מביט ויודע

C#            F#     C#   F# 

 יש לך את כושר הפיתוי

F     Fm       F# 

 אני מביט בך ורואה שאת

F#m   

 ילדה כמעט

C#   G#          A    C# 

 אבל איתך אני שבוי

 

F#       Fm 

 לילה אצלי במיטה

F#             Fm 

 והיא אמרה כשהיא התפשטה

Ebm         G#4 

 שאחר כך

G#        B  A   C#  F#   C#  G 

 אקרא לה לילה

 

  C#   F#  C# G:  מעבר

 

D     G                D  G 

 אם תעשי את זה לילה

D     G         D  G 

 שלא תעזי לספר

#F              F#m     G 

 את כל מה שיקרה נשמור בסוד

Gm   

 נעים מאוד

D   A        Bb  D 

 וזה בינינו ישאר

 

G       F#m 

 לילה אצלי במיטה

G       F#m      

 אמרה לפני שהיא התפשטה

Em         A4 

 שאתן לה

A        C  Bb 

 את כל  הלילה

 

G       F#m        F#m G# 

 לילה אצלי במיטה

G             F#m 

 אמרה לפני שהיא התפשטה

Em        A4 

 שדי חם כאן

A            C Bb 

 קוראים לי לילה



 885עמוד 

 

 שלום חנוך  -לילה  
 

C                 G         C 

 מעל הצמרות עדים העננים

Em            C         C7            F 

 כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן

Dm               E  Esus4 

 אפשר לשבת

Am        Am6 

 שם בפינה אותו ספסל

Am            D 

 קלט את כל כמות הטל

F               Dm     

 תיקח מגבת -והתרטב 

          G        C     Dm7 E7 

 אומר הלילה ושותק

 

Am                 D 

 הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן

        Em                          E7               Am 

 הוא מעוור הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות

        Em 

 הוא מספר מעשיות

       Am                   Em 

 והוא חושב שילדים מאמינים לזה

               D     C 

 הוי לילה שכזה כזה

 

C                 G         C 

 בחלונות כבו מזמן כל האורות

Em                 C      C7                     F 

 ושתי עיניים ירוקות שולחות סימפוניות אנקות

Dm               E  Esus4 

 סולם מינורי

Am        Am6 

 בביתני התינוקות

Am            D 

 מיללים בהפסקות

F               Dm 

 נצבט הלב היי אמא עורי

          G        C     Dm7 E7 

 אומר הלילה ושוכב

 

Am                 D 

 הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן

        Em                          E7               Am 

 הוא מעוור הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות

        Em 

 הוא מספר מעשיות

       Am                   Em 

 מאמינים לזהוהוא חושב שילדים 

               D     C 

 הוי לילה שכזה כזה

 

C                 G         C 

 החלה רוח שורקת אלף מנגינות

Em            C      C7              

 חצר פניה מליטה עוצרת את נשימתה

Dm               E  Esus4 

 כי בא אורח

Am        Am6 

 הסהר מעגל את פיו

Am            D 

 כך חביב-במין חיוך כל

F               Dm     

 אתה קירח -ומסתרק 

          G        C     Dm7 E7 

 אומר הלילה וצוחק

 

Am                 D 

 הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן

        Em                          E7               Am 

 התנועה בשלל גחליליות הוא מעוור הוא מכוון את

        Em 

 הוא מספר מעשיות

       Am                   Em 

 והוא חושב שילדים מאמינים לזה

               D     C 

 הוי לילה שכזה כזה



 886עמוד 

 

 שלישיית גשר הירקון  -לילה בחוף אכזיב  
 

Ebm               G#m 

 והחושך והמים הרוח

                      B           Bb 

 מליל אתמול את צעדך זוכרים

Ebm                   G#m 

 שמחה את עקבותייך הקצף

          Bb        Ebm 

 שהיית כאן לבדך יודע

 

Ebm  Db      B     Bb 

 כעיוור אחרייך הולך אני

Ebm  Db      B          Bb 

 בחושך נושקת לפני המים רוח

Ebm  Db            B     Bb 

 לא יעיר אלי בחוף בעוברך שוב

Ebm Db B      Bb      Ebm 

 צחור החבצלת בשחור שערך

 

Ebm             G#m 

 המים והרוח והחושך

                B           Bb 

 אמרו לי שעברת כאן יחפה

Ebm                   G#m 

 מדוע לא הייתי כאן ללחוש לך

               Bb   Ebm 

 את נהדרת ויפהאיתי 

 

Ebm  Db      B     Bb 

 כעיוור אחרייך הולך אני

Ebm  Db      B          Bb 

 בחושך נושקת לפני המים רוח

Ebm  Db            B     Bb 

 לא יעיר אלי בחוף בעוברך שוב

Ebm Db B      Bb      Ebm 

 צחור החבצלת בשחור שערך

 

Ebm               G#m 

 רוחהחושך והמים וה 

                B            Bb 

 עונים לי בחידה שאין לה סוף

Ebm                      G#m 

 הו, מהם הקולות אשר קראו לך

              Bb        Ebm 

 בלילה בלי ירח אל התכול

 

Ebm  Db      B     Bb 

 כעיוור אחרייך הולך אני

Ebm  Db      B          Bb 

 בחושך נושקת לפני המים רוח

Ebm  Db            B     Bb 

 לא יעיר אלי בחוף בעוברך שוב

Ebm Db B      Bb      Ebm 

 צחור החבצלת בשחור שערך

Ebm  Db      B     Bb 

 כעיוור אחרייך הולך אני

Ebm  Db      B          Bb 

 בחושך נושקת לפני המים רוח

Ebm  Db            B     Bb 

 לא יעיר אלי בחוף בעוברך שוב

Ebm Db B      Bb      Ebm 

 צחור החבצלת בשחור שערך



 887עמוד 

 

 חמי רודנר  -לילה בלי טיפה של דלק  
 

 B  B  E  F#  Bפתיחה  :  

              B  B  E  F# 

 

B 

 התחפש לרוח

B 

 התחפשה שמועה

        E            F# 

 הוא נשא אותה הרחק

B       

 נהפכה תרועה

 

B 

 צל שלה נוגע

B 

 צל שלו נסוג

        E            F# 

 צל שלה מופתע מעט

B       

 צל שלו נמוג

 

   G#m  Ebm  C#m 

 ניגש עכשיו    אם אני

   G#m  Ebm  C#m 

 לא תברח ולא תצרח

E 

 ואני כבר לא זוכר

B 

 איך זה וכך

 

B 

 לילה בלי טיפה של דלק

Ebm  

 לילה בלי טיפה

    F#m  E       G         A 

 הבן שלך בכלא    א  מ  א  הי

B 

 תסרגי כיפה

B 

 לילה בלי טיפה של דלק

Ebm  

 לילה בלי טיפה

    F#m  E       G         A 

 הבן שלך בכלא    א  מ  א  הי

B 

 תסרגי כיפה

 

      B Ebmמעבר  :  

G#m            Ebm  C#m 

E                     G      C 

 

C 

 צל שלה תוהה

C 

 בפרופיל שביר

        F              G 

 מה שלא יקרה עכשיו

C       

 לא יהיה סביר

 

C 

 צל שלה נשבר לו

C 

 צל שלה כואב

        F              G 

 היא כבר לא אכפת לה מי

C 

 זה גם זה עוזב

 

    Am  Em    Dm 

 אם אני ניגש עכשיו

    Am  Em    Dm 

 לא תברח ולא תצרח

F 

 לא זוכרואני כבר 

C 

 איך זה וכך

 

C 

 אח, איזה לילה קר בלי דלק

Em 

 לילה בלי טיפה

    G  F   G#         A# 

 הי אמא, הבן שלך בכלא

C 

 תסרגי כיפה

 

C 

 לילה בלי טיפה של דלק

Em 

 לילה בלי טיפה

    G  F   G#         A# 

 הי אמא, הבן שלך בכלא

C 

 תסרגי כיפה



 888עמוד 

 

 שימי תבורי  -לילה בלי כוכב  
 

B7  F#o              Em 

 לילה בלי כוכב וקר בחדר

Em                B7    Am6  

 על לובן הקירות מחול של צלליות

(E7)  Em       B7          Am    

 ומחשבות צצות רצות בלי סדר

 

B7  F#o                  Em 

 בין תריסי חודרים עלי שלכת

Em                B7      Am6  

 שעון הקיר בתקתוקו מזכירורק 

(E7)  Em       B7         Am  

 הזמן אינו פוסק לעד מלכת

 

Em             Am 

 בלילה בלי כוכב הכל כמו נחרב

E7  Em                   Cdim 

 רק עשן סיגר עולה אל על

Em               Am 

 בלילה בלי כוכב בלילה קר של סתיו

Em  B7             F   

 ום חבל פתאום חבלפתא

 

B7  F#o               Em 

 כשברי ספינה על פני המים

Em                B7        Am6  

 צפים מבלי לרצות תהזיכרונוצפים 

 

 ושוב חומקים להם חומקים בעצלתיים

B7  F#o                  Em 

 רציתי שוב לחוש את עלומייך

Em                B7     Am6  

 חלום הזמן עצר פתאום כמו בתוך

(E7)  Em      B7          Am    

 ושוב הייתי שם בין זרועותייך

 

Em             A 

 בלילה בלי כוכב הכל כמו נחרב

E7  Em                   Cdim 

 רק עשן סיגר עולה אל על

Em               Am 

 בלילה בלי כוכב בלילה קר של סתיו

Em  B7             F   

 תאום חבל פתאום חבלפ

 

B7  F#o              Em 

 לילה בלי כוכב וקר בחדר

Em                B7    Am6  

 על לובן הקירות מחול של צלליות

(E7)  Em       B7          Am    

 ומחשבות צצות רצות בלי סדר

 

B7  F#o                  Em 

 עודניער ועלי ניצוץ של אור 

Em                B7    Am6  

 השחר שוב הקדים ולילה נדודים

(E7)  Em        B7           Am    

 שנעלם אבל הרחיק אותך ממני



 889עמוד 

 

 אביב גפן  -לילה טוב  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

C     Em 

 לילה טוב לך

Am          D 

 תשמור על עצמך

Am       D 

 לילה טוב

C       Em 

 שלךאת הדמעות 

Am      D 

 כסה בשמיכתך

Am       D 

 לילה טוב

 

Am                            G 

 תברח לחלום תברח לחלום

Am                             G 

 תברח לחלום תברח לחלום

 

C       Em 

 שם ההורים חוזרים

Am  D 

 והלילות שקטים

Am       D 

 לילה טוב

C     Em 

 מחר תמיד יהיה

Am      D 

 הרבה יותר קשה

Am           D 

 לילה טובאז 

 

Am                            G 

 תברח לחלום תברח לחלום

Am                             G 

 תברח לחלום תברח לחלום

 

C   Em 

 ילד מסובך

Am   D 

 אל תפחד כל כך

Am      D 

 לילה טוב

F      G7  C 

 לילה טוב לך
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 הכבש השישה עשר  -לילה טוב  
 לחן: יוני רכטר   מילים: יהונתן גפן

 

C 

 טוב

                    G 

 ליל מנוחה וחלום

            Bb 

 כבר מאוחר

   F        G      C 

 ומחר נקום ונראה

          C7    F 

 איך שמגיע היום

    F#ø      G   G7 

 בסוף כל לילה

 

Eb 

 טוב

                         Bb 

 חושך נפל על הרחוב

       Fm6 

 רק הירח משאיר

        G7      C 

 את אורו הצהוב

           C7/Bb    Am     Dm 

 צרצר מצרצר צירצורו שר

 Bb    F G7   C    G7 

 ב    טו   לה    לי

 

C 

 טוב

                    G 

 ליל מנוחה וחלום

            Bb 

 כבר מאוחר

   F        G      C 

 ומחר נקום ונראה

          C7    F 

 איך שמגיע היום

    F#ø      G   G7 

 בסוף כל לילה

 

 

Eb 

 טוב

                         Bb 

 חושך נפל על הרחוב

       Fm6 

 רק הירח משאיר

        G7      C 

 את אורו הצהוב

           C7/Bb    Am     Dm 

 צרצר מצרצר צירצורו שר

Bb     F G7   C 

 ב    טו   לה    לי
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 סטלה מאריס  - לילה טוב 
 לחן: ראובן שפירא, ניק מילר ופימה שוסטר   מילים: ראובן שפירא

 

 Am  G:  פתיחה

 

Am    G       F     E  

 הדרך עוברת סמוך אלי

Am    G       F     E  

 לאור של ירח חיוור מדי

Dm   Am  Dm  Am 

 אוקטובר קר         רוחות

Dm       Am 

 מה עוד תביאו איתכן

 E4    E 

 לבד ממוות מר

 

Am    G       F     E  

 אורות על הדרך קרבים אלי

Am    G       F     E  

 עיניים של קרח חודרות בלי די

Dm   Am  Dm  Am   Dm  Am 

 מוצא מסתור דרך הפחד שלי      אני       

A              Dm   Am  E 

 את מחזיקה בידי

 

Am   F             Am   F 

 נוחי שוב        עכשיו

Dm 

 וזכרי אותי

E  E4            Am F  

 אי שם בליבך הקט

Am       F    Dm 

 אהובה שלי    לילה טוב,

Am      E     Am 

 קור על גופך ירד

 

Am    G       F     E  

 ברגע נמחקת תקופה שלמה

Am    G       F     E  

 היד נאבקת, הגוף קפא

Dm   Am  Dm  Am 

 נכנע לאט        אני       

Dm       Am 

 מה תעשי לבדך

A        Dm   Am           E 

 איך תשמרי על עצמך

 

Am   F       Am   F 

 נוחי שוב,   עכשיו

Dm 

 וזכרי אותי

 E4      E        Am F 

 אי שם בליבך הקט

 Am       F   Dm 

 אהובה שלי    לילה טוב,

Am      E     Am 

 קור על גופך ירד

 

Am   F         Am   F 

 נוחי שוב    עכשיו

Dm 

 אבודה שלי

E4          E        Am F 

 תני לו את ליבך הקט

 Am       F   Dm 

 לילה טוב, את נשמטת לי

Am      E     Am 

 רק אני כאן לבד

 

          Am 

 לילה טוב
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 , דני ליטני יוריק בן דויד  - לילה לי 
E--0--------------0------------0----------------0-------------0--- 

B----------------------------------------------------------------- 

G------------------------2--0----------------------------2--0----- 

D----------------------------------------------------------------- 

A----------------------------------------------------------------- 

E----------------------------------------------------------------- 

 

C            Em  Am     Em 

 השיר הזה נכתב,        בלילות

C            Em  Am     Em 

 כשכל המנגינות          כבר כלו

C         Em      Bm        D 

 כשהשעון בקצב קר ושחר חוצפני

E7        C   Em7  Bm  Em  Am  Em 

 לקחו  עוד  לי...לה      נה... דר         לתמיד

C         Em      Bm        D 

 כשהשעון בקצב קר ושחר חוצפני

E7        C   Em7  Bm  Em  Am  Em 

 לקחו עוד לי...לה      נה... דר           לתמיד

 

Bm           D    E7   C      F#m  Bm 

 לילה  לילה  לי ,  כל  העיר  הזאת  שלי

Bm           D    E7   C  Bm             Em 

 לילה  תשורר  שיריך  לי,  לילה  שלי  שלי

 

C            Em  Am     Em 

 כואב,  בלילותהשיר הזה 

C            Em  Am     Em 

 את כל האהבות שכלו

C             Em            Bm        D 

 את כל אותם כוכבי שביט שנמוגו ביופיים

E7        C   Em7  Bm  Em  Am  Em 

 ואת          אלפי המרחבים       של הים

 

Bm           D    E7   C      F#m  Bm 

 לילה  לי ,  כל  העיר  הזאת  שלילילה  

Bm           D    E7   C  Bm             Em 

 לילה  שלי  שלי  לילה  תשורר  שיריך  לי

 

C            Em  Am     Em 

 השיר הזה בוכה       , בלילות

C               Em  Am     Em 

 על כל אותן חומות         נעולות

C              Em      Bm         D 

 ניים שתעו במחשכיםיעל כל אותם ע

E7        C   Em7  Bm  Em  Am  Em 

 שחקיםנועל        החלומות      אשר        

 

Bm           D    E7   C      F#m  Bm 

 לילה  לילה  לי ,  כל  העיר  הזאת  שלי

Bm           D    E7   C  Bm             Em 

 לילה  שלי  שלי  שיריך  לילילה  תשורר  
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 מאיר אריאל  -לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ  
 

G                                Em 

 קורא "איים בזרם" מאת ארנסט המינגווי

  C                            D 

 תרגם את זה יפה אהרן אמיר

G                                            Em 

 הוא יצחק אותה על המיטה הרחבה שלו עוד מעטאז 

         C               D        Dsus2          D 

 והוא אחד העצובים בעיר

 

G                                                 Em 

 שלושה בנים אז הוא עובד כאיש ביון הוא כבר איבד

               C               D 

 מלחמת העולם הכי שנייה ווז

G                                 Em 

 לא חולם שהוא יפגוש בה כאן שבהוואנה יושב בבאר

 C                             D        Dsus2          D 

 זאת שכבר שנים האין שנייה

 

G                                Em 

 שותה אתוארבעה ימים זונה זקנה  חופשה של

  C                            D 

 רוצה סיפור ושיכניס בו אהבה

G                                         Em 

 קונג וכל הסיניות שלו-הונג על לההוא מספר 

  C                             D        Dsus2          D 

 מדי צבא פתאום נכנסת היא

 

G                                              Em 

 צווארי אישה היא בדרנית של חיילים נפלו איש על

          C                         D 

 אבל הלילה היא שלו אם הוא רוצה

G                           Em 

 הראשונה והם עכשיו נוסעים אליו היתה אשתו

  C                            D        Dsus2          D 

 אני עכשיו אל השמירה יוצא

 

G           Em     C    D  G           Em     C    D 

 או או או        או או או      או או או        או או או    

 

G                                Em 

 מרביץ בהיר את כל העיר ירח שועלים מלא

  C                  D 

 ההר הים גזרת המגננה

G                           Em 

 שכנראה ומצלצל הטלפון ומודיעים

  C                        D        Dsus2          D 

 חוליית אויב אחת הסתננה

 

G                                Em 

 הים הלוך חזור עם המשקפת שנמשכת לירח כמו

      C                    D 

 אך שום תנועה אינה נראית

G                   Em 

 ולך לך שרים לי במצעד הפזמונים

         C                           D        Dsus2          D 

 רק הולך מכאן כעת הייתי טס לא

 

G           Em     C    D  G           Em     C    D 

 ו        או או או      או או או        או או אואו או א    

 

G                            Em 

 אולי אני יוצא הביתה לחופשה

       C                            D 

 המשקפת לא לחשוב אני נצמד אל

G                              Em 

 תפוח-פלחי-באוהל מחכים לי אור ותה

   C                       D        Dsus2          D 

 וטוב וסיגריה וסיפור חזק

 

G                                 Em 

 חוץ מכוכב אחד קטן שהתחזה נצנוץ חשוד

      C                            D 

 דבר הפזמונים עברו בסך בלי שום

G                                Em 

 בט על הירח על העיר ועל היםועוד מ

   C                           D        Dsus2          D 

 עבר ואז חבר בא ואומר זמנך

 

G           Em     C    D  G           Em     C    D 

 או או או        או או או      או או או        או או או    

 

G                                Em 

 תפוח עוד ארבע חמש סיגריות-פלחי-נפלו שני תה

       C                       D 

 השיר כי פתאום נתקע לי כאן

G                                         Em 

 אבל עכשיו הוא יצחק אותה על המיטה הרחבה שלו

  C                        D        Dsus2          D 

 בעיר העצוביםוהוא אחד 

 

G           Em     C    D  G           Em     C    D 

 או או או        או או או      או או או        או או או    

 

G     Em                   C       D 

 לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ
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 אביב גפן  - לילות לבנים 
 

 Am   F#m   C#m   Eפתיחה : 

 

C#m           E 

 לאחרונה כמעט כל פניה

Am              F#m 

 ניראת דרך ללא מוצא

C#m                   E 

 כל יום שעובר זה יותר מתבהר

Am       F#m 

 כמה שאת חסרה

 

Cm              E 

 תני לי סיבה לחבק אותך

G#                Ebm 

 מלילות לבנים אני בא אליך

Cm            E  

 לי ת'יד וניברח מכאן תני

G#               Ebm  

 הלילות לבנים כשהם בלעדיך

 

C#m                  E 

 את עכשיו ישנה כמו פייה עצובה

Am                F#m 

 שגנבו לה את כל הקסמים

 C#m                  E 

 ואני מרוחק מנותק משותק

Am          F#m 

 והלב מתנפץ לרסיסים

 

  

Cm              E 

 תני לי סיבה לחבק אותך

G#                Ebm 

 מלילות לבנים אני בא אליך

Cm            E  

 תני לי ת'יד וניברח מכאן

G#               Ebm  

  הלילות לבנים כשהם בלעדיך

 

 A Em C#m Fמעבר : 

           A Em C#m F 

 

 

 

C#m              F 

 תני לי סיבה לחבק אותך

A                   Em 

 מלילות לבנים אני בא אליך

C#m            F  

 תני לי ת'יד וניברח מכאן

A                Em  

 הלילות לבנים כשהם בליעדיך

 

 A#m Gm Dm Fמעבר : 

 

Dm                   F 

 כל יום שעובר זה יותר מתבהר

A#m       Gm 

 כמה שאת חסרה
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 תופעת דופלר  -ליפול על גן עדן  
 

 Dm  C  Bb  Dm  C  Gפתיחה : 

 

Dm           C          F                G 

 בוא ניקח סירה קטנה נפליג בה אל הים

Dm           C          Bb                C 

 ברגע שנתפוס מרחק נוציא לה את הפקק

Dm           C          F                G 

 קטנה נטוס מחוף לחוףבוא ניקח דקירה 

Dm           C          Bb                C 

 וכשהגלגלים יורמו נוכל סוף סוף לצעוק

 

F                 G    Bb         Dm 

 אל תגיד זה לא יפה אל תהיה קשה

Bb          F              G 

 כי מה אני בסך הכל רוצה

Dm                G    C         Am 

 רק ליפול על גן עדן ליפול על גן עדן

Dm           Am    C      G 

 ליפול על גן עדן

 

Dm           C          F         G 

 בוא ניקח מקל שחור בקוטר בינוני

Dm           C       Bb           C 

 נדפוק כדור אחד בראש נעוף לעננים

Dm           C          F                G 

 בוא ניקח גלולה כתומה ועוד אחת ועוד

Dm               C      Bb              C 

 אם לא נוכל למות מזה אז לפחות נרקוד

 

F                 G    Bb         Dm 

 אל תגיד זה לא יפה אל תהיה קשה

Bb          F              G 

 כי מה אני בסך הכל רוצה

Dm                G    C         Am 

 רק ליפול על גן עדן ליפול על גן עדן

Dm           Am    C      G 

 ליפול על גן עדן

 

F                 G    Bb         Dm 

 אל תגיד זה לא יפה אל תהיה קשה

Bb          F              G 

 כי מה אני בסך הכל רוצה

Dm                G    C         Am 

 ליפול על גן עדן ליפול על גן עדןרק 

Dm           Am    C      G 

 ליפול על גן עדן רק ליפול

 

 

Dm           C          F          G 

 בוא ניקח שטיפה קטנה מתחת לברזים

Dm           C      Bb              C 

 ואם יהיה לנו קשה נחתוך את הורידים

 

 Dm  C  Bb  Dm  C  Gמעבר : 

           Dm  C  Bb  Dm  C  G 

 

Dm                G    C      G 

 רק ליפול על גן עדן בדרך קיצור

Dm           G    C      Am 

 רק ליפול על גן עדן זה כל הסיפור

Dm                G    C      Am 

 ליפול על גן עדן ליפול על גן עדן

Dm        Am    C      G 

 עדןליפול על גן 

 

 Dm  C  Bb  Dm  C  Gסיום : 

         Dm  C  Bb  Dm  C  G 
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 אילנה רובינא, נוער שוליים  -  לך איתה
 מילים: קובי רכט   לחן: קובי אושרת וקובי רכט

 

Bm  Bm/A  Bm/Ab  GM7 

Gm  D/F#  F#  F#  

 

Bm     Bm/A     Bm/Ab  GM7 

  אני רואה שוב בעיניך      

  Gm        D/F#   F# 

  שהיית שוב איתה אתמול

Bm     Bm/A    Bm/Ab  GM7 

  אני רואה איך בעיניך      

Gm/Bb      D/F#       F# 

  אתה והיא עכשיו לבד, לבד   

 

Bm    Bm/A       Bm/Ab  GM7 

  אני רואה שוב את פניך     

    Gm       D/F#   F# 

  מבט      מביטות בי באותו

Bm     Bm/A  Bm/Ab  GM7 

  בידיך     אני אוחזת       

Gm  D/F#        F#  B 

  ט - הקלות כמע   בידיך  

 

             Em          Am            B 

  אוהבת רק אותך כל כך אם היא אמרה שהיא

   Em       Am  B 

  לך לשם, אז לך איתה

             Em           Am            B 

  והבת רק אותך כל כך, אאם היא אמרה שהיא

   Em         C  B         Em  Em 

  לך איתה לשם לך, אז לך איתה

 

Bm  Bm/A  Bm/Ab  GM7 

Gm  D/F#  F#  F# 

 

 

 

 

 

 

Bm    Bm/A     Bm/Ab  GM7 

  אני רואה שוב בעיניך     

    Gm          D/F#   F# 

  האתמול שלך רק היא איתך

Bm     Bm/A  Bm/Ab  GM7 

  אני רואה איך בידיה     

Gm/Bb        D/F#          F# 

  את ראשך כל כך בחום ליטפה    

 

Bm     Bm/A   Bm/Ab  GM7 

  אני רואה בזרועותיך     

        Gm       D/F#  F# 

  ח-נ  איך ראשה בזרועותיך 

Bm    Bm/A     Bm/Ab  GM7 

  בעיניךאני רואה שוב      

Gm       D/F#          F#  B 

  ה - איך כולה, כולה שלך, כול

 

             Em          Am            B 

  אוהבת רק אותך כל כך אם היא אמרה שהיא

   Em       Am  B 

  לך לשם, אז לך איתה

             Em           Am            B 

  אותך כל כךוהבת רק , אאם היא אמרה שהיא

   Em         C  B         Em 

  לך איתה לשם לך, אז לך איתה

 

             Em          Am            B 

  אוהבת רק אותך כל כך אם היא אמרה שהיא

   Em       Am  B 

  לך לשם, אז לך איתה

             Em           Am            B 

  אותך כל כך והבת רק, אאם היא אמרה שהיא

   Em         C  B         Em 

  לך איתה לשם לך, אז לך איתה

Am/F#      Em   Am/F#      Em 

 לך איתה לשם,      לך איתה לשם     

Am/F#      Em   Am/F#      Em 

 לך איתה לשם,      לך איתה לשם     

 

(Am/F#  Em)x8 

3 

2 
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 אור כשדים  -לך מכאן  
 

 Gm  Bb  C  Eb  Gm  Bbפתיחה : 

 

C                Eb         Gm  Bb  C  Eb 

 למה שלא תלך     למה שלא תלך

 

 Gm  Bb  C  Ebמעבר : 

 

Gm           Bb 

 הייתה לנו סערה

C           Eb 

 חשבנו שנעלה לשמיים

Gm           Bb 

 היינו כמו זוג יונים

C               Eb 

 םיוני קרקס רוכבות על אופניי

Gm                 Bb 

 עכשיו כשכבר די ברור

C             Eb 

 שלא נהיה ביחד לנצח

Gm           Bb 

 אני לא רוצה לזכור

C                Eb 

 רוצה שתלך עכשיו ומהר כן

 

Gm     Bb 

 לך מכאן לך עכשיו

C                Eb 

 צא כבר צא ותשאיר את המפתח

Gm        Bb 

 פעם אל תחזור אף

C           Eb 

 צא כבר צא ואל תתווכח

 

 Gm  Bb  C  Eb  Gm  Bbמעבר : 

 

C                Eb         Gm  Bb 

 למה שלא תלך     למה שלא תלך

C          Eb  Gm  Bb 

 הכל היה ורוד מדי אולי

C                Eb   Gm  Bb 

 הבטחת לא לבגוד    אחד   ודי

C          Eb  Gm  Bb  C  Eb 

 הכל היה ורוד מדי אולי

 

Gm              Bb 

 נמאס לי מהחיוך

C                Eb 

 מיטה מלאה בדלים על הבוקר

Gm              Bb 

 נמאס לי מהליכלוך

C              Eb 

 הפרק הזה עולה לי ביוקר

 

Gm              Bb 

 אתה לא יכול לראואואות

C             Eb 

 ואין אהבה כבר אני מתפרק

Gm                 Bb 

 אז מה אם עברה שנה

C               Eb 

 רוצה שתלך עכשיו ומהר

 

Gm     Bb 

 לך מכאן לך עכשיו

C                  Eb 

 צא כבר צא רק תשאיר את המפתח

Gm       Bb 

 אל תחזור אף פעם

C            Eb 

 צא כבר צא ואל תתמרח

 

Gm     Bb 

 לך עכשיולך מכאן 

C                Eb 

 צא כבר צא ותיקח את הכלב

Gm      Bb 

 אל תחזור אף פעם

C                    Eb 

 צא כבר צא אל תשאיר את הכלב

 

Gm     Bb 

 לך מכאן לך עכשיו

C                  Eb 

 צא כבר צא רק תשאיר את המפתח

Gm          Bb 

 אל תחזור לעולם

C                    Eb 

 צא כבר צא רק תשאיר לי את המפתח

 

 Gm  Bb  C  Ebמעבר : 

 

Gm     Bb 

 לך מכאן לך עכשיו

C                  Eb 

 צא כבר צא רק תשאיר את המפתח

Gm        Bb 

 אל תחזור אף פעם

C           Eb 

 צא כבר צא ואל תתווכח

 

Gm     Bb 

 לך מכאן לך עכשיו

C       Eb   Gm 

 צא כבר צא  צא
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 כוורת  -  לך ספר לסבתא
 מילים : יצחק קלפטר ואלון אולארצ'יק  לחן : דני סנדרסון

 

 Fm  Bb  Bb/C  Fm  Bb  Bb/Cפתיחה : 

 

Fm           C    C#   Eb   Fm 

 לתומי  באפריקה בג'ונגל הלכתי 

Fm           C   C#       Fm 

 ושבט קניבלים מיד תפס אותי

Bbm       Eb   Ab           F# 

 קשרו ידי ושמו אותי בתוך קומקום

Ab        Cm/G      Fm 

 מזל שלא היה להם סכו"ם

 

 Fm  Bbמעבר : 

 

Fm           C    C#   Eb   Fm 

 לאוורסט עליתי עם כמה חברים

Fm           C   C#       Fm 

 בדרך לא ישנו כי לא היו סדינים

Bbm       Eb   Ab           F# 

 וכשבסוף הגענו ממש עד הפסגה

Ab        Cm/G      Fm 

 ס'תובבנו וירדנו חזרה

 

 Fm  Bbמעבר : 

 

Eb         Ab        Cm/G    Fm 

 לך ספר לסבתא אל תהיה כזה חכם

Eb         Ab        Cm/G      Fm 

 שמה הסתבכת בין אמת לבין מוגזם

Bb        Fm    Bb     Cm 

 ור מתוח לא תמצא לקוחלסיפ

C#          Cm       Fm 

 ולא תוכל אותנו לבלבל

 

 Fm  Bbמעבר : 

 

Fm           C    C#   Eb   Fm 

 נסעתי לאוסטרליה לראות ת'קנגורו

Fm          C   C#       Fm 

 לויובטעות נחתנו בהונלול

Bbm      Eb   Ab           F# 

 היה איתי יפני שטס לבולטימור

Ab     Cm/G      Fm 

 אמר לי הטייס הזה שיכור

 

Eb         Ab        Cm/G    Fm 

 לך ספר לסבתא אל תהיה כזה חכם

Eb         Ab        Cm/G      Fm 

 שמה הסתבכת בין אמת לבין מוגזם

Bb        Fm    Bb     Cm 

 לסיפור מתוח לא תמצא לקוח

C#          Cm       Bbm 

 ו לבלבלולא תוכל אותנ

 

 Fm  Bbm  Fmמעבר : 

           C#  C#/F  Ab  Cm 

           Fm  B  C# 

 

F#m        C#    D   E   F#m 

 בארץ אסקימוסים הייתי לא מזמן

F#m        C#    D           F#m 

 גנבתי קילו קרח תפסו אותי על חם

Bm               E      A           G 

 האיגלו והשופט כועסבית דין בתוך 

A      C#m/Ab      F#m 

 באמצע כל ההוכחה נמס

 

 Fm  Bbמעבר : 

 

E          A       C#m/Ab    F#m 

 לך ספר לסבתא אל תהיה כזה חכם

E           A      C#m/Ab      F#m 

 שמה הסתבכת בין אמת לבין מוגזם

B        F#m    B     C#m 

 לסיפור מתוח לא תמצא לקוח

D          C#m       F#m 

 ולא תוכל אותנו לבלבל

 

 F#m/Ab  F#m/Aמעבר : 

 

B        F#m    B     C#m 

 לסיפור מתוח לא תמצא לקוח

D          C#m       F#m 

 ולא תוכל אותנו לבלבל

 

 F#m  B  C#7  F#mסיום : 
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 גזוז  -  לכבוד הקיץ
 

E       D    G                A 

 הקיץ שהגיע כתבתי שירלכבוד 

E    F#m  C#7  D          G                 A 

 אמנם אני עוד לא מזיע, אבל איני מסתיר

F            D   A7                A 

 את תשוקתי אל העונה ששמה קץ לקור

A         E      D      G              A 

 ולכבודה עם עפרון כתבתי שיר מזמור

 

 A   A   A   Aמעבר : 

 

A         D                                 A 

 עם בגד ים יצאתי פעם אל חוף ביום אביב.

E7        B9       F#m              D 

 שמיכה מבד, עיתון ביד ושמש מסביב

F#m   C#7        D            A 

 מצאתי חול פנוי מכל אדם ובהמה

A    E    D/F#        F#  A/E  Ebdim    D 

 פירקדתי    בין    ים     ליבשה   עצמי     ואת 

 

A               E7 

 גלים על פני המים

A            E7 

 ושקט של שמים

C#m         F#m 

 חלום אביב עולה

A             E7 

 ואותי הוא ממלא

 

A           D                           A 

 השגיח על הנוףמציל בטל שכב בצל, 

E7          B9          F#m           D 

 ושתי זקנות על כסאות אמרו לו בוקר טוב

F#m      C#7    D                  A 

 אדון פועל המתעמל פשט מכנס שחור

A    E    D/F#  F#  A/E  Ebdim     D 

 הוריד חולצה, נתן קפיצה   וסלטה   לאחור

 

A               E7 

 לים על פני המיםג

A            E7 

 ושקט של שמים

C#m         F#m 

 חלום אביב עולה

A             E7 

 ואותי הוא ממלא

 

A        D                             A 

 הגיע זוג שבא לדוג עם אוהל מידי

E7          B9       F#m         D 

 בנו ביתם אל מול גולן, שני מטר לידי

F#m    C#7        D       A 

 ובינתיים אל המים רצו קייטנים

A    E    D/F#  F#  A/E  Ebdim        D 

 ות   ושנים   עשר בנים ד ל י   עשרים   וארבע

 

A               E7 

 גלים על פני המים

A            E7 

 ושקט של שמים.

C#m         F#m 

 חלום אביב עולה

A             E7 

 הוא ממלא ואותי

 

A         D                          A 

 אחרי שעה הכל הפך לנחלת הרוב

E7             B9     F#m         D 

 ארטיקים מתלקקים ומטקות על החוף

F#m   C#7           D        A 

 והחלום שבא פתאום נגנז ונעלם

A    E   D/F#     F#  A/E  Ebdim     D 

 למנוחתי    עם אלף איש בים    השאיר אותי 

 

A               E7 

 גלים על פני המים

A            E7 

 ושקט של שמים

C#m         F#m 

 חלום אביב עולה

A             E7 

 ואותי הוא ממלא
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 שלומי שבת  - לכל אחד יש 
 

      Dm 

 לכל אחד יש את האחת שלו

                   C 

 שתסגור אתו מעגל

                       A7 

 לכל אחת יש את האחד שלה

                     Dm 

 שיבוא וייפול בגורל

      A   Dm       A         Bb 

 כמו בגד לגוף כמו אויר לנשימה

 F        C   Bb     A       Dm 

 בתוך הטירוף הם מוצאים נחמה

 

Dm    Am                Gm 

 המתוקה שליהנשמה   ואת 

   Bb            A   Dm 

 היחידה שמדליקה אותי

Dm              Am 

 ואתך  אני כל העולם

Gm            A  Dm 

 ואתך  אני כל היקום

  C                Bb       A 

 בלעדייך  אני חצי בן אדם

C             Bb   A     Dm 

 בלעדייך  אני בעצם כלום

 

      Dm 

 ש את החלום שלולכל אחד י

                   C 

 שנדמה והנה הוא קרב

                       A7 

 לכל אחת יש את החלום שלה

                     Dm 

 שיבוא ויסעיר את הלב

      A   Dm       A         Bb 

 כמו מים לצמא  ולייאוש התקווה

F        C   Bb     A       Dm 

 יש להם אהבהובים של קרירות 

 

Dm    Am                Gm 

 ואת  הנשמה המתוקה שלי

   Bb            A   Dm 

 היחידה שמדליקה אותי

Dm              Am 

 ואתך  אני כל העולם

Gm            A  Dm 

 ואתך  אני כל היקום

  C                Bb       A 

 בלעדייך  אני חצי בן אדם

C             Bb   A     Dm 

 בלעדייך  אני בעצם כלום
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 אודי דוידי  -  לכל זמן
 מילים : מן המקורות   לחן : אודי דוידי

 

 C  G  C  G  Am  Dפתיחה : 

 

Am      Bm      Em 

 לכל חפץ לכל זמן ועת

Am   Bm    Em 

 חת השמים       ת

 

       C             G 

 עת ללדת ועת למות

        C             G 

 עת לטעת ועת לעקור

        Am          D 

 עת להרוג ועת לרפוא

       C               G 

 עת לפרוץ ועת לבנות

         C              G 

 עת לבכות ועת לשחוק

      Am         D 

 עת ספוד ועת רקוד

 

Am      Bm      Em 

 לכל חפץ לכל זמן ועת

Am   Bm    Em 

 חת השמים       ת

 

         C              G 

 עת לחבוק ועת לרחוק

         C           G 

 עת לבקש ועת לאבד

        Am           D 

 עת לקרוע ועת לתפור 

         C             G 

 עת לחשות ועת לדבר

         C              G 

 עת לאהוב ועת לשנוא

        Am           B 

 וםעת מלחמה ועת של

 

 C  G  C  G  Am  Dפתיחה : 

            C  G  C  G  Am  D 

 

Am      Bm      Em 

 לכל חפץ לכל זמן ועת

Am   Bm    Em 

 חת השמים       ת
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 נורית גלרון  -  למדני את השיר הפשוט
 מילים : רחל שפירא   לחן : רמי בר דוד

 

 Eb  Fm  D/F#  G  Cm(add9)פתיחה : 

 

Cm            Fm     G        Cm 

 למדני את השיר הפשוט של הלחם

  Fm                  G 

 ופרוס לי חלק משלומך

Cm      Fm       G        Cm 

 קחני עם אבק היומיום על השכם

Fm           Bb 

 כשתראני לפניך

 

Eb    DØ  Eb/Db       Ab 

 לרחף אני שהנחתי לרגש יחף

        Cm  DØ  Cm/Eb  Fm6 

 דרכי  התפתלה    כי   כבר יודעת

    G          C      C/E   F   F/A  Bb 

 נרכן ומגובה רב ראשי עכשיו

Bb/D   Eb  Fm   D/F#     G  Cm(add9) 

 ובאה עד כאן התפתלה דרכי   כי  יודעת   כבר

 

Cm            Fm     G        Cm 

 למדני את השיר הפשוט של הלחם

  Fm                  G 

 ופרוס לי חלק משלומך

Cm      Fm       G        Cm 

 קחני עם אבק היומיום על השכם

Fm           Bb 

 כשתראני לפניך

 

Eb   DØ  Eb/Db              Ab       Db 

 מכילים אורות וצללים     חיי וחייך

 Cm  DØ  Cm/Eb  Fm 

 חולין   בעיני     בעיני שבת

    G             C    C/E   F   F/A  Bb  

 לו מחר שלך ייגש אל אתמולי

Bb/D   Eb  Fm   D/F#     G 

 בעיני חולין    שבת  בעיני        

Cm(add9)     Bbm     Eb 

 שלך ושלי

 

Ab  GØ  Ab/Gb  Db/F  Db 

Fm  GØ  Fm/Ab  Bbm6  C  Fm 

 

Fm  Bbm  C  Fm  Bbm  C 

Fm  Bbm  C  Db  G 

 

Cm      Fm       G        Cm 

 קחני עם אבק היומיום על השכם

Fm           Bb 

 כשתראני לפניך

 

Eb    DØ  Eb/Db       Ab     Db 

 לרחף אני שהנחתי לרגש יחף

        Cm  DØ  Cm/Eb  Fm6 

 דרכי  התפתלה    כי   כבר יודעת

    G          C      C/E   F   F/A  Bb 

 נרכן עכשיוומגובה רב ראשי 

Bb/D   Eb  Fm   D/F#     G  Cm(add9) 

 ובאה עד כאן התפתלה דרכי   כי  יודעת   כבר

 

Cm            Fm     G        Cm 

 למדני את השיר הפשוט של הלחם
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 נעליים  -למה  
 

E 

 מכיר אותם מזה שנים

Em7  Bm C 

 בבית בפינת הרחובות הכי שקטים שנייהקומה 

E 

 שער וגדר חיה

Em7   Bm      C 

אצלי בראש זה כמו תמונה על קיר שלא יעזו 

 להסיר

E  Em7 

 היום זה לא אותו דבר

      Bm  C 

 נשאר רק עוד מבט עיניים שבוחר שוב להזיל

E 

 אני שלטתי בחצר

Em7        Bm  C 

 הם לא הפסיקו לקטר, עכשיו אני מוכן גם לוותר

 

G      Em    Bm          C 

 צריך להיות ככהלמה, למה זה 

G      Em    Bm          C 

 למה, למה זה צריך להיות ככה

 

E 

 אחרי שנים חזרתי שוב

Em7   Bm C 

 אותו בניין, עם אופי קצת שונה הם קיצצו את הגדר

E  Em7 

 היום זה לא אותו דבר

 Bm  C 

 הצבע השתנה, זו כבר לא אותה אישה

E  Em7      Bm 

 הרגשה שלא תחזורבניין לבן שהזדקן עושה לי 

 C 

 אני כבר לא מרגיש גיבור

 

G      Em    Bm          C 

 למה, למה זה צריך להיות ככה

G      Em    Bm          C 

 למה, למה זה צריך להיות ככה

 

 מעבר:

G      Em    Bm          C 

 

 

G      Em    Bm          C 

 למה, למה זה צריך להיות ככה

G      Em    Bm          C 

 למה, למה זה צריך להיות ככה

G      Em    Bm          C 

 למה, למה זה צריך להיות ככה

G      Em    Bm          C 

 למה, למה זה צריך להיות ככה

 

E 

 אחרי שנים חזרתי שוב

Em7   Bm 

 אותו בניין, עם אופי קצת שונה

C 

 הם קיצצו את הגדר



 904עמוד 

 

 שלום חנוך,  איינשטייןאריק   -  למה לי לקחת ללב
 

Am            Fmaj7 

 למה לי לקחת ללב

G#dim          Am 

 יש לי דברים חדשים בראש

G#dim     Am    Fmaj7    Am  

 לשכוח יש לי דמיון שעוזר לפעמים

 

Am            Fmaj7 

 למה לי לקחת ללב

G#dim          Am 

 יש לי הרבה לאהוב מראש

G#dim     Am    Fmaj7    Am  

 חברים שעוזרים לשמוח יש לי תמיד

 

C          A 

 תן לצעוק תן ללמוד

Dm        G7    C 

 תן לצחוק ותן לשמוע

C          A 

 תן לחוות ותן לטעות

Dm        G7    C 

 תן לעצמך לסלוח

E7      Am 

 פשוט לאהוב

 

Am            Fmaj7 

 שרציתי לכתוב זה מה

G#dim 

 לאטלך עם זה 

      Am     Fmaj7      Am 

 ואז תוכל פשוט לרוץ מהתחלה

 

Am            Fmaj7 

 לי לקחת ללב למה

G#dim          Am 

 יש לי הרבה לאהוב מראש

G#dim     Am    Fmaj7    Am 

 יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח
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 ואלי לוזון בגידי גו  -למה ליבך כמו קרח  
 לחן: אלון אולארצ'יק   מילים: חיים חפר

 

 Cmפתיחה : 

 

Fm                       Db          Eb 

 הולך אני ברחובות

Fm                       Db          Eb 

 נושא תפילתי אל השמיים 

Fm         Db          Eb 

 איפה את

 

Fm         Db  Eb  Fm               Db   Eb 

 בכלל לא בשבילישאת , אמא שלי אומרת לי

Fm         Db  Eb     Fm        Db   Eb 

 ושאני כמו משוגע       שיש סיבה לדאגה

Fm         Db  Eb  Fm                   Db   Eb 

 "אצלי הראש כבר מסובך אז אני אומר לה כך:

Fm               Bbm   C 

 היא לא נותנת לי לישון היא לי בת עין ואישון

 

Bbm      Ab C  Bbm   Ab    Eb          Fm 

 ליבך כמו קרח    למה    פרח       , הו פרח שלי

Bbm      Ab C  Bbm     Ab     Bbm      C 

 ...רק לשים טבעת,           ולגעת      באצבעך 

Db                                    Ab       Bbm 

 אז למה לך לצעוק, ולמה לכעוס

                                C 

 אני רוצה לשבור את הכוס

 

 Fm     Eb    Abמעבר : 

Bbm  Db      C 

Fm     Cm Db   Ab 

F#        C    F#  C 

 

Fm             Db  Eb  Fm            Db   Eb 

 בכדורסל לא מתעניין, הולך ברחוב ומתעצבן

Fm             Db  Eb  Fm                 Db   Eb 

 כל מה שיש לי זה רק את, לא בא לים ביום שבת

Fm         Db  Eb           Fm           Db     Eb 

 כי מהמילואים אבוא עם גדוד, אל תגידי: "זה אבוד!"

Fm            Bbm          C 

 .ככה אני אוהב אותך, משמאל תותח טנק מימין

 

Bbm      Ab C  Bbm   Ab    Eb          Fm 

 ליבך כמו קרח    למה    פרח       , הו פרח שלי

Bbm      Ab C  Bbm     Ab     Bbm      C 

 ...רק לשים טבעת,           ולגעת      באצבעך 

Db                                    Ab       Bbm 

 אז למה לך לצעוק, ולמה לכעוס

                                C 

 אני רוצה לשבור את הכוס

 

 Fm  Db  Ebמעבר :  

Fm  Db  Eb 

Fm  Db  Eb 

Fm  Db  Eb 

 

Fm         Db   Eb    Fm             Db   Eb 

 בואי אהיה לך לחתן     בואי לבשי כולך לבן

Fm         Db  Eb       Fm            Db   Eb 

 את שלישאם רק תאמרי      תהיי עדן את ןפרח ג

Fm            Db  Eb  Fm               Db   Eb 

 תני לי רק יום אחד לצחוק תני לי חיוך אחד מתוק

Fm                    Bbm   C 

 תני את שמחת האהבה, תני לי חלום, תני לי תקווה

 

Bbm      Ab C  Bbm   Ab    Eb          Fm 

 ליבך כמו קרח    למה    פרח       , הו פרח שלי

Bbm      Ab C  Bbm     Ab     Bbm      C 

 רק לשים טבעת,           ולגעת      באצבעך 

Db                                    Ab       Bbm 

 אז למה לך לצעוק, ולמה לכעוס

                                C 

 .אני רוצה לשבור את הכוס

 

Db 

 פרח שלי הו פרח

Eb 

 למה ליבך כמו קרח

Db 

 פרח שלי הו פרח

C 

 הו הו

 

 Fm    Eb   Abמעבר : 

Bbm   Db C    

Fm    Cm   Db      Ab 

F#    C     F#     C 

 

 אז אני שואל אותך ריבונו של עולם

 כל כך הרבה אהבה יש בעולם

 ואני , אני עוד גר אצל האמא!

 מה קורה

 אה...משהו אתה לא יכול לסדר לי

 

 Cm  Fmסיום : 
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 בוטן מתוק בקרקס  -למות  
 

 פתיחה :

Bb  Bb  A  A  E 

Bb  Bb  A  A  G  E 

Bb  Bb  A  A  E 

Bb  Bb  A  A  G  E 

A  E  A  E  A  E  A  E 

 

A              E         A  E 

 חדש כל יום אני שר שיר

A              E         A  E 

 האלה שיוציא אותי מהחיים

A     E                        A  E 

 כי הם גדולים האלה ממילא      

A     E                   A  E 

 מבסוט לפחות אני אהיה      

 

A              E             A  E 

 כל יום אני נזכר איך שזה נגמר

A      E         A  E 

 ופתאום אני לבד        

A              E         A  E 

 לב כבר לא כואב שאין לי

A              E         A  E 

 כי השתגעתי

 

A                    Am 

 זה נורמלי תגיד להיות לא נורמלי

D                Em7 Bm 

 .....אל תפחד מלמות

A                    Am 

 מוח אז תחיה בכל הכח יש לך

D                Em7 Bm 

 ......תפחד מלמותאל 

A 

 בסוף

 

 מעבר :

Bb  Bb  A  A  E 

Bb  Bb  A  A  G  E 

Bb  Bb  A  A  E 

Bb  Bb  A  A  G  E 

A  E  A  E  A  E  A  E 

 

A        E       A  E 

 פעם כשהיינו ילדים

A           E               A  E 

 צריך כל כך הרבה סמים לא היה

A              E                 A  E 

 בשביל לראות שהעולם הזה מדהים

A   E         A  E 

 וינהשתנ

 

A              E         A  E 

 המראה כל היום מביטים אל

A       E         A  E 

 ושונאים מה שיש שם

A              E         A  E 

 אבל הגוף רק סוחב את הנשמה

A    E         A  E 

 בשקט נעזוב אותואז 

 

A                    Am 

 זה נורמלי תגיד להיות לא נורמלי

D                Em7 Bm 

 .....אל תפחד מלמות

A                    Am 

 מוח אז תחיה בכל הכח יש לך

D                Em7 Bm 

 ......אל תפחד מלמות

A 

 בסוף

 

 A  E  A  E  A  E  A  Eמעבר :

A           E  A  E  A  E  A  E 

A           E  A  E  A  E  A  E 

A           E  A  E  A  E  A  E 

 

A                    Am 

 זה נורמלי תגיד להיות לא נורמלי

D                Em7 Bm 

 .....אל תפחד מלמות

A                    Am 

 מוח אז תחיה בכל הכח יש לך

D                Em7 Bm 

 ......אל תפחד מלמות

A 

 בסוף

 

 סיום :

Bb  Bb  A  A  E 

Bb  Bb  A  A  G  E 

Bb  Bb  A  A  E 

Bb  Bb  A  A  G  E 
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 אביב גפן  -  למיואשים יש רק גורל
 מילים ולחן : אביב גפן

 

D/F#   E/A  G/B         D2 

 היא אמרה   מחכה      אני עוד

D2/C#  Bm4                G6 

 למעלה עוד אוהב אותה  מישהו 

      Bb-5       A4 

 הוא ישלח לה מישהו נחמד

G6         D2         Em7      A4-3 

 היא אמרה יהיה בסדר שיישאר איתה

 

Gm              Gm/F 

 אבל בבוא הערב היא רואה

Em                 Am7         D11        Fadd9 

 למיואשים יש רק גורל  למיואשים יש רק גורל

Em                 Am7         D11       Fadd9 

 למיואשים יש רק גורל  למיואשים יש רק גורל

 

D/F#   E/A  G/B         D2 

 הוא אמר אדם מוכשר      אני 

D2/C#           Bm4 

 הגלה את עצמו ללונדון

                  G6         Bb-5         A4 

 ברכבות כתב שירים קטנים לא מאושרלהיות 

G6         D2     Em7           A4-3 

 הוא אמר עוד יגלו אותי התחתיות לבד

 

Gm              Gm/F 

 אבל בבוא הערב היא רואה

Em                 Am7         D11        Fadd9 

 למיואשים יש רק גורל  למיואשים יש רק גורל

Em                 Am7         D11       Fadd9 

 למיואשים יש רק גורל  למיואשים יש רק גורל

 

Em          Am7     D11        Fadd9 

 לא מאוחרפעם זה אף  ואם הוא לא מגיע

Em          Am7     D11        Fadd9 

 לא מאוחרפעם זה אף  ואם הוא לא מגיע

 למיואשים יש מחר

 

Em                 Am7         D11        Fadd9 

 למיואשים יש רק גורל  למיואשים יש רק גורל

Em                 Am7         D11       Fadd9 

 למיואשים יש רק גורל  למיואשים יש רק גורל

Cadd9 

 גורל
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 בית הבובות  -למעני  
 

      Am            C6/G            Fmaj7            Fmaj7   Am/E   Dm           Dm/C             Dm/B         E7 
e|----5---------5---------5---------5----5----0-1-------0-1-------0----------0-| 

B|---5-5-------5-5-------5-5-------5----5----3---3-----3---3-----3-3-----3-----| 

G|--5---5--5--5---5--5--5---5—-5--5----5----2-----2---2-----2---2---2------1---| 

D|-7-----7---5-----5---3-----3---3----2----0-------0---------------------------| 

A|--------------------------------------------------3--------3-2------2--------| 

E|---------------------------------------------------------------------0-------| 

 

      Am            C6/G            Fmaj7            Fmaj7   Am/E   Dm           Dm/C             Dm/B         E7                Am            Am 
e|----5---------5---------5---------5----5----0-1-------0-1-------0----------0-|----------------------| 

B|---5-5-------5-5-------5-5-------5----5----3---3-----3---3-----3-3-----3-----|--1-0-1------1-0-1----| 

G|--5---5--5--5---5--5--5---5—-5--5----5----2-----2---2-----2---2---2------1---|-------2-----------2--| 

D|-7-----7---5-----5---3-----3---3----2----0-------0---------------------------|-2------2--2--------2-| 

A|--------------------------------------------------3--------3-2------2--------|0--------0------------| 

E|---------------------------------------------------------------------0-------|----------------------| 

 

 

 פתיחה ) לנגן לפי הטבלורה (

 

Am          C6/G        Fmaj7   Fmaj7 

 ניאהההה     אהההה         אה א

Am/E  Dm   Dm/C  Dm/B  E7 

 לחלום מוותרלא             מוותרלא          

 

 Am  Amמעבר : 

 

Am          C6/G        Fmaj7   Fmaj7 

 ניאהההה     אהההה         אה א

Am/E  Dm   Dm/C  Dm/B  E7 

 לחלום מוותרלא             מוותרלא          

 

 Am  Amמעבר : 

 

 המשך נגינה לפי האקורדים למטה

 

F       G        Am 

 אותי מושךלאן אתה 

F       G        Am 

 לאן אתה אותי מושך

 

 Am  F  G  Amמעבר : 

          Am  F  G  Am 

 

         Am        F 

 למה בכוח ולמה בכאב

       G            Am 

 למה אני אותך אוהב

 

         Am        F 

 למה בכוח ולמה בכאב

       G            Am 

 למה אני אותך אוהב

 

F         

 למה אני מתקרב

G        

 ומה אני נושא בלב

Am         Am 

 אלוהים תתערב

 

F         

 למה אני מתקרב

G        

 ומה אני נושא בלב

Am         Am 

 אלוהים תתערב

 

F       G   Am      Am 

 י   נ     ע   מ   ל

 

F       G   Am      Am 

 י   נ     ע   מ   ל

 

 F  G  Am  Amמעבר : 

          F  G  Am  Am 

 

F       G   Am      Am 

 י   נ     ע   מ   ל

 

F       G   Am      Am 

 י   נ     ע   מ   ל
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 ערן צור  -למראשות המיטה  
 

 Em  Emפתיחה : 

 

Em 

 חנות מתחת בית המלון

Am                   D    Am 

 אישה עם תסרוקת דומה לשלך

Em 

 מופרד עם שביל קצת בצד שיער

Am            D          G 

 דופק לי הלב אולי זאת את

 

C 

 לא רוצה לכתוב שיר מדבש

C 

 לא מרגיש טוב עם זה

C                            F 

 אף פעם לא הכרתי אותך

               C        Em 

 כמו ברגע הזה שבו אני רואה

Am            D          G 

 מה שהיה ומה שעכשיואת 

 

G                    C 

 ומה עם הנר שבער

C                                G 

 הוא שהאיר למראשות המיטה

F#          Bm  G 

 כשנמשכה הטיפה

G                       C 

 ומה עם הפרי שבשל

C                               G 

 לפני שנתיים היה רק גרעין

F#    Bm  G  Am  D   G 

 טמון באדמה, בתוך החום שלך

 

 Em  Emמעבר : 

 

Em 

 עומדת תחת בית הדירות

Am              D    Am 

 אישה עם שמלה זהה לשלך

Em 

 הכתפייה הימנית קצת שמוטה

Am               D        G 

 הרי זאת את –דופק לי הלב 

 

C 

 בואי נצא לטייל, נרד ברחוב

C                        F 

 בואי נרחיק עוד יותר

         C           Em 

 לרע ולטוב, ובואי ניזכר

Am        D      G 

 את ואני זה משהו טוב

 

G                    C 

 ומה עם הנר שבער

C                                G 

 הוא שהאיר למראשות המיטה

F#          Bm  G 

 הטיפה כשנמשכה

G                       C 

 ומה עם הפרי שבשל

C                               G 

 לפני שנתיים היה רק גרעין

F#    Bm G Am D     G 

 טמון באדמה, בתוך החום שלך

 

 #G  C  G  F :מעבר 

          Bm  G 

 

G                   C 

 ומה עם הפרח שצמח

C                           G 

 לפני חודשיים היה רק ניצן

F#    Bm G Am D     G 

 טמון באדמה, בתוך החום שלך

F#    Bm G Am  D     G 

 מה שהיה ניצן הפך לילד קטן
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 בן ישראלי  -לעוף איתך  
 מילים ולחן: בן ישראלי

 

 E 

 אי שם רחוק בעיר שלי 

G#m 

 ישבתי וחשבתי לי

E                                A 

 מה אני עושה כאן בלי ליבך

 

E 

 אי שם רחוק ממך

          G#m 

 אני יודע שאת מרגישה 

E                                  A 

 אותי עמוק עמוק בתוך תוכך

 

C#m          G#m 

 לא אנלא דואג

                         A 

 אני יודע שאת שם

                          E 

 ואת חושבת גם עליי

G#m            E 

 לא אנלא דואג

 

 שאת פתאום

                  A 

 תלכי עם מישהו

                   B 

 ותמשיכי בלעדיי

 

G#m                    E 

 לעוף איתך עד השמיים

    A 

 חלום כמו זה

                       E 

 עדיף לחוות בשניים

G#m                   E 

 לעוף איתך בשתי ידיים

E                          A 

 והעיקר שאנו זוג בינתיים

 

  E 

 געגועים באים אליי

 

  G#m 

 בלילה מחשבות חולפות

  A 

 אצלי בראש

                   E 

 ואין שליטה באהבה

 

  E 

 נראים אנו כזוג יונים

G#m 

 שאוהבים ונשאים שם

     A                   E 

 מול ירח בחופה קסומה

 

G#m                    E 

 לעוף איתך עד השמיים

    A 

 חלום כמו זה

                       E 

 עדיף לחוות בשניים

G#m                   E 

 לעוף איתך בשתי ידיים

E                          A 

 והעיקר שאנו זוג בינתיים

 

C#m          G#m 

 אנלא דואגלא 

                         A 

 אני יודע שאת שם

                          E 

 ואת חושבת גם עליי

G#m            E 

 לא אנלא דואג

 

 שאת פתאום

                  A 

 תלכי עם מישהו

                   B 

 ותמשיכי בלעדיי

 

Am                       F 

 השמייםלעוף איתך עד 

Bb 

 חלום כמו זה

                       F 

 עדיף לחוות בשניים

Am                      F 

 לעוף איתך בשתי ידיים

F                            Bb 

 והעיקר שאנו זוג בינתיים
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 רעש  -לעתים  
 

Cmaj7      Dbø             Bm 

 לעתים את לא קולטת שאני איתך  ואיך אחרת

Cmaj7      Dbø             Bm 

 שעובר אני אוהב אותך יותר בכל יום

Cmaj7    Dbø      Bm 

 מסתגר בחדרי חדרים שלא יראו בי אבל

 

F#m7   Em              Bm 

 את מבינה מה את מבינה מה

 

Cmaj7      F#m7       Bm 

 לא אמרתי שאת לא בסדר      

Cmaj7 F#m7        Bm 

 מה להכיר רק שלא מוצא בי

 

   B                                 G 

 איך את מתלבשת תסתכלי על עצמך

                       D 

 כאילו הולכת למסיבת ריקודים

             C5-               G 

 ואני עם רוחות הסתיו בשלכת

Dbø              Dbdim       Bm 

 עירום כביום היוולדי עץ         

 

Cmaj7      Dbø             Bm 

 לעתים את לא קולטת    שרק אותך אני רוצה

Cmaj7      Dbø             Bm 

 כמו      סהרורי ובלעדייך        אני

Cmaj7    Dbø      Bm 

 מתהלך בדרכים לא מביט לצדדים כי אין אחרת

 

F#m7   Em              Bm 

 את מבינה מה את מבינה מה
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 רון שובל  -לפעמים  
 

Am     E      C 

 גל רודף גל ונשבר

    Dm     Am 

 גם אתה לפעמים

Am         E    C 

 רודף יום ונגמר יום

    Dm     Am 

 גם אתה לפעמים

 

C                            Dm 

 לפעמים הים שקט ואין גלים

F               E 

 לפעמים גם אתה

C                                    Dm 

 ומחר תזרח השמש מבעד לעננים

     F 

 ותרגיש יותר טוב

            E 

 חמים תרגיש

 

Am         E       C 

 שובי אלי בואי אהובה

            Dm     Am 

 לפעמים גם אם לא קל

Am           E         C 

 שגיאותיי סלחי לי על כל

            Dm     Am 

 לפעמים גם אם לא קל

 

C                            Dm 

 לפעמים הים שקט ואין גלים

F               E 

 לפעמים גם אתה

C                                  Dm 

 ומחר תזרח השמש מבעד לעננים

     F 

 ותרגיש יותר טוב

            E 

 חמים תרגיש

 

 מעבר:

Am  G  Dm  C  Bb  Am  Bb  Gm  Am 

 

C                            Dm 

 לפעמים הים שקט ואין גלים

F               E 

 לפעמים גם אתה

C                                  Dm 

 ומחר תזרח השמש מבעד לעננים

     F 

 ותרגיש יותר טוב

            E 

 חמים תרגיש

 

C                            Dm 

 לפעמים הים שקט ואין גלים

F               E 

 לפעמים גם אתה

 

Am     E      C 

 גל רודף גל ונשבר

    Dm     Am   G  F  Am 

 גם אתה
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 יהודית רביץ  ,מתי כספי  -לקחת את ידי  
 לחן: מתי כספי   מילים: יענקל'ה רוטבליט

 

Fm      Fm       Fm         Bbm 

 בידך ואמרת לי    את ידי    לקחת    

Db   Eb7       Fm         F4/C 

 בואי נרד אל הגן

Fm                      Bbm            Bbm/Ab 

 לקחת את ידי בידך ואמרת לי

GØ   Fm/Ab      Bº    F4/C    Fm    F4/C   Fm 

 לא רואים מכאן -שרואים משם   דברים 

 

           GØ  Bbm    C7  C7/E   F F/E   Dm7 

 רעד  וקולך           הגיטרה  על     ניגנת לי שיר

       Db+7        C7     Fm         Bbm 

 רוח בי קמה רוח שרה והזמן כאילו עמד

Ebm7    Ab7     Db+7    Gb+7 

 וריח    טעם   ואני עוד זוכרת כל

GØ       Fm/Ab   F7/A      Bbm  Bbm/C 

 הירח     לאור      את חלקת השדה 

Bbm/Db   Bb7/D    Ebm7    Ab7 

 קול התן מן הואדי                            

 Db+7       Gb+7 

 וכובד הפרי בבוסתן

GØ   Fm/Ab      Bº    F4/C    Fm    F4/C   Fm 

 דברים שרואים משם לא רואים מכאן

 

Fm       Fm       Fm         Bbm 

 אבדה לי       ודרכי   הייתי לבדי 

Db   Eb7       Fm         F4/C 

 ובאת באת לי בזמן

Fm                      Bbm                  Bbm/Ab 

 הייתי לבדי ודרכי אבדה לי

GØ   Fm/Ab      Bº    F4/C    Fm    F4/C   Fm 

 דברים שרואים משם לא רואים מכאן

 

         GØ  Bbm    C7  C7/E   F F/E   Dm7 

 להרבה דברים            נתת לי יד הראית לי דרך

       Db+7        C7     Fm         Bbm 

 הבאת חיוך יפה כמו פרח וכח להאמין

Ebm7    Ab7     Db+7    Gb+7 

 ואני עוד זוכרת את השיר ששרת

GØ     Fm/Ab   F7/A   Bbm     Bbm/C 

 את החלק הטוב מכל מה שאמרת

Bbm/Db   Bb7/D    Ebm7    Ab7 

 ושטן    היי מלאך                            

Db+7             Gb+7 

 התשוב לעצור את הזמן 

GØ   Fm/Ab      Bº    F4/C    Fm    Fm/C 

 דברים שרואים משם לא רואים מכאן

 

Db+7 

 כן

GØ   Fm/Ab   Bº   F4/C         Fm 

 רואים מכאן    דברים שרואים משם לא 

 

 Db+7    DØ     Fm/Eb      C/Eמעבר : 

             Fm      F#º        GØ     Fm/Ab 

           F7/A    Bbm       Bº        Fm/C 

          Db+7    DØ     Fm/Eb      C/E 

             Fm      F#º        GØ     Fm/Ab 

           F7/A    Bbm       Bº        Fm/C 

          Db+7    DØ     Fm/Eb      C/E 

           Fm       F/A      Bbm         GØ 

         Fm/Ab    C7       Fm          Fm/C 

 

Db+7 

 כן

GØ   Fm/Ab   Bº   F4/C         Fm 

 רואים מכאן    דברים שרואים משם לא 

 

Fm      Fm       Fm         Bbm 

 בידך ואמרת לי    את ידי    לקחת    

Db   Eb7       Fm         F4/C 

 בואי נרד אל הגן

Fm                      Bbm            Bbm/Ab 

 לקחת את ידי בידך ואמרת לי

GØ   Fm/Ab      Bº    F4/C  Fm    Fm/C 

 דברים שרואים משם לא רואים מכאן

Db+7 

 כן

GØ   Fm/Ab   Bº   F4/C         Fm Fm/C 

 רואים מכאן    דברים שרואים משם לא 

Db+7 

 כן

GØ   Fm/Ab   Bº   F4/C         Fm 

 רואים מכאן    דברים שרואים משם לא 

 

Fm 

  



 914עמוד 

 

 תיסלם  -לראות אותה היום  
 

Em    D           Em              G 

 שתי טיפות שקופות זולגות על החלון

Em    D    Em       G 

 מעבר לרחוב הוסט פתאום וילון

Am      G       Am    F 

 בדלים מעושנים עשן באישונים

Em    D          C 

 בחדר מתפורר הקפה התקרר

D       Em 

 מבוקר אחר

 

  G 

 השעון נראה כמו

  D 

 שרודף אחרי עצמו

G      A 

 במין דיוק מרגיז

  G               F 

 מתנועע סביב ממקום למקום

Em      D 

 לראות אותה היום

          Em 

 לראות אותה היום

 

Em    D           Em              G 

 בוקר סתיו אחד לבד על המיטה

Em    D    Em       G 

 עיניים בנקודה למעלה בתקרה

Am      G       Am    F 

 חשבתי לתומי הכל נראה סתמי

Em    D          C 

 דברכמה עוד אפשר לחשוב על 

D       Em 

 שטרם קרה

 

Em    D           Em              G 

 בוקר יום אחד ישבתי לי לבד

Em    D    Em       G 

 היא לא הופיע כאן היא לא נתנה לי יד

Am      G       Am    F 

 ניתקתי את עצמי הכל כה דמיוני

Em    D          C 

 היא לא תבוא היותר וכדאי לוותר

D       Em 

 הקפה התקרר



 915עמוד 

 

 אפשרת גוש  -לראות את האור  
 

Em            F        Am 

 כי ראיתי את דרכי נעלמת

        F 

 ביער סבוך

       Am       Em 

 בין קירות חורשים

              Em            F 

 ובתוך האדמה המדממת

       F 

 רגלי ננעצו

 Am      Em 

 הכו שורשים

 

 F       G        C 

 ולרגע יכולתי לשמוע

  Am        G       C 

 עלים מלמדים שירתם

            G      C 

 ורציתי לעלות גבוה

      Am     Em               F 

 לפרוח איתם

 

 Em            F        Am 

 הכרתי טיפותיו של הגשם

       F 

 נקוות בתוכי

  Am     Em 

 יורדות מתחתי

       Em            F 

 והרוח קרה ונואשת

         F 

 הקפיאה אותי

 Am    Em 

 הכבידה עלי

 

 

 F       G        C 

 ולרגע יכולתי לנגוע

  Am        G       C 

 בקצה הכאב האפור

          G      C 

 ורציתי לעלות גבוה

       F 

 לראות את האור

  Am       Em 

 לראות את האור

 

   F                G           C 

 אומרים השמיים כחולים מעלינו

    G          C 

 מלאים באורות

   F          G           C 

 אולי יום אחד אוכל גם אני

 Am       Em    Dm        Am 

 לראות.... לראות....

                      F          G 

 ונפלתי לארץ בשקט, עצמתי עיני

 F                 Am     Em 

 אטמתי ליבי והרגשתי איך אני

     Am       Em             F        G 

 מתפרקת מכל כאבי, מכל בדידותי.

 

 F       G        C 

 ולרגע יכולתי לברוח

  Am        G           C 

 כנוצה על כנפה של ציפור

              G      C 

 והצלחתי לעלות גבוה

             F 

 לראות את האור

   Am       Em 

 לראות את האור
  



 916עמוד 

 

 מלאני פרס ויהלי סובול  -  לרוץ מהר
 

Am       F        E 

 כולם מסביב לשולחן

Am  F  E 

 שתי בחורות

Am           F     E 

 ובחור עם לשון מזהב

Am          F        E 

 הבחורות בעיניים רוצות

 

E            C           Am          

 לרוץ מהר לרוץ מהר רוצות לרוץ מהר

         F              E 

 לפני שייגמרלרוץ מהר 

E            C           Am          

 לרוץ מהר לרוץ מהר רוצות לרוץ מהר

         F              E 

 לפני שייגמרלרוץ מהר 

Am               F E 

 לפני שייגמר

Am                          F E 

 אחר כך בוכות אחר כך בוכות

Am                          F E 

 אחר כך בוכות אחר כך בוכות

 

Am       F        E 

 ילדה בקומה שנייה

Am    F     E 

 יודעת את התשובה

Am    F        E 

 לשאלת סוף המאה

Am          F      E 

 בכי אין אישהאם אין 

  Am    F      E 

 רק אל תבכי ילדה

 

E            C           Am          

 לרוץ מהר לרוץ מהררוצה לרוץ מהר 

         F              E 

 לפני שייגמרלרוץ מהר 

E            C           Am          

 לרוץ מהר לרוץ מהררוצה לרוץ מהר 

         F              E 

 לפני שייגמרלרוץ מהר 

Am               F E 

 לפני שייגמר

Am                          F E 

 האחר כך בוכה אחר כך בוכ

Am                          F E 

 האחר כך בוכה אחר כך בוכ

 

Am  F  E 

 אני      רק 

Am        F     E 

 זוז מפהל לא יכול

Am    F     E 

 נוסע בסוף חוזר

Am       F           E 

 וכלום וכלום לא משתנה

 

E            C           Am          

 לרוץ מהר לרוץ מהרממשיך לרוץ מהר 

         F              E 

 לפני שייגמרלרוץ מהר 

E            C           Am          

 לרוץ מהר לרוץ מהרממשיך לרוץ מהר 

         F              E 

 לפני שייגמרלרוץ מהר 

Am               F E 

 לפני שייגמר

 

E            C           Am          

 לרוץ מהר לרוץ מהרממשיך לרוץ מהר 

         F              E 

 לפני שייגמרלרוץ מהר 

E            C           Am          

 לרוץ מהר לרוץ מהרממשיך לרוץ מהר 

         F              E 

 לפני שייגמרלרוץ מהר 

Am               F E 

 לפני שייגמר

Am                          F E 

 האחר כך בוכה אחר כך בוכ

Am                          F E 

 האחר כך בוכה אחר כך בוכ



 917עמוד 

 

 בועז שרעבי ושושנה דמארי  -לשיר איתך  
 מילים : אהוד מנור   לחן : בועז שרעבי

 

 F  Em  F  Emפתיחה : 

            F  Em  F  Em 

 

F             Em 

 לך רציתי להודות מזמן

F              Em 

 באורך החם נבטו שירי

F                  Bm 

 כלנית הבאת לי מתימן

       E9 

 אל הגיא

 

F                 Em 

 כמו פרש אבוד סובב בגן

F                      Em 

 ובידי פורחים שני שושנים

F              Bm       E9 

 מממ האחד אדום שני לבן

 

C                    D 

 שר אני איתך פתאום

G              Bm              E9 

 זה כמו חלום      זה כמו חלום 

C                    D 

 שער משאלות נפתח

G             Bm            E9 

 לשיר איתך       תך לשיר אי

 

F                Em 

 הלבנה אשר תלויה מעל

F                      Em 

 מישירה עכשיו את מבטה

F                   Bm 

 היא שלך הלילה אל תשאל

       E9 

 קח אותה

 

C                       D 

 טוב לשיר איתך פתאום

G              Bm            E9 

 לרקום חלום       חלוםלרקום 

C                  D 

 שני קולות והבטחה

G             Bm          E9 

 לשיר איתך       לשיר איתך

 

F              Em 

 עד הבוקר בסירה אחת

F               Em 

 יחד לחתור ולקוות

F                 Bm 

 מחכים על מים למחר

   E9 

 שיבוא

 

C                       D 

 טוב לשיר איתך פתאום

G              Bm            E9 

 לרקום חלום       לרקום חלום

C                  D 

 שני קולות והבטחה

G             Bm          E9 

 לשיר איתך       לשיר איתך

 

 F  C  Dm  Amמעבר : 

           F  C  A  A/G  Bb 

 

Bb             Am 

 הבוקר בסירה אחתעד 

Bb          Am 

 יחד לחתור ולקוות

Bb               Em 

 מחכים על מים למחר

   A9 

 שיבוא

Bb             Am 

 עד הבוקר בסירה אחת

Bb          Am 

 יחד לחתור ולקוות

Bb               Em 

 מחכים על מים למחר

    A 

 שיבוא

 

  



 918עמוד 

 

 מירי מסיקה  -לשם  
 

G               Bm 

 רוצה שיתארך הרגע

F#        D 

 לעולם לא אהיה כמותם

G                 Bm 

 הזכרונות מבית הספר

F#     Em 

 בלאגן אצלי בחדר

G                           Bm 

 אני רוצה געגועים שלא יניחו

F#       D               Bm 

 להירדם שלא אוכל להלחם

G                      Bm 

 אומרים היא חיה בשמיים

Em     

 או בים לא כמו כולם

A 

 צוללת ועולה

 

G       D            D 

 לשם איש לא התקרב

Bm              F#       D 

 וגם אם תאמר שאתה אוהב

Em            G 

 שנשבר בך הלב

D              A 

 ובחרת בי מכולם

D                G 

 מכל הבנות בעולם 

      F#          Bm 

 לא אקח אותך לשם

Em           G          

 כי לימדת אותי שתיקה

F#          Bm 

 ואני עוד מחכה

 

 G  Bm  Gמעבר : 

 

G                     Bm 

 אני רוצה ידיים ארוכות

F#    D                     Bm 

 לחבק מבלי שאצטרך לראות

G                           Bm 

 אומרים היא מסתירה כנפיים

Em                  A 

 במעיל הגדול הכחול

A 

 היא עפה

 

G            D          D 

 ולשם לא תתן שתתקרב

Bm         F#            D 

 וגם אם תאמר שאתה אוהב

Em            G 

 שנשבר בך הלב

D              A 

 ובחרת בה מכולם

D                 G 

 בנות בעולםמכל ה

F#                          Bm 

 אומרים אל תבטח בה לעולם

Em                 G        

 היא תמיד תשיב לך שתיקה

F#          Bm 

 ואני עוד מחכה

 

 #F#m  F#  Fמעבר :         

           Bm  F#m  F#  F# 

           Bm  G    Bm    G 

           Bm  G    Bm    G 

 

G       D            D 

 לשם איש לא התקרב

Bm              F#       D 

 וגם אם תאמר שאתה אוהב

Em            G 

 שנשבר בך הלב

D              A 

 ובחרת בי מכולם

D                G 

 מכל הבנות בעולם 

      F#          Bm 

 לא אקח אותך לשם

Em           G         

 אותי שתיקה כי לימדת

F#          Bm 

 ואני עוד מחכה

 

 Bm  G    Bm    Gמעבר : 

 

G               Bm 

 רוצה שיתארך הרגע

D 

 לעולם



 919עמוד 

 

 בועז שרעבי  -לתת  
 מילים : חמוטל בן זאב   לחן : בועז שרעבי

 

Em                       Am 

 לתת את הנשמה ואת הלב

B7    C                    Em 

 לתת כשאתה אוהב    לתת, 

Em                E7   Am 

 מוצאים את ההבדל ואיך

        B7        C 

 שבין לקחת ולקבל

Am6               Em 

 לתת ,עוד תלמד לתת

 

Em            Am      B7               C 

 להתיר את סבך הקשר לגלות סודות בסתר

Am          Em    C                      Em 

 מכל חיוך מכל מבט        כשהלב בך נצבט

Em              Am         B7                C 

 וחוץ ממך איש לא שומע אתה נזהר אתה יודע

Am           Em    C                      Em 

 וממלא שעות פנויות        פוסע בין הדקויות

 

Em                       Am 

 לתת את הנשמה ואת הלב

B7                 C 

 לתת כשאתה אוהב

Am                 Em 

 לתת ,עוד תלמד לתת

 

Em                Am         B7         C 

 לבנות ביחד בניינים אתה לומד עם השנים

Am                Em   C                           Em 

 לרקום איתה סיפור חיים   וייםלחיות עם כל השינ

Em             Am        B7           C 

 ריגושיםבבמצוקות  ולעבור ימים קשים

Am            Em    C        C7     Em 

 ואת הטעם לשמר        תמיד לדעת לוותר

 

Em                       Am 

 לתת את הנשמה ואת הלב

B7                C 

 כשאתה אוהבלתת 

Am                Em 

 לתת ,עוד תלמד לתת

 

 Em  C  Em  C  Em  C  Em  C  Emמעבר : 

 

Em                       Am 

 לתת את הנשמה ואת הלב

B7                 C 

 לתת כשאתה אוהב

Am                 Em 

 לתת ,עוד תלמד לתת

 

Gm                Cm 

 לראות בתוך הנפילה

       D7         Eb 

 שיש מקום למחילה

Cm               Cm6  Gm 

 תמיד אפשר שוב להתחיל

Eb                     Gm 

 כמו יום חדש כמו כרגיל

 

Gm                       Cm 

 לתת את הנשמה ואת הלב

D7             Eb+7 

 לתת כשאתה אוהב

Cm                 Gm 

 לתת ,עוד תלמד לתת

  



 920עמוד 

 

 שלום חנוך  -מאיה  
 

Dm Am Em Gdim  Dm     E7 Am 

 מה    מה מאיה           מאיה קטנה שלי

F           C    Dm      C 

 מה את חושבת מה את אוהבת בי

     Am   Em    F       E 

 מה היה בי מאיה מה השתנה בי

G    Dm      C  Dm 

 גוזלי שלי מאיה גלי לי

 

Am    Em 

 מאיה מאיה

Dm           G G7        C 

 כלום לא נשמע יפה כמו לקרוא לך

Em Am Dm 

 י   ל   ד   ת   י

 

Dm Am Em Gdim  Dm      E7 Am 

 מה  מה  מאיה             הנה את בת עשרים

F           C    Dm      C 

 מה את חושבת מה את אוהבת בי

     Am   Em    F       E 

 נה בימה היה בי מאיה מה השת

G       Dm           C  Dm 

 מאיה גלי לי  מאמינקה שלי

 

Am    Em 

 מאיה מאיה

Dm           G G7        C 

 כלום לא נשמע יפה כמו לקרוא לך

 

Dm Am Em Gdim  Dm     E7 Am 

 מה    מה מאיה           מאיה קטנה שלי



 921עמוד 

 

 , מיכאל פטישי ארנון צדוק  - מאמי 
 

Bbm 

 היוםאימרי לי עוד 

             Ab 

 את שאמרת לי בעבר

   #F               Bbm 

 אימרי לי עוד שלום

   Bbm   F     Bbm 

 זה עוד לא מאוחר

Bbm 

 השמיעי את קולך

         Ab 

 שאת ליבי שבר

   #F         Bbm 

 לראות את חיוכך

 Bbm   F   Bbm 

 שווה לי מרבבה

 

Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 

 מאמי דימאמי 

#F             Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

F 

 מאמי חיזרי אלי

Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 

 מאמי מאמי די

#F             Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

F                   Bbm 

 מאמי חיזרי אלי ... אלי

 

Bbm 

 ליבי הוא כגוזל

             Ab 

 הבוכה בתוך קינו

   #F      Bbm 

 על חוסר המזל

  Bbm   F     Bbm 

 שאיבד הוא את אימו

Bbm 

 בקירבי הלב פועם

          Ab 

 בעצב לך הוא שר

#F    Bbm 

 וזה שמנגן

  Bbm   F     Bbm 

 הוא בוכה עם צליל מיתר

 

Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 

 מאמי מאמי די

#F             Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

F 

 מאמי חיזרי אלי

Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 

 מאמי מאמי די

#F             Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

F                   Bbm 

 מאמי חיזרי אלי ... אלי

 

Bbm 

 אימרי לי עוד היום

             Ab 

 את שאמרת לי בעבר

   #F               Bbm 

 אימרי לי עוד שלום

   Bbm   F     Bbm 

 מאוחרזה עוד לא 

Bbm 

 השמיעי את קולך

         Ab 

 שאת ליבי שבר

   #F         Bbm 

 לראות את חיוכך

Bbm   F   Bbm 

 שווה לי מרבבה

 

Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 

 מאמי מאמי די

#F             Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

F 

 מאמי חיזרי אלי

Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

Ab 

 מאמי מאמי די

#F             Bbm 

 מאמי מאמי מאמי מאמי

F                   Bbm 

 מאמי חיזרי אלי ... אלי



 922עמוד 

 

 מירי מסיקה  -  מאמי
 מילים ולחן : איתי פרל

 

G                    C                            Em 

 אחרי שכמעט לא נשאר כלום שמובן מאליו

 B   Am 

 אתה בדרך אלי

 G           C                         Em 

 אחרי שכמעט לא האמנתי שככה נאהב

 B         Am 

 רק לרגע אולי

 B     Am/F#    Am/G           Am 

 עיני הילדה האוהבת כמו שכחו

 B   Am/F#      Am/G         Am  

 את כובד ידך העוזבת בלילה ההוא

 

Bm     C          Bm 

 מאמי   מה נהיה ממני 

B  Bm        A/Bb         A    G/G#    G 

 צוחקת ובוכה  תמיד אהיה אחרת בשבילך

G     C          Em 

 מאמי   מה נהיה ממני

Em      B              F#       C/C#        C 

 נשכחת מליבך  אך מבטך לנצח יישאר איתי

     F#    C   B 

 אז בוא ותגלה אותי

 

  G                     C                   Em 

 לאן אתה הולך אהובי לאן רגליך פוסעות

B    Am 

 ולמה מקוות

 G                  C               Em 

 ידענו נחמה אהובי לא ידענו קרבות

B     Am 

 מאלפי הלילות

 B    Am/F#          Am/G             Am 

 דמעות הנקוות בעיניך צורבות בעיניי

 B     Am/F#      Am/G                 Am 

 שנים שסדוקות על פניך חלפו גם עלי

 

Bm     C          Bm 

 מאמי   מה נהיה ממני 

B  Bm        A/Bb         A    G/G#    G 

 צוחקת ובוכה  תמיד אהיה אחרת בשבילך

G     C          Em 

 מאמי   מה נהיה ממני

Em      B              F#       C/C#        C 

 נשכחת מליבך  אך מבטך לנצח יישאר איתי

     F#    C   B 

 יאז בוא ותגלה אות

 

G                   C                   Em 

 מכל מה שהיה לנו אז לא נשאר לי דבר

B    Am 

 רק כאב בחזה

 G                   C                      Em 

 מה נשארמכל מה שקיוויתי לו אז בתוכי 

B  Am 

 רק הרגע הזה

B    Am/F#        Am/G            Am 

 וכל משחקי האתמול נשארו מאחור

 B    Am/F#                  Am/G                 

Am 

 עם שירי האישה האחרת שאת שמה לא אזכור

 

Bm     C          Bm 

 מאמי   מה נהיה ממני 

B  Bm        A/Bb         A    G/G#    G 

 צוחקת ובוכה  תמיד אהיה אחרת בשבילך

G     C          Em 

 מאמי   מה נהיה ממני

Em      B              F#       C/C#        C 

 נשכחת מליבך  אך מבטך לנצח יישאר איתי

     F#    C   B 

 אז בוא ותגלה אותי



 923עמוד 

 

 אביב גפן  -מגיע לך יותר  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

Am        G/A         C/D      D 

 לא יכול לראות אותך סובלת

Am   G/A       C/D      D 

 הצלקות שעל ליבך    

F+7                 Em         D 

 זה קשה ורוצה לעזור את יודעת

F+7           Am9               E           F 

 אז ככה זה יוצא כי ככל שאני מנסה להחביא

 

 Am  Em  D  E  Am  Em  D  Eמעבר : 

 

Am        G/A         C/D      D 

 לא יכול לראות אותך שותקת

Am   G/A          C/D      D 

 היתדות שעל נפשך        

F+7                  Em         D 

 כי אנחנו דומים ויודעים גם לוותר

F+7                       Am9           E         F 

 שידרכו יותר אבל זה שתמים הוא גם זה שמסכים

 

 Am  Em  D  E  Am  Em  D  Eמעבר : 

 

Am        G/A          C/D      D 

 לא יכול לראות אותך מושפלת

Am       G/A           C/D      D 

 למרות שהוא לא רק אשם    

F+7                       Em         D 

 זה חוצה יודעתואוהב את שניכם את 

F+7                Am9            E           F 

 מגיע לך יותר את ודאי עייפה את ודאי מבינה

 

 Am  Em  D  E  Am  Em  D  Eסיום : 

          Am  Em  D  E  Am  Em  D  E 

          Am  Em  D  E  Am  Em  D  E 

 



 924עמוד 

 

 הפרויקט של עידן רייכל  -  מדברים בשקט
 מילים ולחן : עידן רייכל

 

Ebm                  B                     FØ 

 דבר אלי מילים פשוטות כמו שהיינו פעם

      Bb7(4-3)   Ebm       B 

 כשעוד כתבת מכתבים של אהבה

               Abm   Db                       Abm 

 נשאר איתי ולא בורח        כמו שהיית מחבק 

       FØ  Bb7   Ebm   B    FØ   Bb7(4-3) 

 היית בא מביא לי פרח

 

Ebm                  B                     FØ 

 דבר אלי מילים פשוטות כמו שהיינו פעם

      Bb7(4-3)             Ebm       B 

 נרדמת לצידך כשעוד היית מסתכל עלי

                 FØ     Bb7       Ebm  

 אם תמיד אהיה שלך כמו שהיית דואג

 

Abm                 Bb7 

 טלאפעם היינו מדברים 

                   Ebm        B 

 טמעהיינו מדברים בשקט מדברים 

      Abm          Bb7                Ebm 

 היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך

Abm                 Bb7 

 טלאם פעם היינו מדברי

                   Ebm         B 

 טמעהיינו מדברים בשקט מדברים 

      Abm          Bb7                Ebm 

 היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך

 

Ebm                  B                     FØ 

 דבר אלי מילים פשוטות כמו שהיינו פעם

      Bb7(4-3)             Ebm       B 

 נרדמת לצידך כשעוד היית מסתכל עלי

                 FØ     Bb7       Ebm  

 אם תמיד אהיה שלך כמו שהיית דואג

 

Abm                 Bb7 

 טלאפעם היינו מדברים 

                  Ebm          B 

 טמעהיינו מדברים בשקט מדברים 

      Abm          Bb7                Ebm 

 היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך

Abm                 Bb7 

 טלאפעם היינו מדברים 

                   Ebm               B 

 טמעהיינו מדברים בשקט מדברים 

      Abm          Bb7                Ebm 

 היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך

 

Gb                         Db 

 תרפה לאתחבק אותי חזק ו

       Abm   Bb7-9 

 ימים קשים עוברים

B        FØ    Bb7       Ebm 

 אני נופלת מהכובד על כתפי    

 

Abm                 Bb7 

 טלאפעם היינו מדברים 

                   Ebm        B 

 טמעהיינו מדברים בשקט מדברים 

      Abm          Bb7                Ebm 

 היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך

Abm                 Bb7 

 טלאפעם היינו מדברים 

                   Ebm         B 

 טמעהיינו מדברים בשקט מדברים 

      Abm          Bb7                Ebm 

 היית מסתכל לי בעיניים כשדיברתי איתך

  



 925עמוד 

 

 משינה  -  לובשת הזברה פיג'מה מדוע
 

    G             Em   Am   C        D 

 מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה

 

     G            Am      D     Am           D 

 כי בבוקר יום א' הזברה קמה פשטה את הפיג'מה

Am                   D          G 

 וחולצהלבשה מן הסתם מכנסיים 

     C             G      D             G    C        D        G 

 מיהרה ולבשה פיג'מה אך מיד היא הרגישה שאין היא מרוצה

C            Am      D              G 

 מהפיג'מה פיג' הפיג'מה פיג'ממה פיג'מ

 

     G            Am   D     Am           D 

 הזברה קמה פשטה את הפיג'מהבבוקר יום ב' 

Am                    D          G 

 לבשה בשמחה את בגדי ההתעמלות

     C     G      D       G       C       D       G 

 ה בעצלות מיהרה ולבשה פיג'מהראך אוי דווקא בח

C            Am     D               G 

 מהפיג'מה פיג' הפיג'מה פיג'ממה פיג'מ

 

    G            Am    D    Am           D 

 בבוקר יום ג' הזברה קמה פשטה את הפיג'מה

Am               D          G 

 טרחה וטרחה ומדדה לה סרבל

     C        G   D       G       C       D        G 

 אך היה זה בגד חם ומסורבל מיהרה ולבשה פיג'מה

C            Am      D              G 

 מהפיג'מה פיג' הפיג'מה פיג'ממה פיג'מ

 

     G            Am    D     Am           D 

 בבוקר יום ד' הזברה קמה פשטה את הפיג'מה

Am               D          G 

 בגד ים  לבשה בשמחה בגד ים

     C    G            D             G    C       D        G 

 אך אוי ואבוי היא קיבלה מחלת ים מיהרה ולבשה פיג'מה

C            Am      D              G 

 מהפיג'מה פיג' הפיג'מה פיג'ממה פיג'מ

 

     G            Am     D   Am           D 

 בבוקר יום ה' הזברה קמה פשטה את הפיג'מה

Am                    D        G 

 לה שמלת מלמללה עמדה ומדדה

     C       G      D         G          C       D        G 

 אך מיד ובטרם בטרם התרגלה לה מיהרה ולבשה פיג'מה

C            Am      D              G 

 מהפיג'מה פיג' הפיג'מה פיג'ממה פיג'מ

 

 

   G           Am   D     Am                           D 

 בערב שבת הזברה קמה אך בטרם פשטה את הפיג'מה

  Am                                       D 

 ישבה וחשבה אם כדאי ליום אחד בלבד 

    C                               D 

 שמלת השבת לטרוח וללבוש את

   C      G      D        G      Am       D                  G 

 עד מוצאי שבת וחשבה  וחשבה וחשבה וחשבה וחשבהישבה 

 

G                                 Em   Am     C    D 

 ומאז מי שלא שואל מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה



 926עמוד 

 

 כוורת  -מדינה קטנה  
 מילים : דני סנדרסון   לחן : דני סנדרסון ויוני רכטר

 

 G  D  Em  D  C  G  Dפתיחה : 

            G  D  Em  D  C  D 

 

Em     B         C 

 במקום די רחוק קרוב לכאן

F              Em 

 אספנו את עצמנו

Dm        G 

 הבאנו חברינו

C   G/B  Am    D     G    B 

 ומה   מי    מרנו     א  ולא 

 

Em     B7         C 

 בדרום בצפון או במרכז

F              Em 

 שכרנו קצת שמים

Dm            G7 

 דמעות הביאו מים

C   G/B  Am  D   Em 

 ארץ חדשה    פתח   נו 

 

C        G/B    A7       G 

 מדינה קטנה מתחמקת מצרה

         Em          Bm 

 את הכתובת לא תמצא

           A            G 

 היא שמורה בתוך קופסה

F                  G 

 בעולם כל כך קשה

F                   C+7 

 להתבלט זה לא יפה

Fm6                        G      B7 

 נתחבא כאן ולנצח לא נצא

 

Em           B7          C 

 שני בתים שני סוסים שלושה עצים

F                 Em 

 נוסעים תמיד ברגל

Dm                G7 

 שרים שירים בלי דגל

C        G/B  Am    D     G    B7 

 סיבה  ללא  נים----ש   נושמים

 

Em       B7         C 

 מלחמות אסונות חולפים בצד

F              Em 

 אנחנו בתוכנו

Dm            G7 

 וכל מה שאצלנו

C     G/B  Am  D   Em 

 למחיקה     תמיד ני      תן

 

C        G/B    A7       G 

 מדינה קטנה מתחמקת מצרה

         Em          Bm 

 את הכתובת לא תמצא

           A            G 

 היא שמורה בתוך קופסה

F                  G 

 בעולם כל כך קשה

F                   C+7 

 להתבלט זה לא יפה

Fm6                        G      B7 

 נתחבא כאן ולנצח לא נצא

 

Em  B7  C  F  Em  Dm  G7 

C   G/B  Am    D     G    B 

 

Em     B7         C 

 יום אחד אם כדאי אולי נצא

F               Em 

 כל עוד נעמוד לאורך

Dm            G7 

 אני לא מרגיש ת'צורך

C    G/B  Am  D   Em 

 נחיה נ       מות ואז נראה

 

C        G/B    A       G 

 מדינה קטנה מתחמקת מצרה

         Em          Bm 

 את הכתובת לא תמצא

           A            G 

 היא שמורה בתוך קופסה

F                  G 

 בעולם כל כך קשה

F                   C+7 

 להתבלט זה לא יפה

Fm6                        G      B7 

 נתחבא כאן ולנצח לא נצא

  



 927עמוד 

 

 רבקה זוהר  - מה אברך 
 

 Am  D  Am  D: יחה פת

 

Dm               Am 

 מה אברך לו במה יבורך

Am  E7   F   G          E7 

 זה הילד שאל המלאך

Dm           Am 

 מה אברך לו במה יבורך

       Am  E7   F   G 

 זה הילד שאל המלאך

 

Am      E7    Dm   

 וברך לו חיוך שכמוהו כאור

C       G7     Dm   

 גדולות ורואותוברך לו עיניים 

Am    Bb   C            F      

 לתפוש בן כל פרח וחי וציפור

Am  E7  F          Am    Dm     D 

 ולב להרגיש בו את כל המראות

 

Dm               Am 

 מה אברך לו במה יבורך

Am  E7   F   G          E7 

 זה הנער שאל המלאך

Dm           Am 

 מה אברך לו במה יבורך

       Am  E7   F   G 

 זה הנער שאל המלאך

 

 Am      E7        Dm 

 וברך לו רגליים לרקוד עד אינסוף

C          G7     Dm  

 ונפש לזכור בה את כל הלחנים

 Am       Bb     C       F 

 ויד האוספת צדפים עלי חוף

Am  E7  F       Am    Dm     D 

 ואוזן קשובה לגדולים וקטנים

 

Dm               Am 

 מה אברך לו במה יבורך

Am  E7   F   G          E7 

 זה העלם שאל המלאך

Dm           Am 

 מה אברך לו במה יבורך

       Am  E7   F   G 

 זה העלם שאל המלאך

 

Am         E7        Dm 

 וברך כי ידיו הלמודות בפרחים

 C                G7         Dm7          C7 

 יצלחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה

     Am      Bb         C             F 

 ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים

   Am  E7   F               Am       Dm    F# 

 ושפתיו השרות את מקצב הפקודה

 

 Bm  E  Bm  E: מעבר 

 

Em               Bm 

 מה אברך לו במה יבורך

       F#7  Bm  F#7  G     A 

 המלאך   זה הגבר שאל 

Em               Bm 

 מה אברך לו במה יבורך

       Bm  F#7  G     A 

 המלאך   זה הגבר שאל 

 

 Em   F#7  Bm  Bmמעבר עם דקלום : 

                        Em7  A7      D   D7 

                             G    D   Em   Bm 

                          Em  Bm     G  F#7 

                          Bm     E   Bm     E 

 

 נתתי לו כל שאפשר לי לתת קטע דקלום :

 שיר וחיוך ורגלים לרקוד

 ויד מעודנת ולב מרטט

 ומה אברך לך עוד?

 

Em               Bm 

 מה אברך לו במה יבורך

       F#7  Bm  F#7  G     A 

 העלם הרךזה הילד 

Em               Bm 

 מה אברך לו במה יבורך

       Bm  F#7  G       A 

 הרך   העלם        זה הילד

 

Bm     F#7   Em 

 הנער הזה עכשיו הוא מלאך

  D7   D          A7   Em7 

 לא עוד יברכוהו לא עוד יבורך

   Bm C       D      G 

 אלוהים אלוהים אלוהים

   Bm F#7  G    Bm  Em 

 חיים     לו     לו אך ברכת

 

 Bm  E  Bm  E  Bm9: מעבר 



 928עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -מה איתי  
 

Dm                        C 

 מה איתי מה איתי מה איתי

Dm                C 

 לא מסתדר עם עצמי

Dm                        C 

 איתי מה איתי מה איתי מה

Dm             Em   A7 

 איפה שכחתי את שמי

 

Dm        C 

 לא יודעת למה

Dm        C   G   A7 

 לא יודעת איך איך ומה

Dm        C 

 רוצה לברוח רק

F 

 מה זה קרה לי

Asus4             A   A7 

 טוב לי או רע לי

A7 

 תגיד לי

 

Dm                       C 

 מה איתי מה איתי מה איתי

Dm                 C 

 הוא שם לא שקטבטח 

Dm                         C 

 מה איתה מה איתה מה איתה

Dm             Em   A7 

 באמת מה היא רוצה

 

Dm        C 

 לא יודעת למה

Dm        C   G   A7 

 לא יודעת איך איך ומה

Dm        C 

 רוצה לברוח רק

F 

 מה זה קרה לי

Asus4             A   A7 

 טוב לי או רע לי

A7 

 תגיד לי

 

Dm                   G 

 נה נה נה נה נה נה נה

Dm     A7         A 

 נה נה נה נה נה נה נה

Dm                   G 

 נה נה נה נה נה נה נה

Bb       Asus4      Dm 

 נה נה נה נה נה נה נה

 

Dm                         C 

 איתי מה איתי מה איתי מה

Dm                C 

 בטח היא שם לא שקטה

Dm                        C 

 מה איתי מה איתי מה איתי

Dm             Em   A7 

 אותה איפה שכחתי

 

Dm        C 

 לא יודעת למה

Dm        C   G   A7 

 לא יודעת איך איך ומה

Dm        C 

 רוצה לברוח רק

F 

 מה זה קרה לי

Asus4             A   A7 

 טוב לי או רע לי

A7 

 תגיד לי

 

Dm                   G 

 נה נה נה נה נה נה נה

Dm     A7         A 

 נה נה נה נה נה נה נה

Dm                   G 

 נה נה נה נה נה נה נה

Bb       Asus4      Dm 

 נה נה נה נה נה נה נה 



 929עמוד 

 

 ארז לב ארי  -מה אעשה  
 לחן : ארז לב ארימילים : ארז לב ארי   

 

Bb       F 

 מה אעשה

 

Am 

 אם תלכי לי

 

A          Bb 

 אם תברחי לי

 

Bb         F 

 מה אעשה

            Am 

 עם כל הכעס הזה

A          Bb 

 אה

 

Dm 

 שמור לי עליה

Bb       C 

 אתה שומע

                   A                  F 

 אין לי כלום בלעדיה

 

C                 Dm 

 שמור לי עליה

Bb 

 ותשמור גם עלי

A                F 

 כדי שלא אשתגע



 930עמוד 

 

 אריק איינשטיין , זקני צפת  -מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר  
 

C 

 מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר 

G                              C 

 טאת אותם הדברים אבל לא

C 

 מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר

G                                F 

 ברובם אני לא מוצא אותה אחת

                      C 

 לא מוצא אותה אחת

C 

 מה אתה ששומע כשהרוח מיללת

G                              C 

 את השיר העצוב שלא נכתב

C 

 מה אתה יודע כשהרוח על הדלת

G                                   F 

 כבר לשמוע את הסתיו שנמאס לי

                      C 

 כבר לשמוע את הסתיו

 

C 

 מה אתה מרגיש בחוץ לבד כשלילה

G                          C 

 ששכחתי את זה שם ביתי

C 

 מה אתה נותן לה להרגיש בלילה

G                          F 

 חבל שהיא איננה פה אתי

                      C 

 ננה פה אתיהיא אי

 

C 

 מה אתה זוכר בסוף כשגמרת

G                         C 

 את הרע והטוב בבת אחת

C 

 מה אתה חושב כשלא קורה מה שאמרת

G                             F 

 שטוב לי עם ציפור אחת ביד

                      C 

 עם ציפור אחת ביד



 931עמוד 

 

 שולי רנד  -  מה התכלית
 שולי רנדמילים ולחן : 

 

          Cm 

 מה התכלית של זה הכאב

           Ab 

 אם לא לנענע לי את הלב

  Cm          F      F(4-3) 

 ששקע בתרדמה

         Db            Bb 

 וזה זמן רב שלא החסיר פעימה

 

       Cm 

 למה באתני זה הקלון

        Ab 

 רק לנפץ בי את הדמיון

  Cm            F    F(4-3) 

 שאני מין כל יכול

Db          Bb 

 נוח לסלוח נוח למחול

 

      Gm           Cm 

 מה רצתה זאת הנפילה

         D                    Fm 

 רק לעורר אותי שוב לתפילה

        Cm          F    F(4-3) 

 אל השמים האדומים

         D             Db     Bb 

 רחמים, רחמים לרחמיםשיתהפכו עלי 

 

Eb                   Cm 

 לב העולם אתה שומע

Eb             Cm     C7 

 מה זה לפתע מפחד אני

Fm            Bb   Ab 

 באמונה אני יודע, יודע

Abm                 Eb   Bb 

 שלא תבזה תפילת עני

Abm               Cm 

 שלא תבזה תפילת עני

 

       Cm 

 חביב זה הכאבכמה 

             Ab 

 עת הוא מזכיר לי מי המסבב

      Cm              F    F(4-3) 

 מי מוציא מוליך ומביא

         Db                 Bb 

 באהבה הביא מי את כל זאת עלי

 

        Cm 

 טוב ויפה זה הכיפוף

      Ab 

 שמשבר לי עוד קצת את הגוף

 Cm                          F    F(4-3) 

 הגוף שאף פעם לא מתרצה

      Db            Bb 

 הן זחלתי לכבודו עד הקצה

 

       Gm         Cm 

 זאת המכה למה באתני

        D               Fm 

 רק להוליד מתוכי צעקה

        Cm          F    F(4-3) 

 אל השמים האדומים

         D             Db     Bb 

 רחמים, רחמים שיתהפכו עלי לרחמים

 

Eb                  Cm 

 את עיני עצמתי סגרתי את הספר

Eb                Cm         C7 

 שעה שהיתי ליישב את דעתי

Fm                     Bb     Ab 

 את גאוותי השלכתי בפינת החדר

Abm                         Eb   Bb 

 וכך עמדתי לפרש את שיחתי

 

Eb                   Cm 

 לב העולם אתה שומע

Eb             Cm     C7 

 מה זה לפתע מפחד אני

Fm            Bb   Ab 

 באמונה אני יודע, יודע

Abm                 Eb   Bb   Db   C 

 שלא תבזה תפילת עני

Abm                Cm 

 ענישלא תבזה תפילת 

  



 932עמוד 

 

 ריקי גל ומתי כספי  -מה זאת אהבה  
 : מתי כספילחןאהוד מנור   : מילים

 

A       AM7    7A   Em/A  DM7         Em 

 )אההההה( גיהנום   וגבולו        גן עדן די קטן    

    F#7              GM7 

 אך כנפי השלג חרוכות ,מלאכים עפים

Dm/F   D6/E      A 

 עייפות, אדומות  עיניים 

       AM7      7A     Em/A  DM7        Em 

 )אההההה( נשימה  עד אובדן     ,עוד נשיקה אחת

    F#7         BF#m/                   D/E   E7 

 הכאב מתוק העונג הוא מר ,כשהלב נשבר

 

              A9                A9/D 

  בה?מה זאת אה   ה?מה זאת אהב

             Em  F#7 

  ת?ש  -  מה היא מבק

    Bm         E7    E/F# - F#4 -  

 את ימי את לילותי ולא די

F#7       BM9  B              G#m   

 ?מה זאת אהבה       ?מה זאת אהבה 

G                        Bm 

  מה היא מחדירה לעורקי

      E          F#7        Bm 

  כך להמשיך ללא תנאישאוכל 

      E          7F#        Gm 

  שאוכל כך להמשיך ללא תנאי

  Gm/F                   EbM7 

  שאוכל כך להמשיך ללא תנאי

  DM7      Dm/E 

 ך...שאוכל כך להמשי

     A 

 כל חיי

 

         AM7       7A    Em/A  DM7          Em 

 )אההההה( ומכאן   מכאןאש ,      על גשר מט לנפול

 F#7           GM7 

  על מים עמוקים ענני עשן מתפתלים

Dm/F   D6/E      A 

 ים הפוכים חשוכיםישמ 

          AM7      7A    Em/A  DM7        Em 

 )אההההה( יכו לב בלב  עד      ,עוד התמזגות אחת

      F#7         BF#m/              D/E   E7 

  מבורך לעד, לעד מקולל ,גופי מוטלכאן 

 

 

 

 

              A9                A9/D 

  בה?מה זאת אה   ה?מה זאת אהב

             Em  F#7 

  ת?ש  -  מה היא מבק

    Bm         E7    E/F# - F#4 -  

 את ימי את לילותי ולא די

F#7       BM9  B              G#m   

 ?מה זאת אהבה       ?מה זאת אהבה 

G                        Bm 

  מה היא מחדירה לעורקי

      E          F#7        Bm 

  שאוכל כך להמשיך ללא תנאי

      E          7F#        Gm 

  שאוכל כך להמשיך ללא תנאי

  Gm/F                   EbM7 

 שאוכל כך להמשיך ללא תנאי

  DM7      Dm/E 

 ך...שאוכל כך להמשי

    A9 

 כל חיי

 

         A9                      A9/D 

  בה?מה זאת אה                        

             Em  F#7 

  ת?ש  -  מה היא מבק

    Bm         E7    E/F# - F#4 -  

 את ימי את לילותי ולא די

F#7       BM9  B              G#m   

 ?מה זאת אהבה       ?אהבהמה זאת  

G                        Bm 

  מה היא מחדירה לעורקי

      E          F#7        Bm 

  שאוכל כך להמשיך ללא תנאי

      E          7F#        Gm 

  שאוכל כך להמשיך ללא תנאי

  Gm/F                   EbM7 

  שאוכל כך להמשיך ללא תנאי

  DM7      Dm/E 

 ך...שאוכל כך להמשי

     A 

 כל חיי

 

  



 933עמוד 

 

 מאור כהן  -מה ידוע על היום הזה  
 

C                   Em 

 יהיו אלה ימים בהירים

C               Em 

 חייך ותמצא חברים

C                           F#       B 

 נעים תבחרו כל יום על מה שרים

 

C                   Em 

 תבחר בטעותתראה או 

C                     Em 

 תאשים את הזמן בכמות

C                 F#      B 

 נכות רק אתה קובע איכות

 

C                      Em 

 בחרות שלך אתה משליך

C                    Em 

 אל כל עבר עבר מחניק

C                       F#       B 

 ברירה מתערב בכל מה שנראה

 

C                  Em 

 אך הנה באה הבחילה

C               Em 

 גלים גלים ממזרה

C                 F#   B 

 רומזת מגלה גם לך היה

 

E              #G 

 ידוע על היום הזה מה

C#m    B 

 שואל ומשתעל

E              #G 

 לא ידוע על מקום כזה

C#m    B 

 עונה ומתרצה

 

C               Em 

 של שלוש שעות דרך

C                  Em 

 יש בנתיים מה לראות

C                F#      B 

 דרכים ונשים נאות נעות

 

C           Em 

 יוקרן מחר עברי

C               Em 

 על מסך בקולנוע דן

C                 F#     B 

 ובאמצע כולם ילכו מכאן

 

E              #G 

 ידוע על היום הזה מה

C#m    B 

 שואל ומשתעל

E              #G 

 לא ידוע על מקום כזה

C#m    B 

 עונה ומתרצה

 

C           Em 

 האם זוהי תחרות

C               Em 

 על מה שכבר חרוט

C                       F#      B 

 לשוט עם ספק כזה אפשר למות

 

E              #G 

 ידוע על היום הזהמה 

C#m    B 

 שואל ומשתעל

E              #G 

 לא ידוע על מקום כזה

C#m    B 

 ומתרצה עונה

 

E         B 

 ועובר למקום

E                  A 

 ונשאר שם עוד יום

E              B 

 הוא עולה לגבעה

E          A 

 לחמה מדבר



 934עמוד 

 

 נורית גלרון  -בסופנו  מה יהיה 
 

 

Amaj7        A 

 מה יהיה בסופנו?

D                 A7 

 השמיים עמדו מלכת

    F#m               #C  

 אלמלא השעון שתיקתק

                C# 

 לא ידענו שכה רחוקים

       F#m 

 אנו כבר מן הבוקר

 

A7               Amaj7        A 

 איזה זרע ישאו הרוחות באביב

         F#m        C#      D   

 איזה פרח יצמח על קברנו

          #C  

 אני אתפלל שתהיה זו

     F#m 

 נורית צהובה

 

E7 Bm 

 לפנים

C#m             F#m 

 קטפתי אותה בהרים

E            Bm 

 מה יהיה בסופנו?

E7 D               A 

 מה יהיה בסופנו?

 

 Amaj7        A D                 A7 

 ברחוב שרים שירשני נערים 

    F#m               #C       C# 

 בשני חלונות ברחוב

       F#m 

 כבר הודלק אור

               Amaj7        A 

 שתי אוניות בנמל

A7           D 

 מפליגות הלילה

F#m        C      # 

 שתי ידי בשתי ידיך קרות

            #C  F#m 

 מה יהיה בסופנו?

 



 935עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -יהיה   מה יהיה
 

 D    Bm     Em    Aפתיחה )א( : 

                 D    Bm     Em    A 

 A+7    A6      A    A-5פתיחה )ב( : 

                 A+7    A6      A    A-5 

 

D             Bm     Em      A 

 אין אף אחד בבית הדלת סגורה

D            Bm               Em       A 

 דלתות היו תמיד פתוחות וכלום לא קרה

C                       Bm 

 והעולם נראה קטן תמיד מוגן ולא מובן

F#                              A 

 תגיד לי מה איבדנו כאן

D           Bm        Em      A 

 זרקו עליך אבן איזה ילד מופרע

D             Bm            Em     A 

 הדם על החולצה שלך נבהלתי נורא

C                                   Bm 

 אחרי כמעט שלושים שנה רואים צלקת קטנטנה

F#                                A 

 וים של פחדים בלי תקנה

 

F          Dm     Gm      A 

 מה יהיה יהיה זה אתה שאומר את זה

Dm       F      Gm      C 

 ולא מתכוון לאף מילה

F#        D#m     G#m      A# 

 מה יהיה יהיה זה אתה שאומר את זה

D#m   #F   G#m  #C       F#m11/7 

 ואני שפוחד מכל מילה שלך

 

 A+7    A6      A    A-5מעבר : 

          A+7    A6      A    A-5 

 

D             Bm     Em      A 

 כלבים נובחים עלינו הדלת סגורה

D         Bm       Em      A 

 הבית שגדלנו בו עומד למכירה

C                                   Bm 

 ובמקומו יקום בניין גדול על כביש רועש בתוך עשן

F#                             A 

 תגיד לי מה שכחנו כאן

D                Bm         Em         A 

 שנים הפכו היסטוריה אל תביט לאחור

D               Bm         Em          A 

 כל מי שכבר איננו כאן הלך בלי לחזור

C                           Bm 

 ומי שמת עוד חי בך לרגע לא עוזב אותך

F#                             A 

 תגיד לי מה יהיה איתך

 

F          Dm     Gm      A 

 מה יהיה יהיה זה אתה שאומר את זה

Dm       F      Gm      C 

 ולא מתכוון לאף מילה

F#        D#m     G#m      A# 

 מה יהיה יהיה זה אתה שאומר את זה

D#m   #F   G#m  #C       F#m11/7 

 ואני שפוחד מכל מילה שלך

 

 D    Bm     Em    Aמעבר : 

          D    Bm     Em    A 

          D    Bm     Em    A 

          D    Bm     Em    A 

 

F          Dm     Gm      A 

 מה יהיה יהיה זה אתה שאומר את זה

Dm       F      Gm      C 

 ולא מתכוון לאף מילה

F#        D#m     G#m      A# 

 מה יהיה יהיה זה אתה שאומר את זה

D#m   #F   G#m  #C       F#m11/7 

 ואני שפוחד מכל מילה שלך

 

 F#        Ebm     G#m      Bbמעבר : 

        Ebm       #F       G#m       #C 

        G            Em        Am       B 

        Em          G           Am      D 

    Gm11 



 936עמוד 

 

 אינפקציה  -מה לאכול  
 

 Am Am/C  פתיחה

 

Dm                A9         Am          

 עוד כשהייתי בגיל חמש לא היה לי מה לאכול

F               

 לא היה לי מה לאכול

Am         F          Am              F      

 ההורים רק לטשו עיניים כשעשיתי במכנסיים

D                F          

 םולא החליפו לי חיתול חודשיי

 

 וככה לא יכולתי לגדול

Am               

 לא היה לי מה לאכול

 

Am                F         D      C         

 אז הצטרפתי למדא והכנתי שיעורים במקלט

 F Am/G        

 למטה

Dm  C         G          

 ולא היה לי       עד שהחורף הגיע 

Am                  E         E4 

 כוס חלב לשתות ביחד עם הפיתה

 

 Am    A9    Dm        Fמעבר : 

              F   Am        F     Am 

              F       D       D     Am 

 

Am                F         D      C         

 אז הצטרפתי למדא והכנתי שיעורים במקלט

 F Am/G       

 למטה

Dm  C         G          

 ולא היה לי       עד שהחורף הגיע 

Am                  E         E4 

 כוס חלב לשתות ביחד עם הפיתה

 



 937עמוד 

 

 סגיב כהן  -  מה לך
 מילים: סגיב כהן  לחן: סגיב כהן 

 

F#m  Bm   F#m 

 אך   ל  מ מה לך  

 F#m        Bm           

 מני  כי חרש התעלמת מ

D     C#m 

 לי  מה 

A        E             

 אבדה לי אהבה תמה

F#m       Bm   

 אוהב אותך יותר

B         C#m 

 את רק משתנה ו

 

F#m Bm   F#m 

 אך   ל מ  מה לך 

F#m       Bm       

 כי עננים כיסו עיניים

A       E                     D  C#m 

 נחלתיהציפו את          ם      י    מ 

B      C#m   F#m    Bm 

 רה תמתי פ  ה   ואת מנוחתי

 

G#m      C#m   E 

 תי  ואי יפ  ב בואי 

A     C#m  F#m 

 אהבתי   לי והשיבי 

G#m      C#m   E 

 שובי אל חיקי בואי 

C#m    F#m 

 אל תגידי ששכחת 

B     C#m        F#m 

 גידי שעבר לא רק אל ת 

 

F#m  Bm      F#m 

 ך          כ  כל מה לך

F#m       Bm         

 מני שתיקותייך חזקו מ

D    C#m 

 מה לי  

A         E           

 חזקה ממך תשוקתי

F#m     Bm     

 כמו רוח מליבך

B        C#m 

 רת בתוכי ע סו

 

G#m      C#m   E 

 תי  ואי יפ  ב בואי 

A     C#m  F#m 

 אהבתי   לי והשיבי 

G#m      C#m   E 

 שובי אל חיקי בואי 

C#m    F#m 

 אל תגידי ששכחת 

B     C#m        F#m 

 גידי שעבר לא רק אל ת 

 

 Bm  F#mסיום : 



 938עמוד 

 

 אריק ברמן  -מה עוד ביקשת  
 

 Am  F    Dm  Eפתיחה : 

            Am  F    Dm  E 

 

Am          F 

 מבין אשפת הרחובות

Dm           E 

 אחוריתמצאת איזו דלת 

Am          F 

 לחזור לי אל המחשבות

Dm           E 

 שהיית אחרי כמעט שנתיים

Am          F 

 בשבילי כמו מתה כבר

Dm           E 

 או לפחות נושמת מכשירים

Am          F 

 מוטב היה לולא חזרת

Dm           E 

 ובכלל שלא היינו מכירים

 

Am F      G     G                Am 

 מה עוד ביקשת שתקת כך שהרעשת

Am F      G     G# 

 מה עוד ביקשת

 

Am     F 

 בוקר מלוכלך וקר

Dm           E 

 היה זה כשיהודה התקשר

Am           F 

 ביקש ממני תמספר

Dm        E 

 טלפון שלך ואז סיפר

Am      F 

 שחשב לפגוש אותך

Dm           E 

 כך אם יש איזה משהו שאני

Am          F 

 רוצה אולי לשלוח לך

Dm           E 

 הטיסה יוצאת בערב יום שני

 

Am F      G     G            Am 

 מה עוד ביקשת רצחת וגם ירשת

Am F      G     G# 

 מה עוד ביקשת

 

Am          F 

 לא עובר שבוע ו

Dm           E 

 הנה את שולחת מכתבים

 

 Am  F  Dm  Eמעבר : 

 

Am          F 

 סיפורים על איך נגררת

Dm           E 

 מטבעון עד צכיה החורפית

Am               F 

 עם בחור אחד שרק הכרת

Dm           E 

 שעשה לך בדיוק מה שעשית לי

Am       F 

 כמה חודשים לפני

Dm              E 

 עד שמצאת אותו עם מישהי בדירה

Am          F 

 ריעכשיו הכל ברור ה

Dm           E 

 איך את רצה לאבאלה בחזרה

 

Am F      G     G           Am 

 שתקמה עוד ביקשת טרקת ואז נ

Am F      G     G# 

 מה עוד ביקשת

 

 Am  F    G  Gמעבר : 

            Am F  G  G# 

 

Am          F 

 פתאום את ממלמלת ש

Dm           E 

 אני הכי טוב שהיה לך במיטה

Am      F 

 לא שזה כזה קשה

Dm                E 

 כל השאר בטח עשו אותך בעמידה

Am       F 

 באיזה מועדון בפראג

Dm             E 

 כששמלתך מופשלת לעקבם

Am       F 

 אספת עצמך למחרת

Dm           E 

 החלטת כבר שאת חוזרת בתשובה

 

Am F      G     G            Am 

 פיתית ואז הכשתמה עוד ביקשת 

Am F      G     G# 

 מה עוד ביקשת

 

Am        F 

 בשבילי את אבודה

Dm           E 

 ובינינו נדמה שגם בשבילך

Am         F 

 שנתיים קודם מי ידע

Dm           E 

 שיהיה בסוף אני זה שילך

Am          F 

 הצל שלך רודף אותי

Dm           E 

 חג מעלי כלהקת זבובים

Am          F 

 הניחי לי לשמוח אהובתי

Dm      E 

 בהמשך חיי העצובים

 

Am F      G     G  Am 

 מה עוד ביקשת

Am F      G     G# 

 מה עוד ביקשת

 

 Am  F  G    Gסיום :  

          Am F   G  G# 



 939עמוד 

 

 יהודית רביץ ויוני רכטר  -  מה עושות האילות
 לחן: יוני רכטר   מילים: לאה גולדברג

 

Eb  E  Eb  Bb 

 

Eb      C7/E Fm    Bb      Eb 

 ? האיילות בלילות      מה עושות     

      C7/E G#m       C#      F# 

 . את עיניהן הגדולות        הן עוצמות

       F#m  A/B          B7    E 

 , את רגליהן הקלות         הן שולבות

C7/E Fm     Bb      Eb      E 

 . האיילות בלילות       ישנות

 

Eb     C7/E Fm       Bb   Eb 

 ? על חלומן המתוק      מי שומר      

C7/E G#m  C#    F# 

 . הלבן מרחוק          הירח 

      F#m  A/B          B7         E 

  אל תוך הגן בבת צחוק         הוא מביט

  C7/E Fm       Bb          Eb 

 ! לכוס ותן: נום ושתוק         ואומר

 

G#     F#   F  F7 

 ?מה חולמות האיילות 

 Bbm         Eb         Bbm     C# 

  ן חולמות כי הפילות הגדולותה בלילות

    F#      Bbm/F    Eb 

 , שיחקו איתן בג'ולים וגולות

  F                   F7 

 . ובכל, בכל זכו האילות

 

Bb  G7/B  Cm7  F7 

Bb  G7/B  Ebm7  G# 

C#  C#m7  E/F#  F#7 

B  G7/B  Cm7  F7 

Bb - Eb7 

 

G#     F#   F  F7 

 ?מה חולמות האיילות 

 Bbm         Eb         Bbm     C# 

  ן חולמות כי הפילות הגדולותה בלילות

    F#      Bbm/F    Eb 

 , שיחקו איתן בג'ולים וגולות

  F                   F7 

 . בכל זכו האילותובכל, 

 

 

 

Eb    C7/E Fm           Bb        Eb 

 ? אותן עם שחר משנתן       מי מעיר      

  C7/E  G#m     C#          F# 

 , ולא הקוף, ולא התן        לא הפיל,

     F#m  A/B       B7        E 

 , לא שכוי ולא שפן       לא ארנבת,

 

  G#m7   C#       F#m 

  השחר חברתן   איילתכי 

   B7          E         G/A 

 .מעירה אותן בבוקר משנתן

G#m7   C#       F#m 

  השחר חברתן   איילת  

   B7          E         G/A 

 מעירה אותן בבוקר משנתן

G#m7   C#       F#m 

  השחר חברתן   איילת  

   B7          E         G/A 

 משנתןמעירה אותן בבוקר 

G#m7   C#       F#m 

  השחר חברתן   איילת  

   B7 

 ...מעירה אותן

 

E  Eb 

 

  



 940עמוד 

 

 שוטי הנבואה  -מה קרה לך  
 מילים: גלעד ויטל ורואי לוי   לחן: שוטי הנבואה

 

                A 

 אז מה קרה לך

D                      A 

 אני בן אדם בסך הכל

D                    

 מנסה לחיות סבבה תמיד

          A            D 

 כמה כמה תני לי למה

                      A                            D 

 שמה כי אני צריך ת'ריגושים שאת עושה לי

                      A     D 

 אני ככה שקוע במין חלום

                          A        D 

 לי קצת אהבהשיא הרגש תביאי 

A            D                  A 

 החיים כי אני רק אדם באמצע

 

D               

 בדרך לשמיים

                           A            D 

 ואת האישה שמשתוללת אצלי בדם

                           A            D 

 עיצרי בשבילי ת'עולם שיווה לינגה

              A     D 

 כי אני בפיצוץ עצמי

                  A                  D 

 אש יוקדת אוחזת בי מפעם לפעם

                   A             D 

 שבי פה ותקבלי פינוק מושלם

              A         D 

 גם אני חם כן טוב לך

A      D                 A 

 מנשיקות שפתייך הרכות

D          A 

 אני משתגע

D          A 

 אני מתנועע

D          A 

 שותה ובולע

 

A           D           A             D             A      D 

 אני נוגע בגן עדן מאמי את רכה שלי מתוקה שלי

A           D           A             D             A      D 

 אני נוגע בגן עדן ה שלימאמי את רכה שלי מתוק

 

                A 

 שמן מטפטף עלי

D                      A 

 מריח ריחות שעושים לי עוד אני

D                    

 אני טמון בך חמה ומשגעת

          A            D 

 ונוגהת אש על כל גופך שורפת

                   A             D 

 לחשוב יכוללא  כמה שזה טוב

                A     D 

 אני שט לי הלוך ושוב

              A     D 

 שלך מכושף בכיוון

 

A           D           A             D             A      D 

 אני נוגע בגן עדן מאמי את רכה שלי מתוקה שלי

A           D           A             D             A      D 

 אני נוגע בגן עדן מאמי את רכה שלי מתוקה שלי

 

   



 941עמוד 

 

 שרון הולצמן  -  מה שאני רוצה
 מילים ולחן: שרון הולצמן

 

 A   D   A   Dפתיחה : 

 

A                                   D 

 מה שאני רוצה זה להפסיק לצרוח

      A                          D 

 קפה בכל פעם שאני נכנס לבית

A                                  D 

 מה שאני רוצה זה להפסיק לשמוע

           A                    D 

 את השריקות שעולות מהחזה

 

           A                 D 

 זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                 D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                 D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                  D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

              A 

 מה שאני רוצה

 

 A  D  A  Dמעבר : 

 

A                                D 

 מה שאני רוצה זה לקום בבוקר

    A                  D 

 ולחשוב על משהו יפה

A                                  D 

 מה שאני רוצה זה חיים נורמלים

       A                         D 

 כמו כולם או מה שזה לא יהיה

 

           A                 D 

 זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                 D 

 שאני רוצהלא זה לא הרבה מה 

                A                 D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                  D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

              A 

 מה שאני רוצה

 

 A  D  A  Dמעבר : 

 

                A                 D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                 D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                 D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                  D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                 D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

                A                  D 

 לא זה לא הרבה מה שאני רוצה

              A 

 מה שאני רוצה

 

 מה שאני רוצה זה חיים נורמלים !



 942עמוד 

 

 גלי עטרי  -מה שאת אוהבת  
 

B          D#m      G#m7 

 קחי מה שתרצי מי יסרב לך

Em7             A    Em7                A  Bb6 

 העולם כולו מי יוכל לומר לך לא קחי את

B           D#m         G#m7 

 אם רק תחייכי מי לא יתאהב בך

Em7             A    Em7                A 

 מי שאת רוצה יבוא אל תלכי אם מי שלא

 

G   A  F#m    Bm    G    A 

 תעשי רק מה שאת אוהבת 

F#m     Bm  C+7   Gm6      F# 

 חושבת שיהיה לך טוברק מה שאת 

 

B          D#m      G#m7 

 יש לך זמן לגדול כמה יפה את

Em7                   A Em7              A  Bb6 

 קחי את העולם כמו פרי קחי כל מה שאפשרי

B          D#m      G#m7 

 אין אחת כמוך את כבר יודעת

Em7                   A Em7              A 

 לי תמיד לבחור כל מה שתרצי לזכורשתוכ

 

G   A  F#m    Bm    G    A 

 תעשי רק מה שאת אוהבת

F#m     Bm  C+7   Gm6      F# 

 רק מה שאת חושבת שיהיה לך טוב

 

B          D#m      G#m7 

 יום אחד יבוא מי שחיכית לו

Em7            A  Em7              A 

 מי שלא מי שאת רוצה יבוא אל תלכי עם

  



 943עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -מה שהיה היה  
 מילים ולחן: שלום חנוך

 

 #G    C    F  D/Fפתיחה : 

            G    C   F 

          Gm   Bb   Dm  Am   Gm 

 

               Dm    Gm 

 מה שהיה היה

               Dm    Gm 

 מה שהיה היה

              Bb            C         Dm 

 לבד איתך לבד בקיץ  קיץ יפה אחד

 

D                    F#m 

 שוב מתקרב הסתיו   

                       Am6 

 שוב מרגישים עכשיו

                B7 

 מין הולם ברקות

Em                Eb+ 

 שוב משתבש הכל  

                  G/D 

 כבר לא כמו אתמול

      A7/C#     Dm 

 אל תתאמצי לבכות

 

                

               Dm    Gm 

 מה שהיה היה

               Dm    Gm 

 מה שהיה היה

              Bb            C         Dm 

 לבד איתך לבד בקיץ  קיץ יפה אחד

 

D                    F#m 

 שוב לחבק חזק      

                       Am6 

 ושוב אותו מחנק

                B7 

 ושוב אותן שתיקות

Em            Eb+ 

 עד שיאיר היום   

            G/D     A7/C#     Dm 

 אל תתאמצי לבכות  עד שימוג חלום

 

               Dm    Gm 

 מה שהיה היה

               Dm    Gm 

 מה שהיה היה

              Bb            C         Dm 

 לבד איתך לבד בקיץ  קיץ יפה אחד

 

D7            G 

 אם אל אביב    

C               F 

 שם מעבר להרים

D7/F#    G 

 אם אל אביב

      C          F 

 נודדות הציפורים

Gm     Bb      Dm 

 לי האגדות מנשבות שם

      Am     Gm 

 עם הרוח החיה

 

               Dm    Gm 

 שהיה היהמה 

               Dm    Gm 

 מה שהיה היה

               Dm    Gm 

 מה שהיה היה

               Dm    Gm 

 מה שהיה היה



 944עמוד 

 

 תמוז  -  מה שיותר עמוק יותר כחול
 מילים ולחן  : שלום חנוך

 

A        G#m/C#   C#7 

 היא באה שמש

Dadd9                     A 

 שכבר מאוחרוזה סימן       

A        G#m/C#   C#7 

 היא באה שמש

Dadd9                       A 

 כבר לא אתמול ועוד לא מחר

A        G#m/C#   C#7 

 היא באה שמש

Dadd9                 A 

 עם הקפה אלי למיטה       

A        G#m/C#   C#7 

 היא באה שמש

Dadd9                   A 

 לאכול אותה אני יכול     

 

          G        A6 

 וכשאפתח את הדלת

       G        A6   A/Ab 

 לוואסתכל על הכ

A/G               D6/F# 

 ל נראה כמו שמייםוהכ

D                            A 

 מה שיותר עמוק יותר כחול

D              E             A 

 מה שיותר עמוק יותר כחול

 

A        G#m/C#   C#7 

 היא באה שמש

Dadd9                         A 

 הייתי ערכל הלילה כל הלילה  

A        G#m/C#   C#7      Dadd9 

 היא                באה שמשהיא באה 

                          A 

 והיא כל מה שהיה חסר

 

          G        A6 

 וכשאפתח את הדלת

       G        A6   A/Ab 

 לוואסתכל על הכ

A/G                            D6/F# 

 עינייםל נראה כמו והכ

D                            A 

 מה שיותר עמוק יותר כחול

D              E             A 

 מה שיותר עמוק יותר כחול

D              E             A 

 מה שיותר עמוק יותר כחול

D              E             A 

 מה שיותר עמוק יותר כחול

 



 945עמוד 

 

 איפה הילד  -מה שעובר עלי  
 

G          Em                 A 

 אם גנבתי לך את החשק לצחוק או לבכות

C   G      Em      A     C 

 אני באמת מצטער

G         Em                A 

 את אדם יפה זה לא מגיע לך

C           G           Em      A    C 

 יש בך חוכמה שמספיקה לשנינו

G         Em 

 את ראית הכל כל כך נכון

A   C     G         Em   A   C 

 הקירות רעדו כשדיברת

 

G          Em      A 

 ת קמה בבוקר בלעדיא

            C       G 

 שוטפת פנים רעננה

          Em               A 

 הרבה דברים עוברים בראש

                 C          G 

 את זה את שומרת לעצמך

          Em                  A 

 מעיפה מבט אל המראה

             C          G 

 שמה על עצמך שמלה

G         Em       A 

 ראי ראי שעל הקיר מי הכי יפה

 

      Em           Eb 

 אל תשאלי מה שעובר עלי

  Em           Eb 

 תשאלי מה שעובר עלי

 

G          Em         A 

 לפעמים נפגשים ברחוב או אצלך

            C       G 

 מדברים שותים כוס תה

          Em               A 

 תשימי לב ליחסי המין

                 C          G 

 קרבההופכים טובים כשאין 

          Em                  A 

 אם להתרחק לתפסו מהצד

             C          G 

 לחיות חיים יותר פשוטים

G         Em       A 

 אני רואה אותך תסתכלי עלי תסתכלי עלי

 

      Em           Eb 

 אל תשאלי מה שעובר עלי

  Em           Eb 

 תשאלי מה שעובר עלי

 

      Em 

 אני לבד עכשיו ושיכור במיטה

      Eb 

 לא משקה את העציצים בועט בחתולה

      Em 

 תשאלי אותי לפחות תתקשרי

      Eb 

 מה שעובר עלי

      Em 

 מה שעובר עלי

 

     



 946עמוד 

 

 יזהר אשדות  -מה תאמרי  
 

     Am                       Em 

 מה תאמרי אם אפגוש בך היום

               F 

 כך לפתע פתאום

Dm 

 ואומר לך שלום

       Am                    Em 

 מה תאמרי אם אלחש על אוזנך

                F 

 ואשק על לחייך

       G      Am 

 מה יאמר אז לבך

 

     Am                       Em 

 מה תאמרי אם פתאום אחייך

               F 

 ואקח את ידך

Dm 

 ולסרט נלך

       Am                    Em 

 מה תאמרי אם אלחש על אוזנך

                F 

 ואשק על לחייך

       G      Am 

 מה יאמר אז לבך

 

          C          Em 

 מה תאמרי מה תגידי

       F            G 

 אל תתני לי לחכות

        C           Dm 

 מה תעשי איך תגיבי

G                          E 

 תני לי את עצמך לראות

 

     Am                       Em 

 מה תאמרי אם אפגוש בך היום

               F 

 כך לפתע פתאום

Dm 

 ואומר לך שלום

       Am                    Em 

 מה תאמרי אם אלחש על אוזנך

                F 

 ואשק על לחייך

       G      Am 

 מה יאמר אז לבך

 

          C          Em 

 מה תאמרי מה תגידי

       F            G 

 אל תתני לי לחכות

        C           Dm 

 מה תעשי איך תגיבי

G                          E 

 תני לי את עצמך לראות

 

      
 

 



 947עמוד 

 

 גלי עטרי וסגיב כהן  -מהמרחקים  
 ולחן  : סגיב כהןמילים 

 

 #F#  C#m  E  Fפתיחה : 

            F#  C#m  E  F# 

 

  F#                C#m 

 והים לא נרגע רק גאה וגאה

        E                 F# 

 את אוספת לאט את גופך

  F#                C#m 

 אנשים שפגשת שהיו בשבילך

        E                 F# 

 נשארת מול צילךובן רגע 

 

F#    C#m    E    F# 

 

  F#                  C#m 

 את הקסם שבך את היופי שלך

        E                 F# 

 לא תוכלי לחלוק עם כולם

  F#                  C#m 

 הסתכלי מסביבך תאהבי את עצמך

     E                  F# 

 ושמרי את נפשך לעולם

 

       D#m        A#m 

 שאת בורחת מהמרחקים

           B      F# 

 לא ידעו דרך חזרה

          C#m     G#m 

 שם את הולכת לאיבוד

       C# 

 במנהרה בלי מטרה

       D#m        A#m 

 והשחקים הם הגבולות

          B      F# 

 אל תיעלמי במצולות

          C#m        G#m      C# 

 תשובה טובה לכל השאלותכי אין 

 

 #F#  C#m  E  Fמעבר : 

 

 

  F#               C#m 

 הוציאי עכשיו מגירות מליבך

     E                  F# 

 ורוקני רגשות משומשים

  F#                C#m 

 את כוחך אולי תמצאי את אושרך

      E                  F# 

 שקברת עם הזמן בשנים

 

       D#m        A#m 

 שאת בורחת מהמרחקים

           B      F# 

 לא ידעו דרך חזרה

          C#m     G#m 

 שם את הולכת לאיבוד

       C# 

 במנהרה בלי מטרה

       D#m        A#m 

 והשחקים הם הגבולות

          B      F# 

 אל תיעלמי במצולות

          C#m        G#m      C# 

 תשובה טובה לכל השאלותכי אין 

 

 #F#  C#m  E  Fמעבר : 

 

F#  C#m  E  F# 

 שאלות

 

 מהמרחקים...

 

  F#               C#m 

 את כוחך את אושרך קחי עכשיו

     E                  F# 

 ורוקני רגשות משומשים

     F#                C#m 

 תאהבי את עצמך הסתכלי מסביבך

     E                 F# 

 ושמרי את נפשך

 

 



 948עמוד 

 

 עומר אדםוליאור נרקיס   -מהפיכה של שמחה  
 

 Gm Eb Bb F x2פתיחה:

 

       Eb                Gm 

 שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי

          F                     Bb 

 אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני

Bb         Eb            Gm 

 היי, נשים את הצרות מאחוריי

             F          Bb 

 אנ'לא הולך עד שכולכם מג'נונים

 

          Eb           Gm 

 היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי

          F                     Bb 

 אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני

          Eb                Gm 

 בב כולם בהייהיי, הראש כבר מסתו

             F           Bb 

 לא נעצור עד שכולכם מג'נונים

 

 להיט ,תרימו לי להיט

 תרימו לוולה, הקצב כאן עולה

 

 F     Bb       Eb        Gm 

 מהפיכה   של שמחה  כי כולנו משפחה

  F       Bb       Eb      Gm 

 ונרקוד  בטירוף  כי הגיע זמן לעוף

 F        Bb      Eb       Gm 

 מעכשיו רק שמחה  משקיעה ועד זריחה

  F        Bb        Eb      Gm 

 השתגענו, מודים  אם שותים כן רוקדים

 

                 Eb                    Gm 

 הוי הוי הוי הוי יוי   הוי הוי הוי הוי יוי

          F            Bb 

 הו הוו הווו   הו הוו הווו

                 Eb                    Gm 

 הוי הוי הוי הוי יוי   הוי הוי הוי הוי יוי

   F             Bb 

 הו הוו הווו הו הווו

 

            Gm                Eb 

 אלוהים, אלוהים  רק תשמור על הרוקדים

            Gm            Eb 

 תחבק  אוהבים  שתמיד נהיה שמחים

            Gm                Eb 

 אלוהים, אלוהים  רק תשמור על הרוקדים

            Gm            Eb 

 תחבק  אוהבים  שתמיד נהיה שמחים

 

 חייל, תרים לי ת'קהל הם לא רוקדים בכלל

 תרימו את היד

 

F     Bb       Eb        Gm 

 מהפיכה   של שמחה  כי כולנו משפחה

  F       Bb       Eb      Gm 

 ונרקוד  בטירוף  כי הגיע זמן לעוף

 F        Bb      Eb       Gm 

 מעכשיו רק שמחה  משקיעה ועד זריחה

  F        Bb        Eb      Gm 

 השתגענו, מודים  אם שותים כן רוקדים

                                   Gm 

 

 העם דורש קצב מזרחי  העם דורש קצב מזרחי

                                   Gm 

 העם דורש קצב מזרחי  העם דורש קצב מזרחי

Gm 

All the party people  let me see you move 

Gm 

All the party people  let me see you move 

 

 F     Bb       Eb        Gm 

 מהפיכה   של שמחה  כי כולנו משפחה

  F       Bb       Eb      Gm 

 ונרקוד  בטירוף  כי הגיע זמן לעוף

 F        Bb      Eb       Gm 

 מעכשיו רק שמחה  משקיעה ועד זריחה

  F        Bb        Eb      Gm 

 השתגענו, מודים  אם שותים כן רוקדים

 

             Eb                Gm 

 הו הו הו הו  הו   הו הו הו הו  הו

          F            Bb 

 הו הוו הווו   הו הוו הווו

             Eb                Gm 

 הו הו הו הו  הו   הו הו הו הו  הו

          F            Bb 

 הו הוו הווו   הו הוו הווו



 949עמוד 

 

 אהוד בנאי  -מהרי נא  
 

Am         G    F              E 

 הילד בן שלושים יש לו חום גבוה

       Am      Em7         Am 

 הוא שוכב על הספה בבית הוריו

Am         G    F              E 

 הילד בן שלושים יש לו חום גבוה

      Am    Em     Am 

 הוא חוזר אל חדר נעוריו

 

F                         G           E 

 אמא באה ואומרת תשתה משהו חם

                             Am 

 לא עכשיו אמתעצבן ואומר להוא 

F                        G           E 

 מסתכל על ארון הספרים הישנים

    Em                Am 

 סיפורים שליוו את חייו

 

Am/C      G        F       E 

 מהרי נא והניחי על לבי תחבושת

F           E      Am 

 בטרם תשכיביני לישון

Am/C      G           F    E 

 וספרי לי על הילד שהייתי

E       F            E       Am 

 איך שמחתי על הגשם הראשון

 

Am         G    F              E 

 הילד בן שלושים יש לו חום גבוה

      Am    Em7      Am 

 הוא מובטל מעבודה ואהבה

Am              G    F              E 

 שלושים אבל עדיין לא יודעכן הוא בן 

      Am    Em         Am 

 מה יעשה כשיגמור את הצבא

 

F                         G           E 

 אמא באה ואומרת בוא קצת לסלון

                             Am 

 הוא מתעצבן ואומר לא לא עכשיו

F                        G           E 

 ף התקליטים הישניםמסתכל על מד

    Em                Am 

 השירים שליוו את חייו

 

Am/C      G        F       E 

 מהרי נא והניחי על לבי תחבושת

F           E      Am 

 בטרם תשכיביני לישון

Am/C      G           F    E 

 וספרי לי על הילד שהייתי

E       F            E       Am 

 שמחתי על הגשם הראשוןאיך 

 

Am               G      F        E 

 מנצנץ במרחק את עכשיו כמו כוכב

       Am   Em7       Am     Em7 

 כן עכשיו את איתי את חזרת אל ביתי

     Am   Em    Am 

 אני קורא בשמך לבתי

 

 הילד בן שלושים יש לו חום גבוה

       Am      Em7         Am 

 שוכב על הספה בבית הוריוהוא 

Am         G    F              E 

 כן הוא בן שלושים יש לו חום גבוה

      Am    Em     Am 

 הוא חוזר אל חדר נעוריו

 

F                         G           E 

 כשאמא באה ואומרת יש לך מכתב

                             Am 

 עיניוהניצוץ חוזר לפתע אל 

F                             G         E 

 הוא מריח באוויר את הגשם מתקרב

    Em            Am 

 ומביא את אהבת חייו

 

Am/C      G        F       E 

 מהרי נא והניחי על לבי תחבושת

F           E      Am 

 בטרם תשכיביני לישון

Am/C      G           F    E 

 על הילד שהייתי וספרי לי

E       F            E       Am 

 איך שמחתי על הגשם הראשון

 

      
 

 



 950עמוד 

 

 ירמי קפלן  -מודדת  
 

 #Am  Cm  G  Am/Fפתיחה : 

 

Am  Cm                   G  Am/F# 

 את יוצאת באמצע אני נעלב

Am    Cm          G           Bm/F# 

 חזרהאז אני צועק את צועקת 

              F              Am        Cm 

 מכאן זה לא יגמר לא כל כך מהר כש

Am  Cm                   G  Am/F# 

 את שולפת מילים כמו סכינים

Am    Cm          G           Bm/F# 

 ונועצת אותן עמוק אצלי בבטן

              F                      Am                   Cm 

 אני מדמם גאווה לא מבדיל בין שנאה אהבה ופרנציפ

 

G                       Bm         C    D 

 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

G                      Bm         C    D 

 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

G                      Bm         C    Am 

 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

            Cm                                            G       Bm 

 תראי מה אני נותן רק אז תחליטי כמה תתני לי חזרה

Am            Cm                G  Bm 

 שנה נה נה נה נה נה נה נה נה

Am            Cm 

 ה נהשנה נה נה נה נה נה נה נ

 

Am  Cm                   G  Am/F# 

 את חוזרת אלי בעיניים בוכות

Am    Cm        G            Bm/F# 

 מה את זוממת לסחוט           

              F                 Am             Cm 

 קחי מה שתרצי אני בז למשחק ונכנע לדמעות

 

G                       Bm         C    D 

 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

G                      Bm         C    D 

 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

G                      Bm         C    Am 

 כשאת מודדת דדת דדת כמה אני נותן

            Cm                                            G       Bm 

 ראי מה אני נותן רק אז תחליטי כמה תתני לי חזרהת

Am            Cm                G  Bm 

 שנה נה נה נה נה נה נה נה נה

Am            Cm 

 שנה נה נה נה נה נה נה נה נה

 

      
 

   



 951עמוד 

 

 מאיר אריאל  -מודה אני  
 

C 

 מודה אני

G 

 לפנייך ולך

Em                F 

 החסד והאמתעל כל 

Dm                 Am 

 והטובה והרעה והטובה

C                      G 

 שעשית עמדי ועם ביתי

G                C 

 ועם קרובי וידידיי

Em                   F 

 ועם בני עמי ועם ארצי

G    Dm               Am 

 ועם כל העולם והאדם

C              

 אשר בראת

 

C 

 חרש חרשבלאט 

Am 

 אט אט טופפות

Em                       F 

 עתידות עתידות לקראתנו

C       G   Dm   Em  Dm 

 ואת מחייכת אליי מתוך השינה

Am                 C 

 יהיה לנו טוב טוב מטוב טוב מאוד

Dm                    F          

 זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר

Dm   Em          G 

 צוחקת אליי מתוךאת 

C     G 

 מתוך השינה

 

     

 



 952עמוד 

 

 עמיר בניון  -מודה אני לפניך  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

Abm  E  Abm  E 

 

Abm        E    Abm    E 

 מלך חי וקיים מודה אני לפניך

   C#m                    BbØ    Eb7 

 קשה מאוד לחיות בעולמך הטובש על

Abm                  Eb          Abm 

 הנפש שבראת בי חולה ואין לה סוף

 

Abm        E    Abm    E 

 מלך חי וקיים מודה אני לפניך

   C#m                 BbØ      Eb7 

 על כל המקומות שאליהם איני שייך

Abm                        Eb       Abm 

 ךעל הכישוף שחי אצלי בראש ולא דע

E           C#m   Eb       Abm 

 מלך חי וקיים    מודה אני לפניך

 

Abm        E    Abm    E 

 מלך חי וקיים מודה אני לפניך

   C#m                    BbØ    Eb7 

 על עצב שנטעת בי כבר מחיים קודמים

Abm                      Eb    Abm 

 על כל מה שבראת קל להם ולא לי

E           C#m   Eb         E 

 מלך חי וקיים    מודה אני לפניך

 

Abm  Bb  Eb(4-3)  Abm 

 מממ

 

Abm  E  Abm  E 

C#m  BbØ  Eb7  Abm  Eb  Abm 

 

Abm                E       Abm    E 

 לא להבין דבר זכות אשר ניתנה ליעל 

   C#m                    BbØ       Eb7 

 ומה אכזר ומה בכלל נשארמה מת אצלי 

Abm                       Eb      Abm 

 להאשים רק את עצמי היום וגם מחר

E           C#m   Eb       Abm 

 מלך חי וקיים    מודה אני לפניך

E           C#m 

 מודה אני לפניך

Eb       Abm     E    C#m    Eb   Abm 

 מלך חי וקיים

E           C#m   Eb       Abm 

 מלך חי וקיים    מודה אני לפניך

 

 מודה אני לפניך מלך חי וקיים

 שהחזרת בי נשמתי, רבה אמונתך

  



 953עמוד 

 

 דין דין אביב  -  מוכרת לי מפעם
 מילים : חמוטל בן זאב   לחן : עידן רייכל

 

               Bm 

 רגע לפני שקיעה

      G/B 

 אני מחבק אותך

                          D 

 וכדור של אש כמו ליבי

     Emadd9 

 צולל ונופל איתך

               Bm 

 אחר כך בא החושך

      G/B 

 הקסם נעלם

               D+7 

 רק עומק מבטייך

            Em      A 

 וצער העולם

 

                    D 

 את מוכרת לי מפעם

                  Em 

 אולי מגלגול אחר

                         Bm 

 חלום שהשאיר בי טעם

   Bm/A  G+7 

 של זיכרון בוער

    A          D        D+7  Em 

 חה   בטרם זרי ולפני שאני נוגע

            Bm Bm/A   G+7 

 אני כולי שלך   תבואי ותגידי

      A         D 

 אני כל כולי שלך

                  Em 

 אולי מגלגול אחר

                         Bm 

 חלום שהשאיר בי טעם

   Bm/A  G+7 

 של זיכרון בוער

    A      Dadd9         Em 

 בטרם זריחה ולפני שאני נוגע

            Bm Bm/A   G+7  F# 

 אני כולי שלך   תבואי ותגידי

 

                Bm 

 בדמיונייש אחת 

           G/B 

 טובה ומתוקה

                 D 

 ואני מכוון אליה

           Emadd9 

 מתוך ענן שתיקה

                Bm 

 אולי משם הגעת לי

           G/B 

 ואם את אמיתית

                 D 

 קחי אותי אלייך

                Em      A 

 זו השגחה פרטית

 

                    D 

 את מוכרת לי מפעם

                  Em 

 אולי מגלגול אחר

                         Bm 

 חלום שהשאיר בי טעם

   Bm/A  G+7 

 של זיכרון בוער

    A          D              Em 

 בטרם זריחה ולפני שאני נוגע

            Bm Bm/A   G+7 

 כולי שלךאני    תבואי ותגידי

      A         D 

 אני כל כולי שלך

                  Em 

 אולי מגלגול אחר

                         Bm 

 חלום שהשאיר בי טעם

   Bm/A  G+7 

 של זיכרון בוער

    A      Dadd9         Em 

 בטרם זריחה ולפני שאני נוגע

            Bm Bm/A   G+7 

 כולי שלךאני    תבואי ותגידי

            Bm Bm/A   G+7 

 אני כולי שלך   תבואי ותגידי

 Bm 

 תבואי ותגידי

 



 954עמוד 

 

 ברי סחרוף  -מונסון  
 לחן: ברי סחרוף וחיים לרוז   מילים: מיכה שטרית

 

 C5  C5/G  C5פתיחה : 

Cm  Ab  Bb  Ab  G  G7 

 

Cm         Ab      Bb 

 נשרוף ת'זמן נשרוף נשרוף    

      Ab         G      G7/D 

 את כל מה שבינינו

Cm      Ab      Bb 

 תני לרגע שיחלוף      

 Ab           G      G7/D 

 העבר עוד לפנינו

 

Eb              Ab         Ab7/F# 

 כמו שבאתי הלכתי

G7           Cm    Cm/Bb 

 זה הכל חלומות

G          Ab    Ab7/F#   Cm 

 לאהוב    שם    ואולי לא הייתי 

Eb              Ab 

 כנראה ששכחתי    

G7                Cm    Cm/Bb 

 אולי הלכתי רחוק     

G          Ab    Ab7/F#   Cm     Eb 

 מקרוב   אותך    לא יכול לאהוב

 

 Cm Ab  Bb  Bb/Ab  G  G7/D מעבר : 

 

Cm     Ab      Bb 

 הצמאון לאהבה       

  Ab         G      G7/D 

 ורעב שמתמשך

Cm         Ab        Bb 

 ויש שושן ויש בו קוץ       

   Ab         G      G7/D 

 ושריטה קטנה בלב

 

Eb                Ab 

 כמו שבאת לי הלכת לי

G7           Cm    Cm/Bb 

 זה הכל חלומות

G          Ab    Ab7/F#   Cm 

 לאהוב    שם    ואולי לא היית 

Eb              Ab 

 כנראה שנשכחתי  

G       G7       Cm    Cm/Bb 

 את הולכת רחוק     

G              Ab    Ab7/F#   Cm     Eb 

 בחלומות            כנראה שזה ככה

 

 C5  C5/G  C5מעבר : 



 955עמוד 

 

 גן חיות  -מוסיקה בפנים  
 

 D  Am  D  Amפתיחה : 

            D   Am  D  Am 

 

Am   D        Am     D 

 היא קוראת לי אליה

Am      D        Am     D 

 אף פעם לא מסרב 

Am   G        D      F 

 היא מחבקת אותי ברחוב

               E                  Am D 

 היא איתי כשנשבר לי הלב  

 

Am   D     Am     D 

 היא יפה לי בחושך

Am   D    Am     D 

 היא זוהרת באור 

Am G   D      F 

 האחת שיודעת לתת

         E            Am D Am 

 האחת שתמיד תחזור

 

F         C               E                 Am 

 אני מתחבא אצלה מתגלה אצלה מתעלה אצלה

F         C               E 

 אני מתפרק אצלה ומתחיל מהתחלה

Am       F         Am         F 

 עם שיר אחד שמח ושניים עצובים

Am            F 

 עם שיר אל תוך הבוקר

    C           G 

 המוזיקה בפנים

 

Am   D        Am     D 

 היא יודעת לגעת

Am    D     Am     D 

 גם כשהיא לא כאן

Am   G   D      F 

 היא יודעת איך לקחת

               E                  Am D 

 היא מחוץ ומעבר לזמן  

 

Am   D        Am     D 

 היא עושה אותי ילד

Am    D        Am     D 

 היא מנשקת פצעים 

Am   G   D         F 

 היא הגל בים של חשמל

           E             Am D 

 מרימה אותי אל הגבהים

 

F         C               E                 Am 

 אני מתחבא אצלה מתגלה אצלה מתעלה אצלה

F         C               E 

 אני מתפרק אצלה ומתחיל מהתחלה

 

Am       F         Am         F 

 עם שיר אחד שמח ושניים עצובים

Am            F 

 עם שיר אל תוך הבוקר

    C           G 

 המוזיקה בפנים

 

Am       F         Am         F 

 עם שיר אחד שמח ושניים עצובים

Am            F 

 עוד שיר אל סוף הלילה

    C           G         Am  D 

 המוזיקה המוזיקה בפנים

 

Am       F         Am         F 

 עם שיר אחד שמח ושניים עצובים

Am            F 

 עם שיר אל תוך הבוקר

    C           G 

 המוזיקה בפנים

 

Am       F         Am         F 

 עם שיר אחד שמח ושניים עצובים

Am            F 

 עוד שיר אל סוף הלילה

    C           G 

 המוזיקה

 

 D  Am  D  Amסיום : 

         D   Am  D  Am 

 

 



 956עמוד 

 

 אבטיפוס  -  מועקה
 

F           A  Bb  G     F           A  Bb  G 

 במורד הגרון מתחלקת מועקה

F                     A       Bb 

 לא מספיק טוב היא צועקת

G                    A  Bb  G 

 טובה מספיק אני לא

 

F        A/C#            Bb/D   G      F 

 זה עם הרגש אומר 6העכבר מרחוב אילת 

           A    Bb     G 

 שהוא אוהב אותה

F            A           Bb   G     F    Bb/F  F 

 זאת היא צועקת אני לא מספיק טובה ובכל

   F  C  Bb  Dm       F     C  Bb  Dm 

 לתנועה וזה כואב זה מפריע

   F  C  Bb  Dm       F  Bb  F 

 לתנועה וזה כואב מפריע

 

F           A  Bb  G     F           A  Bb  G 

 רון מתחלקת מועקהבמורד הג

F              A       Bb 

 היא כואבת מטופשת

G                A  Bb  G 

 הסביבה מרגיזה את 

F        A/C#            Bb/D   G      F 

 זה עם הרגש זוכר 6העכבר מרחוב אילת 

           A    Bb     G 

 שפעם היא היתה יפה

F            A           Bb   G     F    Bb/F  F 

 זאת היא צועקת אני לא מספיק טובה ובכל

   F  C  Bb  Dm       F     C  Bb  Dm 

 

 לתנועה וזה כואב זה מפריע

   F  C  Bb  Dm       F  Bb  F 

 לתנועה וזה כואב מפריע

 

     

 
 

 



 957עמוד 

 

 גלעד שגב  -  מותק שלי
 מילים ולחן: גלעד שגב

 

Bb 

 מותק שלי

Gm         Eb 

 מבקשת להיות לידי

Eb             F 

 אז שלא תדאגי

F  Gm              Dm 

 אם את שומעת אותי

Bb 

 מותק שלי

Gm          Eb 

 מציירת פרחים בראשי

Eb           F 

 מחייכת איתי

Gm  G4  Gm              Dm 

 אם את שומעת אותי

 

Eb     Gm                D 

 לעולםאין לך סיבה לפחד 

F                   Bb 

 אין מפלצות אין שדים זה רק סתם

Gm                     Eb 

 רק הדקירות של חרבות זכרון

F                              Bb 

 שוב מכות אל הלב לא רוצות לעזוב

Ebm                    Eb 

 ובכל העולם לא מוצאים בן אדם

F                Gm   

 ח ת'כאב וייתן לך לישוןשייק

 

Bb 

 מותק שלי

Gm       Eb 

 נוגעת עמוק בתוכי

Eb          F 

 משגעת שלי

F  Gm                  Dm 

 אם את שומעת אותי

Bb 

 מותק שלי

Gm          Eb 

 סופרת כבשים

Eb           F 

 לא נרדמת

Gm  G4  Gm           Dm 

 גם לא בשבילי

 

Eb     Gm                D 

 אין לך סיבה לפחד לעולם

F                   Bb 

 אין מפלצות אין שדים זה רק סתם

Gm                     Eb 

 רק הדקירות של חרבות זכרון

F                              Bb 

 שוב מכות אל הלב לא רוצות לעזוב

Ebm                    Eb 

 ובכל העולם לא מוצאים בן אדם

F                Gm 

 שייקח ת'כאב וייתן לך לישון



 958עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -מזוודות  
 לחן: יהודה פוליקר   מילים: יהודה פוליקר ויעקב גלעד

 

 D  D2  Dפתיחה : 

            G  G6  G 

            A  A2  A  D 

 

D                            D2                 D 

 ה או נצח מי סופרמזוודות מחוץ לדלת שניי

G                        G6     G 

 תמיד קוראת לי הדלת תיסגר

A                    A2  A              D       Dadd9 

 לבית שכל כך אהבתי פעם לא חוזר

D                            D2                 D        

 אני לא מרגיש שייך לגיבור המצוחצח

G                        G6     G 

 לא לצחוק המחונך לאגו המסוכסך

A                            A2  A                            D 

 אז מה אני אעשה עם זה במקום לחשוב על זה אני שותק

 

G             A                Bm           G 

 םלא אהבה תפיל אותי לא יגידו לי אף פע

D                  A                  D 

 מותר לך לראות אבל אסור לגעת

G                A               Bm         G 

 לא אהבה תציל אותי לא יגידו לי אף פעם

D      A     D 

 כן לא כן לא

 

D                                      D2       D     

 כי אוהב ואשוב אני מכאבי הלב אני עוזב את מי שאני ה

G                        G6     G 

 זה הגוף שלי שמרגיש רעב

A                    A2  A              D       Dadd9 

 את התיק הזה עכשיו אני סוחב

D                             D2       D 

 אני שותה כדי לברוח לברוח כדי לשכוח

G                                  G6     G 

 מסתובב במקום לישון כמו מחוג ללא שעון

A                    A2  A              D       Dadd9 

 זה לא הלילה הראשון ובטח לא האחרון

 

G             A                Bm           G 

 לא אהבה תפיל אותי לא יגידו לי אף פעם

D                  A                  D 

 מותר לך לראות אבל אסור לגעת

G                A               Bm         G 

 לא אהבה תציל אותי לא יגידו לי אף פעם

D      A     D 

 כן לא כן לא

 

G          A    G/B            A 

 כל אחד לעצמו      כמו שני זרים

G          A    G/D            G 

 כל אחד בשלו       היינו עיוורים

G                 D            

 כמה פעמים העמדנו פניי מתים

     Em     D 

 ונשארנו בחיים

D     A       D 

 לא לא כן כן

 

G             A                Bm           G 

 לא אהבה תפיל אותי לא יגידו לי אף פעם

D                  A                  D 

 מותר לך לראות אבל אסור לגעת 

G                A               Bm         G 

 לא אהבה תציל אותי לא יגידו לי אף פעם

D      A     D 

 כן לא כן לא

 

 D  D2  Dסיום : 

         G  G6  G 

         Dadd9 



 959עמוד 

 

 אפרים ואסתר שמיר  -  מחבואים
 מילים ולחן : נעמי שמר

 

 A  A/G  D  Bmפתיחה : 

            A  A/G  Bm  E 

 

A         A/G       D            E 

 ין נטוש בכפריבתוך בנ חפשי אותי

 D        E       A6 

 ובדרכים הנסתרות

A6       A/G       D              E 

 בין השיחים על חוף נהר חפשי אותי

D         E       A6 

 ובנקיקים ובמערות

 

Bm    C#7    F#m 

 אולי אני בראש מגדל חפש אותי

   Bm   Bm/E        A6 

 על פי תהום      יושבת לי

Bm      C#7  F#m 

 מאחורי עמוד חשמל חפש אותי

D          E         A    A+11 

 חפש אותי בכל מקום

 

A         A/G        D              E 

 בתוך חורשה כחום היום אותי חפשי

D        E       A6 

 אולי אני אילן עבות

A6       A/G      D              E 

 ועל ליבי תוכלי לרשום חפשי אותי

D           E         A6 

 בותיאת שמנו בראשי ת

 

Bm     C#7    F#m 

 בבוסתנים העזובים חפש אותי

   Bm   Bm/E   A6 

 חית בר       אולי אני 

Bm       C#7    F#m 

 אבטיחים וענבים נזלול יחדיו

D        E             A 

 רואז נברח עד ראש הה

 

A       A/G    D             E 

 אני גרה בדפנה שש חפש אותי

D        E        A6 

 היום אני נראית נורא

A6     A/G    D        E 

 ותוכח לדעת ש חפש אותי

D          E       A6 

 בתוך ביתי אני גבירה

 

Bm      C#7    F#m 

 אני נראה תמים כזה חפשי אותי

   Bm   Bm/E        A6 

 כמו סתם חייל    אני נראה

Bm       C#7    F#m 

 תראי שבחזה הזה חפשי אותי

D          E         A 

 פועם ליבו של גנרל

 

A         A/G        D              E 

 במשחקי המחבואים       אותיחפש 

D         E       A6 

 נמאס לי לשחק לחוד

A6       A/G      D          E 

 ואחרי שתמצאי     חפשי אותי

D     E       A6  A7 

 נלך ביחד לאיבוד

D                                   E    A 

 נלך ביחד נלך ביחד נלך ביחד לאיבוד
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 טאטו  -  מחבואים
 

 Am  Am   Am   Amפתיחה:

 

Am                  C 

 גשם מטשטש את העקבות

      F                  D 

 אי אפשר לראות מה היה כאן קודם

Am                  C 

 כתפי כבדות אל הקיר צמודות

      F                  D 

 לא יתפסו אותי אני שומרת סוד

Am               C 

 בחדר השכןהמסיבה 

      F                  D 

 מצלמים אותך ולא יודעים מה קודם

Am               C 

 אם לנשק ידי גברות

      F                  D 

 או למחות מפניך סימנים של אודם

 

F                 G                    C 

 משחקים במחבואים מתחבאים מהחיים

                Am 

 אמא לא מחפשת אותנו

F                    G                        C 

 זרוק לי קוביית סוכר למשחק יש טעם מר

                Am 

 אמא לא מחפשת אותנו

F               G                A 

 בוא נצא מהפינה אמא לא מבינה

 

 Am  Am   Am   Amמעבר:

 

Am                  C 

 מתנצל על האיחורגשם 

      F                  D 

 הוא אומר שיש לו סיבה מוצדקת

Am                  C 

 המורה מתחיל את השיעור

      F                  D 

 ואתה איתי במיטה קבור

Am                  C 

 תמיד שמים אותנו בפינה

      F                  D 

 לרחםכי נולדנו שנינו מחוץ 

Am                  C 

 את שנינו יקטפו בסוף העונה

      F                  D 

 מה עם האחרים תספר לי איך הם

 

F                 G                    C 

 משחקים במחבואים מתחבאים מהחיים

                Am 

 אמא לא מחפשת אותנו

F                    G                        C 

 זרוק לי קוביית סוכר למשחק יש טעם מר

                Am 

 אמא לא מחפשת אותנו

F               G                A 

 בוא נצא מהפינה אמא לא מבינה

 

Am                  C 

 יום אחד נצא מהפינה

      F                  D 

 נסתכל זה על זו ולא נאמין

Am                  C 

 אתה זקן גם אני זקנה

      F                  D 

 ואמא עדיין לא מבינה

Am                  C 

 היא שוכבת שם ולא רואה

      F                  D 

 לא יודעת כלום ולא רוצה לדעת

Am                  C 

 גם היא תמצא לעצמה פינה

      F                  D 

 סוף סוף העונה -ומחר סוף 

 

F                 G                    C 

 משחקים במחבואים מתחבאים מהחיים

                Am 

 אמא לא מחפשת אותנו

F                    G                        C 

 זרוק לי קוביית סוכר למשחק יש טעם מר

                Am 

 אותנואמא לא מחפשת 

F               G                A 

 בוא נצא מהפינה אמא לא מבינה
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 ריטה  -  מחכה
 מילים: ריטה   לחן: עידן רייכל

 

(Am  F)x4 

 

                 Am                   F 

  בלי שנרגיש, משהו ישתנה, יום אחד זה יקרה

                    Dm                  C 

  משהו יגע בנו    גע בנו, רמשהו י

                    Bm7b5  E 

 ולא יהיה ממה לחשוש

     Am                                 F 

  כמו קו חרוט על כף יד ,וזה יבוא

                         G                       Em 

  היה שם תמידכאילו , בטוח בעצמו ,זה יבוא

              E 

  וחיכה שנבחין בו

 

      F               C      Dm                   Am 

  הידיים הקפוצות יתארכו, וזה יבוא, אתה תראה

Am/G   F             C          Dm 

  בקצב רגיל ,והלב השומר לא להיפגע יפעם

    Em                     F       G                 Am 

 להיות שלם עם עצמו, זה יבוא, כמו שהטבע רגיל

 

(Am  F)x4 

 

                 Am                   F 

  בלי שנרגיש, משהו ישתנה, יום אחד זה יקרה

                    Dm                  C 

  משהו יגע בנו    גע בנו, רמשהו י

                    Bm7b5  E 

 ולא יהיה ממה לחשוש

     Am                                 F 

  כמו קו חרוט על כף יד ,וזה יבוא

                         G                       Em 

  כאילו היה שם תמיד, בטוח בעצמו ,זה יבוא

              E 

  וחיכה שנבחין בו

 

      F               C      Dm                   Am 

  הידיים הקפוצות יתארכו, וזה יבוא, אתה תראה

Am/G   F             C          Dm 

  בקצב רגיל ,והלב השומר לא להיפגע יפעם

    Em                     F              C 

  אתה תראה, זה יבוא, כמו שהטבע רגיל

 

 

 

 

 Dm                    Am 

  הקפוצות יתארכוהידיים 

Am/G   F             C          Dm 

  בקצב רגיל ,גע יפעם והלב השומר לא להיפ

    Em                     F       G                  F 

 להיות שלם עם עצמו, זה יבוא, כמו שהטבע רגיל

 

F  Am  Bm7b5  Am  F  C  Dm  Em 

 

      F               C      Dm                   Am 

  הידיים הקפוצות יתארכו, וזה יבוא, אתה תראה

Am/G   F             C          Dm 

  בקצב רגיל ,והלב השומר לא להיפגע יפעם

    Em                     F              C 

 אתה תראה, זה יבוא, כמו שהטבע רגיל

Dm                    Am 

  יתארכוהידיים הקפוצות 

Am/G   F             C          Dm 

  בקצב רגיל ,והלב השומר לא להיפגע יפעם

    Em                     F       G                 Am 

 להיות שלם עם עצמו, זה יבוא, כמו שהטבע רגיל

 

(Am  F)x2 

 

     Am 

 וזה יבוא, אתה הרי יודע

               F 

 אותנוא הכל יטלטל ל

        Bm7b5 

  לא הכל יכה

 E                        Am 

  ... מחכהומה שייפתח לנו
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 ארצ'יקיכוורת , אלון אול  -מחפש דרך חזרה  
 

 | Dsus4 | Dsus4 | Dsus4 | Dsus4| פתיחה : 

 |Am | C Dsus4 | Am | C Dsus4 | 

 

Dsus4 C             Am 

 לא בטוח שזה הכרחי

Dsus4 C                   Am 

 ני-תמיד לאהוב אחד את הש

Dsus4 C                   Am 

 אולי הפתרון פשוט כל כך

G               F 

 אחד דרום, אחד מזרח

 

 | Am | C Dsus4| מעבר : 

 

Dsus4 C                   Am 

 אני לא יודע למה זה קורה

Dsus4 C                   Am 

 מה שאני רואהלא אוהב את 

Dsus4 C                   Am 

 הנה את עומדת כאן מולי

G              F 

 והמרחק ביננו אין סופי

 

Dsus4 C             Am7  

 רה-מחפש לי דרך חז

Dsus4 C             Am7 

 רה-מחפש לי דרך חז

G     F   Dsus4 C          Am7 

 רה, חזרה, חזרה-מחפש דרך חז

 

 | Am | C Dsus4 | Am | C Dsus4| מעבר : 

 

 חייב למצוא איזה סימן קטן

 איזה שילוט, תמרור ישן

 באפלה הזאת קשה להבחין

 בין חץ לשמאל לחץ לימין

 

Dsus4      C              Am7 

 עננים שחורים כיסו את השמיים

Am  Dsus4       C          Am7 

 ורוח סערה פשט בחוף פשט בחוף

Dsus4          C 

 אני חייב לעלות על עיקבותייך

G                         F 

 אבל אין לי, אין לי בית, אין לי, אין לי רחוב

 

Dsus4 C             Am7  

 רה-מחפש לי דרך חז

Dsus4 C             Am7 

 רה-מחפש לי דרך חז

G     F   Dsus4 C          Am7 

 רה, חזרה, חזרה-מחפש דרך חז

 

 | Am | C Dsus4 | Am | C Dsus4| מעבר: 

           |Am | C Dsus4 | Am | C Dsus4 | 

 

G          C       F 

 רק זריקת עידוד קטנה

F      D 

 תמיד נשאלת השאלה

D          C 

 מה המחיר של התרופה

E7 

 אם זה רומנטי   אז לא הבנתי

 

Dsus4 C             Am 

 לא בטוח שזה הכרחי

Dsus4 C                   Am 

 ני-תמיד לאהוב אחד את הש

Dsus4   C               Am 

 אולי אנחנו מחפשים לשוא

G                 F 

 ולא נמצא את דרך הזהב 

 

Dsus4 Cmaj7     Am 

 רה-מחפש לי דרך חז

Dsus4 Cmaj7     Am 

 רה-מחפש לי דרך חז

G     F   Dsus4 Cmaj7     Am 

 רה, חזרה, חזרה-דרך חזמחפש לי 
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 היהודים  -מחפש תשובה  
 

 Cm  Ab  Fm  Gm9פתיחה  :  

              Cm  Ab  Fm  Gm9 

 

     Cm  Ab              Fm 

 זה נכון ואין לי שום פתרון

                Gm9 

 אני עכשיו לבד

                  Cm 

 אני פוחד מהמוות

Ab                  Fm              Gm9 

 בי ,הו כמה צלקות בצד החיים מה השאירו

Cm         Ab                Fm 

 תמשיך להתפלל, החרש למעלה

                 Gm9 

 אחד אומרים שהוא שומע כל

Ab         Ab 

 הו ,אני מחכה כאן

Cm        Bb 

 הו ,אני מחכה כאן

 

Fm7          Gm                     Ab      Bb 

 ולא מוצא איך זה שאני מחפש תשובה

Fm7           Gm           Cm 

 ואיך תמיד נכבה האור כשאני בוכה

Fm7          Gm                     Ab      Bb 

 מוצא איך זה שאני מחפש תשובה ולא

Fm7           Gm                 Ab 

 ואיך תמיד נהיה שחור כשאני בוכה

Ab 

 בוכהאני 

 

     Cm  Ab              Fm 

 האחרון זה נכון, בעיקר בזמן

                Gm9 

 אני נראה שונה

                  Cm 

 אני עף לשמיים

Ab                       Fm           Gm9 

 ?זה למה אני צריך את עם כדור אחד או שניים

Cm            Ab 

 אשרי האיש שיש בו אלוהים

Fm                             Gm9 

 כי את שלי אני מזמן כבר לא מוצא

Ab         Ab 

 הו ,אני מחכה כאן

Cm       Bb 

 הו ,אני מחכה כאן

 

Fm7          Gm                     Ab      Bb 

 ולא מוצא איך זה שאני מחפש תשובה

Fm7           Gm           Cm 

 כשאני בוכהואיך תמיד נכבה האור 

Fm7          Gm                     Ab      Bb 

 מוצא איך זה שאני מחפש תשובה ולא

Fm           Gm                 Ab 

 ואיך תמיד נהיה שחור כשאני בוכה

Ab 

 אני בוכה

 

 ובתוך מקדש בלי אור מתפלל

 

 שואל למעלה ת'שחור אני

 

Fm7            Gm                     Ab      Bb 

 ולא מוצא איך זה שאני מחפש תשובהאז 

Fm7             Gm           Cm 

 איך תמיד נכבה האור כשאני בוכהאו 

Fm7            Gm                     Ab      Bb 

 מוצא איך זה שאני מחפש תשובה ולאאז 

Fm             Gm                 Ab 

 בוכה אם אניואיך תמיד נהיה שחור או 

Ab 

 אני בוכה

 

 Cm  Ab  Fm  Gm9מעבר : 

           Cm  Ab  Fm  Gm9 

 

     Cm  Ab                 Fm 

 לי שום פתרון אבל איןנכון      

            Gm9 

 אני עכשיו לבד

           Cm  Ab  Fm  Gm9 

 

Fm7          Gm                     Ab      Bb 

 ולא מוצא מחפש תשובהאיך זה שאני 

Fm7           Gm           Cm 

 ואיך תמיד נכבה האור כשאני בוכה

Fm7          Gm                     Ab      Bb 

 מוצא איך זה שאני מחפש תשובה ולא

Fm7           Gm                 Ab 

 ואיך תמיד נהיה שחור כשאני בוכה

Ab  

 אני בוכהאלוהים כש
 יד נהיה שחור אם אני בוכה... אני בוכהואיך תמ
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 אביב גפן  -מחר  
 

 A  C#m  E  F#mפתיחה : 

            A  C#m  E  F#m 

            A  C#m  E  F#m 

            A  C#m  E  F#m 

 

G#m     C#m 

 את לא שמעת

     A           B 

 הוא עמד שם וקרא לך

C#m  Ab                  

 איבדת עניין בזמן שאת

              A 

 הוא לא האמין שזה יקרה לך

 

G#m     C#m 

 כבר כמה זמן

      A       B 

 את נכנסת והולכת

C#m  Ab              

 מסירה את האיפור

B            A                       A        

 רבזמן שהוא עם לב שבור בחדר זה נגמ

 

E  C#m 

 מחר מחר

A           F#m 

 תמיד נשאר מחר

E  C#m 

 מחר מחר

A           F#m 

 תמיד נשאר מחר

 

 A  C#m  E  F#mמעבר : 

           A  C#m  E  F#m 

 

G#m   C#m 

 זר לא מוכר

        A             B 

 אחרי הרבה שנים ביחד

C#m      Ab                   

 כך רחוקה-איך היא כל

            A 

 תר וחזקהרק נהית יפה יו

 

G#m     C#m 

 ואתה במכונית

   A            B 

 מחפש אותה בלילה

C#m     Ab            

 ממסיבה למסיבה

            B               A 

 כמה מסיבות יש כבר בעיר הזאת בכלל

 

E  C#m 

 מחר מחר

A           F#m 

 תמיד נשאר מחר

E  C#m 

 מחר מחר

A           F#m 

 מחרתמיד נשאר 

 

 A  C#m  E  F#mמעבר : 

           A  C#m  E  F#m 

 

E            A  C#m 

 חבקי אותי חזק        

C#m               

 לפני שזה נגמר

E            A  C#m 

 חבקי אותי חזק        

C#m             

 כאילו אין מחר

 

 E  C#mמעבר : 

 

A           F#m 

 תמיד נשאר מחר

E  C#m 

 מחר מחר

A           F#m 

 תמיד נשאר מחר

E  C#m 

 מחר מחר

A           F#m 

 תמיד נשאר מחר



 965עמוד 

 

 אתניקס  -מחר אני בבית  
 

Am                 G 

 עברו מאה שנה מוכ

F           Am 

 כל שעה קשה עלי

Am              G 

 את וודאי לא ישנה

F                Am 

 לא עצמתי את עיניי

Am            G 

 בסופו של המסע

F           Am 

 רק אותך ארצה לראות

Am          G 

 אז אליך אני בא

F           Am 

 בעיניים לטושות

 

      F                           Am 

 כי ראיתי איך קנאה אותי לוקחת

  F              Dm          E 

 אדם איבדו הכל-למקום שבני

 

Am       Dm 

 לי שאחזור חכי

F            Am 

 מחר אני בבית

C            G 

 עולם נמאס לי לתקן

F          E 

 בארץ יריבה

Am       Dm 

 חכי לי שאחזור

F            Am 

 טוב להיות בבית

C            G 

 כולם היו אחים בדם

      Bb     Am 

 יפה הדרך חזרה

 

Am                  G 

 גיבורלא רוצה להיות 

F           Am 

 לך רציתי לספר

Am             G 

 איך בלילה השחור

F       Am 

 מישהו שומר

Am                 G 

 הוא מסתתר בין עננים

F                  Am 

 אבל משאיר לנו תקווה

Am            G 

 לימים יותר יפים

F           Am 

 ימים של אהבה.

 

      F                       Am 

 לא רוצה את הכאב שבעיניים

  F           Dm       E 

 הכאב הזה יובס לאהבה

 

Am       Dm 

 חכי לי שאחזור

F            Am 

 מחר אני בבית

C            G 

 עולם נמאס לי לתקן

F          E 

 בארץ יריבה

Am       Dm 

 חכי לי שאחזור

F            Am 

 היות בביתטוב ל

C            G 

 כולם היו אחים בדם

      Bb     Am 

 יפה הדרך חזרה

 

    
 

   



 966עמוד 

 

 דני רובס  -  מחר הוא יחזור
 : דני רובס מילים ולחן

 

                  Em        Em/C   Em/Db 

 עכשיו הכל נרגע, כל הטור המיוגע   

Dm             G  C   B            Em 

 משתחרר מהחגור, מתקלף מהמדים   

           Em        Em/C   Em/Db 

 רחוק בערפל, איזה כלב מיילל

Dm      G  C   B            Em 

 ומעבר לגבעות קו האופק מאדים

                 Em     Em/C   Em/Db 

 עמוד האוהל נע שם עמוק בשק שינה

Dm           G      C              B        Em 

 הוא שוכב עיניו פקוחות מקשיב לבוקר שנעור

           Em        Em/C   Em/Db 

 יש שקט באויר, הוא חושב קולות של עיר

C        B    Em 

 ומחר הוא יחזור

 

           Em        Em/C   Em/Db 

 לאורך המסע בכל מה שהוא עשה

Dm             G  C   B            Em 

 ספר את השעות בשבילים הכי קשים הוא

                Em        Em/C   Em/Db 

 איך ירוץ במדרגות אל ריח של עוגות

Dm        G  C          B            Em 

 אל האור בחדרים, אל שלווה של יום שישי

            Em        Em/C   Em/Db 

 ליד המדורה יש קפה על הכירה

      Dm       G  C       B            Em 

 עוד מעט הוא יתעורר מעט קרוב יותר לעיר

 

      Em    C        Em/Db 

 באדמה אין ריח מלחמה

        C        Am7  C      B 

 רק עשב בר מכה בסלע שורשים

      Em    C        Em/Db 

 מעליו טיפות רכות של סתיו

    C        Am7  C      B 

 הכל ממשיך לנוע מסודר וממשי 

 

             Em        Em/C   Em/Db 

 היא בטח ישנה באותה דירה קטנה

    Dm  G  C   B            Em 

 ששכרו ליד הים כשהכל ממש התחיל

               Em        Em/C   Em/Db 

 אולי היא לאיטה מתעוררת במיטה

       Dm     G  C   B            Em 

 או יוצאת אל הרחוב אבודה בתוך מעיל

                 Em        Em/C   Em/Db 

 ואם היא רק תרצה , הוא יסביר היא תתרצה

           Dm          G  C   B        Em 

 ואולי אם הוא יופיע בדלתה יהיה כמו אז

 

      Em    C        Em/Db 

 באדמה אין ריח מלחמה

        C        Am7  C      B 

 רק עשב בר מכה בסלע שורשים

      Em    C        Em/Db 

 מעליו טיפות רכות של סתיו

    C        Am7  C      B 

 הכל ממשיך לנוע מסודר וממשי 

 

              Em        Em/C   Em/Db 

 עכשיו הכל נרגע, יד באוהל בו נגעה

      Dm    G  C   B            Em  

 הוא נעור בבת אחת קם אל תוך ההמולה

            Em        Em/C   Em/Db 

 רחוק בערפל איזה כלב מיילל

   Dm  G  C     B            Em 

 ומעבר לגבעות עוד יום חדש עלה



 967עמוד 

 

 אביב גפן  -מחר כבר לא יבוא  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Fm  Bbm  Fm  Bbmפתיחה : 

            Ab  Gb  Fm  Eb  Bb 

 

Fm     Bbm      Fm     Bbm 

 בלי אולי בלי אבל אלי        בוא

Ab                 Gb    Fm   Eb           Bb 

 תירגע מחר כבר לא יבוא  בוא תלחש לי באזני

 

Fm          Bbm             Fm        Bbm 

 כתוב עם צבע שלא ידהה כתוב לי על מצבה

Ab                Gb          Fm   Eb   Bb 

 מתוך כלא הבינוניות עוד אסיר חיים בורח

 

Fm          Db  C                   Bbm 

 אל תופתע כשתגלה     וכשהשחר יעלה

Ab                 Eb 

 שמחר כבר לא יהיה

Bbm    C              Fm 

 שמחר כבר לא יהיה        

Fm                   Db  C                      Bbm 

 תאמר לה כמה היא יפה   תיקח אותה עכשיו לצד

Ab                  Eb 

 שמחר כבר לא יהיהו

Bbm    C              Fm 

 שמחר כבר לא יהיה        

 

Fm      Bbm       Fm         Bbm 

 אין תמיד מקום לכולם במיטת העולם

Ab            Gb     Fm   Eb              Bb 

 גם להם מחר כבר לא יבוא כמה ישנים בחוץ

 

Fm          Db  C                   Bbm 

 אל תופתע כשתגלה     וכשהשחר יעלה

Ab                 Eb 

 שמחר כבר לא יהיה

Bbm    C              Fm 

 שמחר כבר לא יהיה        

Fm                   Db  C                      Bbm 

 תאמר לה כמה היא יפה   תיקח אותה עכשיו לצד

Ab                  Eb 

 שמחר כבר לא יהיהו

Bbm    C              Fm 

 שמחר כבר לא יהיה        

 

Fm     Bbm      Fm     Bbm 

 בלי אולי בלי אבל אלי        בוא

Ab                 Gb 

 ניבוא תלחש לי באז

Fm     Eb             Bb      Fm2 

 תירגע מחר כבר לא יבוא

 



 968עמוד 

 

 החברים של בני  - מחרוזת גשר הירקון 
 

(C  C  F  G )x 2 

 

C 

  יום יום כשאת עוברת כאן בתשע

Dm       G7            C-G-C-G7 

  אנו לך שורקים מן הסולם

C 

  זהו פשע -ותאמיני לנו 

E                      Am 

  שאת לא עוצרת מעולם

   G              C       G         C 

  כשאת לובשת את השמלה האדומה

    G      C       G             C 

  אז בבנין לפתע צומחת עוד קומה

       E        Dm   E 

  ולו ידעו הפיגומים לשיר

         Dm           E  Am 

 . כי אז שמעו אותם בכל העיר

 

Am        E             A      Dm 

 אבל כתפנו איתנה את אולי קטנה

       G                  C  E 

  וכל חיוך שלך אצלנו חג

Am         A7      Dm A7 Dm 

  יש לך פה עניין עם פועלי בנין

       E                        Am  G 

 . שאוהבים אותך עד ראש הגג

 

C  C  F  G 

 

C 

  משגעת פה את כל הנועראת 

Dm    G7           C-G-C-G7 

  את יפה בכל התסרוקות

C 

  כשאת עוברת בעקב גבוה

E                                Am 

  את שווה סימפוניה של שריקות

   G           C     G        C 

  כשמביטים למטה מגובה המנוף

    G       C            G         C 

  זו את שמקשטת בשבילנו את הנוף

         E    Dm        E 

  אמרי מלה ונטפס איש איש

      Dm         E   Am 

 מן הקומה העשירית לכביש

 

Am        E             A      Dm 

 אבל כתפנו איתנה את אולי קטנה

       G                  C  E 

  וכל חיוך שלך אצלנו חג

Am         A7      Dm A7 Dm 

 יש לך פה עניין עם פועלי בנין

  

       E                        Am 

 . שאוהבים אותך עד ראש הגג

 

 

Am         A7      Dm A7 Dm 

  יש לך פה עניין עם פועלי בנין

       E                        A 

 ][ . שאוהבים אותך עד ראש הגג

 

(Dm  C  Bb  A)x2 

 

Dm       Gm  Dm         A 

 , בחלון הכי גבוה כבר כבה האור

Bb              C     F    A 

 , כנף וילון אחרונה הורדה

Dm       Gm  Dm         A 

 , ואנחנו פה למטה רועדים מקור

Bb      Gm  A Dm  7D 

 . סרנדה  נזמר באוזנך 

 

     Gm      C        F        Dm 

  אבירייך שלושהכל הלילה אישה, 

   C       C7    F       D7 

 שרים לך סרנדה קדושה

     Gm     C          F      Dm 

 , אבל את מעולם, לא הורדת סולם

    Bb         Gm            C          A 

  לא זרקת בחטיפה, מטפחת משי או כפפה

  Dm 

 .שנרים לך

 

(Dm  C  Bb  A)x2 

 

Dm       Gm Dm          A 

 , מעלינו התפוח כבר נשר בסתיו

Bb          C    F    A 

 , ונרטבנו במטר בחורף

Dm          Gm Dm      A 

 , עוד מעט יגיע קיץ ואיתו שרב

Bb      Gm A Dm    7D 

 ?י לנו עורףפנעד מתי ת

 

     Gm      C        F        Dm 

  כל הלילה אישה, אבירייך שלושה

   C       C7    F       D7 

 שרים לך סרנדה קדושה

     Gm     C          F      Dm 

 , אבל את מעולם, לא הורדת סולם

    Bb         Gm            C          A 

  לא זרקת בחטיפה, מטפחת משי או כפפה

  Dm       D7 

 .שנרים לך

 

     Gm      C        F        Dm 

  אישה, אבירייך שלושהכל הלילה 

   C       C7    F       D7 

 שרים לך סרנדה קדושה

     Gm     C         F       Dm 

  אבל איש מכולם לא זכה מעולם

  Bb          Gm         C 

 מעלה מעלה בסולם  להגיע

 

    C            F              C            F 

 , מטפחת משי או כפפה ,ולהביא לך מניפה

        C           C7    D 

 ][ .שנרים לך בחטיפה אשר זרקת

 

D                       Bm 

 , אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח

G                      D 

 , אם בלילות אתה שיכור מן הירח

    D                          Bm 

  נושבת אם רוח מרחבים בצווארונך תמיד

G                            D        Bm 

 ... ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת

 

      A                A - A/B - A/C# - D 

  זה סימן שאתה צעיר

D        D7          G 

  כמו יום אביב בהיר  ,כמו יום אביב בהיר

  D     A7   D 

 !סימן שאתה צעיר

 

D                       Bm 

 , אם שפת הים עוד רגילה לסנדליך

G                      D 

 , אם לפעמים אתה יוצא עוד מכליך

    D                           Bm 
 הנשמה שלך לא פגה אם טיפ טיפת חוצפה מן

G                            D      Bm 

 ...להג"אואם עוד בינתיים לא קראו לך 

 

      A                A - A/B - A/C# - D 

  זה סימן שאתה צעיר

D        D7          G 

  כמו יום אביב בהיר  ,כמו יום אביב בהיר

  D     A7   D 

 !סימן שאתה צעיר

 

D                    Bm 

 , יש שטויות נהדרות שעוד לא עשיתאם 

G                      D 

 , טעמת עוד הכל, ועוד לא ניסיתלא אם 

D                           Bm 

  אתה מרגיש עוד לפעמים תחושה מוזרתאם ו

  G                    D            Bm 

 ... שלא הכל צודק ושיכול להיות אחרת

 

      A                A - A/B - A/C# - D 

  ...זה סימן שאתה צעיר

 

      A                A - A/B - A/C# - D 

  זה סימן שאתה צעיר

D        D7          G 

  כמו יום אביב בהיר  ר,כמו יום אביב בהי

  D     A7   D  G  D  G 

 !סימן שאתה צעיר

D 

 

    

 

  



 969עמוד 

 

 רפאל מירילא  -מחשבות  
 

D      C          Bm      G 

 מחשבות נודדות רק אליכם

D       C       Bm             G 

 להתמסר להתמכר להיות שלכם

A7              C         D         Em 

 והנה זה מגיע כמו מים פחד מחלחל

 D      Am7       Am 

 משתדל נעלם לרגע

 

D       C           Bm       G 

 מחשבות נודדות בלי להתכוון

Bm                    G 

 אורות דולקים בים צבעים

D              C 

 עוטפים אותי

A7        C           D          Em 

 והנה זה מגיע וכמה שאני רוצה

D      Am7       Am 

 משתדל ובכל זאת בי נוגע

 

C                        F 

 הנה אני כמה אמיתי

Em                  G 

 לחלום זה אפשרי

C                    G 

 תיהנה אני מציאו

C7                   G7 

 לנסות זה אפשרי

D           A7         Am 

 הנה אניכמה אמיתי

 

D       C           Bm       G 

 מחשבות נודדות רק אליכם

D       C           Bm       G 

 להתמסר להתמכר להיות שלכם

A7                C           D          Em 

 ך בלי שאני מרגישוהנה זה מגיע ואי

D      Am7       Am 

 אני לבד מנעים את כל הרקע

 



 970עמוד 

 

 ארכדי דוכין  -מי אוהב אותך יותר ממני  
 לחן: ארקדי דוכין   מילים: מיכה שטרית

 

 B          F#           A#m  A#mפתיחה : 

             Eb      Eb      G#m       G#m 

               E     G#m    Ebm        B 

             Fm      F#             G#  A#m 

 

F#                  Ebm 

 של מי האדמה, האויר והים

C# 

 של מי העולם

G#m 

 מי הזהב והיהלומים של

Ebm 

 למה התן מיילל בכרמים

B                             F# 

 הזמן איך האביב יודע שהגיע

G#m                    A# 

 ולאן האניות מפליגות לאן

 

B           F#         A#m 

 מי אוהב אותך יותר ממני

Eb                             G#m 

 אותך כשאת עצובה מי מצחיק

E      G#m  Ebm   G# 

 עד מתי תהיי שלי

Fm  F#      G#       A#m 

 ולמה את שותקת

 

F#             Ebm 

 וכאב למה יש מלחמות

C# 

 אלוהים לא מתערב למה

G#m 

 למה כשאת כאן זה עושה לי טוב

Ebm 

 שחיים ברחוב למה יש אנשים

B                             F# 

 איך האביב יודע שהגיע הזמן

G#m                    A# 

 לאן ולאן האניות מפליגות

 

B           F#         A#m 

 מי אוהב אותך יותר ממני

Eb                             G#m 

 אותך כשאת עצובה מי מצחיק

E      G#m  Ebm   G# 

 עד מתי תהיי שלי

Fm  F#      G#       A#m 

 ולמה את שותקת

B           F#         A#m 

 מי אוהב אותך יותר ממני

Eb                             G#m 

 אותך כשאת עצובה מי מצחיק

E      G#m  Ebm   G# 

 עד מתי תהיי שלי

Fm  F#      G#       A#m 

 ולמה את שותקת

 

F#                  Ebm  C# 

 של מי האדמה

G#m                          Ebm 

 של מי הזהב והיהלומים

B                        F#   G#m    A# 

 האביב יודע איך

 

B           F#         A#m 

 יותר ממנימי אוהב אותך 

Eb                             G#m 

 אותך כשאת עצובה מי מצחיק

E      G#m  Ebm   G# 

 עד מתי תהיי שלי

Fm  F#      G#       A#m 

 ולמה את שותקת



 971עמוד 

 

 בית הבובות  -מי אם לא אני  
 

 Am  E  G  F  Eפתיחה : 

            Am  E  G  F  E 

            Am  E  G  F  E 

 

Am               E 

 מי אם לא אני מכיר אותך

        G    F    E 

 ככה סתם בכל מצב

Am                 E 

 לא זה לא אני שמחבק אותך

         G     F         E 

 כאן עכשיו וכל יום מחדש

 

Am                E 

 את לקחת אותי השראה לך

       G      F       E 

 לעזרהעם מבט שזועק 

Am                 E 

 איך שכחת אותי כך בין רגע

                   G    F   E 

 את עוד לא הבנת שום דבר

 

     Am       C 

 יכול לישוןלא ואני לא 

      F      Esus4    E 

 לא יכול לישון בלעדיה

     Am       C 

 יכול לישוןלא אני לא 

      F      Esus4    E 

 יכול לישון בלעדיהלא 

 

 Am  E  G  F  Eמעבר : 

          Am  E  G  F  E 

 

Am             E 

 לשנות אותי מטרה לך

         G        F           E 

 בלי לראות מעצמי מה נשאר

Am                 E 

 מה לקחת איתך שגרם לך

     G       F            E 

 להאמין שהכל כבר נגמר

 

     Am       C 

 יכול לישוןלא ואני לא 

      F      Esus4    E 

 לא יכול לישון בלעדיה

     Am       C 

 יכול לישוןלא אני לא 

      F      Esus4    E 

 לא יכול לישון בלעדיה

 

 Am  E  G  F  Eמעבר : 

          Am  E  G  F  E 

          Am  E  G  F  E 

          Am  E  G  F  E 

 

     Am       C 

 יכול לישוןלא ואני לא 

      F      Esus4    E 

 לא יכול לישון בלעדיה

     Am       C 

 יכול לישוןלא אני לא 

      F      Esus4    E 

 לא יכול לישון בלעדיה

        Am       C 

 יכול לישוןלא אני לא לא 

      F     Esus4    E 

 לא יכול לישון בלעדיה

       Am       C 

 יכול לישוןלא אני לא 

      F      Esus4    E 

 לא יכול לישון בלעדיהאני 

 

 Am  E  G  F  Eסיום : 

 

    



 972עמוד 

 

 עמיר בניון  -מי בא אליך  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 F  E  Dmפתיחה : 

 

G     G#m 

 מי בא אליך

   Bm/F#      F#m 

 כשכבדות רגליך מלזוז

AO 

 עף ואין עוד גוף המוח

    A                      C# 

 נמצא איתך לאורך הטיסה

A        C#    C#(4-3) 

 עד לקריסה

 

G       G#m 

 מי בא אליך

     Bm       F#m 

 כשעייפו עיניך מלראות

AO     CO   EbO 

 כל כך הרבה צבעים

    A                               C# 

 איזה עיקראתה צריך  ותחפושות

A             C#    C#(4-3) 

 לאט אתה נשבר

 

    Bbm   Abm                  Bbm 

 גיחוך כתוב על הפניםהעד אליך כש

   Gb         Ebm              F 

 נמהל בחייך חופר בקברים ישנים

Db     Ebm         Ab                   Db 

 לשםמושך אותך לשם, הוא היכן שישנים ו

 

 F  E  Dmמעבר : 

       Gm  Bb  Dm 

 

G      G#m 

 מי בא אליך

 Bm   F#m 

 כשקשה לך לנשום

EbO 

 כשאתה גם מציאות וגם

   A                        C# 

 לא מרשה להתעורר חלום

A               C#    C#(4-3) 

 נותן לך לישוןלא 

 

    Bbm   Abm                  Bbm 

 גיחוך כתוב על הפניםהעד אליך כש

   Gb         Ebm              F 

 נמהל בחייך חופר בקברים ישנים

Db     Ebm         Ab                   Db  Db7 

 מושך אותך לשם, לשםהוא היכן שישנים ו

    Bbm   Abm                  Bbm 

 גיחוך כתוב על הפניםהעד אליך כש

   Gb        Ebm               F 

 נמהל בחייך חופר בקברים ישנים

Db     Ebm         Ab                   Db 

 מושך אותך לשם, לשםהוא היכן שישנים ו

 

Ebm           Ab   Db 

Ebm   Eb   Ab   Db       Ebm      Ab   Db 

 היכן שישנים                          

Ebm           Ab           Db 

 מושך אותך לשם, לשםהוא ו          

 

 

  



 973עמוד 

 

 בועז שרעבי  -  מי ידע שכך יהיה
 

  Em    Bm 

 זה לא חלום

  Em       G Edim 

 ם ו י עוד יבוא ה

Bm        E 

 יום לו חיכינו

   F#m 

 אלפיים שנה

 Em        Bm 

 המלחמה האחרונה

 

   Em       Bm 

 עוזבים את הבית

      G            Edim 

 עוזבים את החברים

     Em     Bm 

 לובשים מדי זית

Edim                Bm 

 והולכים לימים אחרים

 

Bm    F#m      G                       D     D7 

 שבכמה לילות ללא אמא מי ידע שכך יהיה

    Em       Bm    Fdim          Gdim 

 לבחור מסתער קדימה תהפוך מנער ותהיה

Bm    F#m      G                       D     D7 

 שבכמה לילות ללא אמא מי ידע שכך יהיה

    Em       Bm    Fdim          Gdim 

 לבחור מסתער קדימה תהפוך מנער ותהיה

 

 Bm  Fdim  G  Bmמעבר : 

 

Em    Bm 

 זה לא חלום

  Em       G Edim 

 ם ו י עוד יבוא ה

Bm        E 

 יום לו חיכינו

   F#m 

 אלפיים שנה

 Em        Bm 

 המלחמה האחרונה

 

 Em      Bm 

 ימים ללא בית

  G          Edim 

 ימים ללא חברים

    Em           Bm 

 במקום דשא רק שית

Edim            Bm 

 גבעות עמקים והרים

 

Bm    F#m      G                       D     D7 

 ללא אמא שבכמה לילות מי ידע שכך יהיה

    Em       Bm           Fdim          Gdim 

 שתצעק אחרי וקדימה תקבל עליך תואר שכזה

Bm    F#m      G                       D     D7 

 שבכמה לילות ללא אמא מי ידע שכך יהיה

    Em       Bm           Fdim          Gdim 

 מהשתצעק אחרי וקדי תקבל עליך תואר שכזה

 

 Bm  Fdim  G  Bmמעבר : 

 

 Em  Bm  Em  Edim סולו : 

Bm    G              E     F#m 

          Em   Bm 

 

  Em       Bm 

 נחזור אל הבית

    G          Edim 

 נחזור אל החברים

    Em     Bm 

 נפשוט מדי זית

Edim             Bm 

 ונחזור לימים כלפנים

 

Bm    F#m    G                       D     D7 

 שבכמה לילות ללא בית מי יתן וכך יהיה

Em            Bm          Fdim            Gdim 

 יונה עם עלה של זית נלך לימים אחרים ונראה

Bm    F#m    G                       D     D7 

 שבכמה לילות ללא בית מי יתן וכך יהיה

Em            Bm          Fdim            Gdim 

 יונה עם עלה של זית נלך לימים אחרים ונראה

Bm    F#m    G                       D     D7 

 שבכמה לילות ללא בית מי יתן וכך יהיה

Em            Bm          Fdim            Gdim 

 יונה עם עלה של זית נלך לימים אחרים ונראה

Bm    F#m    G                       D     D7 

 שבכמה לילות ללא בית מי יתן וכך יהיה

Em            Bm          Fdim            Gdim 

 יונה עם עלה של זית נלך לימים אחרים ונראה

 

 Bm  Fdim  G  Bmסיום : 



 974עמוד 

 

 קוזינה  -מי יודע  
 

 G5/A Bb5/C     F5/G   פתיחה :  

             G5/A    Bb5/C     F5/G 

 

 G5/A Bb5/C 

 מי יודע מי אמר לך

F5/G 

 מי האיש שבתמונה

G5/A    Bb5/C 

 כל השקט כל הלילה

F5/G 

 למה את לא ישנה

 

A5        C5 

 כל העצב כל הלהט

G5             G5 

 מי אמר לך שהכעס

G5     F      G5 

 נעלם בחיוך שלך

F5             G5   G5 

 נעלם בחיוך שלך

 

        Am 

 למה הלך

               C 

 עוד לא הספקת

D                 Gmaj 

 להגיד לו כלל שלום

     Am        C 

 מי האיש שבגללו את 

         D         G 

 רק שותקת כל היום

   Am         C    

 ובחושך את בוכה מעט

 D             Gmaj    Am   C 

 שלא ירגישו שנשברת

D             Gmaj    Am   C 

 שלא ירגישו שנשברת

D             Gmaj Gmaj 

 שלא ירגישו שנשברת

 

 A5    C5    G5מעבר : 

           A5    C5    G5 

 

A5      C5 

 מי יודע מה את

G5        G5 

 חושבת לעצמך

A5           C5          G5 

 ואיפה את מוצאת לך נחמה

A5         C5 

 כי מחוץ לדלת

G5         G5 

 יש מקום אחר

A5       C5               D5 

 לא רוצה לראות אותך בוכה

 

        Am 

 למה הלך

               C 

 עוד לא הספקת

D                 Gmaj 

 להגיד לו כלל שלום

     Am        C 

 מי האיש שבגללו את 

         D         G 

 רק שותקת כל היום

   Am         C    

 ובחושך את בוכה מעט

 D             Gmaj    Am   C 

 שלא ירגישו שנשברת

D             Gmaj    Am   C 

 שלא ירגישו שנשברת

D             Gmaj Gmaj 

 שלא ירגישו שנשברת

 

 Am    C   D  Gmajסיום : 

Am             C   D  Gmaj 

Am             C   D  Gmaj 

Am             C   D  Gmaj 

Am             C   D  Gmaj 

Am             C   D  Gmaj 

Am             C   D  Gmaj 

A5           



 975עמוד 

 

 להקת גייסות השריון  -מי שחלם  
 

 Bm   Em  Bm  Bmפתיחה  

             Bm  Em  Bm  Bm 

             Bm  Em    D      G 

Bm               Em  Bm  Bm 

 

Bm              Em       Bm 

 מי שחלם לו ונשאר לו החלום

Bm                   Em          Bm 

 מי שלחם הוא לא ישכח על מה לחם

Bm                   Em           D  G      

 מי שנשאר ער כל הלילה עוד יראה אור יום

Bm                  Em            F# 

 וב עוד לעולםמי שהלך הוא לא יש

 

Bm                Em       Bm 

 מי שהבטיח לא הניח את חרבו

Bm                  Em          Bm 

 מי שקראו לו הוא צעד בראש כולם

Bm                   Em        D  G   

 עוד צפויות לו אהבות רבות מי שאהב לו

Bm                   Em           Bm 

 הוא לא יאהב עוד לעולםמי שהלך 

 

Bm             Em           Bm 

 וההרים עוד בוערים באש זריחות

Bm                  Em       D    F# 

 ובין ערביים עוד נושבת רוח ים

Bm                     Em               D   G   

 אלף פרחים עוד משמחים כל לב בשלל פריחות

Bm                         Em        Bm 

 מי שהלך הוא שוב לא יראה זאת לעולם

 

 #Bm  Em  D  Fמעבר  

 

Bm             Em       Bm 

 מי שחלם והתגשם לו החלום

Bm               Em       Bm 

 מי שלחם עד ששמע קול מנצחים

Bm                   Em    D   G       

 מי שעבר את כל הלילה וראה אור יום

Bm                Em          F# 

 הוא לא יניח שנשכח את ההולכים

 

Bm           Em       Bm 

 מי שהבטיח וזכה גם לקיים

Bm            Em       Bm 

 מי שהצליח לחזור מן הדרכים

Bm              Em       D  G  

 מי שכאב אבל הבין שהכאב אילם

Bm               Em           Bm 

 הוא לא יניח שנשכח את ההולכים

 

Bm             Em          Bm 

 וההרים עוד יבערו באש זריחות

Bm               Em         D      F# 

 ובין ערביים תנשב עוד רוח ים

Bm                  Em         D  G   

 אלף פרחים עוד יפרחו בין ובתוך שוחות

Bm                Em      Bm 

 הם שיעידו כי זכרנו את כולם

 

C#m         F#m        C#m 

 וההרים עוד יבערו באש זריחות

C#m         F#m          E      G# 

 ובין ערביים תנשב עוד רוח ים

C#m           F#m            E        A 

 אלף פרחים עוד יפרחו בין ובתוך שוחות

C#m          F#m    C#m 

 כי זכרנו את כולם הם שיעידו

 

     
 

    



 976עמוד 

 

 כנסיית השכל  -  מיטות חולות
 מילים ולחן : יורם חזן

 

 E7  A  E7  Aפתיחה : 

         F#m  A  F#m  A 

 

E7                                A 

 מפלס דרכי דרך מיטות חולות

E7                 A 

 כרונותיהזדורך על דורך על 

     F#m                      A 

 רק תהיות לא משאיר עקבות

     F#m                   A 

 משותק מתמיד האש בפנים

 

 E7  A  E7  Aמעבר : 

         F#m  A  F#m  A 

 

E7                                A 

 מסתובב ברחובות חצי מוארים

E7                                A 

 מחשבות בענניםהראש למטה 

  F#m              A 

 מחפש את הדרך אלי

 F#m                 A 

 מחפש את הדרך אלייך

 

 D  A  E  A  D  A  E  Aמעבר : 

           D  A  E  A  D  A  E  A 

           D  A  E  A  D  A  E  A 

           D  A  E  A  D  A  E  A 

 אההההההה

 

E7                       A 

 ובלילה חולמים חלומות

 

 

 

  



 977עמוד 

 

 אתי אנקרי  -מיכאל  
 

Em                                      C 

 הם אומרים שמיכאל זה שם של בן

D                          Em 

 אז הם קוראים לי מיכאלה

Em                         C 

 וצוחק איתם הבן של השכן

D                       Em 

 הוא אומר שזה נדמה לה

 

Em                                    C 

 אנ'לא אוהבת שמשנים לי את השם לא אוהבת

Em          

 גם את בנו של השכן

 

Em                            C 

 וילדה אחת קוראים לה דניאל

D                          Em 

 קוראים לה דניאלההם לא 

Em                        C 

 רק לשם שלי קשה להתרגל

D                         Em 

 אז הם קוראים לי מיכאלה

 

G         D        C     Em 

 ואמא אומרת שככה אנשים

G          D 

 כשקשה להם לגמור

          C              Em 

 הם מושכים את הסופים

C             D               G 

 ומיכאל זה שם יפה אז במקום לקרוא לך

C 

 מהתחלה

 

 הם מוסיפים את ה

C                   Em 

 ..לה, לה, לה, לה, לה

C                   Em 

 ..לה, לה, לה, לה, לה

 

Em                                    C 

 אנ'לא אוהבת שמשנים לי את השם לא אוהבת

Em         

 גם את בנו של השכן

 

Em                            C 

 ובלילה כשכולם הלכו לישון

D                  Em 

 גם החתול והארנבת

Em                        C 

 מיכאל פתאום יצא מהשעון

D                      Em 

 השם שלי דיבר כמו ילד

 

Em                                    C 

 לא אכפת לו שמשנים אותו לכן לא אכפת לו

Em     

 גם מבנו של השכן

 

Em                                C 

 אני רואה אותו מאז בכל מקום

D                          Em 

 והם אומרים שזה נדמה לי

Em                              C 

 והוא מצחיק אותי באופן מיוחד

D                      Em 

 כשהוא קורא לי מיכאלי

 

G         D        C     Em 

 ואמא אומרת שככה אנשים

G          D 

 כשקשה להם לגמור

          C              Em 

 הם מושכים את הסופים

C             D               G 

 ומיכאל זה שם יפה אז במקום לקרוא לך

C 

 מהתחלה

 

 מוסיפים את ההם 

C                   Em 

 ..לה, לה, לה, לה, לה

C                   Em 

 ..לה, לה, לה, לה, לה

 

Em                                       C 

 כבר לא אכפת לי שמשנים לי את השם ולא

Em                 

 אכפת לי גם מבנו של השכן

 

    



 978עמוד 

 

 רביץיהודית   -  מילה טובה
 מילים : יעקב גלעד   לחן : יהודית רביץ

 

 Aadd9פתיחה : 

 

A    Bm7      A      E/B 

 אפילו בשרב הכי כבד

A       Bm     E 

 ידעתי שהגשם עוד ירד

D               C#m7 

 ראיתי בחלון שלי ציפור

A6       Bm        D/E 

 אפילו במשב סופה וקור

 

A7       D         Bm   E           A 

 אבל לרוב מילה טובה לא פעם זה קשה

A7(6-5)             D 

 רק מילה טובה מיד עושה לי טוב

Bm7  E         A 

 או שתיים לא יותר מזה

E           A Bm7  A/C#  Bm7 

 אהה להלהלה

 

A       Bm7    A            E7/B 

 אפילו ברחוב ראשי סואן

A    Bm7           E 

 ראיתי איש יושב ומנגן

D                 C#m7 

 פגשתי אנשים מאושרים

A6          Bm        D/E 

 אפילו בין שבילי עפר צרים

 

A    Bm7      A      E/B 

 תמיד השארתי פתח לתקווה

A    Bm7           E 

 אפילו כשכבתה האהבה

D                 C#m7 

 חלמתי על ימים יותר יפים

A6        Bm         D/E 

 אפילו בלילות שינה טרופים

 

A7       D         Bm   E           A 

 אבל לרוב מילה טובה לא פעם זה קשה

A7(6-5)             D 

 רק מילה טובה מיד עושה לי טוב

Bm7  E         A 

 או שתיים לא יותר מזה

A7(6-5)             D 

 טובהרק מילה  מיד עושה לי טוב

Bm7        E      A 

 לא יותר מזה בינתיים

E           A Bm7  A/C#  Bm7 

 אהה להלהלה

 

A    Bm7      A      E/B 

 אפילו בשרב הכי כבד

A       Bm     E 

 ידעתי שהגשם עוד ירד

D               C#m7 

 ראיתי בחלון שלי ציפור

A6       Bm        D/E   E 

 ראפילו במשב סופה וקו

 

A7       D         Bm   E           A 

 אבל לרוב מילה טובה לא פעם זה קשה

A7(6-5)             D 

 רק מילה טובה מיד עושה לי טוב

Bm7  E         A 

 או שתיים לא יותר מזה

A7(6-5)             D 

 רק מילה טובה מיד עושה לי טוב

Bm7        E      A 

 לא יותר מזה בינתיים

A7(6-5)             D 

 רק מילה טובה מיד עושה לי טוב

Bm7  E         A 

 או שתיים לא יותר מזה

A7(6-5)             D 

 רק מילה טובה מיד עושה לי טוב

Bm7        E      A 

 לא יותר מזה בינתיים

E            A Bm7  A/C#  Bm7   A 

 אהה להלהלה

  



 979עמוד 

 

 אביב גפן  -  מיליארד טועים
 

G           D                   Em    Em/D 

 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

C        G             Am7 

 שאת דרכם עוד מחפשים

            Bm        C         Cm 

 אם לא מצאתם זה אולי סימן שאין

G                                 G 

 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

 

G      D        Em    Dm 

 לכבוד אלפי אלפי צמחים

C        G             Am7 

 שאת שירי לא ישמעו

            Bm        C         Cm 

 עד מתי תצופו על פני מים מלוחים

G          Gsus4/D                G 

 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

 

A           C/A                    G 

 חיכינו לך כל כך אך את לא באת

A           C/A                    G  B   C 

 שלך שלך למה את לא שלי כמו שאני שלך

 

 C   B   A  G  F#m :קטע מעבר 

 

Em       D                     G       (Gsus4) 

 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

Em       D                     G       (Gsus4) 

 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

Em       D                     G 

 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

 

G       D         Em    Em/D 

 לכבוד אדם אחד עייף

C        G             Am7 

 יףשלא עשה אף פעם כ

            Bm        C         Cm 

 חייםזה לא חובה לחיות זה זכות להיות 

G          Gsus4/D                G 

 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

 

A           C/A                    G 

 חיכינו לך כל כך אך את לא באת

A           C/A                    G  B   C 

 שלך שלך למה את לא שלי כמו שאני שלך

 

 C   B   A  G  F#m :קטע מעבר 

 

Em       D                     G       (Gsus4) 

 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

Em       D                     G       (Gsus4) 

 לכבוד מיליארד מיליארד טועים

Em      D              G   (Gsus4) 

 חסרי חסרי חייםלכבוד 

 Em       D                     G 

 טועיםלכבוד מיליארד מיליארד 



 980עמוד 

 

 משינה  -  מילים ועוד מילים
 

 F#m D F#m D F#m D F#m D Bmפתיחה : 

 

F#m 

 מילים ועוד מילים

D 

 הופכות להסברים

F#m 

 שנמשכים בלי סוף

D 

 לאורך זמן תמים

F#m 

 עצות וניחושים

D 

 ים אך הגיונייםטעמ

F#m 

 מתאיםמבן אדם 

D 

 הופכות לזמן תמים

 

Bm 

 הכל כל כך שקט

F#m 

 כאילו באמת

F#m  D      Bm 

 מתחת לפני השטח

Bm 

 הכל כל כך שקט

F#m 

 כאילו באמת

F#m  D      Bm 

 מתחת לפני השטח

 

 F#m D F#m D F#m D F#m D Bmמעבר : 

 

F#m 

 קנאה בין ידידים

D 

 לא משאירה שרידים

F#m 

 הזמן כבר לא תמים

D 

 הוא פשוט נהיה אלים

F#m 

 בלי נדר ועוד נדר

D 

 הם כבר אומרים בסדר

F#m 

 כולם כן כן כולם

D 

 סידרו את העולם

 

Bm 

 הכל כל כך שקט

F#m 

 כאילו באמת

F#m  D      Bm 

 מתחת לפני השטח

Bm 

 הכל כל כך שקט

F#m 

 כאילו באמת

F#m  D      Bm 

 מתחת לפני השטח

 

 F#m D F#m D F#m D F#m Dמעבר : 

          F#m D F#m D F#m D F#m D 

 

Bm 

 הכל כל כך שקט

F#m 

 כאילו באמת

F#m  D      Bm 

 מתחת לפני השטח

Bm 

 הכל כל כך שקט

F#m 

 כאילו באמת

F#m  D      Bm 

 מתחת לפני השטח

 

 F#m D F#m D F#m D F#m Dמעבר : 

          F#m D F#m D F#m D F#m 
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 גזוז, איגי ווקסמן  -  מילים יפות
 מילים ולחן  : דני סנדרסון

 

 A  A4  A  A4פתיחה : 

           A  Bm  A  Bm 

 

          C#m 

 שוב המדחום עולה

Bm     A 

 אני לא אשתנה

          C#m 

 אותו סיפור ישן

Bm        A 

 תופס אותי כל פעם   

Bm        C#m 

 הוא התקשר אלי   

F#m     B 

 דיבר אלי   

A         D    G      A   D/A  A   D/A 

 מילים יפות ללא כיסוי  

 

          C#m 

 אמרו לי להיזהר

Bm             A 

 אף פעם לא למהר    

          C#m 

 אך כל מפגש נרגש

Bm      A    Bm        C#m 

 שמעתי בחיי    נפלתי מחדש   

F#m   B 

 יותר מדי

A         D    G      A   E 

 מילים יפות ללא כיסוי  

 

C#7 

 מה אם הוא בחור הגון

F#m 

 את הסיכוןזה מכפיל 

B7 

 ומה אם יש לו כסף רב

E            E7 

 לא רוצה עובר ושב

 

          C#m 

 שמעתי דיבורים

Bm     A 

 של כל מיני גברים

          C#m 

 לכל אחד סיפור

Bm        A 

 עם תשע בחיבור

Bm        C#m 

 הפעם אמרתי די

F#m     B 

 זה לא כדאי

A         D    G      A   D/A  A   D/A 

 מילים יפות ללא כיסוי  

 

C#7 

 מה אם הוא רומנטיקן

F#m 

 שיהיה רומנטי שם

B7 

 ומה אם יש לו לב זהב

E            E7 

 שיגור אצל הוריו

 

 A  A4  A  A4מעבר : 

          A  Bm  A  Bm 

 

          C#m 

 שוב המדחום עולה

Bm     A 

 אני לא אשתנה

          C#m 

 אותו סיפור ישן

Bm        A 

 תופס אותי כל פעם   

Bm        C#m 

 הוא התקשר אלי   

F#m     B 

 דיבר אלי   

A         D    G      A 

 מילים יפות ללא כיסוי  

        D    G      A 

 והבטחות ללא גיבוי

        D    G 

 הסוף תמיד חסר

G/D D   F/C C  C/G G   A5 

 סיכוי
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 הפרויקט של עידן רייכל  -מילים יפות מאלה  
 

 F#m  E    D  C#mפתיחה : 

             Bm  A  Bm    C#  F#m 

 

F#m                  E 

 זה לא אומר שאני לא אף פעם

D                    C#m 

 זה רק עכשיו אז תחכה

Bm               A 

 ואז אבוא כשיעבור הזעם

Bm  C#     F#m 

 ואז אחזור כשיתבהר

 

F#m                  E 

 זה לא אומר שאני לא חושבת

D                    C#m 

 עליך בכל יום כל שעה

Bm                   A 

 עדיין אין שלווה ואין את השקט

Bm           C#       F#m 

 כי בכל מקום עולה מולי דמותך

 

D                            A             Bm 

 להגיד מילים יפות מאלהגם אם קשה לי 

Bm                         F#m  C#m 

 גם אם לא מצאתי דרך להגיד שלך

D                A                Bm 

 תדע עכשיו שרק אותך אני אוהבת

Bm       C#          D 

 תדע בלב אני תמיד איתך

Bm        C#         F#m 

 תמיד איתך תדע אני תמיד

 

 F#m  E    D  C#mמעבר : 

             Bm  A  Bm   C#  F#m 

 

F#m                  E 

 זה לא אומר שכך ואין אחרת

D                 C#m 

 זו רק סופה ביום חולף

Bm                 A 

 ואז תראה איך כשתזרח השמש

Bm  C#     F#m 

 אשוב אליך מן הגשם השוטף

 

D                            A             Bm 

 גם אם קשה לי להגיד מילים יפות מאלה

Bm                         F#m  C#m 

 גם אם לא מצאתי דרך להגיד שלך

D                A                Bm 

 תדע עכשיו שרק אותך אני אוהבת

Bm       C#          D 

 תדע בלב אני תמיד איתך

Bm        C#         F#m 

 תמיד איתך אני תמידתדע 

 

D                            A             Bm 

 גם אם קשה לי להגיד מילים יפות מאלה

Bm                         F#m  C#m 

 גם אם לא מצאתי דרך להגיד שלך

D                A                Bm 

 תדע עכשיו שרק אותך אני אוהבת

Bm       C#          D 

 דע בלב אני תמיד איתךת

Bm        C#         F#m 

 תמיד איתך תדע אני תמיד
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 בנזין, יהודה פוליקר  -  מים שקטים
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 Emפתיחה : 

 

Em                  Bm 

 נועל בשקט את הדלת

Am               Em   B4 

 יוצא לרחוב ונעלם

Em            Bmadd9 

 היא מסתכלת ושואלת

Am                     Em 

 איפה יש לו בית בעולם

 

G                           D     D/F# 

 הוא מתרחק אל תוך הלילה

Am   Am/D       Em(3-2) 

 הופך לצל בין הצללים

G                       D2      D/F# 

 פנס בודד מאיר מלמעלה

Am        Bm         Em 

 שני פחי אשפה וחתולים

 

 Em  Em7  Emמעבר : 

           Em  Em7  Em  Em6 

 

G                           Em 

 דמעות כבדות באות לחנוק

G                             Em 

 מים שקטים חודרים עמוק

G                D 

 דמעות כבדות באות לחנוק

C                Bm      Em 

 מים שקטים חודרים עמוק

 

Em                  Bm 

 והיא עוצמת את עיניה

Am               Em   B4 

 מנסה לשווא להירדם

Em            Bmadd9 

 עם בוקר הוא יחזור אליה

Am                     Em 

 כמו שבא בבוקר הקודם

 

G                           D   D/F# 

 סדין היא מתכרבלת בתוך

 Am        D   Em(3-2) 

 הוא בא אליה ונרדם

G                       D2       D/F# 

 הוא לא שומע, היא שואלת

Am        Bm         Em 

 איפה יש לו בית בעולם

 

 Em  Em7  Emמעבר : 

           Em  Em7  Em  Em6 

 

G                           Em 

 באות לחנוק דמעות כבדות

G                             Em 

 מים שקטים חודרים עמוק

G                D 

 דמעות כבדות באות לחנוק

C                Bm      Em 

 מים שקטים חודרים עמוק

 

 G  Em  G  Emסיום : 

         G    D   C  Bm  Em 
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 אפרים שמיר  -מיקה  
 

 Gפתיחה: 

 

G 

 ביתי מיקה, בואי אל

Am 

 מי כמוך איתי

Cdim 

 אין אביב בשדות זרים

            E5  E7    Cmaj7 

 לך השירה מראש צמרות ביתי

Asus2 7B  Em   D 

 כאלף מחזרים

 

G 

 מיקה, בואי אל ביתי

Am 

 מי כמוך איתי

Cdim 

 אין אביב בשדות זרים

            E5  E7    Cmaj7 

 לך השירה מראש צמרות ביתי

Asus2 7B  Em 

 כאלף מחזרים

 

C 

 מיקה, מיקה, מי כמוך

               G 

 מי כמוך איתי

Am  Am6  Em     Asus2 

 מיקה, בואי אל ביתי

B7    Em 

 מיקה שלי

 

C 

 מיקה, מיקה, מי כמוך

               G 

 מי כמוך איתי

Am  Am6  Em     Asus2 

 מיקה, בואי אל ביתי

B7          B7 Asus2  Edim   Gdim   Gdim 

 מ י ק ה  ש ל י

 

G 

 מיקה, בואי אל שיריי

Am 

 מי כמוך בהם

 

Cdim                       E5 

 אם קולך הדק שזור במילותיי 

E7  Asus2     Cmaj7   B7     Em 

 אז מנגינות שבי   עפות כך מסביבך

Fdim         Am             Gdim 

 טו.. דו דו.. דו דו.. דו.. דו דו דו..

                  Asus2 7   B   Em(D) 

 ושוב חוזרות   א   ל    י   .  .  .  .  .

 

  Em B7 Asus2 Cmaj7 E7 E5 Cdim Am Gסולו: 

 

C 

 מיקה, מיקה, מי כמוך

               G 

 מי כמוך איתי

Am  Am6  Em     Asus2 

 מיקה, בואי אל ביתי

B7      Em 

 מיקה  שלי

 

 C  G Am Am6 Em Asus2מעבר: 

 

B7           B7 Asus2 Edim   Gdim   Gdim 

 מ י ק ה   ש ל י

 

Em 

 מיקה, בואי אל שירי

Am 

 מי כמוך איתו

  B7  Asus2 Em  Cmaj7 

 שירי   אותו, דברי אותו

C        D   G      G7  

 אכלי אותו, צחקי אותו

C               G 

 עשי בו כרצונך

Am Am6  Em 

 הואכי           שלך 

Asus2 B7       Em 

 שיר   השירים שלי 

 

Am Am6  Em      Asus2 

 מיקה, בואי אל שירי

B7 Asus2    Edim   Gdim   Gdim    B7 

 שירי איתי

 

 Eסיום: 
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 יהודית רביץ  ,מתי כספי  -מישהו  
 

Am        Bø 

 מישהו דואג   מישהו

Am/C   Dm    Ebdim     E7 

 למעלה      לי שם       דואג 

Am           Bø       

 בא והדליק כמה כוכבים

Am/C   Dm    Ebdim     E 

 והם נופלים אחד אחד

 

B7/Eb     E7/D 

 אנו סובבים בשתי דרכים שונות

A/C#           Am/C 

 יום ולילה לאורכן

Bø                   Bb 

 עייפים ורעבים ומחכים לאות

Dm/A          E   Am/E   E7 

 בנתיבי אבק וזמן

Am     #A/C      Dm       D7/F#      Dm/F 

 אנו נפגש בסוף דרכים ושאלות

Gm7  C7             B7 

 נפגש בתום ימים רבים

             E7 

 בתום הרבה לילות

Am A/C#   Dm  Dm/C  Bø 

 אני יודעת שאתה קרב עכשיו

Am        G7          C7 

 אביב חלף קיץ נאסף

F+7       Bm7       E7(+5)    E7       Am 

 והגשם שב

 

Am        Bø 

 מישהו דואג   מישהו

Am/C   Dm    Ebdim     E7 

 למעלה      לי שם       דואג 

Am           Bø 

 כמה כוכבים אסףבא ו

Am/C   Dm    Ebdim     E 

 אחד אחד השיב אותם

 

B7/Eb     E7/D 

 שונותאנו סובבים בשתי דרכים 

A/C#           Am/C 

 יום ולילה לאורכן

Bø                   Bb 

 עייפים ורעבים ומחכים לאות

Dm/A          E   Am/E   E7 

 בנתיבי אבק וזמן

Am     #A/C      Dm       D7/F#      Dm/F 

 אנו נפגש בסוף דרכים ושאלות

Gm7  C7             B7 

 נפגש בתום ימים רבים

             E7 

 בתום הרבה לילות

Am A/C#   Dm  Dm/C  Bø 

 אני יודעת שאתה קרב עכשיו

Am        G7          C7 

 אביב חלף קיץ נאסף

F+7       Bm7       E7(+5)    E7       Am 

 והגשם שב
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 איפה הילד  -מישהו שומע אותי  
 

 |G | F# |  x2 פתיחה:  

 

G                          F# 

 היי, מישהו שומע אותי

G                          F# 

 היי, מישהו שומע אותי

   C                         B 

 הלו, מישהו שומע אותי

C                                     B      B       B      B 

 תימישהו מקשיב לי, שומע אותי, אותי, אותי, או

 

A    A       A        A         A       A          A 

 בנאדם לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה

       A       A          A      A         C#       C 

 כי הלילה הזה מתקרב לקצו, מתמעט והולך

 

| G | F# | x2 

 

G                          F# 

 היי, מישהו שומע אותי

G                          F# 

 היי, מישהו שומע אותי

   C                         B 

 הלו, מישהו שומע אותי

C                                     B      B       B      B 

 מישהו מקשיב לי, שומע אותי, אותי, אותי, אותי

 

A    A       A        A         A       A          A 

 בנאדם לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה

       A       A          A      A         C#       C 

 כי הלילה הזה מתקרב לקצו, מתמעט והולך

 

| G | F# | G | F# | C | B | C | B | 

 

A    A       A        A         A       A          A 

 להעביר איתו את הלילהבנאדם לשתות איתו, 

       A       A          A      A         C#       C 

 כי הלילה הזה מתקרב לקצו, מתמעט והולך

 

      C#             C   B   A   G  F# 

 מתמעט והולך, אה הא הא הא הא
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 מוניקה סקס  -מכה אפורה  
 

                  Bm  D             G    A 

 היא אמרה לי תראה החיים די קלים

           Bm                D                    G    A 

 נשכור לנו חדר בדרום תא ונחיה כמו גדולים

   Bm  D           G    A 

 ונחיה    מדקה לדקה

        Bm                   D                        G    A 

 צא עבודה זמנית לא רצינית וגם נחתום בלשכהנמ

           Bm  D                    G    A 

 אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה

             Bm              D             G    A 

 לא משהו עמוק משהו מתוק סיפור אהבה

                  Bm  D                 G    A 

 פורות עם המון דימוייםעם המון מטא

                  Bm  D               G 

 הגיבור יהיה שיכור כמו שאתה בחיים

            A                D 

 שאתה בחיים שאתה בחיים

 

      A            Em 

 יש כאב יפה שעובר מהר

     G                  Bm 

 כשאני רוצה לא להיזכר

      A         Em          G        D 

 איך אני עמדתי שם איך אני אמרתי לה

A         Em      G        D 

 ככה את יפה זה מה שאת צריכה

A         Em          G        Bm D  G  A 

 זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה

 

     

 

Bm       D                      G     A 

 שעברה זה קרה בסתיו של השנה

Bm      

 הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר

       D                G       A 

 אני זוכר שהיא אמרה

    Bm    D             G    A 

 אני זוכר איך הכל התפורר

             Bm              D             G    A 

 אולי את זוכרת מה את אומרת

A                     Bm 

 מה את אומרת עכשיו

             D                        G        A 

 מצא איזה נושא לכתיבהאולי גם א

                  Bm  D                 G    A 

 לא משהו חשוב משהו עצוב ספור אהבה

            Bm  D            G    A 

 בלי מטאפורות ובלי דימויים

                  Bm  D                 G 

 הגיבור יהיה שיכור כמו שאני בחיים 

            A                D 

 שאני בחיים שאני בחיים

 

      A            Em 

 יש כאב יפה שעובר מהר

     G                  Bm 

 רוצה לא להיזכר כשאני

      A         Em          G        D 

 שם איך אני אמרתי לה איך אני עמדתי

A         Em      G        D 

 ככה את יפה זה מה שאת צריכה

A         Em          G        Bm D  G  A 

 זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה
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 משינה  -  מכונית
 מילים ולחן : שלומי ברכה

 

        D                     C 

 אני רוצה אני רוצה מכונית

        D                     C 

 אני רוצה אני רוצה מכונית

        D                        C 

 רוצה לקנות מכונית ,אני רוצה

        D                       C 

 אני רוצה אפילו יש לי תוכנית

 

        D                        C 

 בין השדרה החמישית לשישית

        D                   C 

 אני דוהר אני בתוך מכונית

        D                         C 

 מאחורי דולקות מיליון מכוניות

             D                         C 

 זה סתם חלום זה סתם חלום בלהות

 

D             G       E      A 

 אינתיפאדה יש גם זבל ברחוב

A            G       F# 

 ממשלה קורסת באביב

D       G         E       A 

 והרמזורים נתקעים בצהוב

A        G                  F# 

 כאן תל אביב שטחיזה חתך 

A          G              F# 

 ניסע קצת לאכזיבואז בואו 

 

        D                          C 

 שותה תרכיז מכונות ,אני שותה

        D                          C 

 אני נושם עשן סמיך של בוכנות

        D                           C 

 אני אוכל חלקי חילוף של מונית

        D                          C 

 רוצה לקנות מכונית ,אני רוצה

 

D             G       E      A 

 משקפי השמש דוהים במחלף

A              G       F# 

 מחפשים לסטות מהנתיב

D       G         E       A 

 המציל שלנו כמעט התעלף

A         G                  F# 

 זה חתך שטחי של חוף אכזיב

A       G            F# 

 בואו ונחזור לתל אביב

 

 D  C  D   C   F#   Eסיום : 

         D  C  D 



 989עמוד 

 

 רוקפור  -  מכונת הזמן
 

C    Em 

 ך חיים אחראור

Am7  Em7           F 

 בדרך אמות מידה שונות

                 Fm/G# 

 ומופתים בלי אותות

                C 

 בלי מוסר כליות

       Em          Am7 

 מבעד דורות נראים

       Em7                   F 

 כל בני החושך כל בני האור

          Fm/G#                Cm 

 בחברות נבדלות בתקופות שונות

 

         Cm                Dm 

 מ"מכונת הזמן תעשיות בע

C#                    Cm 

 21גאה מאד להציג מאה 

F#º7                          Dm 

 אלה המראות שמהתלות במוחי

C#                          Cm 

 ה אחת למציאות אחרתמנגיע

 

C    Em 

 אורך חיים אחר

Am7  Em7           F 

 בדרך אמות מידה שונת

                 Fm/G# 

 בלי אותות ומופתים

                C 

 בלי מוסר כליות

       Em          Am7 

 מבעד אורות מילים

       Em7                   F 

 כל בני החושך כל בני האור

          Fm/G#                Cm 

 דלות בתקופות שונותבבחברות נ

 

         Cm                Dm 

 מ"מכונת הזמן תעשיות בע

C#                       Cm 

 21גאה מאד להציג מאה 

F#º7                         Dm 

 אלה המראות שמהתלות במוחי

C#                       Cm 

 אחרתאחת למציאות  מנגיעה

 

         Cm                Dm 

 כמו כוכב הצפון במדבר שומם

C#                       Cm 

 שמנצנץ מעליי מכוון את דרכי

F#º7                                  Dm 

 בתוך מבוך מפותל של מציאות מדומה

C#                              Cm 

 ערךמחשבה היא אור ידיעה היא 
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 עמיר בניון  -מכחול שבור  
 מילים : עמיר בניון ואסף אטדג'י  לחן : עמיר בניון

 

Bbm                    F 

 האם אתה זוכר ימים עברו

  C#m                     Eb 

 ולא פחדת לשאול כשהים היה כחול

Bbm                     F 

 וכל פריחה קטנה של פרח

  C#m                 Eb 

 שמחה את לבבך ונעתקה נשימתך

 

Bbm                    F 

 האם אתה זוכר ימים עברו

 C#m       Eb7 

 שכל נערה לנצח הייתה

Bbm          F 

 הנצח היה מצויר במכחול

   C#m                 Eb                     Eb9 

 המכחול היה תמים ואתה היית כל יכול

 

  Eb         E             C#m7   G#m 

 האם אתה יכול לזכור את עצמך צלול

G#m    G#m/F#          C#m          Eb 

 בכלל לגבור על הבלבול       לך    ואם שווה

G#m                             G#7         C#m 

 שלמים עוברים אז מה אכפת לי מהואם חיים 

F#               B          C#m      Eb 

 חיי הם כמו מכחול שבור ומה חייך מה

 

Bbm             F 

 האם איתו את זוכרת

C#m                     Eb7 

 רגעים של אמונה או שהיית לו לחומה

Bbm                 F 

 האם היית זקוקה כפרח אל השמש

      C#m                  Eb                    Eb9 

 האם היית מלאך שהוא קרא לך מן החושך

 

  Eb         E             C#m7   G#m 

 האם אתה יכול לזכור את עצמך צלול

G#m    G#m/F#          C#m          Eb 

 בכלל לגבור על הבלבול       לך    ואם שווה

G#m                             G#7         C#m 

 ואם חיים שלמים עוברים אז מה אכפת לי מה

F#               B          C#m      Eb 

 חיי הם כמו מכחול שבור ומה חייך מה

 

 G#m  G#7  C#mמעבר : 

          F#  C#m  Eb 

          G#m  G#7  C#m 

F#  C#m  G#m 

 אווו

 

  Eb         E             C#m7   G#m 

 האם אתה יכול לזכור את עצמך צלול

G#m    G#m/F#          C#m          Eb 

 בכלל לגבור על הבלבול       לך    ואם שווה

G#m                             G#7         C#m 

 ואם חיים שלמים עוברים אז מה אכפת לי מה

F#               B          C#m      Eb 

 חיי הם כמו מכחול שבור ומה חייך מה

G#m                         G#7              C#m 

 מה אכפת לי מה     ואם חיים שלמים עוברים 

F#               B          C#m      Eb      G#m 

 חיי הם כמו מכחול שבור ומה חייך מה
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 יוני בלוך  -מכיר אותו  
 

 E  G#  C#m  A  x  2פתיחה : 

 

   E                     G# 

 אני מכיר אותו מזמן שלמה השמנמן

C#m              A 

 אני מכיר אותו גם כן דני השכן

E                              G#              C#m 

 רמי שהרביץ לדוקטור פרנקל שיצא עם אחותו

A             A             A 

 מכיר אותו ר אותומכי מכיר אותו

 

 E  G#  C#m  A  x  2מעבר : 

 

   E               G# 

 בהודו שם לבד תראו לי אחד

C#m                    A 

 כל היום לומד גמרא שיושב במערה

E                              G#               C#m 

 את האוכל מביאים לו בצלחת פלסטיק לבקשתו

A             A             A                  E 

 מכיר אותו מכיר אותו מכיר אותו מכיר אותו

 

 E  G#  C#m  A  x  2מעבר : 

 

       E         G# 

 את כולם אני מכיר את כולם

     C#m          A 

 ואפילו פה בעיר כל אחד בעולם

F#m           B        E 

 אנשים כמה שינסו אותם להסתיר

G#                   C#m 

 אני מכיר אני מכיר אותם

A                          E 

 אני מכיר אני מכיר אותם

 

 E  G#  C#m  A  x  2מעבר : 

 

       E                       G# 

 אבל פעם מזמן זה לא היה ככה

          C#m        A 

 פעם לא הכרתי אף אחד

E                                                     G# 

 זוכר היינו יחד יאומר לי הי היה בא מישהועוד 

              C#m               A 

 עד הייתי אומר לו לא נראה לי

     E               G# 

 אמרה לי שמישהי באה ופתאום

    C#m              A 

 שהוא מקוםמאיזה  הי אתה מוכר לי

E                        G#          C#m 

 ושרתת ומתי ולמדת וגדלת איפה גרת

A             A             A           E 

 היא אמרה לי די אתה רואה כשאמרתי

 

        E     G# 

 כמה אני מכירה אותך

C#m                             A 

 לךכל מה שקרה  אבל יודעת משוגעת

E                      G#            C#m 

 ומתי ושרתת ולמדת וגדלת איפה גרת

A             A               A               E 

 מאז אני ביי היא אמרה לי ביי כששתקתי
 

       E         G# 

 את כולם אני מכיר את כולם

     C#m          A 

 ואפילו פה בעיר כל אחד בעולם

F#m           B        E 

 אנשים כמה שינסו אותם להסתיר

G#                   C#m 

 אני מכיר אני מכיר אותם

A                          E 

 אני מכיר אני מכיר אותם
 

 E  G#  C#m  A  x  2מעבר : 
 

   E              G# 

 שגר באי בים תראו לי אדם

C#m                           A 

 גלגלה תאכבר המציאו  ולא יודע שבכלל

E                                G#                    C#m 

 הוריו הם דור שלישי באי גודלו שם על ידי היפופוטם

A             A             A                    E 

 מכיר אותו מכיר אותם מכיר אותו מכיר אותו
 

 #E  G#  C#m  A  E  Gמעבר : 
 

 פעמים 3את הבית הבא יש לנגן 
 

C#m                         A 

 חלק היכרות שטחית ממוצעת

E                        G# 

 וחלק אני מכיר טוב מאוד

C#m                               A 

 המישהי הזאת המשוגעת אבל רק את ההיא

A                            A 

 עוד להכיר אותה לא יצא לי
 

       E         G# 

 את כולם אני מכיר את כולם

     C#m          A 

 ואפילו פה בעיר כל אחד בעולם

F#m           B        E 

 אנשים כמה שינסו אותם להסתיר

G#                   C#m 

 אני מכיר אני מכיר אותם

A                          E 

 אני מכיר מכיר אותםאני 
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 הפרויקט של עידן רייכל  -  מכל האהבות
 מילים ולחן : עידן רייכל

 

C#m7     G#m   F#m         C#m7 

 כרון ישןינשמר ז      ש   כל רגע    

         G#m            F#m 

 נשכח עם השנים כל שכבר עבר----וכל מה ש

E     B/Eb 

 האם תזכור אותם

A              B         F# 

 האם תדע אתה שם בכולם

 

C#m7  G#m       F#m        C#m7 

 כל שנאמר מכתב שלא נכתב     כל 

       G#m        F#m            E 

 בכל סימן אשר נגלה אלי ואומר אותך

B/Eb           A/C#       B     F#/Bb  B(4-3) 

 הבוקר שעולה עלה נושר ירח בחלון

 

E          A                              F#m 

 מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי לי אותך

           G#                     C#m    G#m 

 האם תשמע קולי קורא לך האם תדע

A                                         F#m 

 האם תזכור שתיקות יפות את לחישת קולך

   B(4-3)  B(2-1) 

 מגע ידך את

 

E          A                              F#m 

 מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי לי אותך

           G#                     C#m      G#m 

 אתה רחוק ממני וליבי חסר אותך 

A                                   F#m 

 ולא ביקשתי לי דבר מלבד להיות שלך

                    G#(4-3) 

 מלבד להיות איתך

 

 C#m7     G#m   F#m         C#m7 

 כרון ישןינשמר ז      ש   כל רגע    

         G#m            F#m 

 נשכח עם השנים כל שכבר עבר----וכל מה ש

E     B/Eb 

 האם תזכור אותם 

A              B         F#      B(4-3) 

 בכולם האם תדע אתה שם

 

E          A                              F#m 

 מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי לי אותך

           G#                     C#m    G#m 

 האם תשמע קולי קורא לך האם תדע

A                                         F#m 

 האם תזכור שתיקות יפות את לחישת קולך

   B(4-3)  B(2-1) 

 מגע ידך את

 

E          A                              F#m 

 מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי לי אותך

           G#                     C#m      G#m 

 אתה רחוק ממני וליבי חסר אותך

A                                   F#m 

 ולא ביקשתי לי דבר מלבד להיות שלך

                    G#(4-3) 

 מלבד להיות איתך

 

C#m7  G#m  C#m  F#m 

C#m7  G#m  F#m  B 

 

E     B/Eb 

 האם תזכור אותם

A              B         C#m 

 האם תדע אתה שם בכולם
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 עילי בוטנר וקובי אפללו  -מכתב לאחי  
 מילים ולחן : עילי בוטנר

 

 משמאל לימין ( (  פתיחה

Am  G/B  C 

Dm   Ddim  Am 

Bm7b5  E  Am  G/B 

C  Dm  Ddim  Am 

 

           C        G/B       Am      

 אל תפחד תשאף לדעת   אל תדאג עוד תקיים

E Bm7b5        C      Ddim    Dm     

 מי שבידו לגעת   יש שבליבו עוד  לנחם 

            C       G/B       Am      

 ועונות שנה תחלוףאל תפחד ימים יבואו   

 Am     Ddim      Dm       

 אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף

 

         C          G/B     Am      

 אל תפחד ממציאות נושכת   ואנשים קרים

  E   Bm7b5   C    Ddim      Dm     

 כל אחד סוחב בבטן  ומעט שעליהם רואים

             C     G/B     Am     

 יש ברגע   והנצח אין לו סוף כמה כח

 Am        Ddim      Dm       

 בכל דמעה שעוד תרד   יגיע צחוק

Am             Bm7b5    

 

 וזה הרגע   הנה באה השעה

 C         G               Bm7b5    

 מה תביא איתה הרוח  מה ימיס את הדממה

 F        Bb        Dm      C/C     # 

 לכל דבר   ויש חלום שלא נגמר ויש סיבות

Am     E       Bm7b5     

 בסוף הדרך עוד תהיה מאושר

 

 מעבר זהה לפתיחה

 

        C        G/B       Am   

 וקדימה אל האופק   אל השמש הטובה

Ddim      Dm     

 זה רחוק אבל תגיע

Am E Bm7b5       C      

 קצת עייף וקצת צמא לאהבה

                C       G/B   

 שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל

 Am   Ddim  Dm      

 ואז תנוח תרדם   בצל

 

 

Am             Bm7b5    

 וזה הרגע   הנה באה השעה

 C         G               Bm7b5    

 מה תביא איתה הרוח  מה ימיס את הדממה

 F        Bb        Dm      C/C  #    

 ויש סיבות לכל דבר   ויש חלום שלא נגמר

Am     E       Bm7b5     

 בסוף הדרך עוד תהיה מאושר

 

Am             Bm7b5    

 וזה הרגע   הנה באה השעה

 C         G               Bm7b5    

 מה תביא איתה הרוח  מה ימיס את הדממה

 F        Bb        Dm      C/C     # 

 סיבות לכל דבר   ויש חלום שלא נגמרויש 

Dm/C  Dm     E       Bm7b5     

 בסוף הדרך עוד תהיה מאושר      

Am     E       Bm7b5     

 בסוף הדרך עוד תהיה מאושר

 

 מעבר זהה לפתיחה

 

Am             Bm7b5    

 וזה הרגע   הנה באה השעה

 C         G               Bm7b5    

 איתה הרוח  מה ימיס את הדממהמה תביא 

 F        Bb        Dm      C/C     # 

 ויש סיבות לכל דבר   ויש חלום שלא נגמר

Dm/C  Dm     E       Bm7b5     

 בסוף הדרך עוד תהיה מאושר      

Am     E       Bm7b5     

 בסוף הדרך עוד תהיה מאושר

 

 סיום זהה לפתיחה
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 רובסדני   -מכתב קטן  
 

 C  Dm  Em  F  G  C  Dm  Em  F  Gפתיחה : 

 

C     Dm   Em          F        G 

 מכתב קטן לאיש אחד רחוק מכאן

C     Dm   Em              F 

 ישן ובו תמונה שיש בה זיכרון

G                   Em 

 שנינו מחייכים למצלמה

Dm          G         C 

 למלחמה לפני שהוא הלך

 

C     Dm   Em          F        G 

 אותי חמה ידו הייתה כשהוא חיבק

C     Dm   Em                F 

 כבר לא בוכה גם לא בלילה לבדי

G                     Em 

 את הפצעים רק הזמן חובש

Dm       G         C     Dm   Em    F  F#m  G 

 רואים האלה שבחוץ ואת ההם שלא

 

Cm            Fm 

 יש ודאי במקום נסתר

Cm       Fm 

 לכל דבר תשובה

             G 

 אז למה דווקא לי

        G#7            Gsus4   G 

 שהתחיל נגמר הכל לפני

 

C     Dm   Em          F        G 

 מכאן מכתב קטן לאיש אחד רחוק

C     Dm   Em       F 

 ובו ריחות שדה פתוח של דגן

G7                   Em 

 האדמה כף רגלינו על

Dm          G        C 

 לפני שהוא הלך למלחמה

 

C     Dm   Em          F        G 

 ידו הייתה כשהוא חיבק אותי חמה

C     Dm   Em       F 

 בהילוך איטי רואה כמו כבר לא בוכה

G7                   Em 

 כל הנשימות הרגעים

Dm       G         C     Dm   Em    F  F#m  G 

 רואים האלה שבחוץ ואת ההם שלא

 

 

Cm            Fm 

 יש ודאי במקום נסתר

Cm       Fm 

 לכל דבר תשובה

             G 

 אז למה דווקא לי

        G#7            Gsus4   G 

 שהתחיל נגמר הכל לפני

 

 C  Dm  Em  F  G  C  Dm  Em  F  Gמעבר : 

 

C     Dm   Em          F        G 

 מכתב קטן לאיש אחד רחוק מכאן

C     Dm   Em              F 

 ישן ובו תמונה שיש בה זיכרון

G                   Em 

 שנינו מחייכים למצלמה

Dm          G         C 

 למלחמה לפני שהוא הלך
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 אביב גפן  -  מלאך
 

A9             A9/Db           F#m 

 מפתח המרחק פתח לי שער

Dbm/E                     D 

 של געגועים

D  Esus4   E/G#   F#m7  D           A/Db  Bm7 

 בי האם את שלי    השואל         והפחד 

E7             F#m  E            E7    A A9 Asus4 A 

 אל תעזבני    את המלאך שלי         

 

A9             A9/Db        7F#m 

 לפעמים אני לא מבין אותך

Dbm/E                     D 

  את עוברת שינוי

D  Esus4       A      E7/G#  F#m7  D 

 ב  ו  ר  ח       לפעמים   אני     

D          A/Db  Bm7 

 לא להיות תלוי

E7            F#m  E            E7    A A9 Asus4 A 

  אבל חוזר אלייך את המלאך שלי

 

A9              /B    A9/Db           F#m 

 אני נווד זרוק שהתאהב לו

Dbm         D 

 בנסיכה

D  Esus4   E7/G#  F#m7  D      A/Db  Bm7 

 את היית שונה       ל היפות האלו       כ     בין

E7         F#m  E                   A  D/A  A 

 אני שלך לנצח    את המלאך שלי

E        F#m     E 

 אני שלך לנצח

                   D  D9  A/Db  Bm  Esus4  A9 

 מלאך שלי את
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 מטרופולין  -מלאכים  
 

C 

 אין בכלל מלאכים בשמיים

    Am 

 אני כאן איתך ממש בינתיים

     C 

 להחזיק את הראש מעל המים

    Am 

 לראות הכל לעצום עיניים

C 

 אין בכלל מלאכים בשמיים

    Am 

 אני כאן איתך ממש בינתיים

     C 

 להחזיק את הראש מעל המים

    Am 

 לראות הכל לעצום עיניים

 

 G  F  Dm  Dmמעבר : 

           G  F  Dm  Dm 

 

G        F         Dm 

 נה את מביאהכמה דאגה וכמה סכ

G        F         Dm 

 וכמה אהבה

G           F         Dm 

 כמה את יפה וכמה תאווה את מגלה

G        F         Dm 

 ואיזו הסתה
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 אביב גפן  -מלח הדמעות  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

E             F#4-3 

 הכל  ובחוץ עכשיו שקט

F#m      B7         E    E+7 

 המחשבות רצות בראשי        

C#m          E4/F#   B7                 E 

 מעלים בי זיכרונות      יש גם רגעים כאלה

E                    F#4-3 

 איש אינו עוצר את השעון

F#m      B7         E    E+7 

 אני מתבגר בסוף כל יום         

C#m            E4/F#   B7                  E 

 ת'טובמנסה למצוא      מן חיפוש מתמיד קבוע

 

E                 BbO      B7                A 

 היו ימים כבתי בשקיעה היו ימים זרחתי כמו האור

E         E7        F#  B7                     E 

 היו ימים של אהבה      היו ימים כמעט אבדתי

 

E                    F#4-3 

 כל אותם הרים של פחד

F#m      B7           E    E+7 

 ואגם גדול של חלומות           

C#m      E4/F#    B7                      E 

 חברים של זיכרונות      החברים שנשארו לי

 

E                 BbO      B7                A 

 בלילות שנכתבו שורות בלילות בהם נמחק חלום

E      E7        F# 

  הד הצחוק המתגלגל לו

B7                     A  E/G#   F#m  B7       E 

 ואת מלח הדמעות              ואת מלח הדמעות      

 



 998עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -  מליון פחדים
 מילים : יעקב גלעד ויהודה פוליקר  לחן : יהודה פוליקר

 

B5  A5 

Bm  A  F#  Bm  F#  F#7  Bm 

Bm  A  Bm  A 

 

Bm                                            A 

 אבל זה גשם אין סופי הולכים בין הטיפות

Bm                                         A 

 אחד שלך אחד שלי צללים על הקירות

F#                      Bm          F#        Bm 

 אתה מכיר אותי ליאזה רק נורמ ו רע ליאם טוב א

 

Bm                                           A 

 אני עוד מתבייש לומר סליחה תודה רבה

Bm                                             A 

 אם להגיד אני אוהב אותך אתה עוד מהסס

F#              Bm         F#        Bm 

 אני שואל אותך ומי האבא הילדאז מי פה 

 

Bm/A  Bm  Bm(4-5) 

 

     G+7                                A(4-3) 

 ובטח לא שלך זאת לא המסיבה שלי

   G+7                                A(4-3) 

 ורק שלא נזיל דמעה נשמח כי מוכרחים

   Em 

 האם אתה שורד האם אתה עוד חי

  Bm 

 דהאם אני עומ זזהאם אני עוד 

F#(+9)                                 F#add9 

 לוקחים אותי איתך מיליון פחדים

      F#(-9)   F# 

 אל אי בודד

 

Bm                                    A 

 ומה אותך מה לעזאזל מפחיד אותי

Bm                                           A 

 הם זיכרונות שלך ישדים בתוך הראש של

F#       F#(-9)   Bm    G/B     F#        Bm 

 אני דומה לך        קשה לסלוח       קשה לשכוח

 

Bm/A  Bm  Bm(4-5) 

 

     G+7                                A(4-3) 

 ובטח לא שלך זאת לא המסיבה שלי

   G+7                                A(4-3) 

 ורק שלא נזיל דמעה כי מוכרחיםנשמח 

   Em 

 האם אתה שורד האם אתה עוד חי

  Bm 

 דהאם אני עומ האם אני עוד זז

F#(+9)                                 F#add9 

 לוקחים אותי איתך מיליון פחדים

      F#(-9)   F# 

 אל אי בודד

 

G+7  A  G+7  A 

 

Em    

 האם אתה שורד האם אתה עוד חי

  Bm 

 דהאם אני עומ האם אני עוד זז

F#(+9)                                 F#add9 

 לוקחים אותי איתך מיליון פחדים

F#(-9)   F#             Bm 

 אל אי בודד                    

A    Bm    A   B5 

  



 999עמוד 

 

 יזהר אשדות  -מלך שלך  
 

     Em                                 Cmaj7     B 

 לאט אני הולך אליך וכשאני רוצה לצאת מעצמי

        Em                                  Cmaj7   B 

 לבנין    אני צועד שני רחובות פונה שמאלה נכנס 

         Em 

 אני מדליק את האור עולה במדרגות

      Cmaj7               B 

 מחפש שוב את האור שכבה תמיד מוקדם מדי

  Em              Cmaj7                  B 

 ל כךכ מנגב את נעלי מצלצל בפעמון ומחכה

 

   Am         C          G 

 הייתי רוצה להיות מלך שלך

   Am          C                G 

 שלא מבקש לרצות את החופש שלך

    F                C                G 

 מתדפק על הדלת שלךולא מרגיש כמו אביון 

  Em                                      Cmaj7         B 

 את משוחררת מכל הזוהמה אני לומד ממך כל כך הרבה

          Em                           Cmaj7            B 

 לא מודעת לכל המהומה את מתנכרת לכוחך ליופייך

          Em                             Cmaj7                      B 

 לפעמים אני לא מוצא בו מקום  את מספרת על עולם של נשים

          Em                               Cmaj7      B 

 וחושב על אהבה קשוב ומכווץ שעות אני יושב איתך

 

  Am         C          G 

 הייתי רוצה להיות מלך שלך

   Am          C                G 

 שלא מבקש לרצות את החופש שלך

    F              C                G 

 ולא מרגיש כמו אביון מתדפק על הדלת שלך

 

  Am         C          G 

 הייתי רוצה להיות מלך שלך

   Am          C                G 

 שלא מבקש לרצות את החופש שלך

    F              C                G 

 מרגיש כמו אביון מתדפק על הדלת שלך רקו

 



 1000עמוד 

 

 חמי רודנר  - אהובתי מלנכוליה 
 חמי רודנר :מילים ולחן

 

Dm  Dm  Gm  Gm   A   A  Dm  Dm 

 Bb   Bb   Gm  Gm  A4  A  Dm  Gm - A -  

 

Dm                      Gm 

  הנשים הצעירות פוסעות ברחוב  

A4         A      Dm4     Dm 

  מעיפות מבט בחלונות הראווה  

    Bb                         Gm 

  כל כך מצודדות, כל כך נראות נפלא

A4  A    Dm  Gm - A -  

  ם לאהבה - יו  

 

Dm                      Gm 

  שתימי מכן נשים יפות תהיה א  

A4              A      Dm4 Dm 

  לי - תחלוק את גורלה בגורמי  

Bb                    Gm 

  מי תרצה לשתות מכוס תרעלתי 

A4  A    Dm  Gm - A -  

  ר ואהבה - או 

 

D                 Gm  Gm/F      C7        F   F7 

  מתכרבל במתיקות         ואני שקוע בעצבות,  

Gm     Bb    Bb7  A       Dm  Gm - A -  

  את אהובתי        מלנכוליה, הו,  

D                      Gm  Gm/F    C7      F   F7 

  קטנונית וקנאית         שתי האמיתית,את הרי א

Gm    Bb    Bb7 A       Dm  Gm - A -  

   את אהובתי       הו, מלנכוליה, 

 

Dm  Dm  Gm  Gm  A4    A   Dm  Dm 

 Bb   Bb  Gm   Gm  A4    A   Dm  Gm - A -  

 

Dm                    Gm 

  הנשים הצעירות הלכו מזמן  

   A4           A      Dm4   Dm 

  איתן   אספו את רגליהן הארוכות

Bb                     Gm 

  אור של בין ערביים נח על הרחוב

A4 A    Dm  Gm - A -  

  אהבהלר  - או

 

Dm                        Gm 

  היא תיקח אותי הביתה מהורהר 

   A4              A      Dm4    Dm 

  תחגוג איתי את בדידותי ביין מר

   Bb                    Gm 

  תסלח לי על הכל ותסובב את הסכין

A4 A    Dm  Gm - A -  

  באהבה ר -או 

 

D                 Gm  Gm/F      C7        F   F7 

  מתכרבל במתיקות         ואני שקוע בעצבות,  

Gm     Bb    Bb7  A       Dm  Gm - A -  

  את אהובתי        הו, מלנכוליה,  

D                      Gm  Gm/F    C7      F   F7 

  קטנונית וקנאית         שתי האמיתית,את הרי א

Gm    Bb    Bb7 A        Bb  Bb7 

   את אהובתי       מלנכוליה,הו,  

    Gm    A       Dm 

  מלנכוליה, את אהובתי

 

Dm  Dm  Gm  Gm  A4    A   Dm  Dm 

 Bb   Bb  Gm   Gm  A4    A   Dm  Gm - A -  

Dm  Dm  Gm  Gm  A4    A   Dm  Dm 

 Bb   Bb  Gm   Gm  A4    A   Dm  Gm - A -  

Dm 

 

 

 

 



 1001עמוד 

 

 מוש בן ארי  -ממריאים  
 מילים ולחן : מוש בן ארי

 

 Am  F  Gפתיחה : 

            Am  F  G 

 

Am 

 והשני שמתבלבל איך זה אחד שמתקיים

     F                           G 

 ואת אותה סמטה חולקים ובאותו רחוב גרים

Am      

 ובשני זה נעלם כל הזמן זה קיים

         F 

 ולא עוד זה לא עוצר

         G                     Dm 

 ואל אותו מקום תמיד זה חוזר

 

                 Em              F 

 הנה שוב נדם אז הנה שוב מגיע

           G                       Dm 

 תוך שנייה זה נעלם והשני מופיע

                       Em                     F 

 לראות שזה קייםתן  אז תן מבט אל פנימה

               G                           Am 

 כי ממריאים שוב מכאן הדקו ת'חגורות

 

 Am  F  Gמעבר : 

           Am  F  G 

 

Am 

 והשני ישר סותר ואיך זה אחד שתמיד אומר

             F                      G 

 וזה הפחד שמעיד את מה שיש לו להגיד

Am       

 וזה בטוח כבר לא סוד במחלוקת הזאתש

              F 

 הם כבר דנים אותה שנים

         G                       Dm 

 וזה מרכז העניינים לא להסכים

 

                 Em              F 

 הנה שוב נדם אז הנה שוב מגיע

           G                       Dm 

 שנייה זה נעלםתוך  והשני מופיע

                       Em                     F 

 תן לראות שזה קיים אז תן מבט אל פנימה

               G                           Am 

 ןכי ממריאים שוב מכא הדקו ת'חגורות

 

 Am  F  Gמעבר : 

           Am  F  G 

 

Am 

 והשני ישר פוסל ואיך זה אחד שמתפלל

        F 

 פוסל באבן את דמותו

        G 

 והוא בטוח ששלו מה שקיים

 Am 

 כל הזמן יבוא הגל ישטוף אותם

              F 

 אל אותו מקום שניהם ילכו

          G                     Dm 

 אותה הרוח שלוחשת בקרבם

 

                 Em              F 

 הנה שוב נדם אז הנה שוב מגיע

           G                       Dm 

 תוך שנייה זה נעלם והשני מופיע

                       Em                     F 

 תן לראות שזה קיים אז תן מבט אל פנימה

               G                           Am 

 כי ממריאים שוב מכאן הדקו ת'חגורות

 

 Am  F  G  Am  F  Gסיום : 

         Am  F  G  Am  F  G 

         Am  F  G  Am  F  G 

         Am  F  G  Am  F  G 

 



 1002עמוד 

 

 פורטיסחרוף  -ממתק  
 

Am           C 

 לא אני לא אתן לך

Em 

 זר של שושנים

Am       C 

 כתר של מלכות לא

Em 

 או את כס הרחמים

Am          C 

 די מספיק נגמר לי

Em 

 לצעוד על גחלים

Am            C 

 או להיות שוב הקרבן

Em 

 של יחסים מסוכנים

 

Dm            Am 

 אל תשלחי לי מכתבים

F                  G 

 אל תבקשי סליחה

Dm             Am 

 אל תחליפי את הצבעים

F                     G 

 כמו זיקית שמשתנה

 

 

F              C  

 תני לי תני קצת ממך

Bb         F 

 אני זקוק לחום גופך

F              C  

 תני לי תני קצת ממך

Bb         F 

 אני זקוק לחום גופך

F            Am 

 וכך אנחנו נלחמים

F                Bb 

 על ממתק של אהבה

F            Am 

 כן כך אנחנו נלחמים

F                Bb 

 על ממתק של אהבה

 

Am        C 

 תתיזי מסביבךאל 

Em 

 רסיסי שלילה

Am          C 

 אל תעמידי שוב פנים

Em 

 שכלום לא השתנה

Am           C 

 די מספיק נשבר לי

Em 

 לבזבז מילים

Am       C 

 אני רק רוצה איתך

Em 

 מתחת לסדינים

 

Dm            Am 

 אל תשלחי לי מכתבים

F                  G 

 אל תבקשי סליחה

Dm             Am 

 אל תחליפי את הצבעים

F                     G 

 כמו זיקית שמשתנה

 

 

F              C  

 תני לי תני קצת ממך

Bb         F 

 אני זקוק לחום גופך

F              C  

 תני לי תני קצת ממך

Bb         F 

 אני זקוק לחום גופך

F            Am 

 וכך אנחנו נלחמים

F                Bb 

 על ממתק של אהבה

F            Am 

 כן כך אנחנו נלחמים

F                Bb 

 על ממתק של אהבה



 1003עמוד 

 

 שלמה ארצי  -  מנגב לך את הדמעות
 לחן : שלמה ארצי  מילים : שלמה ארצי 

 

 Dm  G  C  F  Dm  E  E4  Amפתיחה : 

 

Am    F           Dm         Em 

 כדור להרגיע את עצמהלוקחת חצי 

Am       F                Dm    Em     Am 

 וזורקת משפט של הימור  אתה או אני או אתה

Am      F           Dm               Em 

 ואני בתוכי סגור  מילותיי כבר אינן יוצאות

F                   Dm    E4            E    Am 

 לה את הדמעותוחוץ מללחוש את שמה  מנגב 

 

Dm              Em        Am 

 תבכי לי עכשיו  תבכי אני אומר

     F          C            E4      E   Am 

 זה כואב  זה יכאב  אבל בסוף זה ישתחרר

Dm                      Em           F 

 תבכי במקומי  אני כבר לא יכול לבכות

Dm  Em  Edim  E4          E  Am 

 אני תפקידי           לנגב לך את הדמעות

 

Am          F           Dm                Em 

 תראה  היא אומרת לי  ערפל מכסה את הכביש

Am          F               Dm     Em    Am 

 הבעיות מתחילות בראש  החיים מפחידים מספיק

Am   F              Dm               Em 

 בתוכי סגור  לא יכול שום דבר לראות ואני

F                   Dm    E4            E    Am 

 וחוץ מללחוש את שמה  מנגב לה את הדמעות

 

Dm              Em        Am 

 תבכי לי עכשיו  תבכי אני אומר

     F          C            E4      E   Am 

 ישתחררזה כואב  זה יכאב  אבל בסוף זה 

Dm                      Em           F 

 תבכי במקומי  אני כבר לא יכול לבכות

Dm  Em  Edim  E4          E  Am 

 אני תפקידי           לנגב לך את הדמעות

 



 1004עמוד 

 

 הפרויקט של עידן רייכל  -  מנעי קולך מבכי
 מילים ולחן : עידן רייכל

 

Dm  EØ            A7   A7(4-3) 

 לילות שנתך נודדתכי ב

Dm  EØ         A7   A7(4-3) 

 וכל חלום הוא למורא

Bb      C              F 

 תטי אז את אוזנך לשקט

    Gm    Dm        EØ  A7    Dm 

 עוד יעלה הנה הוא בא כל חסד רחמים

 

Dm  EØ              A7   A7(4-3) 

 כי בשבילו נפשך נשמרת

Dm  EØ         A7   A7(4-3) 

 הרי קרבה היא השעה

Bb       C            F 

 עד ששדוד בזרועותייך

 Gm         Dm     EØ  A7    Dm 

 כשישובו לגבולם ייפול בסוף הדרך

 

EØ   A7          Bb       C        F 

 ועינייך מדמעה מנעי קולך מבכי  רק 

EØ  A7     Bb       C          Dm 

 ויבוא בו בסערה  כי השער ייפתח לו

EØ     A7   Dm 

 כשישובו לגבולם

EØ   A7          Bb       C        F 

 ועינייך מדמעה מנעי קולך מבכי  רק 

EØ  A7     Bb       C          Dm 

 ויבוא בו בסערה  כי השער ייפתח לו

EØ     A7   Dm 

 כשישובו לגבולם

 

Dm   EØ     A7   A7(4-3) 

 עד אל נחלי המים

Dm  EØ      A7   A7(4-3) 

 דרך שארית כוחך

Bb     C           F 

 אם ישיבנו אז נשובה

Gm         Dm       EØ  A7    Dm 

 יש תקווה לאחריתך מנעי קולך מבכי

 

EØ   A7          Bb       C        F 

 ועינייך מדמעה מנעי קולך מבכי  רק 

EØ  A7     Bb       C          Dm 

 ויבוא בו בסערה השער ייפתח לוכי 

EØ     A7   Dm 

 כשישובו לגבולם

 

 Em  F#Ø  B7  Em  F#Ø  B7מעבר : 

            C  D  G  Am  Em  F#Ø  B7  Em 

 

F#Ø   B7          C       D        G 

 ועינייך מדמעה מנעי קולך מבכי    רק 

F#Ø  B7     C          D          Em 

 ויבוא בו בסערה  ייפתח לוהשער    כי 

F#Ø     B7   Em 

 כשישובו לגבולם

 

  



 1005עמוד 

 

 דורית ראובני  - מסביב למדורה 
 

 #G#  G#4  Gפתיחה  

 

Cm                C# 

 אומתם לא היתה להם אם

       C#              G# 

 לא ידעה בצאתם לדרך

Fdim    Cm   

 היה לילה עמוק ונושם

Bbdim    Fm   Cm  G 

 בניסן  הירח כתמיד

G#                      Eb 

 וישבה שם עדת נערים בני בלי שם

   G#                  Eb 

 חשופי מרפקים וברך

Fm             Cm 

 הם הקשיבו הקשב והחרש

Fm               G       Cm 

 או שילבו בשיחה דבר ויכוח

G                Cm 

 לפניהם עלי רגל של אש

Bdim        Fm      Cm  G Cm 

 מדורה חגה נעה         ברוח

Bb           Cm               Bbdim 

 לא יותר אך בכתב האומה העיקש

  Fm        Cm     G Cm 

 אותו לילה נחרט עלי לוח

 

 #G  Cm  Bbdim  Fm  G: מעבר 

 

Cm                C# 

 את העול הפשוט כעפר

       C#              G# 

 הם נשאו בלי הבט אחורה

Fdim    Cm   

 לא תקע לפניהם השופר

Bbdim   Fm  G  Cm 

 לא לוטף קדקודם בליל חורף

G#                      Eb 

 לא בשני שרוולים הקשורים לצוואר

G#                      Eb 

 רק הסוודר חיבקם מעורף

Fm             Cm  

 נעליים נוקשות ילקוטים

Fm               G       Cm 

 סעודה של זיתים ופרי תומר

G                Cm 

 וספלי אלומיניום קמוטים

Bdim        Fm      Cm  G  Cm 

 ורעות וקורבן לאין   אומר

Bb           Cm               Bbdim 

 מה נוסיף ונמנה מדברים פעוטים

  Fm        Cm    G  Cm 

 נוצרות אגדות זה החומר

 

Cm                C# 

 מה נשיר עליהם מה נשיר

       C#              G# 

 הם עושים זאת יפה מאיתנו

Fdim    Cm   

 בעצמם הם כותבים להם שיר

Bbdim   Fm  G  Cm 

 ואפילו ספרים כבר   נתנו

G#                      Eb 

 זהו טיב הפלמח הא איננו משאיר

G#                      Eb 

 כל מלאכה לשלא משלנו

Fm             Cm 

 אבל ככה יוגד נא לאמור

Fm               G       Cm 

 נערים להוי נא ידוע

G                Cm 

 בין חגיו הגדולים של הדור

Bdim        Fm      Cm  G Cm 

 אין יפה מחגכם      הצנוע

Bb           Cm               Bbdim 

 על סיפו של הדרורלמולכם האומה 

  Fm        Cm     G  Cm 

 משתחווה ובוכה     הבינוה

 

  Bb           Cm               Bbdim 

 למולכם האומה על סיפו של הדרור

  Fm        Cm    G Cm 

 משתחווה ובוכה     הבינוה



 1006עמוד 

 

 אביב גפן  -מסיבת מתגייסים  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

Em                            Bm 

 ביום דכאוני דקה לפני שהתאבדתי

Em                                                 A 

 הם קראו לי לבוא הם עשו שם מסיבת מתגייסים

Em                                   Bm 

 שתו שם המון והבירה אף לא מתגייסת

Em                                           A 

 סיגריות חונקות וסיגריות פותחות ת'דמיון

 

 C#m  C  B  C  C#m  C  B  Cמעבר : 

 

G                 B 

 שתי ילדות נטפלו לאיזה גבר

      C                Cm 

 נעלמו בפרדס עוד יהיה להם ילד

G 

 אחד שם רקד את ריקוד המתים

       Bm 

 החייםאם אחת שלא התחילה את 

G                 B 

 ג'יי צעק בואו נשתגע הדי

  C                         Cm 

 מה שעבר לו בראש רק אני יודע

G 

 למה הוא צולע מתחת לשולחן

 Bm 

 בלונדינית קטנה עשתה לו ביד

 

Em                                            Bm 

 שישים אנשים נפלו מחוסר משקל על הדשא

Em 

 מלכת הכיתה פתאום הקיאה

            A     A/B      A/C#   A/D 

 וכולם אחריה בריכה מסריחה

     Em                         Bm 

 האיפור שם נמרח את היופי מעך

Em                                            A 

 שני ילדים התחילו ללכת מכות וקצת דם שם נמרח

 

G                    B 

 בארבע בבוקר שיחות מהבטן

   C                 Cm 

 אנשים נפתחו הוציאו ת'רגש

G                             Bm 

 מחר מתגייסים כי מחר חיילים

G                       B 

 פתאום בא אחד והתחיל להרביץ לי

   C                  Cm 

 שבכיתיוהעיפו אותו רק אחרי 

  G                              Bm 

 מחר מתגייסים כי מחר חיילים

     Em                     Bm 

 ורק אני משתכר ולא מתגייס

 

 



 1007עמוד 

 

 נקמת הטרקטור  -מסכים שטוחים  
 

 D  E  G  Dפתיחה : 

 

D            E           G            D 

 צרצרים מצרצרים אנחנו פה לבד

D            E           G            D 

 בועות סבון שקופות עולות לאוויר עכשיו

D            E           G            D 

 תפוחי זהב עוברים מיד ליד

D            E           G            D 

 צמר גפן מתוק מתוק בפה מתוק ביד

 

 D  E  G  Dמעבר : 

 

D            E           G                 Bm 

 ויום אחד אולי יבוא משהו טוב על סוס לבן

D            E           G                  Bm 

 ויום אחד אולי יבוא משהו טוב על סוס לבן

 

D            E           G            D 

 עולם מלא בוויטמינים וצבעים שותקים

D            E           G            D 

 גנום הליום ומילניום מסכים שטוחים

D            E           G            D 

 בועות שקופות באוויר

D            E           G            D 

 בועות צוחקות עולות לאוויר

 

D               E                G                     Bm 

 וחלק מטיילות מעל העיר הן מתנפצות אל תוך הקיר

D               E                G                      Bm 

 הן מתנפצות אל תוך הקיר וחלק מטיילות מעל העיר

 

 Dמעבר : 

 

D            E           G                  Bm 

 ויום אחד אולי יבוא משהו טוב על סוס לבן

D            E           G                 Bm 

 ויום אחד אלי יבוא משהו טוב על סוס לבן

 

 D  C:  סיום

 

 יום אחד אולי יבוא...

 יום אחד אולי יבוא...

 משהו טוב משהו טוב

 ויום אחד אולי יבוא...

 …ויום אחד אולי יבוא

 

     



 1008עמוד 

 

 מיכה שטרית  -מסמרים ונוצות  
 

Bm 

 פעם יכולתי לבלוע כדור ארץ שלם

Bm                   F# 

 רכבתי על אופניים כשהידיים באוויר

Em               Bm 

 פעם הייתי חיה ואת היית מותק

F#           Em 

 פעם חייתי באמת

 

Bm 

 פעם היית קרובה אליי, עכשיו את מתרחקת

Bm                       F# 

 פעם היית פחות בוכה ויותר צוחקת

 Em                       Bm 

 ם כשהיית שמחה , היית רוקדתפע

 Em        F# 

 פעם חיית באמת

 

G        B         Em           C 

 ועכשיו מה את? מה עכשיו?

            G      B           Em              A 

 מסמרים ונוצות     וציפור שלא עפה  אהההה

G        B         Em           C 

 עכשיו?ועכשיו מה את? מה 

            G      B           Em              A 

 מסמרים ונוצות     וציפור שלא עפה  אהההה

 

Bm 

 פעם יכולת לבלוע ירח מלא

Bm                   F# 

 לא אכלת ציפורניים, היית שורטת

Em                        Bm 

 התלבשת באור מולי, עכשיו את מתביישת

Em        F# 

 פעם היית באמת

 

Bm         

 פעם יכולתי לומר הרי את מקודשת

Bm                 F# 

 ניפצתי את הכוס ועזבתי את הבית

 Em                Bm 

 פעם היית יכולה לסובב אותי על אצבע

F#          Em 

 פעם היינו באמת

 

G        B         Em           C 

 ועכשיו מה את? מה עכשיו?

            G      B           Em              A 

 מסמרים ונוצות     וציפור שלא עפה  אהההה

G        B         Em           C 

 ועכשיו מה את? מה עכשיו?

            G      B           Em              A 

 מסמרים ונוצות     וציפור שלא עפה  אהההה

 

 Bm  Bm  Bm  F#  Em  Bm  F#  Emמעבר : 

 

Bm 

 לא, לא, לא תהיה עוד פעםפעם 

Bm                       F# 

 פעמיים ויתרת לי ופעם עלייך

 Em                       Bm 

 פעם רצית לדעת ואני שכחתי

 Em        F# 

 מה שהיינו באמת

 

G        B         Em           C 

 ? עכשיו מה? מה עכשיו?ועכשיו

            G      B           Em              A 

 מסמרים ונוצות     וציפור שלא עפה  אהההה

G         B            Em           C 

 ? עכשיו מה? מה עכשיו?ועכשיו

            G      B           Em              A 

 מסמרים ונוצות     וציפור שלא עפה  אהההה

 

 Em  F#  Bm  Eb  F#  Bm  Bm  Bmסיום : 

         Em  F#  Bm  Eb  F#  Bm  Bm  Bm 

          C  Em  B  G 

         A  Em  B  G 



 1009עמוד 

 

 מוניקה סקס  -  אדם מספיק בן
 

 G#m  Bbm  B  G#m  Bbm  Bה : פתיח

 

G#m                  F#                   B 

 יום אחד הוא התעורר וראה שהוא מחזיק

                     F#                      B 

 את הפרח הכי יפה שהוא אי פעם ראה

G#m                  F#                    

 ים כי הוא לא האמיןיניהוא  עצם את הע

                     F#                   B 

 הוא פקח אותן שוב והיא עדיין הייתה

 

                       F#      B Bbm G#m   G#m 

 ולשטוף את הפנים         אז הוא קם לעשות קפה        

        C#sus4 C#                      B Bbm G#m  G#m 

 ר           אני מקווה שאני-מ   -הוא   א   ומול המראה

 

            Ebm           B 

 מספיק חכם בשביל לשמור

     B Bbm G#m  B Bbm G#m  G#m               E 

 בשביל לקיים ולא לאבד

 

G#m           F#         B 

 היא התעוררה ומולה ראתה

                F#                      B 

 בן אדם שרואה את הפרח הכי יפה

G#m                  F#                          

 ניים היא פקחה אותן שוביהיא עצמה את הע

                     F#                   B 

 כמו ציפור מהססת על הסף של הכלוב

                       F#      B Bbm G#m   G#m 

 והמים רתחו       אז היא קמה לשים תקליט         

        C#sus4 C#                     B Bbm   G#m  G#m 

 אני מקווה שהוא    ובינה לבין עצמה   היא    חשבה 

 

            Ebm           B 

 מספיק חכם בשביל לשמור

            E           G#m 

 בשביל לקיים ולא לאבד

               Ebm     B 

 מספיק בן אדם לזכור

     B Bbm G#m  B Bbm G#m  G#m         E 

 לקיים לא לאבד

 

            Ebm           B 

 בשביל לשמור מספיק חכם

            E           G#m 

 בשביל לקיים ולא לאבד

               Ebm     B 

 מספיק בן אדם לזכור

     B Bbm G#m  B Bbm G#m  G#m         E 

 פחדלקיים לא ל

 

G#m                  F#                   B 

 יום אחד הוא התעורר וראה שהוא מחזיק

                     F#                      B 

 את הפרח הכי יפה שהוא אי פעם ראה

G#m                  F#                    

 ים כי הוא לא האמיןיניהוא  עצם את הע

                     F#                   B 

 הוא פקח אותן שוב והיא עדיין הייתה

 

 



 1010עמוד 

 

 נורית גלרון  -  הסינים(מעביר דף )המיסטיקנים 
 מילים ולחן: שלמה ארצי

 

(Dm/A  Bb  C  Bb)x2 

 

   Dm                                Gm           Dm 

  יםיצפוי לנו מהשמ ועכשיו זה הזמן לדעת כבר מה

    Dm 

  למה התכוונה גם יודעת יותר טוב

          Gm                         Dm 

 שהחוכמה היא כמו מיםזאת שאמרה 

  Dm             Bb/D          Bb    C       Bb 

  יותר ויותר קרובים, ונדמה שנהיינו, בלית ברירה

Dm                   Bb            C                       Dm 

  פשוט הולכים והולכים, אנחנו כמו זוג לאורך שדרה      

 

  Dm                                 Gm               Dm 

  אנחנו חיים את חיינו ולאור הדברים הפשוטים באמת

  Dm 

 למשל בלי הסברים רק לקבל ולתת

       Gm                       Dm 

  ?זה לא קל אבל מה יש עוד בינינו

      Dm               Bb/D 

  לפעמים בילדות שהייתה תאני נזכר

       Bb      C     Bb 

  טק-לפני זמן המחשב וההיי

     Dm            Bb         C                      Dm 

  צועקהכל וכשהוא בא , על פסי הרכבת מחכה לקטר

 

    Dm       Bb           C                           Dm 

 כמו שאומרים האופטימים,  כן, היו אלה חיים טובים

     Dm            Bb                 C                    Gm 

  המיסטיקנים הסינים   ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים

  Dm      Bb/D                 C                Bb 

 הרי חיינו אותם בטירוף, ואולי אלה חיים גדולים

Bb                  C  Bb  C                      Dm  C/D 

  קצת שמח קצת עצוב  -  תסתכל עלינו ותראה     

 

     Dm 

 וכשאני שוב לובשת שמלה לבנה

        Gm                Dm 

  אתה שואל מה קרה לך ולנו

    Dm                                     Gm              Dm 

  כשהתחתנו ,בנובמבר הרי פעם לבשת את אותה השמלה

    Dm              Bb/D             Bb            C     Bb 

  לחזור אל הדברים שהיו כן ברור לי שאתה רוצה לפעמים

Dm                       Bb                     C           Dm 

 בגלל אותו הדבר בדיוק גם אני רוצה אל אותם הימים     

 

 

 

    Dm       Bb           C                           Dm 

 כמו שאומרים האופטימים,  כן, היו אלה חיים טובים

     Dm            Bb                 C                    Gm 

  המיסטיקנים הסינים   ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים

  Dm     Bb/D                  C                Bb 

 הרי חיינו אותם בטירוף, ואולי אלה חיים גדולים

Bb                  C  Bb  C                      Dm 

  קצת שמח קצת עצוב  -  תסתכל עלינו ותראה     

 

(Dm/A  Bb  C  Bb)x2 

 

   Dm                                 Gm              Dm 

  בשקט בשקט בחדר, רק תבוא אלי ועכשיו אל תדבר

     Dm 

 כמו שני חברים שאבדו בחלל

     Gm                         Dm 

  שים לב כבר שוב אמצע נובמבר

         Dm                Bb/D              Bb         C       Bb 

  ה צפוי לנו מחר לא נדעמ, זה הזמן השקט ,ים העליםשרשוב נו

Dm                     Bb          C                    Dm 

  ומעביר לנו עוד דף, אתה עוטף אותי בחום ורוקד     

 

    Dm       Bb           C                           Dm 

 כמו שאומרים האופטימים,  כן, היו אלה חיים טובים

     Dm            Bb                 C                    Gm 

  המיסטיקנים הסינים   ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים

  Dm     Bb/D                  C                Bb 

 הרי חיינו אותם בטירוף, ואולי אלה חיים גדולים

Bb                  C  Bb  C                      Dm  C/D 

  קצת שמח קצת עצוב  -  תסתכל עלינו ותראה     

 

Dm       Bb           C                           Dm 

 כמו שאומרים האופטימים,  היו אלה חיים טובים 

     Dm            Bb                 C                    Gm 

  המיסטיקנים הסינים   ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים

  Dm     Bb/D                  C                Bb 

 הרי חיינו אותם בטירוף, ואולי אלה חיים גדולים

Bb                  C  Bb  C                      Dm 

  קצת שמח קצת עצוב  -  תסתכל עלינו ותראה     

 

(Dm/A  Bb  C  Bb)x2 

Dm 

 

  

  



 1011עמוד 

 

 קורין אלאל  - מעיין 
 

 Em  B :פתיחה 

 

Em          B                   Em  B 

 בנשמתך פורעת כשהרוח  

Dm 

 אתה יושב לבד כשבחושך  

F#m 

 לא מנסה לגעת כשהשמש  

Am 

 אוחז בך לאט כשהפחד  

 

Em            B                Em  B 

 כשצוחקת מכשפת היער  

Dm  

 כשצורח עורב על החלון  

F#m  

 מתקרבת והיא חדה כתער  

Am  

 מתגנבת איזו תחושת אסון  

 

Emaj7 

 אז מתוכך פורץ מעיין

Emaj7 

 ומתגבר ומתגבר

       Cmaj7 

 ואז אתה חזק

  G 

 יותר חזק

 

C 

 אז  

Emaj7 

 מתוכך פורץ מעיין    

Emaj7 

 ומתגבר ומתגבר

       Cmaj7 

 ואז אתה חזק

  G 

 יותר חזק

 

 Em  B  Em  B  :מעבר

 

   Em    Dm 

 תננם   תננם

   F#m    Am 

 תננם   תננם

    Em 

 תננם



 1012עמוד 

 

 אודי דוידי  -  מעל לכל ספק
 מילים ולחן : אודי דוידי

 

 G  D  C  D  G  D  C  Dפתיחה : 

 

      G             D 

 כן, גלוי וידוע ומעל לכל ספק

  C                         D 

 שיש איזו ישות פה שקיימת

        G                      D 

 הוא ברא את הגמל, את הנחש והפילה

        C                    D 

 את התנין והשועל והתנשמת

       G                        D 

 הוא ברא את הפרחים והעצים והשיחים

       C                      D 

 ואת הדשא שאני יושב עליו

          G                 D 

 ואת כל מה שקייםאת השמיים והים 

 C      D                 Em 

 בגלל זה אני בשמחה עכשיו

 

C                          D           Em 

 אז תזכיר לי אלוקים, גם כשאני עצוב

     C                      D            Em          A 

 והכיוון הוא לטובה ל כאן מתנהל במקצב שלוושהכ

           C         D          Bm                   Em 

 כי מול העצב שבראת ומול כל מה שנראה לא טוב

 C                 D     A 

 ואת התקווה         בראת את השמחה 

 

 G  D  C  D  G  D  C  Dמעבר : 

         Em  D  C  D  G  D  C  D 

 

      G             D 

 לכל ספקכן, גלוי וידוע ומעל 

  C                               D 

 שמישהו את העולם כאן מסובב

         G                             D 

 תן לנו כאן אור הוא מעניק לנו שלוהוהוא שנ

        C                            D 

 הוא שדואג שלא יהיה עצוב בלב

            G                      D 

 אם רק נזכור שלעצבות ולחושך אין ישות

       C                               D 

 והוהם העדר של טוב ואור ושל תק

           G                       D 

 אם רק נדע לשים את המשקפיים הנכונים

C              D          Em 

 אז נגלה המון שמחה ואהבה

 

C                          D           Em 

 אז תזכיר לי אלוקים, גם כשאני עצוב

     C                      D            Em          A 

 והכיוון הוא לטובה ל כאן מתנהל במקצב שלוושהכ

           C         D          Bm                   Em 

 מה שנראה לא טובכי מול העצב שבראת ומול כל 

 C                 D     A 

 ואת התקווה         בראת את השמחה 

 

 G  D  C  D  G  D  C  Dמעבר : 

         Em  D  C  D  G  D  C  D  

 

C                          D           Em 

 אז תזכיר לי אלוקים, גם כשאני עצוב

     C                      D            Em          A 

 והכיוון הוא לטובה ל כאן מתנהל במקצב שלוושהכ

           C         D          Bm                   Em 

 כי מול העצב שבראת ומול כל מה שנראה לא טוב

 C                 D     A 

 ואת התקווה         בראת את השמחה 

 

 G  D  C  D  G  D  C  Dסיום  : 

         Em  D  C  D  G  D  C  D 

 

  



 1013עמוד 

 

 דודו טסה ורונית אלטר  -יות  מעל
 מילים ולחן : דודו טסה

 

         Dm7           Gm 

 אני אוהב את הלילה איתך

Bbmaj7       Ebmaj7 

 לא זוכר מה זה בלעדייך

        Dm7                 Gm 

 אני שומר לך את הדברים הטובים

                Cm7 Dm7 Eb 

 גם אם הם מעט

    Gm       Dm7 

 מספיקים רק לאחד

 

        Dm7            Gm 

 אני קוטף לך את כל הפרחים

Bbmaj7       Ebmaj7 

 וגינתי פורחת ללא הרף

        Dm7             Gm 

 אני שומר לך את כל הסודות

                 Gm  Dm7 Cm7 Dm7 Eb 

 ערב טוב              חזרי אליי בערב   שת

 

Ebmaj7 

 מעליות

                            Bb/A  Bbmaj7 

 מעליות עולות יורדות  ומתרסקות

      Bb/A  Bb        Am7b5  Cm7 

 גבוה מכולם           אבל אני    

Cm7 Dm7  Eb    Eb    F  Gm 

 כלום לא נוגע   כלום לא נוגע

           Dm7 

 רק המבט שלך

 

     Dm7           Gm 

 מאירה את הבוקר איתך

Bbmaj7            Ebmaj7 

 פותחת בליבך עוד איזו דלת

       Dm7              Gm 

 אתה יפה, אלוהים יודע כמה

             Gm  Dm7  Cm7 Dm7 Eb 

 ערב טוב        מתבוננת לעת ערב       

 

       Dm7          Gm 

 אני חורזת שרשרת מילים

Bbmaj7        Ebmaj7 

 מפחדת לאבד אותה בדרך

       Dm7            Gm 

 אני אלך איתך לאן שתרצה

                     Cm7 Dm7 Eb 

 רק אל תלך רחוק מדי

      Gm        Dm7 

 רחוק מדי משתי עיני

 

Bbmaj7 F   Am      Bm 

 בעיניים פקוחות

  C    Bm7b5 

 ברגליים פצועות

       E Dm/B Dm/C Dm 

 אני הולך  א י ת ך

Em             F    G  Am 

 כלום לא נוגע   רק המבט שלך

 

        Em7           Am 

 אני אוהב את הלילה איתך

 Cmaj7        Fmaj7 

 לא זוכר מה זה בלעדייך

         Em7               Am 

 הטובים אני שומרת את הדברים

Dm7 Em7 F 

 גם אם הם מעט

     Am         Em7 

 מספיקים רק לאחד

  



 1014עמוד 

 

 תיסלם  -מעשנים ביחד  
 גירסה עברית: יעקב מנדלבאום   מילים ולחן: קאב קודה

 

 C    C    C    C: פתיחה

 

C                   C7 

 באמצע המשפט   הצלצול מגיע

Ab               Fm6 

 בבת אחתהמורה נדהמת כולם 

C                    C7 

 מוציאים סיגריות ורצים מהר

Ab                 Ab 

 לפינה ההיא שם למטה בחצר

 

F                   F 

 מעשנים ביחד

C               C    

 מעשנים ביחד

G               F 

 אין לך מה לומר המורה תביני

G                    F 

 טח שגם ליאם לכם מותר אז ב

C                    C 

 מותר

 

C                   C7 

 כבר מחכה בחוץ אבי הקמצן

Ab                    Fm6 

 לי גם גפרורים אין ואני לחוץ

C                    C7 

 יש מבחן בכימיה דווקא די קשה

Ab                 Ab 

 המורה רותחת כי היא יודעת ש

 

F                  F 

 מעשנים ביחד

C              C    

 מעשנים ביחד

G                F 

 זה כל כך ברור המורה תביני

G                    F 

 אם לכם מותר אז למה למה לי

C         C 

 אסור

 

 F  F  C  Cמעבר : 

           F  F  G  G 

 

C              C7 

 קרההל שלנו זה עוד לא נלמ

Ab                 Fm6 

 הוא רוטט מזעם, הוא כועס נורא

C                  C7 

 המורה לכימיה תועמד לדין

Ab                   Ab 

 הוא תפס אותה עם כל התלמידים

 

F                 F 

 מעשנים ביחד

C              C    

 מעשנים ביחד

G                 F 

 כולם יודעיםזה  למורה לכימיה

G                    F 

 לא היתה ברירה כי לא היו לה

C           C 

 גפרורים



 1015עמוד 

 

 ברי סחרוף  -מפנה מקום  
 

 G  Am  D  G  Am  Dפתיחה : 

 

G                   Am        D 

 אני מפנה מקום בפה לנשיקות שלך

G                   Am      D 

 שלךמפנה מקום מסביב לשתיקות 

Em           C          G 

 מפנה מקום בלב ללחיצות שלך

Em                    C          D 

 מפנה מקום בבטן שאוכל לבלוע אותך

 

G                   Am          D 

 אני מפנה מקום בתיבה למכתבים שלך

G               Am     D 

 מפנה מקום בראש לשדים שלך

Em           C                 G 

 ירות שלךטמפנה מקום בלחי לס

Em                      C    D 

 כל כך הרבה מקום ואת בשלך

         Gm  Cm  D            Gm  Cm  D 

 את בשלך              את בשלך

 

D         C        G   C   G 

 כל כך הרבה מקום

D                 C       G   C   G 

 יכולה להישאר לישוןאת 

D      C   Em  Am  C    G                D 

 ואם תהיי לגמרי שלי לא יישאר מקום בשבילי

 

 Gm  Cm  D  Gm  Cm  Dמעבר : 

 

G                   Am        D 

 אני מפנה מקום בארון לבגדים שלך

G                   Am      D 

 מפנה מקום באלבום לתמונות שלך

Em           C          G 

 מפנה מקום מול האור לצללית שלך

Em                    C      D 

 מפנה מקום בחושך לנשימות שלך

 

G                   Am          D 

 אני מפנה מקום על הכר לשערות שלך

G               Am       D 

 מפנה מקום בפינה לכפכפים שלך

Em              C               G 

 מפנה מקום שאליו אוכל לברוח איתך

Em                      C    D 

 כל כך הרבה מקום ואת בשלך

         Gm  Cm  D            Gm  Cm  D 

 את בשלך              את בשלך

 

 

D         C        G   C   G 

 כל כך הרבה מקום

D                 C       G   C   G 

 את יכולה להישאר לישון

D      C   Em  Am  C    G                D 

 ואם תהיי לגמרי שלי לא יישאר מקום בשבילי

 

      
 

 



 1016עמוד 

 

 היי פייב  -  מקדש האהבה
 

 Eb ,Bb ,Cm ,G# ,C# ,Bb ,Ebפתיחה: 

 

Eb            Bb 

 חול בשיניים ,הכרנו בים

G#                   Gm 

 נוגעים בידיים ,בעינייםאוהבים 

G#                          Bb 

 את אותו הרגש ,מחפשים את הלב

G#       Bb       Cm 

 שמצאנו בחיבוק אוהב

 

Cm   Bb                       Cm 

 קיץ אחרון של תמימות היא אמרה

        Gm                       G# 

 קיץ אחרון של אהבות היא צחקה

           Bb          Cm     F 

 וכל מה שנשאר לי מאותם ימים

G#     Bb      Fm    Eb 

 כרון ארוך שנמשך שניםיז

 

       Eb      Bb        Cm    G# 

 אני מקים למענך ,את מקדש האהבה

   C#            Bb 

 כי כל מה שאני רוצה

  C#           Bb 

 לחדור עמוק לתוך ליבך

       Eb      Bb        Cm    G# 

 אני מקים למענך ,את מקדש האהבה

   C#            Bb 

 כי כל מה שאני רוצה

  G#           Eb 

 לחדור עמוק לתוך ליבך

 

 G# Ebמעבר: 

 

Eb             Bb 

 כחול שבעינייךלמביט 

G#            Gm 

 אור הטהור שבפנייךל

G#            Bb 

 מזכרתמתוך תמונה שהיא 

   G#      Bb               Cm 

 היא בליבי בתוך מסגרת

 

Cm   Bb                       Cm 

 קיץ אחרון של תמימות היא אמרה

        Gm                      G# 

 קיץ אחרון של אהבות היא צחקה

           Bb          Cm     F 

 וכל מה שנשאר לי מאותם ימים

G#     Bb      Fm    Eb 

 כרון ארוך שנמשך שניםיז

 

       Eb      Bb        Cm    G# 

 אני מקים למענך ,את מקדש האהבה

   C#            Bb 

 כי כל מה שאני רוצה

  C#           Bb 

 לחדור עמוק לתוך ליבך

       Eb      Bb        Cm    G# 

 אני מקים למענך ,את מקדש האהבה

   C#            Bb 

 כי כל מה שאני רוצה

  G#           Eb 

 לחדור עמוק לתוך ליבך

 

 G# Ebסיום: 

 

     

 
 

  



 1017עמוד 

 

 גלי עטרי  -  מקיץ אל חלום
 

C+/A                    Am 

 שוב כמו מקיץ אל חלום

Bb                   

 מתחמק מן האור 

Fo                  

 מגשש בין כתליו

C+/A        Am E7 

 החזון ערפילי כחלב

Bb                      

 כשל חולה מאוכזב 

G7                 

 המכווץ אישוניו

 

F          

 אל תבכה

Bbm       Bb         

 אני בוכה בשבילך

F         

 אל תפנה 

G7         

 אני אצעד בשבילך 

Em               C       

 עד כלות רגלי בחולי

Dm   A7             

 עד אפול וגופי שבור 

E      Esus4     Fo       

 למרגלות הנהר העכור

 

C+/A            Am 

 שוב בהמיה רחוקה

Bb                     

 כמו עוד מוות בזוי

Am  E7  Fo               

 הנסתר בסמטה שממול

C+/A             

 מנותק ואסור

Bb                   

 כטאבו על כתפיי

G7                

 אם אותי תבכה

 

F           

 אל תבכה

Bbm       Bb        

 אני בוכה בשבילך

F         

 אל תפנה

G7        

 אני אצעד בשבילך

Em              C       

 עד כלות רגלי בחולי

Dm   A7              

 עד אפול וגופי שבור

E      Esus4      Fo      

 למרגלות הנהר העכור

 

Am        

 אל הרוח

F          

 אל המים

G          

 אל האש

Am                 E          

 כמו תפוח שרחק מן העץ

Am       

 אל הדרך

F          

 עד אליך 

G         

 עד לאופק

Am          E          Esus4         

 כבת דמותך שהאיצה בי כדופק

F#       

 תפנה אל

F         

 אל תבכה

E    Esus4        

 אל תכבה



 1018עמוד 

 

 אביב גפן  -מקסיקו  
 

Em7/9       Em6/9 

 לא היא לא       

Am/D 

 לא נשארת פה

      G9          Bm    Em 

 היא תטוס אתו למקסיקו

Em9  

 עצובים

Am/D 

 הם חייה כאן

        G9          Bm         Em 

 לאבד פה זמןשום עניין  אין לה

 

E9 

 לעוף

C       

 היא רוצה אתו

Bm  

 למקסיקו עד

Am9         B7 

 לחצות את קו הים

E  

 לעוף

C       

 עד למקסיקו

Bm     

 שם לגור אתו

Am9         B7 

 הדמעות יבשו עד שם

E  

 רק לעוף

 

Em7/9       Em6/9 

 כאב    עוד         

Am/D 

 מזדקן בלב

      G9          Bm    Em 

 ורק הוא מבין ורק הוא אוהב

Em9  

 משונה

Am/D 

 ציפור זרה כמו

        G9    Bm     Em 

 היא תפרוש כנפיה בדממה

 

E9 

 לעוף

C       

 היא רוצה אתו

Bm  

 למקסיקו עד

Am9         B7 

 לחצות את קו הים

E  

 לעוף

C       

 עד למקסיקו

Bm     

 שם לגור אתו

Am9         B7 

 שם הדמעות יבשו עד

E  

 רק לעוף

 

Em7/9       Em6/9 

 לא היא לא       

Am/D 

 לא נשארת פה

      G9          Bm    Em 

 היא תטוס אתו למקסיקו

 



 1019עמוד 

 

 אביב גפן  -מרד הדמעות  
 

 Em Em9 Em Em9 Dsus2 D Dsus2 Dפתיחה : 

           Em Em9 Em Em9 Dsus2 D Dsus2 D 

           Em Em9 Em Em9 Dsus2 D Dsus2 D 

 

Em Em9  Em   Dsus2  D 

 ועכשיו אחרי כבר שהכל נגמר

Em            Em9  Em    Dsus2  D 

 ועל דלת המדינה דופק לו האסון הבא

                G  Em7                   Bm 

 שורשי אלימות       מושקים מתוך משפך דמים

               Am  Am7         F     D 

 נודה        אנחנו אשמיםמתי כבר 

 

   Am   G    Dsus4    D 

 כי האשמה עלינו

Am       G    Dsus4    D 

 גם האשמה עלינו

Am   G    Dsus4    D 

 והאשמה עלינו

Am       G    Dsus4    D 

 גם האשמה עלינו

 

Em Em9  Em          Dsus2  D 

 ערכים של אלימות זולה במרקעים כשחזירי הרייטינג

Em   Em9  Em            Dsus2  D 

 משמינים זה לא עושה אותנו חכמים

                    G  Em7                            Bm 

 רצחו שלום בכיכר ראיתי אל מול עיניי איך הוא נגמר

                   F 

 והתברר שאיש דתי בלי אלוהים ראה יותר מדי שלטים

                                D 

 ועוד חייך במעצר מתי אתם תבינו כבר

 

Am   G    Dsus4    D 

 שהאשמה עלינו

Am       G    Dsus4    D 

 גם האשמה עלינו

Am   G    Dsus4    D 

 והאשמה עלינו

Am       G    Dsus4    D 

 גם האשמה עלינו

 

Em 

 אפילו הנשיא דיבר שטויות

Dsus4     D     F    C 

 סליחהוביקש 

Em 

 זה לא רק שהמלך הוא עירום

Dsus4          D                F   C 

 הוא גם נראה זוועה תסתכלו במראה

 

   Am   G    Dsus4    D 

 כי האשמה עלינו

Am       G    Dsus4    D 

 גם האשמה עלינו

Am   G    Dsus4    D 

 והאשמה עלינו

Am       G    Dsus4    D 

 גם האשמה עלינו

 

 Em Em9 Em Em9 Dsus2 D Dsus2 Dמעבר : 

 Em Em9 Em Em9 Dsus2 D A  G   Dסיום : 



 1020עמוד 

 

 די דוכיןכאר  -מרוב אהבתי  
 

G             C         D      Em      

 כי מרוב אהבתי לא יכול להראות אהבה

B       C          D       G    

 מרוב אהבתך את עצובה עצובה

G      C       D      Em  

 מרוב שימחתי החיוך נעלם

B       C          D       G   

 מרוב שמחתך את בוכה בוכה

 

Em                 C            Am 

 מרוב הרגלי לחושך לא רואה אור

B                  C               Am 

 מרוב הרגלך לאשליה קשה לך לעצור

 

D               G    

 אז בואי נתחזק יחד

G               C 

 את עם עצמך ואני אתך

Em 

 וכמו שכבר אמרתי

C                  D 

 שילך הפחד שילכו הדמעות

B             C 

 תהי שלי ואהיה שלך

B 

 הכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו
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 שייגעצ  -מרלין מונרו  
 

Ab                        E 

 מרלין מונרו הייתה אצלי אתמול בלילה

E       Am                 A 

 אמרה לי שאני גדול אמרה לי שאני גדול

    Ab                       E 

 שתינו ויסקי דיברנו על פוליטיקה

     Am                 A 

 אמרה לי שאני גדול אמרה לי שאני גדול

 

Ab                        E 

 ה העירום מכוסה בפרווה גופ

E       Am                 A 

 קצת קשה לה לישון בלי כדור הרגעה

Ab                        E 

 אומרת שנהיה משעמם

E       Am                 A 

 חושבת על כיוון מרענן

 

Ab                        E 

 מרלין מונרו הייתה אצלי אתמול בלילה

E       Am                 A 

 זרקה לי מן מבט עייף הפה שלה שואף נושף

Ab                        E 

 עשן סיגריות נדבק אל הסדינים שלי

E       Am                 A 

 אני רוצה להדבק כל כך רוצה להתרסק

 

Ab                        E 

 והיא מטר אחד מול פני התהום 

E       Am                 A 

 צלמי פפרצ'י קצת קשה לה לנשום

Ab                        E 

 מילה אחת מאלילת הבלונד

E       Am                 A 

 תראי אותי מרגיש כמו ג'יימס בונד

 

Ab                        E 

 מרלין מונרו האם תרצי להיות אישתי

E       Am                 A 

רצי להיות האמא של הילדים מרלין מונרו האם ת

 שלי

Ab                        E 

 ביום שבת אני ואת נשתול רקפות בגינה

E       Am                 A 

 החלום האמריקאי הגרסה המלאה אה אה אה

 

Ab                        E 

 מרלין מונרו הייתה אצלי אתמול בלילה

E       Am                 A 

 ל המקרר חשבה ששם תמצא חברורצה א

Ab                        E 

 מונרו מרלין אמרה שהיא צריכה לבד

E       Am                 A 

 הלכה אל חדר השינה ושמה נעלה עצמה

 

Ab                        E 

 בעיות אכילה ומבט מקולף

E       Am                 A 

 האףתגידי כמה עלה לך לסדר את 

Ab                        E 

 אומרת שנהיה משעמם

E       Am                 A 

 ילדה יפה עם לב שלא פועם

 

Ab                        E 

 מרלין מונרו האם תרצי להיות אישתי

E       Am                 A 

מרלין מונרו האם תרצי להיות האמא של הילדים 

 שלי

Ab                        E 

 ביום שבת אני ואת נשתול רקפות בגינה

E       Am                 A 

 החלום האמריקאי הגרסה המלאה אה אה אה



 1022עמוד 

 

 מוש בן ארי  -משא ומתן  
 מילים ולחן: מוש בן ארי

 

A   E         F#m      C#m 

 הווו.... יה... הההיה יה הסמיה הו

      Bm      C#m         D   A 

 הווו, יה הו הו, יה  הו הו הו

 

Bm            A 

 שותה עוד כוס קפה

A  F#m          C#m     

 ואל מולי כך את יושבת   

Bm            A    

 ואיך זה מבפנים הולך

Bm  F#m      D C#m        

 מוכרח לדעת מה את חושבת   

 

C#m              Bm  

 ואיך זה בלילות הרבה

A  F#m   C#m   D         

 נופלים לריק שמין הפחד   

C#m              Bm 

 ואיך זה כל כך מפתה

D  C#m    D        

 לשים ת'קץ אל מה שיחד

 

E          A         

 כי לפעמים במשא ומתן

C#m         F#m   

 מורדים אותנו נמוך

F#m   C#m   Bm      

 וזה קורה ביני ובינה

C#m   F#m       E      A     

 והנשמה קוראת רק לצאת ולעוף

D     C#m   Bm    

 כשבינינו משהו נקרע

 

Bm        A 

 הבוקר מתגלה

A   F#m       C#m      

 ואיך בגוף את מתרחקת   

Bm           A 

 וכמה שבפנים כואב

Bm  F#m   D    C#m      

 ומה רוצה זה רק ללכת    

 

C#m             Bm 

 וזה הזמן שלא מרפה

A  F#m   C#m  D       

 וזו האש אשר דועכת   

C#m           Bm 

 אוזה הזמן שמרפ 

D  C#m     D         

 בין אם נשאר בין אם ללכת

 

 #A       E     F#m  C:  מעבר

         Bm   C#m  D         A 

           E  F#m     C#m  Bm 

        C#m  F#m 



 1023עמוד 

 

 רמי פורטיס ושלומי ברכה  -יננסית  משאית פ
 מילים ולחן : רמי פורטיס ושלומי ברכה

 

Bm                 F#m 

 שלמה נוסע על משאית מפלסטיק

Bm                 F#m 

 מתל ברוך ועד בית אל

Bm            F#m 

 הכביש עוקף חוצה מולדת

Bm                 F#m 

 מרגיש כמו מלך ישראל

 

Bm                   F#m 

 שלמה מחזיק ביד אקדח מפלסטיק

Bm             F#m 

 דרוך מוכן לפעולה

Bm          F#m 

 יד על החלון חיוך אלסטי

Bm        F#m 

 מתכוון למטרה

 

Bm      F#m   Bm      F#m 

 הופ                   סע

Bm      F#m   Bm      F#m 

 הופ                   סע

 

Bm        F#m 

 על הכביש יורד הלילה

Bm        F#m 

 ערמומי ומעייף

Bm             F#m 

 בסיבוב ליד רמאללה

Bm         F#m 

 על ההגה מנמנם

 

Bm              F#m 

 המשאית לבד נוסעת פלסטיק

Bm              F#m 

 אין נהג כי הוא ישן

Bm                    F#m 

 חלום בומבסטישלמה חולם עכשיו 

Bm                 F#m 

 על מזנון דרכים בגבול ירדן

 

Bm      F#m   Bm      F#m 

 הופ                   סע

Bm      F#m   Bm      F#m 

 הופ                   סע

 

Bm                 F#m 

 ארטיק קרטיב ארטיק קרטיב

Bm             F#m 

 צועק בקול ארטיק קרטיב

Bm                 F#m 

 ארטיק קרטיב ארטיק קרטיב

Bm             F#m 

 צועק בקול ארטיק קרטיב

 

 F  G  Ab  Bb  Abm  Bb  Cm4מעבר : 

 

Bm                  F#m 

 ללהאעל הכביש דוהר עבד

Bm               F#m 

 אל השוק הוא מדחלל

Bm          F#m 

 ממולו נוסע שלמה

Bm                 F#m 

 בתוך חלום הוא מנמנם

Bm               F#m 

 !!!" שניהם ביחד צועקים "יאללה

Bm               F#m 

 אל תוך הלילה האשם

Bm             F#m 

 ללהאשלמה והחבר שלו עבד

Bm                     F#m 

 פותחים מזנון בגבול ירדן

 

Bm      F#m   Bm      F#m 

 סע                 הופ  

 

Bm                 F#m 

 ארטיק קרטיב ארטיק קרטיב

Bm             F#m 

 צועק בקול ארטיק קרטיב

Bm                 F#m 

 ארטיק קרטיב ארטיק קרטיב

Bm             F#m 

 צועק בקול ארטיק קרטיב

 

Bm      F#m   Bm      F#m 

 הופ                   סע

 

 G  F#m  G  F#m  G  F#mסיום : 

       Bm  F#m  Bm  F#m 

 

 

  



 1024עמוד 

 

 דני ליטני  - משבר אמון 
 מילים ולחן: דני ליטני

 

(G  C  A7  Am7)x2 

 

G             D   B7    Em Em/D        C 

  אין לך מנוחה     למה את אף פעם לא שמחה

 D             G          D 

  תמיד רוצה הכל בבת אחת

G              D     B7  Em     F        C 

  פוחדת מטעות למה את נבהלת מכל שטות   

 D              Em              A 

  להיות בטוחה תמיד את מוכרחה

 

     D                B7 

  אז אתן לך אותי בכמה דוגמאות

     Em    Em/D       A 

  ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

 D  B7              C       D         G 

  אני אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילך

      D                B7 

  כן, אתן לך אותי בכמה דוגמאות

     Em    Em/D       A 

  ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

Am7           C       D        G 

  אני אז אדע, עשיתי הכל בשבילך 

 

C  A7  D4 

 

  G           D        B7     Em 

  סיפרת שמילדות את כבר דפוקה

Em/D              C 

  רצית להיות מלכה   

 D                G            D 

  תמיד נשארת הבת של השכנה ממול

G                 D  B7  Em     F            C 

  להזדמנותחיכית  לקחו אותך תמיד די בקלות   

  D          Em            A 

  סיפור נדוש איבדת את הראש

 

     D                B7 

  אז אתן לך אותי בכמה דוגמאות

     Em    Em/D       A 

  ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

 D  B7              C       D         G 

  אני אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילך

 D                B7 

  אתן לך אותי בכמה דוגמאות

     Em    Em/D       A 

  ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

Am7           C       D        G 

 אני אז אדע, עשיתי הכל בשבילך 

 

C  A7  Am7  G  C  A7  Am7  D4 

 

   G           B7            Em Em/D         C 

  קחי לך מנוחה    יכולה להיות שמחהעכשיו את 

 D            G          D 

  אני איתך עובר את המסע

G                B7         Em    F            C 

  נמצא את הכיוון נסי לתת בי קצת יותר אמון   

 D        Em          A 

  ואת מלכה הדרך ארוכה

 

     D                B7 

  לך אותי בכמה דוגמאותאז אתן 

     Em    Em/D       A 

  ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

 D  B7              C       D         G 

  אני אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילך

 D                B7 

  אתן לך אותי בכמה דוגמאות

     Em    Em/D       A 

  לבכותותוכלי אז לבחור אם לצחוק או 

Am7           C       D        G 

  אני אז אדע, עשיתי הכל בשבילך 

 

 D                B7 

  אתן לך אותי בכמה דוגמאות

     Em    Em/D       A 

  ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

 D  B7              C       D         G 

  אני אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילך

 D                B7 

  אתן לך אותי בכמה דוגמאות

     Em    Em/D       A 

  ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות

Am7            C       D        G 

  אני אז אדע, עשיתי הכל בשבילך  

 

C  A7  Am7 

 הכל בשבילך          

G  C  A7  Am7 

 הכל בשבילך               

G  C  A7  Am7 

 הכל בשבילך               

G  C  A7  Am7 

 

 



 1025עמוד 

 

 אביב גפן  -משהו בין שנינו  
 

 Am  Em  G  Cפתיחה : 

 

Am    G         Am 

 יש לך קעקוע על היד

 C     F            C     F 

 ושמי רשום עליו ושמי רשום עליו

G              D 

 שמי רשום עליו

(D    )F                  Am 

 מה זה עוזר לי עכשיואבל 

 

 Am  Em  G  Cמעבר : 

 

Am       G            Am 

 חשבתי שתהיי איתי לעד

C          F        C           F 

 את לא רוצה אליו את לא רוצה אליו

G             D 

 לא רוצה אליו

(D  )F                   Am 

 אבל מה זה עוזר לי עכשיו

 

 Am  Em  G  Cמעבר : 

 

A           C 

 משהו בין שנינו נעלם

Bm     D      E 

 משהו הלך לו לעולם

F#m       C 

 משהו בין שנינו לא מובן

Bm     D         E 

 משהו נשמע לא מכוון

 

 Am  Em  G  Cמעבר : 

 

Am           G         Am 

 כתבתי לך שירים של אהבה

C         F       C           F 

 המתוקה שאת כמו סוכרייכמה את 

G                    D 

 האם להיות בך מאוהב

(D  )F                   Am 

 אבל מה זה עוזר לי עכשיו

 Am  Em  G  Cמעבר : 

 

A           C 

 משהו בין שנינו נעלם

Bm     D      E 

 משהו הלך לו לעולם

F#m       C 

 משהו בין שנינו לא מובן

Bm     D         E 

 משהו נשמע לא מכוון

 

 G  Bb  Am  Cסולו : 

        D  Em  Bb  Am 

        C  D 

 

 Am  Em  G  Cמעבר : 

 

Am          G             Am 

 אמרת לי שעדיף להיות לבד

C          F             C          F 

 אני לא בוכה כמעט אני לא בוכה כמעט

G            D 

 נעלבאני לא 

(D  )F                   Am 

 אבל מה זה עוזר לי עכשיו

 

  Amסיום : 



 1026עמוד 

 

 דני רובס  -משהו חדש מתחיל  
 מילים ולחן : דני רובס

 

 G 

 משהו מתחיל מתגלגל ברחובות

Em 

 משהו אחר יורד במדרגות

Dm     E7            Am 

 משהו קורה תופס לו בזנב

Cm                D7(4-3)    G 

 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

G 

 מישהו מוכר עומד ומסתכל

Em 

 אמצע הרחוב ומישהו אוכל

Dm     E7                 Am 

 כמה רעשים הופכים כבר למקצב

Cm                D7(4-3)    G 

 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

 

C                         G 

 דברים קורים תמיד בזמן נכון

Am                    Bm 

 באים הולכים בין ההמון

             Am           F    G 

 את עיניי תראי ומגע מקרי בי

C                             G 

 ניסים קורים הכול עוד אפשרי

Am                    D 

 האם פתאום את תעברי

 

G 

 ערב שוב יורד לעיר העסוקה

Em 

 ם מחכהחושך מתגנב מונית ש

Dm          E7         Am 

 חתול רחוב קטן גווע ברעב

Cm                D7(4-3)    G 

 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

G 

 ריח מתוקים מציץ מהחלון

Em 

 שם במרחקים עולה כבר אור ראשון

Dm        E7           Am 

 קטע של רחוב כורע מתחתיו

Cm                D7(4-3)    G 

 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

C                         G 

 דברים קורים תמיד בזמן נכון

Am                    Bm 

 באים הולכים בין ההמון

             Am           F    G 

 את עיניי תראי ומגע מקרי בי

C                             G 

 ניסים קורים הכול עוד אפשרי

Am                    D 

 האם פתאום את תעברי

 

 G  Em  Dm  E7  Am  Cm  Dמעבר : 

           G  Em 

 

Dm     E7            Am 

 כל הנקודות כבר מתחברות לקו

Cm                D7(4-3)    G 

 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

 

C                         G 

 דברים קורים תמיד בזמן נכון

Am                    Bm 

 באים הולכים בין ההמון

             Am           F    G 

 את עיניי תראי ומגע מקרי בי

C                             G 

 ניסים קורים הכול עוד אפשרי

Am                    E 

 האם פתאום את תעברי

 

A 

 רגע של שלווה אני עוד פה לבד

F#m 

 עובר מחזיק לו יד בידזוג צעיר 

Em     F#7              Bm 

 מעבר לפינה פנים חיוך רחב

Dm                    E7      C    Bm 

 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

                Bbmaj9      A 

 מתחיל אצלי עכשיו

 



 1027עמוד 

 

 ירמי קפלן  -משהו חייב להשתנות  
 : ירמי קפלן מילים ולחן

 

 A  G  F#m  Aפתיחה : 

 

Fm#                     A  

 משהו הולך לקרות עכשיו

E                G 

 יש כאן ריח סכנה

Fm#                    A 

 לא מוקדם מידי להסתלק

E                   G 

 לפני תקרוס התקרה

 

E     G   Fm#   D  

 משהו חייב להשתנות

E     G   Fm#   D  

 יש כאן ריח סכנה

E     G   Fm#   D  

 אני לא מקנא בי לא

G                 Fm# 

 כשהייתי גפרור נדלק

G             Fm# 

 והייתי גפרור בוער

E     G   Fm#   D  

 והייתי עומד בשדה נואש

E     G   Fm#   D  

 וחיכיתי שעות לאות שלך

G       G         G   Fm#   D  

 כשרציתי להיות האש שלך שלך שלך

 

Fm#                     A  

 מישהי נגעה קרוב מידי

E                G 

 כשרציתי לשכוח

Fm#                    A 

 היא הבטיחה לי המון הבנה

E                   G 

 כשהייתי רעב לתשוקה

 

E     G   Fm#   D  

 משהו חייב להשתנות

E     G   Fm#   D  

 יש כאן ריח סכנה

E     G   Fm#   D  

 אני לא מקנא בי, לא

G                 Fm# 

 כשהייתי גפרור נדלק

G             Fm# 

 והייתי גפרור בוער

E     G   Fm#   D  

 והייתי עומד בשדה נואש

E     G   Fm#   D  

 וחיכיתי שעות לאות שלך

G       G         G   Fm#   D  

 כשרציתי להיות האש שלך שלך שלך



 1028עמוד 

 

 הראל סקעת  -ממני  משהו 
 

 F  C  Dm  Eפתיחה : 

            F  C  E 

 

F           Am 

 משהו ממני ילך איתך

G          Dm        

 לכל מקום אליו תלכי

F                     Am 

 וכמו ענן כבד הוא יבכה איתך

G            Dm       

 גם כשאת כבר תחייכי

 

F                               Am 

 בלילות שחורים קרים הוא יזכיר אותי

G            Dm          

 כשאת תהיי כבר רחוקה

F                      Am 

 וגם אם תסרבי הוא ישלח בשמי

G               Dm  

 חיוך סליחה ונשיקה

 

F              G 

 אם את מרגישה

C                      F 

 אהבה היא לא חולשה

Am   E           Dm     C 

 למה שתקחי רק משהו ממני

C         F        F          G 

 אני בך אשאר עקשן לא מוותר

      E                           F ) תחילת המעבר ( 

 קחי כבר את כולי  אוהווו

 

 F  C  Dm  Eמעבר : 

 

G             Bm 

 משהו ממני ישכיח בך

A       Em          

 את כל הרע שמאחור

G                    Bm 

 ובחושך מר הוא ישאל אותך

A           Em        

 אולי הגיע הזמן לחזור

 

 

G              A 

 אם את מרגישה

D                    G 

 אהבה היא לא חולשה

Bm    F#        Em      D 

 למה שתקחי רק משהו ממני

D          G       G         A 

 ראני בך אשאר עקשן לא מוות

F#                             G ) תחילת המעבר ( 

 קחי כבר את כולי אוהווו

D                 G      

 אהבה היא לא חולשה

Bm    F#        Em      D   

 למה שתקחי רק משהו ממניאז 

D          G       G         A 

 ראני בך אשאר עקשן לא מוות

F#                             G ) תחילת המעבר ( 

 קחי כבר את כולי אוהווו

 

 G  D  F#  Bmמעבר : 

          G  D  F# 

 

G                 

 אם את מרגישה

D                    G 

 אהבה היא לא חולשה

Bm    F#        Em      D 

 למה שתקחי רק משהו ממני

D          G       G         A 

 ראני בך אשאר עקשן לא מוות

F#                             Bm 

 קחי כבר את כולי אוהווו

 

G              Bm 

 משהו ממני עכשיו שלך

A          Em      

 אני יכול רק לקוות

G                            Bm 

 שלא תתני אותו לגבר שיאהב אותך

Bm         Em           

 כי הוא שלי והוא בסוד



 1029עמוד 

 

 משינה  -משהו קטן וטוב  
 

 D  F#m  F  Amפתיחה : 

 

D                      F#m        F              Am 

 לא מוצא עכשיו את האור מחפש אותו בנרות

D               F#m       F        Am 

 משוטט בכל האזור בנקודה בנקודה

D                   F#m    F                  Am 

 כמו תקליט שרוט וישן כמו אביר על סוס לבן

D              F#m    F             Am 

 הולך באפס מעשה הכול מעצמו יעשה

 

D            F#m  F                   Am 

 ונדמה שזה טוב ככה הוא צריך לאהוב

D             F#m    Bb         F     E 

 קרוב משהו קטן וטוב ונדמה שזה

 

 D  F#m  F  Amמעבר : 

 

D                 F#m    F                   Am 

 לא תוכל אותו לאחוז אם תחפש אותו יאבד

D                 F#m   F           Am 

 בנקודה בנקודה רבן אדם צריך לעבו

D            F#m      F           Am 

 בא והולךעמוק בלב האפלה משהו 

D                   F#m     F                Am 

 חף בצער ובאושר שוכבסהאור שעל העצב נ

 

D            F#m  F                   Am 

 ונדמה שזה טוב ככה הוא צריך לאהוב

D             F#m    Bb         F     E 

 ונדמה שזה קרוב משהו קטן וטוב

 

 D  F#m  F  Am  D  F#m  F  Amמעבר : 

 

D                       F#m      F               Am 

 לא מוצא עכשיו את האור מחפש אותו בנרות

D                F#m    F       Am 

 בנקודה בנקודה רמשוטט בכל האזו

D     F#m      F         Am 

 אהההה אהההה אהההה אוווווווווו

 

D            F#m  F                   Am 

 ונדמה שזה טוב ככה הוא צריך לאהוב

D            F#m  F            Am 

 ונדמה שזה קרוב משהו קטן וטוב

D            F#m  F                   Am 

 ונדמה שזה טוב ככה הוא צריך לאהוב

D             F#m    Bb         F 

 בקצה של הרחוב משהו קטן וטוב

 

 F#m  F  Am  D  F#m  F  Amיום : ס

         D  F#m  F  Am 

 

     

 



 1030עמוד 

 

 אביב גפן  -משוגע  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Dm  Dm/C  Bb+7  Dm/Cפתיחה : 

 

Dm       Dm/C          Bb+7      Dm/C 

 אמרו שהוא היה בחור של לילה

Dm       Dm/C         Bb+7      Am 

 לו צחוק מוגזםאמרו שגם היה 

     Gm           Eb/G   Edim/G       A 

 גיל ההתבגרות    כל בוקר קם עם דיכאון זה

Dm         Dm/C      Bb+7      Dm/C 

 כשהתאפר אמרו לו איזה אומץ

Dm  Dm/C     Bb+7      Am 

 הצבא אמר לו משוחרר

   Gm        Eb/G   Edim/G        A 

 כשאתה בא מהכפראמרו שזה מה שקורה 

 

Bb                   G 

 אבל אף אחד לא אמר

F    Bb              F     Bb 

 משוגע משוגע לא יגידו לו   

Am      Gm        Bb  F 

 משוגע למה לא אמרתם לי

 

Dm     Dm/C           Bb+7      Dm/C 

 אמרו ההתאבדות שלו זה גימיק

Dm    Dm/C     Bb+7      Am 

 אמרו שהכנרת זו בדיחה

  Gm     Eb/G     Edim/G         A 

 אמרו שהוא שטן אמרו שהוא כמו מלאך

Dm       Dm/C          Bb+7      Dm/C 

 אמרו שהוא היה בחור של לילה

Dm       Dm/C         Bb+7      Am 

 אמרו שגם היה לו צחוק מוגזם

   Gm         Eb/G  Edim/G      A 

 גיל ההתבגרות דיכאון זההוא באמרו ש

 

Bb                   G 

 אבל אף אחד לא אמר

F    Bb                  F     Bb 

 משוגעאמרתם לי משוגע לא    

Am              Gm   Bb  F 

 משוגעאף פעם לא יגידו לך   
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 אביב גפן  -משוררים  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Am  F+7  G6  Am  F+7  G6פתיחה : 

            Dm  Am  F+7  Dm  E  Am 

 

Am             F/A                 F+7   G6 

 בצורה כואבת משוררים מעבירים את החיים

Am               F/A               F+7   G6 

 נופלים אל תוך בורות שהם עצמם חופרים

               Dm                       Am   F+7 

 משהו לא מצליח הם מתחילים בנפילה

            Dm              E       Am 

 הם לא יוצאים וישר נעזרים בשתייה

 

Am             F/A                  F+7   G6 

 משוררים מעדיפים את החיים בצורה הישנה

Am             F/A 

 עם העלים הירוקים אפשר בקלות לראות

      F+7   G6 

 היונה הלבנה את

           Dm                            Am   F+7 

 משהו מפריע הם שואלים את עצמם מה

            Dm              E       Am 

 וצאים וישר נעזרים בשתייהמהם לא 

 

 Am  F+7   G6 Am  F+7  G6מעבר : 

 

            Dm             Am        F+7 

 בית ואישה ללא ללא שום ילד

Dm            E        Am9 

 רק הם והשתייה הם לבדם

 

 Am9  F  G  Am9  F  Gמעבר : 

            Dm  Am  F  Dm  E  Am 

 

Am             F/A                 F+7   G6 

 בצורה כואבת משוררים מעבירים את החיים

 

Am  F+7  G6  Am  F+7  G6  Am 
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 נקמת הטרקטור  -משחק של דמעות  
e------------------------|---------------------| 

B------------------------|---------------------| 

G------------------------|---------------------| 

D--2-2-2-2-2-2-2-5-4-2---|-------------5-4-2---| 

A----------------------5-|-3-3-3-3-3-3-------5-| 

E------------------------|---------------------| 

 

 Em  Cפעמים( :  4פתיחה ) מנוגן עם הריף 

 

Em            C 

 בתוך שעות השקט

Em       C 

 מיוזע מגופך

Em          C 

 חש אותך נעלמת

Em            C 

 חומקת אל תוך תוכך

 

 A9  Cmaj7  A9  Cmaj7מעבר : 

 

Em      C 

 בתוך עננים של דממה

Em           C 

 את נוטפת

Em          C 

 מליחות של פרידה

Em                      C 

 וזרות מתפזרת

 

 A9  Cmaj7  A9  Cmaj7מעבר : 

 

G F                          C        Eb 

 והכל רק משחק של דמעות

Gm  Bm          F#m   F 

 אני עף למקום אחר   

 

Em      C 

 ובבוקר היום עמדת

Em         C 

 מולי שותקת

Em          C 

 ומשחק של דמעות התחיל

Em                      C   A9   Cmaj7 

 עם רעש הרכבת

 

G F                          C        Eb 

 והכל רק משחק של דמעות

Gm  Bm          F#m  F 

 אני עף למקום אחר   

G F                          C        Eb 

 והכל רק משחק של דמעות

Gm  Bm          F#m  F 

 אני עף למקום אחר   
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 שלום חנוך  -משיח  
 

Bm 

 יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא

Bm7 

 בו כלמשיח איש מפתח ידו בכול ויד 

G        

 עשן סמיך וירוחם ממצמץ בשפתיו

F# 

 ל בעינוביהודה מסתכל בשעון ומפל

 

Bm           

 יועץ" –משרד בצפון "ארצאלי בע"מ 

Bm7      

 אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ

G7   G                    F#            G       

 "תביאי לנו קפה"    לוחץ זמזם אומר

Bm      A        G  Bm            

 משיח לא בא משיח גם לא מטלפן

 

Bm           

 שתיקה כללית חמישה אנשים מתוחים

Bm7      

 הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים

G                 

 "השחור ליהודה התה לארצאלי הבן"

  F#            

 ירדנה יוצאת עזרא לא מפסיק לעשן

 

Bm           

 הנה כי כן מתחלפת שעה בשעה

Bm7      

 זקן ארצאלי יודע שהוא לא טעה

G7   G              F#                    G       

 בקולו על הבן    נוטף זיעה הוא מרעים 

Bm      A        G  Bm            

 משיח לא בא משיח גם לא מטלפן

 

G           

 ןעמון הכניסה מנסר את אוושת המזגפ

A 

 מקפיץ את ירוחם לדלת חותך בעשן

D/A                         D     

 ארצאלי הבן מסתכל על אביו מהצד

F#                               G     

 ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד

Bm 

 ויהודה אומר משהוא בטח קרה

Bm7                  

 עונה לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה

G7   G                    F#       G       

 הייתה תאונה ולכן   אומר השוטר 

Bm      A        G  Bm            

 משיח לא בא משיח גם לא מטלפן

 

Cm          

 תאונה למי שואל ארצרלי הבן

Cm7            

 תאונה למדינה עונה השוטר המסכן

G#          

 מהגג הבורסה נפלה אנשים קופצים

G    

 גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג

 

Cm           

 הכול אבוד בוכה עזרא דהן הקבלן

Cm7                     

 משיח בשמים ואנחנו בלי הכסף כאן

G#7  G#        G                      G#    

 זה לא ייתכן   ממלמלת יפהוירדנה ה

Cm     Bb      G# Cm              

 לא יבוא משיח גם לא יטלפןמשיח 

 

G#        

 דצמבר המר צעקו כותרות בעיתון

Bb 

 ושר האוצר נתן במבט ראיון

                         Eb     

 הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם

G                          G#      

 מה שבא בקלות באותה הקלות יעלם

 

Cm      

 האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול

Cm7           

 ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכול

G#7  G#                    G        G#        

 וסופר את הכסף שאין   הולך למילואים 

Cm     Bb      G# Cm              

 ומשיח לא בא משיח גם לא מטלפן
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 חיים טופול  -משיח הזקן  
 

C       G7 C  

 בג'ומלן חי משיח הזקן

C  A7 Dm G               G7 

 לבד   בבית בלי אישה בלי בן

C          F    C          E7  Am 

 בכד שם כסף עד גיל שבעים שנה

C       A7 Dm G      G7 

 בשביל לקנות אישה לחתונה

 

C7    F             C7 

 אללה יודע -כמה דינר אסף

C        F                 C 

 אולי שלושה דינר  אולי פי מאה

C        F                 C 

 אולי שלושים דינר  אולי כפליים

C        F                 C 

 אולי שלוש מאות  נשתה לחיים

C       F     G    C      F             G7 

 טוב למשיח טוב  אללה יביא לו מזל טוב

 

C       G7 C  

 בג'ומלן חי משיח הזקן

C  A7 Dm G       G7 

 בגיל שבעים הלך והתחתן

C       F    C        E7  Am 

 אישה תמה קנה הוא בכל כספו

C     A7   Dm G       G7 

 בנים תלד יישאו כולם את שמו

 

C     F                 C 

 שבעה אינשאללה -כמה בנים יוליד

C         F                 C 

 אם רק יוליד שישה  שבח לאללה

C            F          C 

 אולי רק חמישה  כוח כבר אין לו

C        F                 C 

 אחד ייתן לו -אולי ירצה האל 

C       F     G    C      F             G7 

 טוב למשיח טוב אללה יביא לו מזל טוב

 

C       G7 C  

 בג'ומלן חי משיח הזקן

C  A7 Dm G       G7 

 ביום בלילה  התפלל לבן

C        F    C   E7  Am 

 בג'ומלן אף אחד לו האמין

C     A7 Dm G    G7 

 כי מזל הרה שבע פעמים

 

 את מי ילדה ראשון  את הבת ג'מילה

C    F                 C 

 ומי נולד שני  הבת דלילה

C    F                 C 

 ומי הבא בתור  הבת קמילה

C    F                 C 

 ומי נולד בסוף  צילה וגילה

C       F            G    C     F         G7 

 איש לא ישא את שמו עד המשיח בוא יבוא
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 חמי רודנר  -משיח קרטון  
 

 A A  A6  C C  C6פתיחה : 

 

1           A         A6           C         C6 

 אף אחת מפה לא ראויה לחיבוק של אחרי

1           A         A6           C         C6 

 

1           A         A6           C         C6 

 אני כמו קוקה קולה דביק מתקתק ודוחה

1           A         A6           C         C6 

 

1           A         A6           C         C6 

 במועדון ממול הם מחפשים נשק על ילדים

1           A         A6           C         C6 

 

1           A         A6           C         C6 

 כדור אחד לראש, אחד במחסנית לדור המקסים

1           A         A6           C         C6 

 

C 

 הנה בא

F# 

 משיח קרטון

E                   G                     D    E  F 

 הוטי האירוטי וכלבונת הם עושים אהבה, טובה

E                   G                     D    E  F 

סקסי סקסי לא יכול להפסיק ללטף את גופה, 

 הלוהט

1           A         A6           C         C6 

 אש להבה

1           A         A6           C         C6 

 אש להבה

 

 A A  A6  C C  C6מעבר : 

 

 

A         A6           C         C6 

 לא רחוק משם זה בנצי מתנחל רוקד בין הגבעות

1           A         A6           C         C6 

 

1           A         A6           C         C6 

 בועל את האדמה בנידתה ודם זורם בין ירכיה השמנות

1           A         A6           C         C6 

 

1           A         A6           C         C6 

 משקיף בבוז אל המישור      אל האחים השוטים

1           A         A6           C         C6 

 

1           A         A6           C         C6 

 מרוב כבוד לאדמה הוא יעקור היום מטע זיתים

1           A         A6           C         C6 

 

C 

 הנה בא

F# 

 משיח קרטון

E                   G                     D    E  F 

 הוטי האירוטי וכלבונת הם עושים אהבה, טובה

E                   G                     D    E  F 

 סקסי סקסי לא יכול להפסיק ללטף את גופה, הלוהט

 

 אש להבה

 כניסה לסולו.

 

 סיום : 

 

G  A  G  A 

 אש להבה
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 בנזין  -משמרת לילה  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 Bbm  Fm  Bbm  Fmפתיחה : 

 

Fm                             C 

 גשר צר סע ישר בדרך העולה

Bbm        Ab        Db              C 

 שביל עפר לא מוכר פונה אל עיר גדולה

Fm                                            Bbm 

 אוחז בהגה בכל הכוח רוצה כל כך לברוח

Bbm        Fm    C          Db        C       Fm 

 אני בעצם לא יודע לאן אבל אני נוסע בתוך הערפל

 

Fm                                           C 

 עיר קטנה עיר סגורה הלכה לישון מוקדם

Bbm      Ab        Db           C 

 אפילו אם יהיה לי רע לא חוזר לשם

Fm                                     Bbm 

 בצומת ממשיך לנוע ליעד לא ידועעובר 

Bbm             Fm C         Db 

 מאחורי נעלתי דלת מלפני אספלט ומלט

C         Fm 

 חושך מסביב

 

Bb7                    Eb   Bb7         Eb 

 י מתחיל משמרת לילה ואמא בטח ישנה מזמןאנ

Gm                 Fm 

 לא יודעים אבל הלילה

        Bb  Db     Fm     Db           C 

 אני נוסע אני נוסע רחוק מכאן     אני נוסע

 

 Bbm  Fm  Bbm  Fmמעבר : 

 

Fm                              C 

 רוח צד סע לאט בכביש המסתעף

Bbm      Ab        Db           C 

 לא רחוק עוד מעט הנוף פה מתחלף

Fm                                           Bbm 

 אם אמצא לי דירה או חדר הכל יהיה בסדר

Bbm                 Fm C     Db 

 אני לבד בכביש פתוח נוסע בכיוון הרוח

C               Fm 

 לאורך כביש החוף

 

Bb7                 Eb   Bb7         Eb 

 משמרת לילה ואמא בטח ישנה מזמן סוגרי אנ

Gm                 Fm 

 לא יודעים אבל הלילה

        Bb  Db     Fm     C           Db    Eb 

 אני נוסע אני נוסע רחוק מכאן     אני נוסע

 

 Ab  Eb  Ab  Ebמעבר : 

 

Ab                                        Eb 

 נוצר הקשר אני בפתח נפלנו בלי פרוטה

Eb                                                 Ab 

 מרגיש לפתע תינוק בשטח תלמיד חדש בכיתה

Ab                                       Db   C  Db  C 

 ישן ביום עובד בלילה זמני לעת עתה

 

 Bbm  Fm  Bbm  Fmסיום : 

         Bbm  Fm  Bbm  Fm 
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 שולי רנד  -  מתוך שינה
 מילים ולחן : שולי רנד

 

 F  G/F  F  G/Fפתיחה : 

 

C                               Fm 

 עולה ניגון חדש בקצה שביל העפר

     C                    E-9 

 אני שומע שהכנת בשבילי

 C                                Fm 

 תבקע שמחה גדולה מתוך הלב הנשבר

       C                   E-9 

 אני יודע שמזומנת לכבודי

 

A  G/A                C     E 

 מאחורי חומות אליך שר

  A   G/A            C 

 מתוק, נזכרר להופך מ

D      G         E             G 

 איך אתה לא מוותר עלי הו הו הו

          E             G 

 יותר שומר עלי הו הו הו

        Bm       Bb      D 

 כשהתרחקתי ונטעיתי מאוד

G      E            G 

 הכל סוגר עלי הו הו הו

         E              G 

 מה שעובר עלי הו הו הו

        Bm       Bb      Am 

 כשהתרחקתי ונטעיתי מאוד

Am                 G   Am          G 

 וימינך תחבקני שמאלך תחת לראשי

 

 G  Bb  Am  G  Bb  Am  Gמעבר : 

           G  Gm  D  F#-9  G  Gm  D  F#-9 

 

B     A/B          D     F# 

 מתוך שינה אליך שר

  B   A/B            D 

 מתוק, נזכרר להופך מ

E      A         F#             A 

 איך אתה לא מוותר עלי הו הו הו

          F#             A 

 יותר שומר עלי הו הו הו

        C#m       C      Em    A 

 כשהתרחקתי ונטעיתי מאוד

A      F#            A 

 הכל סוגר עלי הו הו הו

         F#              A 

 מה שעובר עלי הו הו הו

        C#m       C      Bm 

 כשהתרחקתי ונטעיתי מאוד

Bm                 A   Bm           A 

 וימינך תחבקני    שמאלך תחת לראשי

 

 A  C  Bm  A  C  Bm  Aמעבר : 

 

A          C 

 שמאלך תחת לראשי

Bm         A 

 וימינך תחבקני
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 הפרברים  -  מתוק התפוח
 יעקב שבתאי :תרגום

 

Gm  A  Dm  Bb 

Gm  A  [Dm[  ]A] 

 

  Dm                       A 

  הן לחם ומיטה כך את אומרת

                               Dm 

  וכל חייאת נותנת לי בגדים 

                               Am 

  אז שימו לב והקשיבו ידידי

           B              E          A   [D7] 

  הן זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי

   

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   D7 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   Dm 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

 

A     

  כן רק אותי את אומרת

             Dm                A 

  אותי את אוהבת כל ימייך

                      Dm 

  זה נשמע מתוק מדבש

A 

  אין לי כמו מריה רוזה

             Dm 

  אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה

A                   Dm   [D7] 

 זה סיפור ישן חדש    

 

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   D7 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   [A] 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובטובמה שטוב הוא 

 

  Dm                       A 

  הן לחם ומיטה כך את אומרת

                               Dm 

  את נותנת לי בגדים וכל חיי

                               Am 

  אז שימו לב והקשיבו ידידי

           B              E          A   [D7] 

  גן עדן שהוא קצת יפה מדיהן זה 

 

 

 

 

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   D7 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   Dm 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

 

A     

  כן רק אותי את אומרת

             Dm                A 

  אותי את אוהבת כל ימייך

                      Dm 

  זה נשמע מתוק מדבש

A 

  אין לי כמו מריה רוזה

             Dm 

  אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה

A                   Dm   [D7] 

 זה סיפור ישן חדש    

 

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   D7 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   Dm 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

      Gm               A                     [Dm] 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

 

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   D7 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

          Gm  A             Dm  Bb 

  הים הוא מלוח,    מתוק התפוח

      Gm               A                      Dm   Dm 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

      Gm               A                      Dm   Dm 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

      Gm               A                     [Dm] 

 , וטוב מהטוב הוא לא טובמה שטוב הוא טוב

 

 



 1039עמוד 

 

 ויד ברוזהיד  -מתחת לשמים  
 

G                         B7 

 באנו לכאן מתחת לשמיים

  C     D           G     D 

 שניים כמו זוג עיניים

G                         B7 

 לשמיים יש לנו זמן מתחת

   C      D7       G       G/F# 

 בינתיים אנו עוד כאן

 

Em      Em       D 

 את ואני את ואני

G             Bm  

 את ואני והמיטה רחבה

  C 

 אהבה לתת

 

Em      Em          D 

 לילה ויום לילה ויום

G             Bm  

 לילה ויום והחיוך מתנצל

  C        G 

 מתעצל שהוא

 

G                         B7 

 באנו לכאן מתחת לשמיים

  C     D           G     D 

 שניים כמו זוג עיניים

G                         B7 

 לשמיים יש לנו זמן מתחת

   C      D7       G       G/F# 

 בינתיים אנו עוד כאן

 

Em      Em       D 

 שנינו אחד שנינו אחד

G             Bm  

 שנינו אחד אחד שלם ועגול 

  C 

 וגדול שלם

Em        Em       D 

 בואי ניתן בואי ניתן

G             Bm  

 בואי ניתן אתן לך לתת 

  C        G 

 לך לתת לי לתת

 

Em    D  C 

 ולמרות הפער

Em     D  Em 

 ולמרות הכאב

 

Em    D  C 

 ולמרות הצער

A7          Am7   D 

 אני אוהב    ואוהב   אוהב

 

     

 
 

    



 1040עמוד 

 

 אביתר בנאי  -מתי נתנשק  
 בנאימילים : אביתר בנאי   לחן : אביתר 

 

 Gפתיחה : 

 

G                    Bm 

 מתי נתנשק    

             Cmaj7    D 

 אוהב אותך לנצח

              Cmaj7    D 

 הבאתי לך פרחים

     Cmaj7     G    G 

 הו-יין ותפוזים, או

 

G                    Bm 

 מתי נתנשק    

             Cmaj7         D 

 מאוד את משהו מיוחד

       Cmaj7    D 

 ואני יצירתי

           Cmaj7   G    G 

 הו-ועדין וסמכותי, או

 

G                    Bm 

 מתי נתנשק    

           Cmaj7    D 

 דיברנו כל הלילה

        Cmaj7    D 

 תשוקה גדולה

                Cmaj7          G    G 

 רומנטיקהבמסווה של             

 

G 

 בואי לא

  Em     D          C    G 

 נעשה מ        זה סיפור גדול

G 

 בואי לא

  Em     D          C    G 

 נעשה מ        זה סיפור גדול

 

 

 

G                    Bm 

 מתי נתנשק    

              Cmaj7         D  

 נקרע את החולצה ממך

           Cmaj7            D 

 תיעלם             העדינות

             Cmaj7               G    G 

 אמת קטנה           תעמוד זקופה

 

G                        Bm 

 הופס אני גומר    

                  Cmaj7     D  

 הופס היא לא הספיקה

               Cmaj7            D 

 נרדם       עושה עצמי     

               Cmaj7               G    G 

 מיטה אחת,            הרבה שתיקה

 

G 

 בואי לא

  Em     D          C    G 

 נעשה מ        זה סיפור גדול

G 

 בואי לא

  Em     D          C    G 

 נעשה מ        זה סיפור גדול 

Bm7  Cmaj7 

 גדול     גדול  

 G Bm7 Cmaj7 

 גדול גדול גדול

G Bm7 Cmaj7 

 גדול גדול גדול

G Bm7 Cmaj7        G 

 קטן קטן     קטן מאוד

 

 

  



 1041עמוד 

 

 שלמה ארצי  -מתנה ליום הולדת  
 מילים ולחן : שלמה ארצי

 

     Em                                  Bm 

 תפסו אותי געגועים לרגע שאת באה

      G                                  C 

 אחרי אולי הרבה זמן שוב את פה

       Em                      Am 

 הולדת-את מתנה קטנה ליום

   B         Am 

 כמו ים לאוניות

 

     Em                                  Bm 

 היה נורא מצחיק לראות אותך שמחה

      G                                  C 

 סיקסטיז בשבילישרה את ה

       Em                      Am 

 כמו מתנה שמישהו שולח

   B       Am 

 כך הגעת לי

 

   G         C 

 אבודים בטוקיו ובאולגה

  Em            Am 

 בודדים בתוך דירה בלי חלונות

G             C 

 שוב שמחים בדרך פתח תקווה

B 

 מחפשים את המילים הנכונות

G            C 

 אני עצוב תמיד כשעצוב לך

  Em            Am 

 אני שמח כשאת שמחה

Em            C 

 את מתנה קטנה ליום הולדת

B 

 שנינו יחד

 

     Em                                  Bm 

 תפסו ואתי געגועים לרגע שאת באה

      G                                  C 

 דמעות של התרגשות זה מאלץ בי

       Em                      Am 

 מה את מחביאה בתוך הכעס?

   B         Am 

 טיפת אנושיות

 

     Em                                  Bm 

 יהיה עצוב לחשוב שלא ניהיה ביחד

      G                                  C 

 אני מעביר ברדיו את התחנות

       Em                      Am 

 מחפש זמרת שעוד שרה

   B            Am 

 את המילים הנכונות

 

   G         C 

 אבודים בטוקיו ובאולגה

  Em            Am 

 בודדים בתוך דירה בלי חלונות

G             C 

 שוב שמחים בדרך פתח תקווה

B 

 מחפשים את המילים הנכונות

G            C 

 עצוב תמיד כשעצוב לךאני 

  Em            Am 

 אני שמח כשאת שמחה

Em            C 

 את מתנה קטנה ליום הולדת

B 

 שנינו יחד



 1042עמוד 

 

 אביתר בנאי  -מתנות  
 

Fmaj7                    Am 

 כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם

Fmaj7                    Am 

 בעולםכשאני יוצא מזה אני איש חדש 

Fmaj7     Am 

 כשאני יוצא מזה

Fmaj7     Am     Fmaj7     Am 

 ואני יוצא מזה

Fmaj7               Am 

 סולם זהב בקצה של בור

Fmaj7   Am 

 יש לו סוף  הגוף 

Fmaj7     Am 

 והנשמה אין לה סוף

Fmaj7  Am 

 ן     לה סוף  י  א    

 

Dm  G            F  G 

 לשינוי לצמוח    תן

Am   C     Em         F 

 תפחד מהפחד    אל  

 

Fmaj7              Am 

 את מי אני אוהב אותך או אותי

Fmaj7        Am 

 למי אני נאמן לך או לי

Fmaj7                   Am 

 גם את היא מישהי לומדת לאהוב

Fmaj7     Am 

 כמו שאני מישהי

Fmaj7     Am     Fmaj7     Am 

 לומד לאהוב

Fmaj7     Am 

 בשביל הכאב והפרידה

Fmaj7     Am 

 אני בדרך הביתה

Fmaj7     Am 

 עם רגש הצלה

Fmaj7     Am 

 קרקע פוריה

 

Dm  G            F  G 

 לשינוי לצמוח    תן

Am   C     Em         F 

 תפחד מהפחד    אל  

 

Dm          F        G 

 הפחד הוא רגע זה רגע

Dm       F 

 בין לילה ליוםלפני 

G              E 

 הפחד הוא שם

 

 Fmaj7  Am  Fmaj7  Amמעבר :  

           Fmaj7  Am  Fmaj7  Am 

 

Dm  G            F  G 

 לשינוי לצמוח    תן

Am   C     Em         F 

 תפחד מהפחד    אל  

 

Dm  G            F  G 

 לשינוי לצמוח    תן

Am   C     Em         F 

 תפחד מהפחד    אל  

 

Fmaj7                    Am 

 כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם

Fmaj7                    Am 

 כשאני יוצא מזה אני איש חדש בעולם

 

 Fmaj7     Am     Fmaj7     Amסיום  

 

     

 
 

 



 1043עמוד 

 

 גידי גוב  -נאחז באוויר  
 

   // E / Esus4 / E / E //פתיחה : 

 

E 

 נשען על מילים באויר תחת שמיים ריקים

E              F#m 

 ביד עוד אוחז את הריח של גופך

          F#m                                  E 

 המקום שנגעת בי שורף ואת אינך

 

E 

 תחת שמים שחורים עומד מקופל מכאב

E                    F#m 

 אותך בתוך החשכהחוזר לחפש שוב 

      F#m                                         E 

 לראות אם את עדיין בוכה ואת אינך

 

A                                                               E 

 במקום בו עמדת נשאר רק אויר בלי חמצן

E  Esus4   E  Esus4    A                  C#m                            E        

 ואת אינך   ואני עומד נאחז באויר  )נאחז באויר(

 

                               E 

 אני מדבר אל הקיר תחת שמיים שותקים

E                   F#m 

 מבטיח לו שוב להשתנות בשבילך

E   Esus4         F#m                          E 

 ויודע שזה לא ילך ואת אינך

 

A                                                               E 

 במקום בו עמדת נשאר רק אויר בלי חמצן

E  Esus4             A                  C#m                            E        

 ואת אינך   )נאחז באויר(ואני עומד נאחז באויר  

 

 // E / E / E / E / F#m / E / E / F#m / E / E //סולו  )בית( : 

 

A                                                               E 

 במקום בו עמדת נשאר רק אויר בלי חמצן

             A                  C#m                            E        

 ואת אינך   ואני עומד נאחז באויר  )נאחז באויר(

 

A                                                               E 

 במקום בו עמדת נשאר רק אויר בלי חמצן

E  Esus4             A                  C#m                            E        

 ואת אינך   )נאחז באויר( ואני עומד נאחז באויר 

 

 E Esus4 // X 4 //סיום : 



 1044עמוד 

 

 ארכדי דוכין  -נאמר כבר הכל  
 

Em7         C                F   Em7        C 

 אין לי מה להוסיף לזה נאמר כבר הכול

G7                 Bb   Em7     Am 

 הלילות ארוכים והפחד פשוט לא יכול

C         Bb          Am       Em 

 איך בכיתי כמו ילד לא תדעי לעולם

Bm    C            F      Em            D 

 לכאן הדרך לא תרגישי דבר תשכחי את

 

Em7         C                F   Em7        C 

 אין לי מה להוסיף לזה כי נאמר כבר הכל

G7                 Bb   Em7     Am 

 ארוכים והפחדהלילות  פשוט לא יכול

C         Bb          Am       Em 

 איך בכיתי כמו ילד לא תדעי לעולם

Bm    C            F      Em            D 

 לכאן את הדרך לא תרגישי דבר תשכחי

 

F                      G                  F 

 לא נושם ולא נרדם כי הזמן הולך ותם

C        G                     

 רק שר לא חולם ולא הוזה

 

     

 
 

  



 1045עמוד 

 

 נורית גלרון  -נגיעה אחת רכה  
 

// F / Bb7 / F / Bb7 Csus4// 

 

F 

 כשישבתי מולך מבלי לדבר

Bb7 

 כי הכול כבר נאמר

F7 

 ויכולת להרגיש שקשה לי מאוד

D7  Am7-5       Bb7 

 ויכולת לנחש שמר

 Gm/F Gm/F#              Gm 

 את קמת ועברת והלכת למטבח

A7          Em7-5 

 וחזרת כעבור דקה

F7   Cm7 C#m7          Dm7 

 ובדרך לא שמת את ידך על כתפי

Csus4   Bb7   F   Bb/C      Bb 

 לנגיעה אחת רכה

 

F 

 את כל כך ישרה וכל כך הגונה

Bb7 

 ואת לא יכולה לרמות

F 

 יכולה כשאת לא אוהבת את לא

D7  Am7-5                Bb7 

 ואת זה אי אפשר לשנות

Gm/F Gm/F#              Gm 

 אבל את עברת ממש לידי

A7           Em7-5 

 והייתי כולי צעקה

F7   Cm7 C#m7          Dm7 

 ואת לא הנחת את ידך על כתפי

D7 Cm7           Bb 

 לנגיעה אחת רכה

 

D7   Am7-5           Gm 

 ואת זה אני לא שוכח

E     Fm7         Gm 

 ועל זה אני לא סולח

D7   Am   Abmaj7          Ebmaj7 

 ועל זה אני לא אסלח לך לעולם

D7   Am7-5           Gm 

 כי את זה אני לא שוכח

Csus4 Bb7 F Eb  Bb  F7 Cm7       Gm7 

 ועל זה אני לא סולח  לעולם.

 

F 

 יכשהייתי איתך לא היית אית

Bb7 

 הייתה רק תמונה מתנועעת

F7 

 הרשית בחסדך לאהוב אותך

D7  Am7-5          Bb7 

 וכל חסד אחר מנעת

Gm/F Gm/F#           Gm 

 ושום חסדים לא רציתי ממך

A7          Em7-5 

 אבל באותה הדקה

F7   Cm7 C#m7   Dm7 

 הייתי זקוק לידך על כתפי

D7  Cm             Bb 

 לנגיעה אחת רכה

 

D7   Am7-5           Gm 

 ואת זה אני לא שוכח

E     Fm7         Gm 

 ועל זה אני לא סולח

D7   Am   Abmaj7         Ebmaj7 

 ועל זה אני לא אסלח לך לעולם

D7   Am7-5           Gm 

 כי את זה אני לא שוכח

Csus4 Bb7 F Eb  Bb  F7 Cm7       Gm7 

 ועל זה אני לא סולח  לעולם.

 

F 

 עכשיו אני כאן יושב לבדי

Bb7 

 עם הרגע ההוא הקר

F 

 יודע עד כמה ליבך הוא עני

D7  Am7-5             Bb7 

 ועד כמה יופייך עקר

Gm/F Gm/F#          Gm 

 אך אותה אהבה למרות רצוני

A7              Em7-5 

 עדיין את שמך מבכה

F7   Cm7 C#m7    Dm7 

 עדיין קורא לידך אל כתפי

D7 Cm7           Bb 

 לנגיעה אחת רכה



 1046עמוד 

 

 ברי סחרוף  -נגיעות  
 לחן: ברי סחרוף וגידי רז   מילים: ברי סחרוף

 

 F  F#O  C/G  Am7פתיחה : 

         Dm  Dm/C  E  E+9 

 

Dm       Dm/C      E 

 דרך העור אל הבשר     

         E+9          Dm 

 דרך היפה אל המכוער

  Dm/C    E 

 בנגיעות נגיעות

E+9 

 עד שנגיע לקצוות

 

 Dm  Dm/C  E/B  E+9מעבר : 

 

Dm    Dm/C          E/B 

 דרך המלך לדרך הכפר    

         E+9           Dm 

 דרך השווה אל המיותר

  Dm/C     E 

 בנגיעות נגיעות

E+9 

 לכיוון מקום

 

F     F#O      C/G     Am 

 שם תרגיש בנדיבות

                   F   F#O    C/G     Am 

 ברוך הבא למציאות     את פעימות הלב

 

G          G7           Am       C 

 מתוך הפרי בדרך אל השורשים    

G              G7      Am     C 

 חוזרים לאמא בגדול לבפנים    

G          G7            Am       C 

 במיתריםכי עוד מעט תבער האש    

G            G7         Am         C 

 ובכל מקום סוף כל סוף אני בפנים   

 

Dm     Dm/C       E 

 דרך הקיר אל החלון       

        E+9          Dm 

 דרך החלל אל החיצון

  Dm/C     E 

 בנגיעות נגיעות

E+9 

 לכיוון מקום

 

F     F#O      C/G     Am 

 שם תרגיש בנדיבות

                   F   F#O    C/G     Am 

 ברוך הבא למציאות     את פעימות הלב

 

G          G7           Am       C 

 מתוך הפרי בדרך אל השורשים    

G              G7      Am     C 

 חוזרים לאמא בגדול לבפנים    

G          G7            Am       C 

 ר האש במיתריםכי עוד מעט תבע   

G            G7         Am         C 

 ובכל מקום סוף כל סוף אני בפנים   

  



 1047עמוד 

 

 לולה  -נגע לו ללב  
 

                                               Dm 

 אדם בודד ונחמד הוא קם לו בוקר אחד

   G7 

 לרחוב יצא

C                                         Dm7 

 ליד העץ משתינה גינהלמול מושם   

        G 

 הוא ראה אותה...

Am                      Em 

 אוזניים שמוטות שחורת פרווה     

   F                 C 

 עיניים חומות חכמות

  G#             Eb         G 

 זה נגע לו ללב.   הביטה בו אז במבט כואב

 

C                                  Dm 

 נתן לה אהבתו לקח אותה לביתו

         G7 

 איך שהוא שמח

C                                                      Dm7 

 פתאום הבחין בחתול הוציא הוציא אותה לטיול

    G                         Am 

 )מיאו מיאו מיאו( מחטט בפח

                    Em              F                 C 

 רגליים קטנות ורזות שפם דקיק, אוזניים זקופות

  G#             Eb        G 

 זה נגע לו ללב   הביט החתול במבט רעב

 

     C         Am             Dm7     G7 

 לכולם הוא נותן בית חם אוהב

     Em    Am           Em 

 בן אדם, רגשני וגם מתחשב

          F         G# 

 כשזה נוגע לו ללב

 

C                                          Dm 

 והחתול שמצא אבל למרות הכלבה   

          G7             C 

 הוא הרגיש לבד )גלמוד(

                                   Dm7 

 זקנהבמעבר חציה ראה גברת 

       G 

 עם סלים ביד

Am                  Em 

 שיער לבן, אוזניים קמוטות      

   F                   C 

 שיניים קטנות תותבות

  G#             Eb        G 

 זה נגע לו ללב   הביטה בו אז במבט כואב

 

     C         Am             Dm7     G7 

 אוהבלכולם הוא נותן בית חם 

     Em    Am           Em 

 בן אדם, רגשני וגם מתחשב

          F         G# 

 כשזה נוגע לו ללב

 

 C  Dm7  Am  7Gמעבר : 

           C  Dm7  Am  7G 

 

C 

 למחרת שוב יצא     

Dm                G7 

 יום חמסין ממש השמש לה להטה     

C 

 ואז בצומת דרכים     

Dm7                G               Am 

 שנראה מותש ראה פקח עירייה     

                    Em 

 שפם דקיק, שיניים צהובות

   F                C 

 העורף מלא שערות

  G#             Eb 

 הביט הפקח במבט נוקב

       G 

 נגע לו ללב -כל כך  - וזה כל כך

 )כל כך נגע לו ללב(

 

     D         Bm             Em7     A7 

 לכולם הוא נותן בית חם אוהב

    F#m    Bm           F#m 

 בן אדם, רגשני וגם מתחשב

          G        D 

 כשזה נוגע לו ללב

       Bm             Em7     A7 

 הוא נותן בית חם אוהב

    F#m    Bm           F#m    G 

 וגם מתחשבבן אדם, רגשני 

 

D 

 הוא שוב יצא לרחוב   

                  Em 

 ראה ג'ירפה ודוב

   A 

 ואמר:

 וואו...

 עד כאן זה כבר מוגזם...



 1048עמוד 

 

 משינה  -  נגעה בשמים
 

Am   C             F 

 היא יפה היא ילדה

Am   C             F 

 היא הקסם הנודע

Am   C             F 

 מפילה כל דבר

Am   C             F 

 שום דבר לא נשבר

Am   C             F 

 מערבבת את גופה

Am   C             F 

 במדבר של התקופה

Am   C             F 

 הנה הנה בא האיש

Am   C             F 

 היא תקח ואז תרגיש

 

Am   C             F 

 נגעה בשמים

Am         C      F 

 לא יכלה לצאת מזה

Am   C             F 

 פתחה כנפיים

Am   C          F 

 כשקפצה מגובה מגדל המים

 

Am   C             F 

 בתוכה מתגלגלים

Am   C             F 

 החיים האבודים

Am   C             F 

 היא בוכה והדמעות

Am   C             F 

 הן נופלות ונשברות

 

Am   C             F 

 נגעה בשמים

Am         C      F 

 לא יכלה לצאת מזה

Am   C             F 

 פתחה כנפיים

Am   C          F 

 כשקפצה מגובה מגדל המים

 

Am   C             F 

 היא יפה היא ילדה

Am   C             F 

 מפילה כל דבר

Am   C             F 

 מערבבת את גופה

Am   C             F 

 הנה הנה בא האיש

Am   C             F 

 היא קח ואז תרגיש

 

Am   C             F 

 נגעה בשמים

Am         C      F 

 לא יכלה לצאת מזה

Am   C             F 

 פתחה כנפיים

Am   C          F 

 כשקפצה מגובה מגדל המים

 

   



 1049עמוד 

 

 יהודה פוליקר -   נד נד
 מילים : יהונתן גפן  לחן : יהודה פוליקר

 

 E  B  A  E  B7  Eפתיחה : 

 

E 

 בכל מקום בו מישהו מעופף

B7 

 מישהו אחר מתכופף

 בכל מקום בו מישהו צועק

E 

 מישהו אחר שותק

A 

 בכל מקום בו מישהו חוגג

Am           E 

 מישהו אחר בודד

 

B7        E 

 נד נד נד נד

A 

 רד עלה ורד

E      B7      E 

 נד נד נד נד

 

E 

 מרחףבכל מקום בו מישהו 

B7 

 מישהו אחר מכייף

B7                               E 

 איך קסמך מתחלף בבוקר ובערב

A 

 אחפש לי קסם חדש

Am                     B 

 בכל מקום בו מישהו חזק

E                B7 

 מישהו אחר חלש

 

B        E 

 נד נד נד נד

B7                  E 

 רד עלה ורד

 

 

 

E 

 בו מישהו אוהבבכל מקום 

B7 

 מישהו אחר נבגד

 בכל מקום בו מישהו מת

E                      E7 

 משהו אחר נולד

A 

 בכל מקום בו מישהו רץ

Am                 E 

 מישהו אחר עומד

 

B7        E    E7 

 נד נד נד נד

A 

 רד עלה ורד

E         B7       E    E/Ab 

 נד נד  נד נד  נד נד

A 

 דרד עלה ור

E      B7     E 

 נד נד נד נד



 1050עמוד 

 

 עמיר בניון ואבי עברי  -נדבר מחר  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 Am  C  G  Am  C  Gפתיחה : 

 

Am          C 

 כביש עוד כביש

G           F                        Am 

 תוך הלילהאל עוד הליכה קצרה     

       C   G           F                 Am 

 ועוד מזל גדול כזה מלמעלה      ישבעוד 

     C   G              F                     Am 

 נו חיש אחי צריך למצוא מקום לישון הלילה

        F   Dm                  E     Am 

 עוד מטורף מחכה למשיח      עוד איש 

    F     Dm                E            Am   E 

 אווו   נסה דרך החלון אולי תצליח      נו חיש 

 

Am       C 

 קיר עוד קיר

G              F                      Am 

 ועוד מחיצה קלה עוד קצת חושך      

      C       G                 F               Am 

 אין איש כאן כולם הלכו לישון כבר עוד קודם

     C       G                F                      Am 

 אחי צריך למצוא מקום לישון הלילהכבר נו חיש 

        F   Dm      E                      Am 

 יםיעוד הזיה על גיבור עם כנפ    עוד שיר 

    F      Dm             E                  Am  F   E 

 החלון הזה בשתי ידיים לענו חיש כבר טפס 

 

        C     G    F           A         Dm 

 משוגע זאת לא מילה גסה יותר       לילה טוב 

BØ       G                 C 

 משוגע זאת לא מילה גסה יותר  

   F            A      Dm 

 אז לילה טוב ונדבר מחר

BØ    F          E       Am 

 טוב ונדבר מחרלילה אז     

 

 Am  C  G  F  Am  C  G  Fמעבר : 

 

Am     C    G                F 

 ועוד גלים הרבה יש     עוד גלוגל 

Am           C   G            F 

 ואיך זה נוגע לך     נו אז מה  במים

Am           C      G       F 

 נו חיש כבר פן יתפסו את מקומך בינתיים

   Am        F   Dm              E 

 רוקד מול רמזור   עוד איש  הלילה

                  Am   F         Dm 

 תגיד רבנו אולי עם הרחוב מתבדח

         E                          Am    F   E 

 אתה יודע איך אפשר להיות שמח

 

        C     G    F           A         Dm 

 משוגע זאת לא מילה גסה יותר       ב לילה טו

BØ          G               C 

 משוגע זאת לא מילה גסה יותראז   

   F            A      Dm 

 אז לילה טוב ונדבר מחר

BØ    F          E       Am 

 לילה טוב ונדבר מחראז     

 

 C  G  F  A  Dm  BØ  G  C  Eמעבר : 

 

        C     G    F           A         Dm 

 משוגע זאת לא מילה גסה יותר       לילה טוב 

BØ          G               C 

 משוגע זאת לא מילה גסה יותראז   

   F            A      Dm 

 אז לילה טוב ונדבר מחר

BØ    F          E       Am 

 לילה טוב ונדבר מחראז     

 

Am   F             E    Am 

 כן     לילה טוב ונדבר מחר

 

  



 1051עמוד 

 

 יציאת חירום  -  נהדרת מדי
 : אלכס טופול וגבי צייגר לחן   : יוסי ברוש ואלכס טופול מילים

 

 Bm  F#m  Bm  F#mפתיחה : 

 

   Bm       F#m           Bm               F#m 

 מהרגע שבו פרצה לליבו הניחה טירוף על עיניו

Bm                F#m 

 וכך לא שקט הוא החל משוטט

Bm                F#m 

 מלמל מילים של זהב

Em9    F#m           Bm     F#m 

 אווווואואואוו נהדרת עכשיו

Em9    F#m           Bm     B9 

 אווווואואואוו נהדרת עכשיו

 

Bm         F#m          Bm             F#m 

 הניח שפתיו ובא אליו טעם גופהוכך מכושף 

Bm            F#m 

 ואז הוא ידע שלנצח איתה

Bm             F#m 

 עזב כל דבר מלבדה

Em9    F#m         Bm     F#m 

 אווווואואואוו נהדרת עלי

Em9    F#m         Bm     B9 

 אווווואואואוו נהדרת עלי

 

             G          A               Bm    G 

 תני לי לראות אותך     מתפשטת מולי

           Em         F#m              Bm  F#m 

 תני להרגיש את הרגע שבו   תהיי שלי

           G          A                Bm    G 

 בואי כי קר עכשיו    כשאת לא איתי

         Em         Em7       

 מול המוכר הרגוע  את זעזוע  

A                         Bm   F#m       Bm   F#m 

 תני לי לראות רק אותך, רק אותך, רק אותך

 

     Bm           F#m            Bm         F#m 

 בין מילים אחדות ללא חששות הניחי ידך הקטנה

Bm           F#m 

 ובואי אלי מחכה עד בלי די

Bm             F#m 

 כותב לך שירי אהבה

Em9    F#m         Bm     F#m 

 אווווואואואוו נהדרת אלי

Em9    F#m         Bm     B9 

 אווווואואואוו נהדרת מידי

 

             G          A               Bm    G 

 תני לי לראות אותך     מתפשטת מולי

           Em         F#m              Bm  F#m 

 תני להרגיש את הרגע שבו   תהיי שלי

           G          A                Bm    G 

 בואי כי קר עכשיו    כשאת לא איתי

         Em         Em7 

 מול המוכר הרגוע  את זעזוע

A                         Bm   F#m       Bm   F#m 

 אותך, רק אותךתני לי לראות רק אותך, רק 



 1052עמוד 

 

 גידי גוב  -נובמבר  
 

 

 F#5  Am  D  Emaj7פתיחה:

F#5  Am  D  Emaj7           

 

Em    Ddim6    D 

 לבד בחלון היא ישבה

Gmaj7           A        

 כל הלילה לא נרדמה

B7  B7sus4 F#min7 

 זה אותו געגוע

D  D9 D Dsus4 Asus2 Gmaj7         

 בנובמברהוא לא חזר יום אחד 

 

Em    Ddim6    D 

 היה להם טוב היא חשבה

Gmaj7           A        

 שלנצח הם יהיו

B7  B7sus4 F#min7 

 מין תמימות של נובמבר

D  D9 D Dsus4 Asus2 Gmaj7         

 בנובמבר  מאז כל שנה היא שבורה

 

Am      D       Emaj7 

 תמיד בסוף נובמבר קר

F#5           Am 

 בסוף נובמברתמיד 

 

Ddim6    D 

 שמיים כבדים

A            Em    

 סדוקים למעלה עננים

F#min7     Gmaj7    

 הם בוכים את הדמעות

B7  B7sus4        

 של נובמבר

Gmaj7         

 הרחוב מואר

D  D9 D Dsus4 Asus2   

 בבדידות של נובמבר

 

 

Ddim6    D 

 התמכרה לכל זר

Gmaj7        A            Em    

 שמכר לה את האושר עד מחר

B7  B7sus4 F#min7 

 נסיכים של נובמבר

Gmaj7         

 בנובמבר קר

D  D9 D Dsus4 Asus2    

 הבטחות של נובמבר

 

Am      D       Emaj7 

 תמיד בסוף נובמבר קר

F#5           Am 

 תמיד בסוף נובמבר

 

Ddim6    D 

 םחלוקים לבני

A            Em    

 אהרופא אמר את אימ

      Gmaj7 

 יש לך בת

     B7  B7sus4 F#min7 

 היא קראה לה נובמבר

Gmaj7         

 בנובמבר קר

     Asus2    

 לה כבר לא

D  D9 D Dsus4 

 בנובמבר



 1053עמוד 

 

 מירי מסיקה  -נובמבר  
 

B      A                 E                   E 

 נובמבר עננים עננים בעינייזוכרת 

B       A    E                      E 

 אלא לא היו חייך ולא ממש חיי

B     A            E                              E 

 יום ועוד יום ועוד יום בלעדייך ובלעדיי

B       A               G#m                  G#m 

 היה מתי כבר לא היה לנו לא איך ולא

 

B       A                     E                      E 

 זוכרת את החדר בלונים בלונים בתקרה

A      E                 E            B 

 כמעט והתפוצצנו מאהבה קרה

E   C                  C#m                   B 

 חלה  תראה זה סוף הסרט כבר לא זוכרת הת

       E D C    E D C     D    C 

 א ו ת ך    א ו ת ך         אני עוזבת

 

G       D         C  D 

 בסוף ימים ארוכים בא הלילה

G     Bm    C   D                G 

 כמו שהיינו אחד אז עכשיו זה בנפרד

        D       C    D        G 

 על המיטה מביטה זה לא אתה

 

B      A                      E                    E 

 לא תבין לעולם למה הוצאתי אותך מחיי

B      A           E                     E 

 מלא במילותייך וריק משתיקותיי

C#m                              B 

 אתה אומר היה מושלם וככה סתם

E   C                     

 ואיך זה שאת לא בוכה

E D C   D      C        

 ך  מ  מ        אני הולכת

E D       D      C        

 ך  מ  מ        אני הולכת

 

G       D         C  D 

 בסוף ימים ארוכים בא הלילה

G     Bm    C   D                G 

 כמו שהיינו אחד אז עכשיו זה בנפרד

        D       C    D        G 

 מביטה זה לא אתהעל המיטה 

 

G       D         C  D 

 בסוף ימים ארוכים בא הלילה

G     Bm    C   D                G 

 כמו שהיינו אחד אז עכשיו זה בנפרד

        D       C    D        G 

 על המיטה מביטה זה לא אתה

 

A                 E                   E 

 בעיניי זוכרת נובמבר עננים עננים

 

    

 
 

   



 1054עמוד 

 

 גן חיות  -נוסע  
 

     Am      G     F            E    Am G F  E 

 עוד לא יודע איך ומתי אם בכלל נפגש

     Am      G          F          E    Am G F  E 

  עוד לא יודע אם את תרצי בי וכבר מבקש

   Am     F        E    Am        F    E 

 הבה זה כמו לחפש מתנה כל כך לא פשוטא

   Am   F      E    Am        F    E 

 ואני הולך ונהיה משוגע כמעט מכל שטות 

  

     Am       G          F           

 עוד לא יודע איך את נראית 

        E      Am G F  E 

 לא יודע את שמך

     Am      G     F          E        Am G F  E 

  מאיפה את באה לאן את תקחי את עצמך

   Am     F        E    Am           F    E 

 הבה זה כמו לאבד מתנה ככה סתם בטעותא

   Am   F      E    Am        F    E 

 ואני הולך ונהיה משוגע כמעט מכל שטות 

 

  Am           G     F            E    Am G F  E 

 מרים את הראש לשמים מול כוכב שנופל    

 Am            G       F     E    Am G F  E 

  אולי את כבר שם מחכה ואני מתבלבל

   Am     F        E    Am           F    E 

 הבה זה כמו לקבל מתנה כשזה בא בקלותא

   Am   F      E    Am       F     E 

 נכון שזו שטותואני הולך ונהיה משוגע ו 

 

G 

 לה לה לה לה לה לה לה

F 

 לה לה לה לה לה לה לה

Dm 

 לה לה לה לה לה לה לה

E 

 לה לה לה לה לה לה

Am  C  F  E 

 

Am        F  E 

 אני נוסע

Am        F  E 

 אני נוסע

Am        F         E  Am 

 אני נוסע      לא יודע לאן

 

Am        F  E 

 אני נוסע

Am        F  E 

 אני נוסע

Am        F        E  Am 

 אני נוסע           יודע לאן

F  E   Am 

 יודע לאן   

F  E   Am 

 יודע לאן   



 1055עמוד 

 

 ורדינה כהן  -נוסעת בעקבות האהבה  
 דני רובס: מילים ולחן

 

  

 

Cm  mC 

 

Cm                                       Cm/D   G7 

  ודפי כתיבה ספר, מזוודה אחת, בגדים ונעליים 

          Cm 

  שתי תמונות מתוך אלבום

                                    Cm/D    G7 

 בה  -  אחת ילדה צוחקת, בשניה היא עצו

      Cm                   G#  

  אני נוסעת בעקבות האהבה

 Cm                  Fm   G7 

 נוסעת בעקבות האהבה

 

Cm                                                 Cm/D  G7 

  לבד  ושהיא מרגישה  אמא התקשרה לומר להתראות  

    Cm 

  היא לא רצתה לבוא לשדה התעופה

                  Cm/D  G7 

 בה  -  שלא אראה את כא

      Cm                    G#  

  אני נוסעת בעקבות האהבה

 Cm                  Fm   Bb7 

 נוסעת בעקבות האהבה

 

 bE                         Eb/D 

  ואני לוקחת את כל מה שיש לי 

Gm    Gm/F#   Gm/F    Bb 

   האיש שאוהב אותי      אל   ונוסעת   

bE       Eb/C#   G7 

  שם אולי אמצא את מה שחסר לי

Cm   Cm/Bb    G7 

 שמתייסר יכבה כל מה    אולי      שם  

 

 Cm                                                  Cm/D  G7 

  גווע   לפני שאור הנר  בזמן שהוא ארז, חיבק אותי אליו

       Cm 

  הוא אמר אלי שגם אחרי שהוא נוסע

             Cm/D   G7 

 כמו תמיד אהיה קרובה

      Cm                    G#  

  נוסעת בעקבות האהבהאני 

 Cm                  Fm   Bb7 

 נוסעת בעקבות האהבה

 

 

 

 

 bE                         Eb/D 

  ואני לוקחת את כל מה שיש לי 

Gm    Gm/F#   Gm/F    Bb 

  האיש שאוהב אותי      אל   ונוסעת   

bE       Eb/C#   G7 

  שם אולי אמצא את מה שחסר לי

Cm   Cm/Bb    G7 

 בי שמתייסר יכבה כל מה    אולי      שם  

 

Cm                                               Cm/D  G7 

  עבר  הכל מתחיל, הכל , המטוס מוכן אני פונה אליו  

Cm                                              Cm/D  G7 

 תקווהים פחדים, נהר , מזוודה אחת, בגדים ונעליים 

Cm                   G#  

 נוסעת בעקבות האהבה

Cm                  G#  G 

 ה - נוסעת בעקבות האהב

 

Cm  Cm 
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 יוני בלוך  -נוף אחר  
 מילים : ברק פלדמן   לחן : יוני בלוך

 

 B  F#m  A  Eפתיחה: 

 

E 

 לילה

                A  

 בואי ונברח רחוק מכאן

             F#m 

 בואי ונשאיר את העולם

           B 

 מאחור להסתדר

 

      E 

 אני אדאג לך

                          A 

 תוכלי לישון את כל הנסיעה

                  F#m 

 ותחשבי על כל מה שהיה

                    B 

 ותראי איך זה עובר

 

       F#m         B 

 איתי כבר יהיה לך טוב יותר

 

 B  F#m  A  E: ר מעב

 

E 

 לילה

               A 

 בואי ונבנה לנו חלום

                    F#m 

 שם הכל בעצם לא נכון

                     B 

 וסתם דאגנו, מסתבר

 

E           

 נו, מה אכפת לך

               A 

 תהיה לנו דירה קטנה

                      F#m 

 בגינהעם ספסלים מאבן 

                  B 

 וחלון עם נוף אחר

F#m           B 

 איתי כבר יהיה יפה יותר

 

 B  F#m  A  E: מעבר 

 

E 

 לילה

                         A 

 אל תגידי לי כבר מאוחר

                  F#m 

 אל תגידי לי אולי מחר

                   B 

 ונדחה את זה לעד

 

            E 

 ה לא כדאי לךז

                A 

 את חייבת להבין אותי

                     F#m 

 אם לא תסכימי להיות איתי

                    B 

 אצטרך להיות לבד

 

F#m              B 

 כבר יהיה פחות נחמד

F#m              B 

 תשאלי אותם כך יאמר לך כל אחד

 

 B  F#m  A  E: מעבר 

 

 ..ורק את

 

 B  F#m  A  E: מעבר 

 

 E9סיום : 
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 שלמה ארצי  -נוף ילדות  
 

Dm            Gm 

 בנוף הבתים הישנים

                    Dm 

 אשר היו צילי בימי ילדות

Bb7          Dm 

 חלפו הרבה שנים

Bb7    A   Dm 

 חלפו הרבה שנים

 

Dm               Gm 

 נוף הבתים כבר מתפורר

         Dm 

 וקירותיו נעלמים

Bb7          Dm 

 חלפו הרבה שנים

Bb7    A   Dm 

 חלפו הרבה שנים

 

Dm      Gm 

 בגן העדן של ילדות

         Dm 

 אשר היה פורח

Bb        Dm 

 הייתי חלק מהנוף

Gm          A 

 היום אני אורח

 

Dm      Gm 

 בגן העדן של ילדות

         Dm 

 אשר היה פורח

Bb        Dm 

 הייתי חלק מהנוף 

Bb         A 

 היום אני אורח

 

Dm            Gm 

 בגן העצים המתקלפים

                    Dm 

 אשר היו צילי מימי ילדות

Bb7          Dm 

 כבר נשברו הענפים

Bb7    A   Dm 

 קפצה זיקנה פתאום

 

Dm          Gm 

 אני הולך ואת אתי

         Dm 

 והם כולם נעלמים

Bb7          Dm 

 קפצה זיקנה פתאום

Bb7  A Dm 

 איזה יום היום

 

Dm      Gm 

 בגן העדן של ילדות

         Dm 

 אשר היה פורח

Bb        Dm 

 הייתי חלק מהנוף

Gm          A 

 היום אני אורח

 

Dm      Gm 

 בגן העדן של ילדות

         Dm 

 אשר היה פורח

Bb        Dm 

 הייתי חלק מהנוף 

Bb         A 

 היום אני אורח



 1058עמוד 

 

 ריטה  -  נוצה ברוח
 מילים : יעקב גלעד   לחן : רמי קלינשטיין

 

 Am  G  Fפתיחה : 

 

G     F  Am  G   Am 

 כמו נוצה  ברוח הפראית

Am  G/B         C 

 הוא לא ימצא אותך

 G        F  G 

 במקום שהיית 

G        F  Am    G  Am 

 לפעמים עולה בי הד קולך

Am  G/B      C 

 והוא חוזר אלי

 G/E   G      F    G 

 והוא בא והולך

 

C/E               F 

 לפעמים את יודעת

     F           Am 

 רק הבכי מזמן לזמן

Am  G          Dm 

 בא מתוך געגוע ישן

 

 Am  G   Fמעבר : 

 

G       F  Am  G   Am 

 כמו נוצה נלקחת עם הרוח

F  G  Am  G/B  C 

 מחלון פתוח לרווחה

                  G 

 ורק ביקשת לנוח

 

G       F  Am             G      Am 

 הוא לא ידע הוא לא שמע אותך בוכה

Am  G/B    C 

 כאילו לא נרגע

 G/E   G          F       G 

 קול צחוקך המשוגע

 

C/E               F 

 לפעמים את יודעת

     F           Am 

 הבכי מזמן לזמןרק 

G          Dm 

 בא מתוך געגוע

Am 

 אל מול עיני היית נוצה ברוח

C/E               F 

 לפעמים את יודעת

     F           Am 

 רק הבכי מזמן לזמן

Am  G          Dm 

 בא מתוך געגוע ישן

 

 Am  G   Fסיום :
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 מתי כספי  - נח 
 מילים: יורם טהרלב  לחן: מתי כספי

 

 [כלי נשיפה –]פתיחה 

 

Em Am       Em         B7 

  לא שכחנו איך בגשם ובסער ,נח  

Em Am    Em        B7 

 . לתיבה אספת את חיות היער ,נח  

 E7               A        B7       E 

  , האריה והממותה,שתיים, שתיים מכל מין

E7     A          B7      E7 

  ההיפופוטם , וגםהגמל והשיבוטה 

A           D          Dm       B7       Em 

  ומתוך התכלת הלבנה איך פתחת את הצוהר

Am     Em   Em   B7 

 . באה היונה  

 

Em Am         Em               B7 

 ? כמה זמן נמשיך לשוט על פני המים,  נח  

Em Am    Em              B7 

 . כל החלונות סגורים כמעט חודשיים ,נח  

E7           A 

  וכבר אין לנו אויר  

B7       E        E7     A 

  לאריה ולממותה לגמל ולשיבוטה 

B7     E7 

 . וגם להיפופוטם 

 A           D         Dm          B7       Em 

  ואל תוך התכלת הלבנה פתח לרגע את הצוהר

Am       Em   Em   B7 

 . שלח את היונה

 

Em         Am       Em            B7 

  מה אתה דואג, הן כבר חדל הגשם )מה?( נח  

Em          Am        Em           B7 

  פתח את החלון, אולי הופיעה קשת )מה?( נח  

E7       A 

  )מי?( ויראו אותה כולם 

B7       E         E7     A 

  והממותה, הגמל והשיבוטההאריה  

B7     E7 

 . וגם ההיפופוטם 

 A          D          Dm          B7       Em 

  ואל תוך התכלת הלבנה פתח לרגע את הצוהר

Am       Em   Em   B7 

 . שלח את היונה

 

 

 

Em Am        Em         B7 

  היונה כבר שבה עם עלה של זית  ,נח  

Em Am    Em       B7 

  תן לנו לצאת ולחזור לבית  ,נח  

E7                 A 

  כי כבר נמאסנו זה על זה 

B7          E         E7         A 

  האריה על הממותה, הגמל על השיבוטה 

B7      E7 

  . וגם ההיפופוטם  

 A           D         Dm      B7       Em 

  לתכלת הלבנהונעוף  פתח לרגע את הצוהר

Am      Em   Em   B7 

 .כך עם היונה 

 

E7              A 

 לה לה לה לה לה לה לה לה

B7              E 

 לה לה לה לה לה לה לה לה

E7              A 

 לה לה לה לה לה לה לה לה

B7             E7 

 לה לה לה לה לה לה לה

A           D         Dm       B7       Em 

  ונעוף לתכלת הלבנה פתח לרגע את הצוהר

Am      Em   Em   B7 

 .כך עם היונה 

 

E7  A  B7  E 

E7  A  B7  E 

E7  A  B7  E 

E7  A  B7  E 

E7  A  B7  E 

E7  A  B7  E 

E 
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 כוורת  -נחמד  
 

 יש לי רק דבר אחד

 לומר לכם בשם כולם היה

/C  /D    /E   )בס לבד עולה( 

 

 F         C     F            C 

 נחמד נחמד היה ממש נחמד

Gm        D 

 היינו אז חזרנו שוב

Gm   D     G 

 היה ממש נחמד

F       C     F            C 

 מאה שנה דבר לא השתנה

Gm                D           G 

 נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד

 

F         C     F            C 

 שעה בתור נלך נחזור נעמוד

Gm              D 

 עשו שטויות נמרח קצת יוד

Gm D    G 

 ונתראה בבור

F         C     F            C 

 מכאן לשם זה לא לוקח זמן

Gm            D           G 

 עדיף לגמור ביחד עם כולם

 

F       C     F        C 

 אחד אחד יודע כל אחד

Gm                   D 

 תמים לשתות לחיים להוריד

Gm       D      G 

 העיקר שיהיה נחמד

F       C     F              C 

 נחמד נחמד היה ממש נחמד

Gm               D           G 

 נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד

 

F              Bb 

 מה עושים הלילה

Dm                         Cm 

 ממלא לי לפחות את כל היום

Ab  Bb     Ab   Bb 

 מסיבה אחת גדולה   מלידה

Fm      Fm(add9)       Gm 

 להנות          זמן      ואיפה יש

F              Bb 

 כשחוזרים הביתה

Dm                          Cm 

 התקרה מונחת בול על הרצפה

Ab  Bb  Ab    Bb(4-3) 

 רים בערב ובכיבודים--נזכ

Fm               G 

 ואיך לא נאיר פנים

 

F         C     F            C 

 נחמד נחמד היה ממש נחמד

Gm        D 

 היינו אז חזרנו שוב

Gm   D     G 

 היה ממש נחמד

F       C     F            C 

 מאה שנה דבר לא השתנה

Gm                D           G 

 נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד
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 יזהר כהן  -השכונה  ניגונה של 
 

Fm             C/G 

 היו ימים היו ימים

C                 Fm 

 כשעוד היינו ילדים

Fm             C/G 

 תמצא הכל באלבומים

C                 Fm 

 אולי יגידו חברים

F#            Fm 

 היינו יחד חבורה

F#                Fm      Eb 

 עצים אספנו בשדירה

G#                   Eb 

 בקומזיץ סביב המדורה

Bbm                 Fm 

 שרנו זאת הייתה שירה

 

Bbm         Fm 

 כך היינו בשכונה

Bbm          G# 

 כך היה כל השנה

Eb             Bbm 

 חשבנו שלשיר זה לבלות

C         Bbm  C  Fm 

 היו ימים היו לילות

 

Fm             C/G 

 אותם דברים עברנו את

C                 Fm 

 וכבר היינו נערים

Fm             C/G 

 רקמנו אלף סיפורים

C                 Fm 

 ערמנו אלף מזמורים

F#            Fm 

 גילינו את האהבה

F#       Fm      Eb 

 ידענו מן האכזבה

G#                   Eb 

 ידענו רע וטוב יותר

Bbm                 Fm 

 ותמיד המשכנו לזמר

 

Bbm         Fm 

 כך היינו בשכונה

Bbm          G# 

 כך היה כל השנה

Eb             Bbm 

 חשבנו שלשיר זה לבלות

C         Bbm  C  Fm 

 היו ימים היו לילות

 

Fm             C/G 

 יש אומרים כבר התבגרנו

C                 Fm 

 להיות ישןהכל הפך 

Fm             C/G 

 דבר מאז לא לקחנו

C                 Fm 

 חוץ משיר אחד ישן

F#               Fm 

 שני לוחם נכ"לאחד מ

F#                Fm      Eb 

 שלישי בכפר סוסיו רותם

G#             Eb 

 למהגראחד היה 

Bbm                 Fm 

 ואני ממשיך פה לזמר

 

Bbm         Fm 

 כך היום זה בשכונה

Bbm          G# 

 השכונה כבר התרוקנה

Eb             Bbm 

 לא שדרה ולא גינה

C              Fm 

 נותרה רק מנגינה

Eb             Bbm 

 אזכור תמיד בכל פינה

C                      Bbm 

 את צלילה של השכונה

 

Bbm         Fm 

 כך היינו בשכונה

Bbm          G# 

 כך היה כל השנה

Eb             Bbm 

 חשבנו שלשיר זה לבלות

C         Bbm  C  Fm 

 היו ימים היו לילות
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 אחינועם ניני  -ניגע אל החלום  
 

 F  G  Cפתיחה : 

 

Am 

 זה עבר

Em    F 

 זה נגמר

    F   C     G 

 קצה חלום ודי

Am    Em     C 

 שנשרחול הזמן 

F         G C 

 בין אצבעותי

 

Am 

 זה עבר

Em    F 

  זה נגמר

F     C     G 

 לתמיד אולי

Am  Em  C 

 מעגל שנסגר

F         G  C 

 ונשארת חי

 

Am  G 

 ניפגש

F      G 

 נתראה

C        Am       G 

 לב אוהב אינו טועה

G          C 

 כמו אל ים

Am        F 

 נזרום נזרום

C                  G 

 נבקש עד שנגיע

G                 C 

 וניגע אל החלום

 

Am 

 זה עבר

Em    F 

 זה נגמר

F     C     G 

 לתמיד אולי

Am  Em  C 

 מעגל שנסגר

F         G  C 

 ונשארת חי

 

Am  G 

 ניפגש

F      G 

 נתראה

C        Am       G 

 לב אוהב אינו טועה

G          C 

 כמו אל ים

Am          F 

 נזרום נזרום

C                  G 

 נבקש עד שנגיע

G                 C 

 וניגע אל החלום
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 שייגעצ  -ניו יורק רפיח  
 

Bm       Em      D     G 

אמרתם שאחרי הגשמים    

  D        C       G       C 

 יהיה יותר טוב יהיה יותר נעים

Bm     Em    D   G 

 שאחרי החגיםאמרתם 

 D          C       G       C 

 נחזור לשגרה נחזור כמו גדולים

 

Em   Bm    C    G         

 עברנו תגשמים ואת סוכות   

D         C     G             C 

 והכל אותו דבר ואני אותו אידיוט

Em   Bm      C    G         

 שיקרתם לי עכשיו אחרי סוכות

D          C        G             C 

 ואם אתם צדקתם למה בא לי לבכות

 

Bm        Em          D             G 

 יורק ועד רפיח-העולם הזה מסריח מניו

D                C        G             C  

 איפה שלא תסתובב תמיד תמצא לך אויב

Bm        Em            D          G 

 מולדת ואני רוצה לרדת.אלו הם חבלי 

D                C        G              C 

 עם שחורים ולבנים נמות כולנו גזענים

 

 G / D / Em / Bm / C / G / C / Dמעבר: 

 

Bm        Em      D    G 

 אמרתם לי שאני הכי הכי

D            C          G         C 

 ושאין לי מתחרים וששנינו אוהבים

Bm          Em       D    G 

 אמרתם לי שהכל כל כך נפלא

D            C          G         C 

 ושזו תקופה יפה הכי תקופה שבחיים

 

Em   Bm           C    G                 

 התייחסת אלי אאז איך זה שאתמול ל     

D            C          G                  C 

 לך מה קורה איתי בכלל ולא היה איכפת

Em   Bm    C    G         

 ואיך שלפעמים את מבינה

D                C      G                    C 

 ולפעמים את בת זונה בחורה קצת לא ברורה

 

 אוייי... ואת עושה את

 

Bm        Em          D             G 

 יורק ועד רפיח-העולם הזה מסריח מניו

D                C        G             C  

 איפה שלא תסתובב תמיד תמצא לך אויב

Bm        Em            D          G 

 אלו הם חבלי מולדת ואני רוצה לרדת.

D                C        G              C 

 עם שחורים ולבנים נמות כולנו גזענים

 

Bm        Em          D             G 

 יורק ועד רפיח-העולם הזה מסריח מניו

D                C        G             C  

 איפה שלא תסתובב תמיד תמצא לך אויב

Bm        Em            D          G 

 אלו הם חבלי מולדת ואני רוצה לרדת.

D                C        G              C 

 כולנו גזעניםעם שחורים ולבנים נמות 
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 יגאל בשן  -נילס הולגרסון  
 לאה נאור: תרגום   קרל ריצ'ארד סובודקה: מילים ולחן

 

F  F  F  F 

 

C 

  בוא נילס, בוא נעוף

        G7 

  בוא נמריא עד סוף הדרך

F                  C 

  בוא ונעוף אל מעל הכפר

  C             G7 

  מעבר לנחל, מעבר לדרך

F                G             C   ][ 

  עם האווזים לאופק, בוא נעוף

 

    C             Em   º7Bb  A7      Dm 

  נדד הרחק מן הכפר,    הו נילס כל כך קטן

Dm       G7   F                G 

  עם כל אווזי הבר  על אווז הבית 

    C           Em   º7Bb  A7       Dm 

  נופים כה יפים  מעל   נילס עבר בדרךהו 

Dm       G7       F      G   C 

  מעבר לחופים, מעל הים נדד הוא

 

C 

  בוא נילס, בוא נעוף

      G7 

  אל מעל ואל מעבר

F              C 

  יחד נגיע לקצה עולם

  C                   G7 

  לנוף הפתוח, אל האור והתכלת

F                G             C   ][ 

  עם האווזים לאופק, בוא נעוף

 

 

 

 

 

C 

  בוא נילס בוא נראה

        G7 

  איך שונה הכל מלמעלה

F                     C 

  נוף הפלאים של חיות הבר

 C 

  היי נילס בוא איתנו

          G7 

  הלאה ,בוא רק הלאה

F                G             C 

  בוא נעוףעם האווזים לאופק, 

 

C 

  בוא נילס בוא נעוף

      G7 

  אל האור ואל התכלת

F                G 

  עם האווזים לאופק, בוא נעוף

C 

  בוא נילס, בוא נעוף

      G7 

  אל האור ואל התכלת

F                G             C 

 עם האווזים לאופק, בוא נעוף
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 סחרוף , ערן צורברי   -נימפה  
 

 D  Gm  D  Gmפתיחה  

 

       Gm  D 

 אהבתי אישה

Gm                    F                 Bb 

 ברחם שלה פורחים לה פרחים נפלאים  

Cm             Eb              Gm               D    

 פרחים אדומים פרחים לבנים פרחים מכל הצבעים

Eb               F 

 נתתי לה מים חיים

Gm  D 

 אוווווווו

Eb               F   

 בגנה יפרחו הפרחים

Gm  D 

 אוווווווו

 

Gm   F      Bb     Eb 

 נקווה מעיין של קצף לבן

Cm  Bb  Eb 

 בעמק ליד הגבעה

Gm   F       Bb      Eb 

 בתוך מעיין של קסם לבן 

Cm      Bb     Eb 

 אישה נהפכה לנימפה

 

Eb               F 

 נתתי לה מים חיים

Gm  D 

 אוווווווו

Eb               F   

 בגנה ישחקו מלאכים

Gm  D 

 אווווווו

 

D Gm          

 אהבתי אישה

Gm                    F                 Bb 

 ברחם שלה פורחים לה פרחים נפלאים  

Cm             Eb              Gm               D    

 אדומים פרחים לבנים פרחים מכל הצבעיםפרחים 

 

Eb               F 

 נתתי לה מים חיים

Gm  D 

 אוווווווו

Eb               F 

 ולי היא נתנה ילדים

Gm  D 

 אוווווווו

 

Eb               F 

 נתתי לה מים חיים

Gm  D 

 אוווווווו

Eb               F   

 בגנה ישחקו מלאכים

Gm  D 

 אוווווווו

 

Gm   F      Bb     Eb 

 נקווה מעיין של קצף לבן

Cm  Bb  Eb 

 בעמק ליד הגבעה

Gm   F       Bb      Eb 

 בתוך מעיין של קסם לבן 

Cm      Bb     Eb 

 אישה נהפכה לנימפה

 

Eb               F 

 נתתי לה מים חיים

D Gm 

 אוווווווו

Eb               F 

 ולי היא נתנה ילדים

D Gm 

 אוווווווו



 1066עמוד 

 

 עברי לידר  -ניסים  
 

Fm                    Bbm 

 ניסים תשמע תהיה מלחמה

C#               C 

 בקרוב נגיע רחוק

Fm                    Bbm 

 ניסים תשמע תהיה מלחמה

C#               C 

 מהצחוק גם הבכי מושפע

 

                C#               Bbm 

 משונההרגשה  לא לדחוק לפינה

                C 

 תתרכז בבקשה

Bbm         C       C# 

 מתקרבת לשאול שאלה

Bbm                         C 

 תנסה לא לצחוק כמו משוגע

C               Db 

 שנתקע לו חיוך

                 C 

 בוא תביא נשיקה

 

Fm    Bbm             Fm 

 תתמכר תנסה להגיד שחסר

Bbm               C 

 מהיופי שמגיע לך קצת יותר

C 

 שאין לך אופי

Fm    Bbm              Fm 

 תתמכר למילים של מיכל לזה

Bbm               C 

 שהמים שאומרת שכל כך חבל

C                        Fm 

 בכלל לא דומים לשמיים

 

 Fm   Bbm  C#  Cמעבר :

 

Fm                     Bbm 

 ניסים תראה זה הכל במקרה

C#               C 

 יחכו לך שני אנשים

Fm                    Bbm 

 ניסים תשמע תהיה לחימה

C#               C 

 אבל אנחנו נצא מנצחים

 

                C#               Bbm 

 לא לדחוק לפינה הרגשה משונה

                C 

 תתרכז בבקשה

Bbm         C      C# 

 מתגנבת לראש שאלה

Bbm                         C 

 שאולי האויב הוא בעצם חבר

C               C# 

 שנתקע לו אגרוף

              C 

 מבקש נשיקה

 

Fm    Bbm             Fm 

 תתמכר תנסה להגיד שחסר

Bbm               C 

 מהיופי שמגיע לך קצת יותר

C7 

 שאין לך אופי

Fm    Bbm              Fm 

 תתמכר למילים של מיכל לזה

Bbm               C 

 שהמים שאומרת שכל כך חבל

C                        Fm 

 בכלל לא דומים לשמיים

 

 Bbm  Fm  Bbm  Cמעבר : 

   Fm  Bbm  Fm  Bbm  C 

 

Fm    Bbm             Fm 

 תתמכר תנסה להגיד שחסר

Bbm               C 

 מהיופי שמגיע לך קצת יותר

C 

 שאין לך אופי

Fm    Bbm              Fm 

 תתמכר למילים של מיכל לזה

Bbm               C 

 שהמים שאומרת שכל כך חבל

C                        Fm 

 בכלל לא דומים לשמיים

 

     



 1067עמוד 

 

 יובל בנאי  -  ניפגש במאי
 

 A      Bm     G     Aפתיחה : 

A                  Bm    G      A 

  

A            Bm       G    A       

 למה למה את הולכת בלי לומר מילה

A         Bm       G    A     

 טסה טסה מרחפת על האדמה

A          Bm        G    A      

 מתרסק ודיו לפעמים אני נשבר 

A         Bm     G    A      

 יודע ניפגש במאילפעמים אני 

 Dm             Bb  

 כמה זמן בכלל עובר לו יום

Bb     Dm 

 מחפש אותך

Dm             Bb  

 לילה בא אל העולם שקט

Dm     Am           Em          G 

 אההה אהההה אההה      מחבק אותך

 

A         G          Bm            A 

 תני לי תני לי את הקשת את הלבנה

A         G     Bm                A 

 את הפרחים ואת הגשם תני במתנה

A          G     Bm               A 

 לפעמים זה סוף הדרך שנגמרה ודי

A       G    Bm           A 

 לפעמים אני בורח ניפגש במאי

Dm             Bb  

 כמה זמן בכלל שנה עברה

Bb     Dm 

 מחפש אותך

Dm             Bb  

 לילה בא אל העולם שקט

Dm     Am           Em          G 

 אההה אהההה אההה      מחבק אותך

 

 A   Bm   G       Aמעבר:

A            Bm   G       A 

 

A            Bm     G    A        

 למה למה את הולכת בלי לומר שלום

A            Bm       G    A     

 את יפה כמו שחשבתי מעבר לדימיון

A            Bm    G    A    

 לפעמים אני פורח מאושר מדי

A          Bm    G    A       

 לפעמים אני שוכח ניפגש במאי

Dm             Bb  

 כמה זמן בכלל נמשך חלום

Bb     Dm 

 מחפש אותך

Dm             Bb  

 לילה בא אל העולם שקט

Dm     Am           Em          G 

 אההה אהההה אההה      מחבק אותך

 

 A   Bm   G       Aסיום:

A          Bm   G       A 
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 פורטיסחרוף  -  ניצוצות
e|---------------------------------------------------------------0-----------------------| 

B|-----1-----1--------1-----1---------1-----1-------3---0--1--4--------------------------| 

G|-------2-----2--------0-----0---------2-----2---2---2----------------------------------| 

D|---------2-----2--------2-----2---3-----3-----0----------------------------------------| 

A|--0---------------3--------------------------------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Am         C   F           Dm 

 כן אנחנו שניים האויב שהוא חבר

Am         C   F           Dm 

 אני זה התחפושת ובפנים אדם אחר 

Am         C   F        Dm 

 צועק אל הירח בוכה ומקלל

Am         C   F           Dm 

 מסתובב כמו כלב  מוכה ומילל

 

C       G/B   Am         F         C 

 זה כמו מכת חשמל  וזה זורם ומעוות

           G/B   Am       F         G 

 את חוש הזמן לאן אני הולך ומסתבך

 

F              Bm     Dm                A 

 ניצוצות של הבנה שוב חולפים כמו סרט נע 

   Em     B             C             G          D 

 כמו רוח סערה הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה 

 

C         G/B                     D 

 או         או         אה          אה

 

Am         C   F           Dm 

 הפחד מטפטף כמו רעל ונספג כמו נשיקה

Am         C   F           Dm 

 אני זה המלכודת שבוי בלא תקווה

Am         C   F           Dm 

 רוצה לפתוח דלת נסגר ולא יוצא

Am         C   F           Dm 

 מנסה לברוח ותמיד תמיד חוזר

 

C       G/B   Am         F         C 

 זה כמו לרקוד עם שד שמחבק ולא עוזב

           G/B   Am       F         G 

 כן הוא תמיד רעב אני הולך ומתרחק

 

F              Bm     Dm                A 

 ניצוצות של הבנה שוב חולפים כמו סרט נע 

   Em     B             C             G          D 

 כמו רוח סערה הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה 

 

C         G/B                     D 

 או         או         אה          אה

 

     

 
 

    



 1069עמוד 

 

 עמיר בניון  -ניצחת איתי הכל  
 

C#  G#/C          #C 

 שיש אותך     מזל

D#                #  F                        #C 

 תמיד את מנגנת תמיד שלמה עם עצמך   

                 G#                     A#m 

 ברוך את מלטפת את מיתרי אהבתך

C#     #G      G#7 

 איזה מזל

 

C#  G#/C          #C 

 שיש אותך     מזל 

D#                #  F                           #C 

 את מבינה אותי ואת מראה לי את עצמי   

                 G#               A#m 

 מתלהב כמו ילד מתפנק בך ואז

C#              #G      G#7 

 אני נשאר

 

A#m   D#m              A#m 

 כל לילה אני בא   בסוף 

D#m              #C                      #G 

 את רזי צניעותך את נותנת לי ללמוד  

                        A#m 

 וריחמת עלי כמו אם

                    #C 

 וניצחת איתי הכל

 

 C#  B  #F#/A  #Gמעבר : 

 

C#  G#/C          #C 

 שיש אותך      מזל

D#                     F#                         C# 

 אני שקוע בנסתר שבך אוהב מה שגלוי    

                 G#                        A#m 

 אני עבד לחוכמה שלך ואין בך כלום שפוי

C#              G#      G#7 

 איזה מזל

 

A#m   D#m              A#m 

 כל לילה אני בא   בסוף 

D#m              #C                      #G 

 את רזי צניעותך את נותנת לי ללמוד  

                        A#m 

 וריחמת עלי כמו אם

                    #C 

 וניצחת איתי הכל

 

 C#  B  #F#/A  #Gמעבר : 

  



 1070עמוד 

 

 אודי דוידי  -  נישא על הרוח
 אודי דוידי מילים ולחן :

 

 A  E  B  C#m  A  E  B  C#mפתיחה : 

            A  E  B  C#m  A  E  B 

 

           A       E     B 

 הבוקר שיאיר יהיה אחר

          A    E         B 

 בגלל העוז בגלל התקווה

   A      E       B      C#m 

 המחר שיבוא יהיה טוב יותר

          A                   B 

 בגלל ההתמדה בגלל הענווה

 

       A         E           B 

 היד שתלטף תהיה רכה יותר

      A      E     B 

 כי הותרת בה עדנה

    A         E      B       C#m 

 והחיוך שיחייך יבקיע כל חומה

    A                     B 

 וימלא את המחר באמונה

 

   A     E         B  C#m 

 ח    וקולך נישא על הרו

   A     E   G#m 

 וצועק אלי כמקדם

 A    B                    A 

 עדינות זה עניינו של גן עדן

 

 A  E  B  C#m  A  E  B  C#mמעבר : 

 

       A           E      B 

 אני צועד לבד בתוך הכפר

           A           E         B 

 ידך בתוך ידי כמו בעברחש את 

       A               E      B    C#m 

 אני מביט אל על נושם אותך

          A                          B 

 את ישותך שממלאת את המדבר

 

   A     E         B  C#m 

 ח    וקולך נישא על הרו

   A     E   G#m 

 וצועק אלי כמקדם

 A    B                    A 

 עדינות זה עניינו של גן עדן

 

 A  E  B  C#m  A  E  B  C#mמעבר : 

 

        A              E     B 

 אני הולך ברחוב רואה אותם

           A           E         B 

 את הילדים שנשמתך בנשמתם

         A           E      B     C#m 

 שומע את קולך בתוך קולם

             A                       B 

 אני שר איתם כשהם מוחים את דמעתם

 

 A  E  B  C#m  A  E  B  C#mמעבר : 

           A  E  B  C#m  A  E  B  C#m 

 

   A     E          B  C#m 

 ח    וקולך נישא על הרו

   A     E   G#m 

 וצועק אלי כמקדם

 A       B                      A    E   B   C#m 

 זה עניינו של גן עדן     עדינות

A         B                        E 

 זה עניינו של גן עדן      עדינות 

  



 1071עמוד 

 

 זוהר ארגוב  -נכון להיום  
 מילים : שאול בן שאול   לחן : אבנר גדסי

 

 Bbm  Fm  Gb  Db  Abפתיחה : 

            Bbm  Fm  Gb  Db  Ab  Bbm 

 

Bbm                          Fm   Ab 

 יום יום אני תולש מהלוח דף

Ab          Bbm 

 יום ראשון עצוב

Db 

 יום שני אני שמח

Ebm                    Bbm 

 ויום שלישי הוא יום חדש

 

Gb     Ab     Gb 

 שבו אשכב על הגב

     Ab          Gb        F 

 והמוח רץ הבטןאתהפך על 

Gb             Ab      Gb       Ab 

 מזוזה אני עבדב או עובד כמו חמור

    F         Gb    F 

 והמוח רץ

 

 Bbm  Fm  Gb  Db  Ab  Bbmמעבר : 

 

Bbm                          Fm   Ab 

 יום יום אני הופך מחומר לאבק

Ab          Bbm 

 יום ראשון שחור

Db 

 זורח יום שני אני

Ebm               Bbm 

 ויום שלישי כוכב חדש

 

Gb     Ab     Gb 

 שבו אשכב על הגב

     Ab          Gb        F 

 והמוח רץ אתהפך על הבטן

Gb             Ab      Gb       Ab 

 מזוזה אני עבדב או עובד כמו חמור

    F         Gb    F 

 והמוח רץ

 

 Bbm  Fm  Gb  Db  Abמעבר : 

          Bbm  Db  Ebm  F 

          Bbm  Db  Ebm  F 

 

Bbm                         Fm   Ab 

 יום יום אני ממתין לסוף הטוב

Ab          Bbm 

 יום ראשון כמעט

Db 

 יום שני את נעלמת

Ebm            Bbm 

 ויום שלישי אני לבד

 

Gb     Ab     Gb 

 אשכב על הגב ואז

     Ab          Gb        F 

 והמוח רץ אתהפך על הבטן

Gb             Ab      Gb       Ab 

 מזוזה אני עבדב או עובד כמו חמור

    F 

 והמוח רץ

Gb     Ab     Gb 

 אשכב על הגב או  

     Ab          Gb        F 

 והמוח רץ אתהפך על הבטן

Gb             Ab      Gb       Ab 

 מזוזה אני עבדב כמו חמוראו עובד 

    F 

 והמוח רץ

 

 Bbm  Fm  Gb  Db  Abסיום : 

         Bbm  Fm  Gb  Db  Ab 

         Bbm  Fm  Gb  Db  Ab 

         Bbm  Fm  Gb  Db  Ab 

  



 1072עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -נמס בגשם  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 C  Am  F+7  Gפתיחה : 

 

C                                          Em 

 גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו

 בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו

F                              C 

 אוטומטית בקצרה זאת אמא שלו מהבית

Bb                     G 

 שלום תשאירו הודעה ואתקשר בחזרה

C                                                Em 

 מה יודעת-אבל היא זה דחוף לו נורא

 ובקושי שומעת היא רואה פופוליטיקה

F                                     C 

 גם אבא שלו אמר היא אמרה לו אל תגור פה

Bb                         G 

 לא בקשנו עוף מוזר אחד כמוך לא אצלנו

 

 C  Am  F+7  Gמעבר : 

 

C 

 גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת

Em 

 אמבולנס מיילל בכביש עוברת ניידת

F                        C 

 שואלים אותו כולם ילד איפה אתה גר

Bb                      G 

 על הספסל מעל הים אני בגן הציבורי

C 

 הוא נראה לאחרונה עם תרמיל וסוודר

F                      C 

 השולחן בחדר השאיר מעטפה על

 וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה

F                           C                 Bb      G 

 עדיף לגור במלונה אחד כמוני לא יגור פה

 

Cm         Ab         Bb      Cm 

 לא, לא יבכה עף ברוח נמס בגשם

Fm         Cm  Ab       G 

 למי הוא מחכה לבד כל הלילה

Cm           Ab         Bb      Cm 

 בלילה קר כזה נמס בגשם עף ברוח

Fm         Cm     Ab            G        G7 

 גם הוא היה קופא אם יש אלוהים פה

 

 C  Am  F+7  Gמעבר : 

 

C 

 השעה כבר מאוחרת

                                          Em 

 אמא שלו במקלחת עטופה במגבת

F                                C 

 הגשם יורד הכביסה שלה נרטבת

Bb 

 אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה

G 

 ונרדם בתוך פיג'מה מול ערוץ המשפחה

C                                 Em 

 גשם בחוץ והתנועה זוחלת

F                                C 

 תהשליחים בדרך שני שוטרים בדל

Bb 

 הם מצאו אותו קפוא חשבו שהוא נרדם

G 

 על שפת הים בקצה החשוך של העיר

 

Cm         Ab         Bb      Cm 

 לא, לא יבכה עף ברוח נמס בגשם

Fm         Cm  Ab       G 

 למי הוא מחכה לבד כל הלילה

Cm           Ab         Bb      Cm 

 בלילה קר כזה נמס בגשם עף ברוח

Fm         Cm     Ab            G        G7 

 גם הוא היה קופא אם יש אלוהים פה

 

  C  Am  F+7  Gמעבר : 

          C  Am  F+7  G  

          F      C  F+7   C 

        Am  Em  F+7  G 

 

Cm         Ab         Bb      Cm 

 לא, לא יבכה עף ברוח נמס בגשם

Fm         Cm  Ab       G 

 למי הוא מחכה לבד כל הלילה

Cm           Ab         Bb      Cm 

 בלילה קר כזה נמס בגשם עף ברוח

Fm         Cm     Ab            G        G7 

 גם הוא היה קופא אם יש אלוהים פה

 

 C  Am  F+7  Gסיום : 

  



 1073עמוד 

 

 גלי עטרי  -נסיך החלומות  
 קובי אושרתמילים  :  שמרית אור   לחן  : 

 

     Bbm                  Gb 

 איך כבשת בסערה את היבשת

Ebm      F              Bbm 

 נסיך החלומות של כל אישה

   Bbm                  Gb 

 ובקסמך נערות נפלו ברשת

Ebm    F         Bbm   Db7 

 יצאו מדעתן ללא בושה

Gb                   Db 

 לוחשתשתי עיניך אש   

Gb            Bbm 

 חלומות של אהבה

Gb                 Db 

 ובליבן תקווה נואשת

Ebm        B    F/C     F 

 להישרף איתך בלהבה

 

              Bb 

 מי היה מאמין ולנטינו ולנטינו

          Gm             Cm     F7 

 שהיית פשוט שהיית תמים ולנטינו

Cm         F7 

 בן אוהב של אמאשהיית 

Cm       F7                        Bb      F7 

 וחלמת באמת על פרדס וקלמנטינות

               Bb                  Cm 

 איך שתקת בכאב ולנטינו ולנטינו

                  F7                  Eb     Ebm   Bb 

 ולנטינוולנטינו  ואנחנו לא ראינו איך נשבר בך הלב

 

  Bbm                      Gb 

 איטלקי יפה עם נשמה נרגשת

Ebm         F       Bbm 

 בלי פת לחם ובלי פרוטה

     Bbm                     Gb 

 איך נפלת בן אלמוות אל הרשת

Ebm        F        Bbm   Db7 

 אשר טמנו לך בני תמותה

Gb                   Db 

 שבעיניים על הברק    

Gb            Bbm 

 בנו טירות מפוארות

Gb                   Db 

 היית בן שלושים ושתיים

Ebm        B        F/C     F 

 מעט שנים היו מאושרות

 

              Bb 

 מי היה מאמין ולנטינו ולנטינו

          Gm             Cm     F7 

 שהיית פשוט שהיית תמים ולנטינו

Cm         F7 

 שהיית בן אוהב של אמא

Cm       F7                        Bb      F7 

 וחלמת באמת על פרדס וקלמנטינות

               Bb                  Cm 

 איך שתקת בכאב ולנטינו ולנטינו

                  F7                  Eb 

 ואנחנו לא ראינו איך נשבר בך הלב

Ebm       Bb      Gb 

 ולנטינו ולנטינו

 

      Bm                  G 

 עוד היום הן נזכרות בלהט

Em      F#        Bm 

 בפנים הנפלאים ובמבט

     Bm                    G 

 הן פוסעות לאט בצעד ועוד צעד

Em         F#        Bm   D7 

 אבל ליבן צעיר איתך לעד

G                                  D 

 הן ידעו ימים טובים יותר מאלה

G                     Bm 

 עברו מאז הרבה שנים

G                  D 

 על אבן לבנה כפלא

Em            C       C#m7   F# 

 בכל שנה אודמות השושנים

 

              B 

 מי היה מאמין ולנטינו ולנטינו

          G#m        C#m   F#7 

 שהיית פשוט שהיית תמים ולנטינו

C#m      F#7 

 שהיית בן אוהב של אמא

C#m    F#7                        B      F#7 

 וחלמת באמת על פרדס וקלמנטינות

               B                C#m 

 הן ראו בך נסיך ולנטינו ולנטינו

                  F#7                    E    Em       B 

 ולנטינו ולנטינוהן ראו אותך בשיא הן ראו והאמינו 

  



 1074עמוד 

 

 יזהר אשדות  -נעה של הים  
 

Bm       G      Em   A 

 לפעמים צוחקת ככה סתם

        G  Em  A  F#7        Bm  G  Em  A 

 היא פשוט כזאת     נועה של הים

Bm          G         Em   A 

 לבד גם כשהיא ביחד היא תמיד

G  Em          A  F#7    Bm 

 נועה של עצמה ושל אף אחד

 

Dm    Bb       C          Dm 

 בואי הנה נועה נשב על החול

Bb        Am  Gm    Dm 

 הצדפים ורודים   והים גדול

Dm  Bb    C  Dm 

 מסביב שמים ועולם

Bb  Am  Gm    Dm 

 ובאמצע נועה של הים

 

Bm       G      Em   A 

 נעלמה יומיים מי ראה

        G  Em  A  F#7        Bm  G  Em  A 

 איפה היא צודקת ומתי טועה

Bm          G         Em   A 

 היא בקצה המזח אין מה לעשות

G  Em         A   F#7      Bm 

 כשעד כלות האופק לא רואים ספינות

 

Dm    Bb       C          Dm 

 השיער שלה מתנופף ברוח

Bb        Am  Gm    Dm 

 יש לה בשקית ספר ותפוח

Dm    Bb       C          Dm 

 בלי סיבה לסבול הנטיייש לה 

Bb  Am  Gm    Dm 

 נועה של שמים נועה בכחול

 

A9                                               E 

 והגלים יורדים עולים ועננים כתומים סגולים

Eb                                         G#m 

 אפשר לטבוע -והשקיעה כל כך כחולה 

          G          F#sus4   F# 

 ולא לשמוע שיר על נועה

 

Bm       G      Em   A 

 לפעמים צוחקת ככה סתם

G  Em          A  F#7    Bm 

 היא פשוט כזאת נועה של הים

 

     

 
 

    

 
 

     



 1075עמוד 

 

 יוני בלוך  -נעים בחוץ  
 

F#                    Bm 

 להתרסק אל תוך הקיר

F# 

 לא כל כך בא לי

A#7 

 למרות שזה נראה לי

Ebm             B7 

 הפתרון הכי מהיר

F#                A# 

 לא שיצא לי לבדוק

                B 

 הקיר היה רחוק

        F# 

 אבל בתור פתרון

A#m 

 למוצא אחרון

       B               F# 

 זה נשמע לי אופטימלי

A# 

 לפחות הרעיון

 

 #B    C#   F#  A#7  B7  Cמעבר : 

          F#  A#m  B  B7 

 

F#                Bm 

 מה אחר כך נעשה

F# 

 לא התאפסתי

A#7 

 למרות שדי חיפשתי

Ebm      B7 

 בנושא   ספר 

F#                A# 

 שתפסתי פתאוםלא 

           B 

 פחד גיהנום

           F# 

 אבל בתור המסכן

A#m 

 שהולך להיות שם, כן

       B               F# 

 זה נשמע לי די נורמלי

A# 

 לפחות להתעניין

 

 #B    C#   F#  A#7  B7  Cמעבר : 

          F#  A#m  B  B7 

 

F#              Bm 

 להשאיר מכתב קטן

F# 

 התעקשתילא 

A#7 

 למרות שכן קישקשתי

Ebm       B7 

 משהו לא מובן

F#                A# 

 לא שביקשתי נורא

                B 

 להסביר מה קרה

        F# 

 אבל כיוון שהיום

A#m 

 אני עוזב את המקום

       B           F# 

 זה נשמע לי מינימלי

A# 

 לפחות לומר שלום

 

B  C#  F# 

 לפחות לומר         

A#7             B7 

 שלא איכפת לי כבר

C#                F# 

 מאנשים שמתרגשים

A#m     B 

 מכל דבר

 

 C#   F#  A#7  B  B7מעבר : 

 

F#                    Bm 

 להתרסק אל תוך הקיר

F# 

 לא כל כך בא לי

A#7 

 לי יצאלמרות שזה 

Ebm         B7 

 דווקא יום סביר

F#                A# 

 לא שחבל לי פתאום

                B 

 ללכת עוד היום

        F# 

 אבל בתור הלחוץ

A#m 

 שמחכה לפיצוץ

       B               F# 

 ידיאליזה נשמע לי א

A# 

 נעים בחוץלפחות 



 1076עמוד 

 

 עילי בוטנר וילדי החוץ  -  נעים עכשיו
 מילים ולחן: עילי בוטנר

 

Am  Am 

 

Am                Bm    E 

  בכאב מצאתי אושר      

Am                       Bm    E 

  באור גדול מצאתי חושך      

Dm                          C 

  כל השקרים סופם אמת      

Bm      E            Am 

  וכמה יש לי עוד לתת     

Am                     Bm     E 

  השירים שלא כתבתיאת      

Am                 Bm    E 

  לאהבות שלא אהבתי     

Dm                           C 

  הכשלונות אל מול כולם      

Bm      E         Am  Am-Bbm- 

  וניצחון אחד קטן      

 

Bm               D   G                       D 

 המרחק משיגעוןהוא ע    והמרחק מגעגו     

Em                        G   G/Ab 

 אני עוצמת את העיניים     

Em                        A   A/Bb 

  בין מציאות לבין חלום     

Bm                       D        G                    D 

 ?ומי יקח אותי אליו   ?ומי יזכור שלא אהיה פה      

Em                       Bm  G      F#            Bm 

 וזה נעים נעים עכשיו   אני עוצמת את העיניים      

 

Am  Bm - E 

  

 

 

 

Am                      Bm    E 

  בכל בדידות שמתגברת      

Am                     Bm    E 

  יש אהבה שלא נגמרת      

Dm                         C 

  שברון הלב שיש לשאת      

Bm       E           Am  Bm 

  וכמה יש לי עוד לתת      

Am                       Bm    E 

  את המילים שלא כתבתי      

Am                   Bm    E 

  לאהבה שלא הייתה לי      

Dm                         C 

  הנפילות אל מול כולם      

Bm     E         Am  Am-Bbm- 

  וניצחון אחד קטן     

 

Bm               D   G                       D 

 הוא המרחק משיגעוןע    והמרחק מגעגו     

Em                        G   G/Ab 

 אני עוצמת את העיניים     

Em                        A   A/Bb 

  בין מציאות לבין חלום     

Bm                       D        G                    D 

 ?ומי יקח אותי אליו   ?ומי יזכור שלא אהיה פה      

Em                       Bm  G      F#            Bm 

 וזה נעים נעים עכשיו   אני עוצמת את העיניים      

 

Bbm  Bbm  Cm  F  Bbm  Bbm  Cm  F 

Ebm  Ebm  C#  C#  Cm  F  Bbm  Bbm-Bm- 

 

Cm              Eb   Ab                      Eb 

 הוא המרחק משיגעוןע      והמרחק מגעגו     

Fm                       Ab   Ab/A 

 אני עוצמת את העיניים     

Fm                       Bb   Bb/B 

  מציאות לבין חלום בין     

Cm                      Eb      Ab                   Eb 

 ?ומי יקח אותי אליו   ?ומי יזכור שלא אהיה פה      

Fm                       Cm  Ab      G            Fm 

 וזה נעים נעים עכשיו     אני עוצמת את העיניים      

Ab       G            Cm 

 וזה נעים נעים עכשיו     

 

 

  



 1077עמוד 

 

 עופרה חזה  -נעמה  
 עוז   לחן : שלמה בידרמן-מילים : אברהם בר

 

 Em    D   A  Bm 

    Bm  F#m  Em  Bm 

 

 Em          Bm 

 סוד ילבשו. -עמק חורש 

 Bm F#m Gmaj7 Bm 

 שמש כבר חובקה הרים

E     D Bm 

 מרחבים יחדיו ירגשו

Bm  F#m   G   Bm 

 יורדה אל הכרמיםמי 

 

 F#m        D 

 אן תלכי אן תסורי לבדך

F#   C#m          E         B 

 אי דרכך יורדה, ספרי לי נעמה

Bm   Em   E   Bm 

 סוד לי קט, אשוח לי בדד

Bm   F#m   A   G 

 לרוחות      אגל   סודי

Bm   A   Em   D 

 סוד לי קט, אשוח לי בדד

Bm   F#m      A  G 

 אגל   סודי     לרוחות 

 

 Em    D   A  Bm 

    Bm  F#m  Em  Bm 

 

 

 Em          Bm 

 הבוצרים שירם ירונה

 Bm F#m Gmaj7 Bm 

 בכרמים        הרוח שט

E     D Bm 

 ציפורים עפות צפונה

Bm  F#m   G   Bm 

 נעמה        שרה בלאט

 

 F#m        D 

 אן תלכי אן תסורי לבדך

F#   C#m          E         B 

 אי דרכך יורדה, ספרי לי נעמה

Bm   Em   E   Bm 

 סוד לי קט, אשוח לי בדד

Bm   F#m   A   G 

 לרוחות      אגל   סודי

Bm   A   Em   D 

 סוד לי קט, אשוח לי בדד

Bm   F#m      A   G 

 לרוחות      אגל   סודי

 

 Em    D   A  Bm 

    Bm  F#m  Em  Bm 

 

  



 1078עמוד 

 

 גידי גוב  -  נערה במשקפיים
 מילים : יהונתן גפן   לחן : אלון אולארצ'יק

 

 C  Dm  G6פתיחה : 

 

   C          Dm           E7 

 אהבתי פעם נערה במשקפיים

   Am           Am/D   G6 

 שראתה אותי קצת מטושטש

 A4/C  A/C  Dm        Fm 

 ילדה כל כך יפה אבל שנתיים

C     C/B             Dm    G6 

 היא לא ראתה אותי ממש

 

C  Am7    Dm          E7 

 בגלל החלונות שלה האלה   

Am        D        C/D   G6 

 פגש    לא יצא לנו להי

     Bb   A   Dm     Fm 

 היא הסתכלה עלי כמו מכלא

      C     Em            A7  Dm    C 

 חש     נ     רק ל אפשר היהאת מבטה 

 

Gm/Bb          Am 

 לא עשינושעם משקפיים מה       

Bb        Am/C     Fm/Ab 

 צמודים בירידות בעליות

Am7           D 

 אבל כמה שקרובים היינו

G           Bb       G6    G+ 

 תמיד היו בינינו זכוכיות

 

   C          Dm           E7 

 אהבתי פעם נערה במשקפיים

   Am           Am/D   C/D   G6 

 שראתה אותי קצת מטושטש

   Bb   A   Dm         Fm 

 ילדה כל כך יפה אבל שנתיים

C     Am7           Dm    G6 

 היא לא ראתה אותי ממש

 

C      Am7    Dm          E7 

 היא לא ראתה אותי כמעט שנתיים

Am        D     C/D   G6 

 יום אחד קמה והלכה

     Bb   A   Dm     Fm 

 הייתי בלי המשקפיים אמרה

      C              Dm   G  C 

 לך      והוא היה כל כך דומה 

 

Gm/Bb          Am 

 לא עשינושעם משקפיים מה       

Bb        Am/C     Fm/Ab 

 צמודים בירידות בעליות

Am7           D 

 אבל כמה שקרובים היינו

G           Bb       G6    G+ 

 תמיד היו בינינו זכוכיות

 

C   Am7    Dm   E7 

Am  D     C/D   G6 

 

   Bb   A   Dm         Fm 

 ילדה כל כך יפה אבל שנתיים

C                 Dm  Gadd9    C 

 ממש              היא לא ראתה אותי 



 1079עמוד 

 

 יוני בלוך  -נפוליאון  
 

 E  13A  E  B7פתיחה : 

 

E 

 משמאלי עם הגיטרה

                    A13 

 זה איתי והוא בתול עדיין אין לו חברה

Am6 

 זה לא שזה כל כך מפריע

B7               G                     

 ( אין לי חברה)  אבל אין לו חברה

E 

 דווקא יש לו חוש הומור בסדר

                      A13 

 הוא יודע איך לשרוך את השרוכים שלו לבד

Am6 

 אקורד מינור בשביל העצב

B7                        G                        

 ( אין לי אף אחד)  להדגיש שאין לו אף אחד

 

 Em  Emמעבר : 

 

B                   G                    E              B7 

 נמאס לו כבר מסרטים כחולים נמאס לו כבר מהחיים

C#m7-5     D             Em          B 

 אין לי חברה אין לו חברהונמאס לו כבר 

Em               D          C#m7-5              B7 

 נמאס לו כבר מסרטים כחולים נמאס לו כבר מהחיים

Em       B7            G     

 נמאס לו כבר ואין לי עבודה

 

 E          E      A13 A13מעבר : 

          Am6  Am6    E     B7 

 

E 

 איתי כועס ודי בצדק

                       13A 

 ממורמר חוזר הביתה כל שבועיים מהצבא

Am6 

 כל הבתולות בוקעו כבר

B7                    G                     

 והוא עוד לא נרגע )אני עוד לא נרגעתי(

E 

 אז כמו שבטח כבר הכרתם

                    A13 

 איתי והוא מתוק )ואין לי חברה( זה

Am6 

 זה לא שהוא בוחש בשוקו

B7                    G                    

 אבל אין לו חברה )לא מישהי קבועה(

 

B                 G                    E                   B7 

 נמאס לו כבר מסרטים כחולים נמאס לו כבר מהחייםאז 

C#m7-5     D             Em          B 

 אין לי חברה אין לו חברהונמאס לו כבר 

Em               D          C#m7-5              B7 

 נמאס לו כבר מסרטים כחולים נמאס לו כבר מהחיים

Em       B7            G     

 חברהנמאס לו כבר ואין לי 

 

B                   G                    E                  B7 

 ( לשלם חשמל) ( נמאס לו כבר  להיות מובטל נמאס לו כבר )

C#m7-5    D                Em            B 

 ( אין לו חברה ואין לי עבודה נמאס לו כבר )

Em      D             C#m7-5                B7 

 ) מסרטים גסים) ( נמאס לו כבר  מהחיים) נמאס לו כבר 

Em      B7                   G 

 ( ואין לי עבודה)  נמאס לו כבר

 

     
 

     
 

 

 



 1080עמוד 

 

 איפה הילד  -נפלת חזק  
 

F#m  F#m/F       F#m/E          B 

 אשה שאומרים לך אל תיקח ממנה דבר

F#m  F#m/F       F#m/E          B 

 תמיד היא תמכור לך סם אהבת אמת

F#m  F#m/F          F#m/E        B 

 בסמים תיפול נופלים החיים       כמו  

F#m  F#m/F            F#m/E    B 

 תישברהיא      תעזוב אותך אתה 

 

G#m        G              F#m 

 אתה כבר גדול מספיק להבין

         B 

 היא איננה עוד

G#m        G              F#m 

 דותאתה תתבגר ותכיר בעוב

         B 

 שאין אהבת אמת

 

G#m  Db 

 נפלת   חזק

E                 G#m                               Db 

 ותודה שאתה בכלל לא שולט בחיים שלך משותק

E 

 רגשני מנותק

B                 E    E  B  B  E 

 חזק אההה תודה שנפלת

 

F#m  F#m/F  F#m/E  B 

 אבודעכשיו  שהכול         

F#m  F#m/F  F#m/E  B 

 היא        אליך        תחזור

F#m  F#m/F  F#m/E  B 

 תשים       את ראשה בחיקך

F#m  F#m/F  F#m/E  B 

 ובוערת  בה אש ובוערת  בה אש

 

F#m  F#m/F  F#m/E  B 

 בוא       נישאר      ידידים

F#m  F#m/F  F#m/E  B 

 לאהוב אותך                

F#m  F#m/F  F#m/E  B 

 בוא נשחק בלהיות רחוקים

F#m  F#m/F  F#m/E  B 

 בה אש ובוערת בוערת  

 

G#m        G              F#m 

 אתה מתפתה ואתה כבר אבוד

         B 

 אין לך מה לעשות

G#m        G              F#m 

 צריך    את   הסם      שלך

         B 

 למרות שעכשיו הוא יקר

 

G#m  Db 

 נפלת   חזק

E                 G#m                               Db 

 ותודה שאתה בכלל לא שולט בחיים שלך משותק

E 

 רגשני מנותק

B                 E    E  B  B  E 

 חזק אההה פלתתודה שנ



 1081עמוד 

 

 גלעד ויטל  -נפץ ת'אליל  
 מילים ולחן : גלעד ויטל

 

Am  F/A  G/A  Am  F/A  G/A 

Am  F/A  G/A  Am  F/A  G/A 

 הייהיי

 

Am                           F          G 

 אם אמצא את הגיבור שכבש את היצר

        Am                        F            G 

 הוא ילמד אותי הכל בקורס ולא ייקח שקל

     Am             F/A     G/A 

 אם אהיה עשיר אתרום לנזקקים

  Am           F/A     G/A 

 אעשה הכל לעזור למסכנים

 

Am                             F/A 

 אם היה עם מי לדבר כבר מזמן היה שלום

Am                       F/A 

 אבל אין לנו ברירה וחייבים להמשיך לחלום

Am 

 אם היה פה שקט הייתי נרדם

   Am                         F/A 

 שהוא לא כאן אני מרגיש כה מיותםבגלל 

 

      Am                                   F/A 

 איך שהם עושים מאיתנו צחוק לא נצביע בשבילם

 Am                        F/A 

 למי אכפת החוק אם הוא לא לכולם

 

Dm                       Am 

 נפץ ת'אליל, נפץ, לא יכול לשמוע

Dm                    Am 

 נפץ ת'אליל נפץ לא נותן שום כוח

G          E 

 אין פה אהבה

Dm                       Am 

 נפץ ת'אליל, נפץ, לא יכול לשמוע

Dm                    Am 

 נפץ ת'אליל נפץ לא נותן שום כוח

G          E 

 אין פה אהבה

G           E 

 אין פה אהבה

 

   Am                  F/A         G/A 

 כשיבנה הבית מחדש הכל יהיה בסדר

      Am              F/A     G/A 

 הכל יהיה פנאן אם יהיה לנו מזגן

  Am            F/A  G/A 

 פתאום נבין למה אנו כאן

     Am             F/A  G/A 

 מה בטוח ומה יותר מסו   כן

 

     Am               F/A      G/A 

 אם הלב היה פתוח והיינו מקשיבים

Am               F/A     G/A 

 יכול להיות שאז היינו מבינים

     Am 

 את מה שלא הבנו רק היום פתאום קולטים

 שעושים מאיתנו צחוק כי כך אנחנו רוצים

 

Dm                       Am 

 נפץ ת'אליל, נפץ, לא יכול לשמוע

Dm                    Am 

 נפץ ת'אליל נפץ לא נותן שום כוח

G          E 

 אין פה אהבה

Dm                       Am 

 נפץ ת'אליל, נפץ, לא יכול לשמוע

Dm                    Am 

 נפץ ת'אליל נפץ לא נותן שום כוח

G          E 

 אין פה אהבה

G           E 

 אין פה אהבה

 

Dm  Am  Dm  Am 

G  E  G  E 

Dm  Am  Dm  Am 

 

G          E 

 אין פה אהבה

G           E      Dm 

 אין פה אהבה
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 אבנר גדסי  -נפרדנו כך  
 

        Am             G 

 הייתה דממה נפרדנו כך

Em                 Am 

 לא היה כבר מה לומר

Am                     G 

 הרחוב המה הרחוב רגש

Em           Am  G 

 לא היה דבר כמו

 

C                   G 

 כל זאת היה אתמול

E                      Am 

 ונדמה שחלפה לה שנה

G C                 G 

 גדול מרגעי חלום       

E                Am    G 

 נה נה נה...   נשארה רק מנגינה

 

         Am          G 

 חשבתאולי  אמרת שלום

Em                 Am 

 שאפשר הכל לשנות

Am                  G 

 שזה לא כך עצוב היה

Em                Am  G 

 אמרתי רק להתראות

 

C                   G 

 כל זאת היה אתמול

E                      Am 

 ונדמה שחלפה לה שנה

G C                 G 

 גדול מרגעי חלום       

E                Am    G 

 נה נה נה...   נשארה רק מנגינה

 

      Am             G 

 דממה הייתה זוכר אני

Em       Am 

 והבטנו זה בזו

Am              G 

 הלב המה היה עצוב

Em           Am  G 

 ונפרדנו בתקווה

 

C                   G 

 כל זאת היה אתמול

E                      Am 

 ונדמה שחלפה לה שנה

G C                 G 

 גדול מרגעי חלום       

E                Am    G 

 נה נה נה...   נשארה רק מנגינה

 

     
 

 



 1083עמוד 

 

 שולי רנד ואהוד בנאי  -  נקודה טובה
 מילים ולחן : שולי רנד

 

 Fm  Cm  Eb  Bb  Ab  Cmפתיחה : 

 

Fm    Cm   Eb    Bb 

 נפש תאומה אחות קטנה

Ab                   Cm 

 חכי עוד רגע עוד מעט

Fm           Cm             Eb     Bb 

 יש שכר לפעולתך הנה הוא קם ואלייך הולך

Ab                      Cm 

 חכי עוד רגע כי רכה את

 

    Fm          G     Eb     F 

 גם אני איתך בוכה וכמוך מצפה

    Ab       G  Ab 

 אז חכי עוד רגע עוד מעט

Fm              Cm               Eb    Bb 

 יך הולךישמעי איך הוא אלהנה הוא בא מנחמך 

Ab                      Cm 

 חכי עוד רגע כי רכה את

 

Fm                  Eb 

 תמיד ידעת למצוא בי

Fm                        Bb 

 עוד קצת אור שממני נעלם

Cm                    Bb 

 נקודה טובה ועוד נקודה טובה

       Cm        Ab        Cm        Ab 

 התבוננת על מקומו ועוד מעט ואין רשע

     G 

 ואיננו

 

Fm                    Eb 

 הן תמיד השכלת לשמוע

Fm                          Bb 

 את השיר שלנו שכמעט נדם

Cm                    Bb 

 נקודה טובה ועוד נקודה טובה

       Cm           Ab        Cm        Ab 

 התבוננת על מקומו ועוד מעט הנה הוא בא

   Cm   Ab    Cm    Ab 

 הננו            והננו

 

 Fm  Cm  Eb  Bb  Ab  Cmמעבר : 

 

Fm    Cm     Eb    Bb 

 על בכי אמונה אחות קטנה

Ab                   Cm 

 חכי עוד רגע עוד מעט

Fm               Cm    Eb        Bb 

 טהרי השמיעי קולךיה הנה הוא בא מנחמך

Ab             Fm     Cm 

 לאט פתחי עינייך
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 הראל מויאלפבלו רוזנברג ,   -  נר על החלון
 

 C#m  C#9  C#m  C#9פתיחה  :  

              C#m  C#9  C#m  C#9 

 

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 

 אלחש לך שתביטי  מה 

G#           F#m  E   A 

 זה אני עומד כאן על הסף

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 

 איך אגע בך שתרגישי

G#           F#m  E   A 

 את גופי יום אחד נוסף

 

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 

 את הרוח המלטפת

G#        F#m   E   A 

 לך אני שלחתי מן הים

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 

 היא תלחש לך ותיתן לך

G#    F#m    E    A 

 עוד סימן שאני קיים

 

C#m               F#m 

 רק שימי נר על החלון

G# B            E     A        B F#m 

 מות    ש  נ ה   ונרקוד לאט את מחול

F#m7                  C#m 

 נר על החלון שימי

C#m  G#   A        B 

 והלב ישוב לפעום

 

 C#m  C#9  C#m  C#9מעבר  :  

 

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 

 הדמעות כבר זולגות בחדר

G#        F#m     E     A 

 איך נמצא מקום להתחבא

C#m   G#     A  C#m C#m7/B 

 ע    הנר בחדרוכשגו

G#           F#m  E   A 

 לאט לאט כבהגם אני 

 

C#m               F#m 

 רק שימי נר על החלון

G# B            E     A        B F#m 

 מות    ש  נ ה   ונרקוד לאט את מחול

F#m7                  C#m 

 שימי נר על החלון

C#m  G#   A        B 

 והלב ישוב לפעום

 

B                            A 

 של שלג זה כמו ליצור כדור

       A      E 

 כף הידבעומק 

B                            A 

 רק נשארות טיפות של שקט

E                  F#m     G# 

 עיקבות הצער בסוף של דרך

 

C#m               F#m 

 רק שימי נר על החלון

G# B            E     A        B F#m 

 מות    ש  נ ה   ונרקוד לאט את מחול

F#m7                  C#m 

 שימי נר על החלון

B     A G# 

 והלב ישוב

 

C#m               F#m 

 רק שימי נר על החלון

G# B            E     A        B F#m 

 מות    ש  נ ה   ונרקוד לאט את מחול

F#m7                  C#m 

 שימי נר על החלון

C#m  G#   A        B 

 לפעום והלב ישוב



 1085עמוד 

 

 ג'קו אייזנברג  -נרדם על החולות  
 

G/F#                  G 

 היית עושה אם הייתה לך ברירה

C             G/D              G/E      

 את הדרך הארוכה ממני אליך וחזרה

C                 Bm         D 

 להרגיע את עצמך גם כשאת בטוחה

 

G/F#            G 

 לחיוך הרחבהשקט שב 

C             G/D                G/E    

 שולט במצב הראש מסובב לכיוון הנכון

C       Bm         D 

 מהיום אני פה בשבילך

 

G/F#              G 

 הייתי שר אם היה אפשר

C             G/D            G/E    

 בלי מילים בלי מנגינה טלפטיית נשמה

C       Bm           D 

 אם צריך נשימה אחרונה

 

G/F#          G   

 הזמן קדימה מכאןעובר 

C             G/D              G/E      

 אחורה מכאן קדימה מכאן והלאה עד סוף הנפש

C       Bm         D      D 

 זה קורע חותך ומגליד לתמיד

 

  G        B 

 נרדם על החולות

G           A         

 צמי בלבדדרך ע

  G      B 

 מוכרח להיבנות

G           A         

 דרך עצמי בלבד

 

G/F#            G 

 הייתי שב אם היה מצב

C             G/D               G/E      

 לא כמו זה שקורה עכשיו אחרי הכל אנחנו זוג משמיים

C       Bm         D 

 מעלינו השגחה עליונה

 

G/F#             G 

 חבק אותי אחבק אותך כמו בעבר

C             G/D              G/E    

 נשק אותי אנשק אותך שם זה נגמר

C        Bm         D      D 

 במבט לאחור לא אבחר בעבר

 

  G        B 

 נרדם על החולות

G           A         

 דרך עצמי בלבד

  G      B 

 מוכרח להיבנות

G           A         

 דרך עצמי בלבד

 

      
 

   



 1086עמוד 

 

 מאיר אריאל  -  נשל הנחש
 

C                           C7+ 

 שוב אני מוצץ גבעול  מתחת גשר מט ליפול

Am                               Em7 

 כשמעלי העגלות בתנועה מתמדת

F                                C 

 לשאול  מה לרצות מה לאכולשוב אני מתחיל 

D                G7              C 

 כשהנמלה העניינית אותי מודדת

 

C                           C7+ 

 אחת לאיזה זמן מוגבל  אני נשמט אביון ודל

Am                               Em7 

 ממרוץ הכרכרה המשתקשקת

F                                C 

 נפלט משצף מעגל  כמו שוקע תחת גל

D                G7              C 

 כשההמולה הסחרחרה אט מתרחקת

 

Am                            C                D 

 אבא תמיד אומר  תעזבנו יום יעזבך יומיים

Dm     G7           C 

 העגלה נוסעת אין עצור

C          Am       Em     D 

 קפצת ממנה היום  חלפו שנתיים

Dm   G7         C 

 מאחור תנשאר  והנה

 

 צולל חופשי ללא מצנח  לכל הכוונים נפתח

 והתשוקה לכל כוון אותי הורסת

 כך שבינתיים אני נח  כך כמו שאני מונח

 כשהתאוצה שמעלי שוב ושוב דורסת

 

 עני ורש ומרושש  מביט בנשל הנחש

 יחלו רק יכולתי גם אני כך להג

 בהשילי בלי כל חשש  תרבות של עור אשר יבש

 וכמו חדש למחוז חפצי אגיע

 

 אך אבא בשם אומרו תעזבנו יום יעזבך יומיים

 העגלה נוסעת אין עצור

 לא קפצת עליה היום  חלפו חודשיים

 והנה נשארת מאוחר

 

 וגם הייתה לי בחורה קצת פראית קצת לא ברורה

 אך לא הגיע לה שאשתגע

 שכורה  הרסתי לה את הצורהואז במכונית 

 ועכשיו אני מתגעגע

 

 לך תצא מזה עכשיו  איך תצא מזה עכשיו

 מוצץ גבעול מתחת איזה גשר

 מי צריך אותך עכשיו  מי בכלל זוכר אותך עכשיו

 לך תתחיל למצוא שוב את הקשר

 

 ואבא חוזר ואומר  תעזבנו יום יעזבך יומיים

 העגלה נוסעת אין עצור

 לפו שעתייםקפצת ממנה היום  ח

 והנה נשארת מאחור



 1087עמוד 

 

 סיוון שביט  -אותי  נשקי 
 

G        Bm              A                    G 

 נוסעים במכונית אני לא יודעת לאן נגיע שנינו

G        Bm                   A                    G 

 להפתיע כשההגה נמצא בידיים שלך אתה התמיד חייב

G        Bm              A                                      G 

 אני לא יכולה להפסיק להסתכל על הפנים שלך בתוך הראי

G        Bm                   A                             G 

 תנועה שולח לטיפה אל השפתיים שלי ואתה מרגיש כל

 

G         Bm               A                                    G 

 ארוכה שנינו נוסעים במכונית אתה אומר לי שהדרך תהיה

G        Bm      A                                             G 

 ושאני יכולה להירדם אחרי כל זה תספר לי כל מה שקרה

Bm              A                    G                      

 כוכבים דרך חורים בשמיכה ישנה סופרתאני לא 

G        Bm              A                    G 

 ואתה עם סיגריה בפה שר לי עם הרדיו

        Em 

 אהבה שיר

 

                G                   Bm 

 עד שיכאב נשקי  אותי חזק נשקי

                 A      Em            G 

 ויחידה את אחת  תשקעוהשמש לא 

                 Bm                 A 

 ואני אוהב אותך  אהובתי המופלאה

 

G         Bm               A                                 G 

 שיכולנו לנסוע לנצח שנינו נוסעים במכונית הלוואי

G         Bm               A                            G 

 את חושב שאני מזמן כבר נרדמתי ולא מקשיבה

G         Bm               A                     G 

 סיגריה בפה שר לי עם הרדיו איך אתה עם

            Em 

 שיר אהבה 

 

                G                   Bm 

 עד שיכאב נשקי  אותי חזק נשקי

                 A      Em            G 

 ויחידה את אחת  והשמש לא תשקע

                 Bm                 A 

 ואני אוהב אותך  אהובתי המופלאה



 1088עמוד 

 

 כוורת  -נתתי לה חיי  
 מילים : דני סנדרסון ואלון אולארצ'יק  לחן : דני סנדרסון 

 

 Em  D  C  Em/Bפתיחה : 

            Em  D  C  D7 

 

G                  Em                Am 

 עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה

F                  Am          D7 

 כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה

G                  Em               Am 

 ולא הבדילו בין מחר שלשום ואמש

F                    Am          D7 

 י לשים ת'שמשהיו רבים איפה כדא

 

C                 Am                        Em 

 אם עקשן הבן אדם אך דבר אחד הוסכם

F           C          B7 

 זה מה שקרה אין סיכוי אין פיצוי

 

Em       D                Em 

 ירדתי על ברכי נתתי לה חיי

               D      Bm          C          Em 

 למדתי מה זה סתם ונעלבתי יאמינו לי כולם

 

G                 Em                Am 

 מאז עברו הרבה גשרים מעל המים

F                  Am          D7 

 וכבר הספיקו להמציא ת'צהריים

G                         Em               Am 

 עוד לא ידעו הם על הגלובוס מה צורה לו

F                     Am            D7 

 אם עגול או איך שבא לו אואם מרובע 

 

C             Am                      Em 

 ואת זה מיד קבעו אך דבר אחד ידעו

F               C        B7 

 זה מה שקרה אין תקווה אם סירבה

 

Em       D                Em 

 רכיירדתי על ב נתתי לה חיי

               D      Bm          C          Em 

 למדתי מה זה סתם ונעלבתי יאמינו לי כולם

 

 Em  D  Em  Dמעבר : 

           Bm  C  Em 

 

Em   F       F 

 אוווו  אוווו       

 

 Em  D  C  Em/Bמעבר : 

           Em  D  C  D7 

 

G              Em              Am 

 תמצא שהנושא לכל ויכוחהיום 

F                     Am          D7 

 הביצה או התפוח הוא מה בא קודם

G              Em               Am 

 אחד אומר שנגמרים לו השמיים

F                         Am          D7 

 כשיש מספיק אוויר למדינה או שתיים

 

C                 Am                     Em 

 אם נרצה אז נתגבר אולי בכל זאת נסתדר

F            C          B7 

 זה מה שקרה היא מנעה כל גישה

 

Em           D                Em 

 ירדתי על ברכי נתתי לה חייכש

               D      Bm          C          Em 

 למדתי מה זה סתם ונעלבתי יאמינו לי כולם

Em           D                Em 

 ירדתי על ברכי נתתי לה חייכש

               D      Bm          C          Em 

 למדתי מה זה סתם ונעלבתי יאמינו לי כולם

Em      D       Em       Bm 

 נתתי לה     אני נתתי לה

Am       D 

 אני נתתי לה את חיי

 

 Em  D  C  Em/Bסיום : 

         Em  D  C  Em/B 

 

Em 

 הופ
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 שבע  -סאלאם  
 

G 

 שלום עלינו עוד יבוא    

C 

 עוד יבוא שלום עלינו    

G       C                             G 

 כולם עוד יבוא שלום עלינו ועל    

 

G 

 שלום עלינו עוד יבוא    

C 

 עוד יבוא שלום עלינו    

G       C                             G 

 כולם עוד יבוא שלום עלינו ועל    

 

G                  C      G     

 העולם סאלאם עלינו ועל כל

C                

 סאלאם, סאלאם
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 שולי רנד  -סגולה  
 מילים ולחן : שולי רנד

 

 G  Em  C  D  B  Em  Am  Dפתיחה : 

            G  Em  C  D  B  Em  Am  D 

 

Bm                    GO 

 תראו איך שהיא מנגנת

            C                      D 

 כמו לא מרגישה את הסכין בגב

G         Em 

 אגב היא תמיד נאמנה לו

      C             D 

 בגלגול הזה ובגלגול שלפניו

 

Bm                        EO 

 הרבה מלכים לטשו בה עין

      C                        D 

 היא לא אחת שמפרה בריתות

        G       Em 

 כרותות לשפתיים

      C                         D 

 שיבשו מרוב תחינות וטענות

 

   G   Dm6/F 

 סגולה, סגולה

C                            Am 

 את לא יכולה להיות כמו כל הבנות

B                          C 

 מה את מחפשת ברחובות

        EO 

 כל כבודך

                                 G    Am        D 

 בת מלך שכמותך הוא פנימה הואילי להפנימה

 

   G   Dm6/F 

 סגולה, סגולה

C                      Am 

 יפה כמו שאת לא צריכה להשתנות

B                          C 

 בתיניבאחת מעינייך ליב

        EO 

 כל יופייך

                                 G      Am        D 

 מיוחסת שכמותך הוא פנימה כך מימים ימימה

 

 

 G  Em  C  D   B  Em  Am  Dמעבר : 

 

Bm                  GO 

 את לא צעירה את יודעת

         C                        D 

 הסתיואל פיתחך כבר מתדפק 

G         Em 

 אגב ידו תמיד פשוטה

      C          D 

 רק תצפצפי ושוב את לפניו

 

Bm                     C#O 

 זה לא לחינם שאת סובלת

    C                           D 

 לעולם הכל יהיה סביבך שחור

   G         Em 

 כינור של המלך 

C                          D 

 ואת שוב תטבלי באורינגן 

 

 סגולה, סגולה...

 

 G  Em  C  D  B  Em  Am  Dמעבר : 

          G  Em  C  D  B  Em  Am  D 

 

   G   Dm6/F   C       Am   D   G 

 סגולה, סגולה    הנה את גאו          לה
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 להקה רטורית  -סדר יום  
 

E               G 

 כשאני יושב מסדר חיים

      C                   A 

 אז הכל נראה כמו חלום

E                           G 

 עצמי על נושא מזדהה עם

C                        A 

 דימיוני ארוך

 

E                                G 

 איזה צבע מדהים לפעמים כשאומרים

      C                 A 

 מתקרב מהסוף טיפוסי

E                        G 

 מתגנב מסתובב מתישב

C                             A 

 בכוון נכון

 

C            C 

 סדר יום כמו שעון

                 E G C      A 

 ם בשבילך ו ק נשאר לי מ לא

    E   G      C 

 ן במקומך, הא ו ש י ל 

A 

 רק אם כדאי לך

 

 E G C      Aמעבר : 

 

E                      G 

 הגיונית משונה לשנייה רק יושב

      C               A 

 מתארגן ואוזל הבלון

E                              G 

 סתם דמויות לא זוכר בדיוק

C                        A 

 קורה פתאום מה

 

E                      G 

 מנסה להרגיש משתדל להדגיש

      C               A 

 זה מתיש ואוזל לי היום

E                               G 

 בלאגן רק עד כאן שוב נזכר

C                        A 

 אין כיוון נכון

 

C            C 

 סדר יום כמו שעון

C               E G C      A 

 ם בשבילך ו ק נשאר לי מ לא

    E   G 

 ן במקומך ו ש י ל 

C            A 

 לילה לילה

 

 E  G C  A מעבר : 

            E  G C  A 

 

            E  G C  A 

 ן  ו  כ  נ   בכיוון 

            E  G C  A 

 ן  ו  כ  נ   בכיוון 

 

 E  G C  A מעבר : 

            E  G C  A 

 

            E  G C  A 

 ן  ו  כ  נ   בכיוון 

            E  G C  A 

 ן  ו  כ  נ   בכיוון 

 

 E  G C  Aסיום : 
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 החברים של נטשה  -סדר עולמי חדש  
 

 C    Bb    F פתיחה:

 

F Bb    C           F Bb             C 

 תלה אותם גבוה       מבלי שנרגיש 

F Bb   C        F Bb                C 

 מסתדר בלי           מגל ופטיש העולם

F Bb    C         F Bb                  C 

 או אתיופיה          מה זה חשוב.אוטופיה 

F Bb    C            F Bb       C  

 ניסע לירח           נקים שם ישוב. 

 

Dm       Dm       Bb 

 מלבדך אין לי אישלא בא לי 

Dm       C       Bb 

 כשרע לי עולה על הכביש 

C     A       Gm        Bb 

 נוסע רק אתך זה מרגיש 

Dm            Bb             Dm 

 כמה טוב לי את מחייכת ממול

C               Bb           Dm 

 עושה לי להתפנק כמו חתול

C     A       Gm       Bb 

 ול.ביחד נעבור את הגב

 

F Bb    C           F Bb             C  

 לווין ריגול מלמעלה מצלם בלי בושה

F Bb   C        F Bb                C  

 אז כדי שתקפידי איך שאת לבושה

F Bb    C         F Bb      C  

 ם רדיופוני כורתים יערותשג

F Bb    C            F Bb       C  

 יורד על המוח נושרות שערות

. 

 

Dm       Dm       Bb 

 לא בא לי מלבדך אין לי איש 

Dm       C       Bb 

 כשרע לי עולה על הכביש 

C     A       Gm        Bb  

 נוסע רק אתך זה מרגיש 

Dm            Bb             Dm 

 כמה טוב לי את מחייכת ממול

C               Bb           Dm 

 עושה לי להתפנק כמו חתול

C     A       Gm       Bb 

 נעבור את הגבולביחד 

 

F Bb    C           F Bb             C  

 האופנה מתחלפת כמעט כל שעה

F Bb   C        F Bb           C  

 וזה חוסם את הקשר והתחושה

F Bb    C       F Bb             C  

 איש אוהב איש... אישה ואישה

F Bb   C              F Bb              C  

 כל כך קשה בלי כסף אך אפשר בלי בושה

 

Dm       Dm       Bb  

 לא בא לי מלבדך אין לי איש 

Dm       C       Bb  

 כשרע לי עולה על הכביש 

C     A       Gm        Bb  

 נוסע רק אתך זה מרגיש 

Dm            Bb             Dm 

 כמה טוב לי את מחייכת ממול

C               Bb           Dm 

 עושה לי להתפנק כמו חתול

C     A       Gm       Bb 

 ביחד נעבור את הגבול.
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 חמי רודנר  -סוד הדברים הפשוטים  
 ם ולחן : חמי רודנרמילי

 

 #A  AbO  A  AbO  Cפתיחה : 

 

F#m         F 

 יש מקום אחד קטן תסתכלי עלי

D       E4         A     A/Ab 

 ומיוחד שבו את נוגעת

F#m             F 

 הילד העצוב תחבקי את זה

D                  E4 

 המפוחד שורף גשרים

                     A 

 לדעתכיבה את עצמו 

 

    D          A 

 כי יש בך עדינות

 D                    A 

 ויש לך עיניים טובות

Em               Bm 

 עכשיו אם תתקרבי

Bm/A   E      E/D  C#m7   E/B 

 אני אלחש לך   

 

A                       E 

 סוד הדברים הפשוטים

BO              F#m   F#m/E 

 כל עוד אנחנו חיים

BO          F#m   F#m/E 

 בית ושני חתולים

      D    E                     A 

 את הנצח בואי נשאיר לצודקים

 

 #A  AbO  A  AbO  Cמעבר : 

 

F#m             F 

 חצאית חומה ואולי זאת את

D                      E4          A     A/Ab 

 שיער גולש צוואר וניל מפלרטטת

F#m              F 

 תתקרבי אלי מופקרת ותמימה 

D            E4      A 

 מה את אומרת ילדה ואם

 

    D          A 

 כי יש בך עדינות

 D                  A+7 

 ויש לך עיניים טובות

Em               Bm 

 עכשיו אם תתקרבי

Bm/A   E      E/D  C#m7   E/B 

 אני אלחש לך   

 

A                       E 

 סוד הדברים הפשוטים

BO              F#m   F#m/E 

 כל עוד אנחנו חיים

BO          F#m   F#m/E 

 בית ושני חתולים

      D    E                     A 

 את הנצח בואי נשאיר לצודקים

 

 #A  AbO  Cמעבר : 

 

F#m      C#m  F#m    C#4     C#m 

 תני בי סימנים של יופי    להיותמה יכול 

Abm          G        E 

 בואי נעשה עכשיו אהבה

F#m     C#m  F#m    C#4   C#m 

 עינייך הירוקות משגעות אותי ילדונת

Abm        G       E  E/D  C#m7   E/B 

 וחודרות אצלי לנשמה

 

A                       E 

 סוד הדברים הפשוטים

BO              F#m   F#m/E 

 כל עוד אנחנו חיים

BO          F#m   F#m/E 

 בית ושני חתולים

      D    E                     A 

 את הנצח בואי נשאיר לצודקים

    F#m  D  E                     A 

 צח בואי נשאיר לצודקים    את הנ
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 משינה  -סוזי בלי היד  
 

 F#m  D  F#m  Dפתיחה : 

 

F#m 

 קוראים לה סוזי בלי היד

A               D 

 שנים רבות   הייתה לבד   

B                            D 

 הייתה בוכה בלי סוף לבה שבר 

        C#m 

 מורדי הטוב

 

 F#m  D  F#m  D מעבר :

 

F#m 

 מורדי היה מלא שיער

A            D 

 גם בגוף    גם בצוואר   

B                    D 

 מורדי היה סבל בנמל  

C#m 

 קרוב

B                   D   Bm    E 

 על מזרון ישן הקשיב לים

 

 A             E    A          E 

 יום אחד מורדי נתקף שיגעון    

A            E       D      E 

 הפליג לבדו לאבדון    

A         E          F#m          C#m 

 לקח תמונה קטנה     שם היא צוחקת   

A       E       B 

 בלי לומר שלום   

 

F#m 

 סוזי הציצה דרך חלון

A                        D 

 המתינה בשקט לתרנגול הראשון   

B                            D 

 ספרה בלב את כל הזיכרונות     

 C#m 

 שלה  

B                     D  Bm     E 

 לא התביישה במחשבות    

 

 A             E     

 חיכתה ערומה על החול הרך    

A              E   A          E            D      E 

 לבוא המלאך     חייכה באושר אל הסוף    

A         E          F#m          C#m 

 שם היא צוחקת כמו בתמונה היחידה    

A                E              B 

 קרובה קרובה למורדי הטוב   
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 קוזינה  -סוכן חשאי ברדוגו  
 

 Am  C   F   Eפתיחה :  

             Am  C  D   F 

Am               C   F   E 

             Am  C  D   F 

 

Am        C            F          E 

 ברדוגו כך קראו לו ברחובסוכן חשאי 

      Am    C       D          F 

 הוא לא היה פושע אך די אהב לגנוב

   Am/E       C              F           E 

 אבל הוא היה תותח -הוא לא היה שרמנטי

C                      Am 

the king of the sarsurim 

 D                F 

 שמצא ת'צמו בפח

 

Am            C           F          E 

 סוכן חשאי ברדוגו גם שירת במשטרה

      Am           C           D        F 

 הוא גם חתם שם קבע  כשבסוהר ירה

   Am        C          F       E 

 ובשרות בצה"ל הוא היה בצנחנים

Am            C        D         F 

 בסוריה וסחר ברימוניםמצא ת'צמו 

 

A                              B  

 איש עם לב רחב שכבר אי אפשר לסבול

C                   Em 

 שיניים מזהב שקנה אותם בזול

      A 

 אם יש איזה פרובלמה

       B 

 יש מטרד-או ששון

   C                 C              C 

 לבדברדוגו יטפל בו שלא ירגיש 

 

Am            C          F           E 

 סוכן חשאי ברדוגו גם אהב מאד נשים

Am             C         D          F 

 היו לו איזה שמונה השאר מגירושים

Am     C        F          E 

 היו מכוניות ובתים בכל מקום

Am     C            D            F 

 אהב מאד שלוםוחוץ ממלחמה הוא 

 

Am    C            F      E 

 כל האנשים עמדו חיוורי פנים

Am                C        F      E 

 כשהתכנסו מול הגופה חסרת חיים

      Am        C          F        E 

 ם שהשטן נפטרווכשהבינו כך פתא

Am         C         F       Em7 

 כזרמעץ גבוה אל עולם א נפל
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 נורית גלרון  -סוס מעץ  
 מילים : חדווה הרכבי   לחן : נחום היימן

 

      Gm           Eb 

 סוס מעץ מוטל בחושך

       A          D 

 סוס מעץ ומדליון

    Bb              Dm 

 ציפורים נשמו חלמו בי

     Eb           D 

 ציפורים מן הדמיון

 

            Gm        Eb 

 כמו על אור אני הולכת

       A           D 

 עם סלים של הזיות

         Bb           Dm 

 בד קטיפה אותי הלבשתי

       Eb                  D      F 

 כמו שמלה לקראת כלולות

 

    Bb         F 

 אדמה שלא עזבת

            Eb         Bb    F7 

 קרא לי עוד ועוד ועוד

        Gm           C 

 מי בוכה שם, הו ענני

      A   D   Gm 

 אי פניך מועדות

 

         Gm        Eb 

 הר מול הר הרי ציירתי

          A          D 

 שלל אדום של זיכרון

Bb                 Dm 

 בואה ים כסני עשב

       Eb               D        F 

 קול אדם על סף דמעות

 

    Bb         F 

 אדמה שלא עזבת

            Eb         Bb    F7 

 קרא לי עוד ועוד ועוד

        Gm           C 

 מי בוכה שם, הו ענני

      A   D   Gm 

 אי פניך מועדות

      Gm           Eb 

 זר ורדים פתאום הנחתי

         A      D 

 פה על אדן החלון

      Bb              Dm 

 מבדידות ציפור שואגת

         Eb           D        F 

 שוב ציפור מן הדמיון

 

    Bb         F 

 אדמה שלא עזבת

            Eb         Bb    F7 

 קרא לי עוד ועוד ועוד

        Gm           C 

 מי בוכה שם, הו ענני

      A   D   Gm     F 

 אי פניך מועדות

 

    Bb         F 

 אדמה שלא עזבת

            Eb         Bb    F7 

 קרא לי עוד ועוד ועוד

        Gm           C 

 מי בוכה שם, הו ענני

      A   D   Gm 

 אי פניך מועדות
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 אריק איינשטיין  -  סוס עץ
 מילים: יעקב רוטבליט   לחן: שמוליק קראוס

 

Em  Em  Em  Em 

 

  Em     D         G      Bm         Em     G        A 

  חצוצרה מיותמת תקעה, הפנים מקרוב, מצלמה מתרחקת

  Em     D         G      Bm          C     D       Em  Em 

  בסרטי הרקיע שקיעה, עננים לוהטים, תפאורה מדוייקת

  Em     D        G      Bm     Em        G      A 

  והאור אז יימוג ויחדל, מאוכזבתהפנים אחרות, הבעה 

  Em        D    G        Bm           C         D        Em 

  כל סוסי העץ רצים במעגל, קרוסלה של גן ילדים מסתובבת

 

   Am                     G           C 

  בן אדם, תתאמץ, עוד מעט קצה הדרך

   Am       D     Em 

  המרוץבן אדם, עד סוף 

  Am          F      Em       C 

 החידה, לך איתה, תעשה מזה סרט

        C           D      G   Em 

 אל תפחד, לא נשארת בחוץ

      Am         Bm   Em 

  ל תפחד, לא נשארת בחוץא

 

Em  Em  Em  Em 

 

    Em      D        G     Bm       Em      G    A 

  מתקרבת אליך כעת, בתנועה מאופקתמצלמה מן הגב 

   Em       D          G     Bm           C       D     Em 

  כן, שיחקת אותה באמת, הסתכל בה ישר, ככה טוב ובשקט

 

   Am                     G           C 

  בן אדם, תתאמץ, עוד מעט קצה הדרך

   Am       D     Em 

  בן אדם, עד סוף המרוץ

  Am          F      Em       C 

 החידה, לך איתה, תעשה מזה סרט

        C           D      G   Em 

 אל תפחד, לא נשארת בחוץ

      Am         Bm   Em  Em 

 ל תפחד, לא נשארת בחוץא

 

Em  D  G  Bm  Em  G  A  A 

Em  D  G  Bm  C  C  Em  Em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Em    D         G       Bm 

 הבעה של כאב ובלי הגה הפנים

       Em        G        A 

  אין תנועה, רק הצל מתארך

    Em           D        G        Bm            

 התמונה כמו קפואה, הדמעה מתפוגגת

     C          D     Em 

  ועכשיו לאט לאט לחייך

 

   Am                    G           C 

  עד הקץ קצה הדרך ,בן אדם, תתאמץ

        Am     D         Em 

  אין סוס עץ, תהיה או תחדל

     Am       F       Em   C 

  זאת הדרך שלך, כן ניסית אחרת

   C           D       G   Em 

  ושמעת את צחוק הגורל

     Am        Bm    Em 

  כן, שמעת את צחוק הגורל

 

   Am                     G           C 

  בן אדם, תתאמץ, עוד מעט קצה הדרך

   Am       D     Em 

  בן אדם, עד סוף המרוץ

  Am          F      Em       C 

 החידה, לך איתה, תעשה מזה סרט

        C           D      G   Em 

 אל תפחד, לא נשארת בחוץ

      Am         Bm   Em 

  תפחד, לא נשארת בחוץ לא

 

   Am                    G           C 

  עד הקץ קצה הדרך ,בן אדם, תתאמץ

        Am     D         Em 

  אין סוס עץ, תהיה או תחדל

     Am       F       Em   C 

  זאת הדרך שלך, כן ניסית אחרת

   C           D       G   Em 

  ושמעת את צחוק הגורל

     Am        Bm    Em 

  )שרוק משהו...( כן, שמעת את צחוק הגורל

 

Am  Am  G  C  Am  D  Em  E 

Am  F  Em  C  Am  D  G  Em 

Am  Bm  Em 

Fade Out 
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 כוורת  -  סוף ההצגה הלילה
 מילים : יוני רכטר ואלון אולארצ'יק   לחן : יוני רכטר

 

Cm           DØ      G7   G7(-9)    G7(+9) 

 זהו סוף ההצגה הלילה

Cm7         Fm7(3-2) 

 הנה שיר אחד קצר

Bb7       Eb+7 

 לפני הכל נגמר

                         AØ 

 עוד חמש או שש דקות

D7             Gm7 

 נסגור את האורות

C7(+5) Fm7    Db6/9    G7 

 האוטובוסים  לפני שיגרשו את 

 

Cm          DØ      G7   G7(b9)   G7 

 החשמל עבד קשה הלילה

Cm7        Fm7 

 והרמקול התעייף

Bb7        Eb+7 

 או שמא הוא רעב

                  F7 

 כסאות מתמרמרים

Dm7          Gm7 

 מתי כבר מתקפלים

C7(+5) Fm7    Db6/9    G7 

 ש נותר אלא להוסיף   ולנו לא 
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 מתי כספי  -  סוף היום
 אהוד מנור   לחן : מתי כספימילים : 

 

Dm   Dm/C   Bb+7 

 יום          ה      סוף 

Am     Am/G    F+7 

 ל          בע          ר

Gm   Gm/F     EØ 

 רוך          א       יום

A7+5(4-3)  Dm 

 לא      והלב מ    

Dm   Dm/C   Bb+7 

 שון             לי     בא 

Am     Am/G    F+7 

 ער          עוד       אך

Gm   Gm/F     EØ 

 דם           נר       לא

A7+5(4-3)  Dm 

 סר         משהו ח

 

Gm7   C7   F 

 תי    אי     היא 

    Bb+7    Cm   AO 

 טה    מי         כאן ב

G   F#Ø 

 ני      וא

        F9  Eb6/9   D6/9 

 תה           כמו תמיד אי

C#9  C9      F 

 כלים      ת      מס

  BØ   E7    A7 

 לים     מי     ללא

Bb7  A7    Gm 

 עים שחסר לנו     יוד        ו

Bb7(-5)  A7   Dm 

 רוב       ק      משהו 

 

Dm   Dm/C   Bb+7 

 מים          ע          לפ

Am     Am/G    F+7 

 רגל         ה       מתוך 

Gm   Gm/F     EØ 

 ויר           א         ב

A7+5(4-3)  Dm 

 אל   חת    יד נשל

Dm   Dm/C   Bb+7 

 קל         טט          ר

Am     Am/G    F+7 

 מה           ש         בנ

Gm   Gm/F     EØ 

 מה         נד        כי 

A7+5(4-3)  Dm 

 ששומעים דבר מה

 

Gm7   C7   F 

 תי    אי     היא 

    Bb+7    Cm   AO 

 טה     מי          כאן ב

G   F#Ø 

 ני      וא

        F9  Eb6/9   D6/9 

 תה           כמו תמיד אי

C#9  C9      F 

 כלים      ת      מס

  BØ   E7    A7 

 לים    מי     ללא

Bb7  A7    Gm 

 עים שחסר לנו      יוד       ו

Bb7(-5)  A7   Dm 

 רוב      ק      משהו 

 

Dm   Dm/C   Bb+7 

 גן               נ        מ

Am     Am/G    F+7 

 אין         עוד        אין 

Gm   Gm/F     EØ 

 וה           פר     אין 

A7+5(4-3)   Dm 

 די       ו  איגלו מת
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 אביב גפן  -  סוף העולם
 

Em 

 אל תשכחי שאמרתי לך

D       C 

 אל תשכחי

F                     Em       G                      Am 

 שהכול כבר ידוע מראש אנו כאן להעביר את הזמן

Em 

 אל תכעסי שאהבת אותי

D       C 

 אל תכעסי

F                     Em       G                      Am 

 שירים שטבולים בשקרים הענקתי לך כמו שושנים

 

G           D         Em 

 העולם סוף העולם סוף

       Am                  C 

 זה התחיל שהפסקנו לחלום

   Am               C 

 שהפסקנו כבר לקוות

 

Em 

 ילד סינתטי כבוי מול

D       C 

  מסך שדולק

F                     Em       G                      Am 

 כבר שכחנו איך לשחק תסתכל על הרחוב איך הוא ריק

Em 

 לנו אורבתמגפה 

D       C 

  בכל פינה

F                     Em       G                      Am 

 מחכה שנחטא במגע כבר שכחנו מה זאת אהבה

 

G           D         Em 

 סוף העולם סוף העולם

       Am                  C 

 זה התחיל שהפסקנו לחלום

   Am               C 

 לקוות שהפסקנו כבר

 

Em 

 אז תיקח את הכדור שיעיף אותך

D       C 

 הרחק מכאן

F                     Em       G                      Am 

 בסוף ימצאו אותך מת יכתבו שהיית שותק

Em 

 אם מתים רק יכלו לדבר

D       C 

 מה היית אומר

F                     Em       G                      Am 

 היית צועק לכולם תסתכלו זהו סוף העולם
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 גלי עטרי  -סוף העונה  
 מילים  :  רוני ערן   לחן  : יצחק קלפטר

 

 Bm  D  E   G  Bbפתיחה : 

            Dm  C  Em  C#m  F#  F#-9  F#+9 

 

Bm          D            E 

 סוף העונה כל חלון מראה כבר

      G     Bb  Dm     C 

 העונה בלילות כאלה את סוף

     Em      C#m            F#  F#-9  F#+9 

 היא לא ישנה משהו עומד באוויר

Bm        D         E 

 פרק נגמר כל הסימנים

      G   Bb  Dm       C 

 יש לה הרגשה   שהקיץ עבר

     Em   C#m                         F# 

 מוכר שוב הגיע סתיו אל העיר   שהעצב

 

B        G#m            Em 

 ילדות גדולות בוכות עכשיו

A           G    F#           B 

 כל שנה בסתיו כל שנה בסתיו

B        G#m         Em 

 מחכות שכבר ייפול כוכב

A             G    F#            B 

 מה יהיה עכשיו    כל שנה בסתיו

 

Bm            D            E 

 כבר ממחר היא תהיה אחרת

G         Bb  Dm         C 

 לבד זה מוזר היא אולי תבין

  Em          C#m                   F# 

 שמדי מאוחר שום דבר חשוב לא קרה

Bm          D            E 

 שוב עננים עוד מעט הגשם

G            Bb  Dm          C 

 נתיים שתיקה עוד מעט הקשתבי

  Em           C#m            F# 

 דממה ארוכה שבע השנים הבאות

 

B        G#m            Em 

 ילדות גדולות בוכות עכשיו

A           G    F#           B 

 כל שנה בסתיו כל שנה בסתיו

B        G#m         Em 

 מחכות שכבר ייפול כוכב

A             G    F#            B 

 מה יהיה עכשיו    כל שנה בסתיו

 

 Bm  D  E  G  Bbמעבר : 

          Dm  C  Em  C#m  F#  F#-9  F#+9 

 

Bm          D            E 

 סוף העונה כל חלון מראה כבר

      G     Bb  Dm     C 

 את סוף העונה בלילות כאלה

     Em      C#m            F#  F#-9  F#+9 

 היא לא ישנה משהו עומד באוויר

 

B        G#m            Em 

 ילדות גדולות בוכות עכשיו

A           G    F#           B 

 כל שנה בסתיו כל שנה בסתיו

B        G#m         Em 

 מחכות שכבר ייפול כוכב

A             G    F#            B 

 מה יהיה עכשיו    כל שנה בסתיו

C          Am            Fm 

 ילדות גדולות בוכות עכשיו

Bb        Ab   G            C 

 כל שנה בסתיו כל שנה בסתיו

 

 Cm  Eb  F  Cmסיום : 
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 יהודית רביץ  -  סוף לסיפור
 מילים : יענקל'ה רוטבליט   לחן : יהודית רביץ

 

 Bm  F#7  Bm  G7פתיחה : 

          Em6  Em  Bm  C  F#7 

 

Bm             F#     F#7 

 שום הפתעות אין בסיפור

Bm                    G7 

 שוב הדמעות על האיפור

Em6      Bm      C     F#7 

 המסכה נושרת החגיגה נגמרת

Bm             F#     F#7 

 ושוב הדמעות על האיפור

Bm               G7 

 והחיוך שעוד תפור

Em6       Bm       C       F#7 

 נפרד כבר מעליך נפרם משפתותיך

Bm              Bm/A     G+7     F#7 

 וסוף לסיפור

 

Bm         F#     F#7 

 כל הקסמים תמו חלפו

Bm                 G7 

 כל האורות כבר נאספו

Em6      Bm         C            F#7 

 פלאחמק חלף כמו  הזמן שאין רופא לו

Bm       F#7 

 ורק הזיעה על הפנים

Bm                  G7 

 כובע מעוך ריק משפנים

Em6           Bm    C            F#7 

 כל התשואות נדמו כל הצופים כבר קמו

Bm              Bm/A     G+7     F#7 

 פרחו היונים

 

Bm        F#     F#7 

 גם האמת גם הבדיה

Bm                 G7 

 מה שהיה כמו לא היה

Em6      Bm   C         F#7 

 ורק אתה עדיין נמוג כהרף עין

Bm            F#7 

 ושוב הדמעות על האיפור

Bm            G7 

 והחיוך שעוד תפור

Em6       Bm    C            F#7 

 נפרד כבר מעליך נפרם משפתותיך

 

 Bm  F#7  Bm  G7מעבר : 

         Em6  Bm  C  F#7 

 

Bm  Bm/A  G+7  F#7 

 

Em+7  Em+7/Eb  G+11/D  G+11/C# 

Cadd9  F#7  Bm 

Em+7  Em+7/Eb  G+11/D  G+11/C# 

Cadd9  F#7 

 

Bm  Bm/A  G+7  F#7 

Bm  F#7/Bb  A7 

 

Dm        A     A7 

 גם האמת גם הבדיה

Dm                 Bb7 

 מה שהיה כמו לא היה

Gm6      Dm   Eb         A7 

 ורק אתה עדיין נמוג כהרף עין

Dm            A7 

 ושוב הדמעות על האיפור

Dm            Bb7 

 והחיוך שעוד תפור

Gm6       Dm    Eb            A7 

 נפרד כבר מעליך נפרם משפתותיך

 

 Dm  A7  Dm  Bb7מעבר : 

 

Gm6       Dm      Eb            A7 

 חמק חלף כמו פלא ין רופא לוהזמן שא

 

 Dm  Dm/C  Bb+7  A7סיום : 
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 תמוז  -  סוף עונת התפוזים
 מילים: מאיר אריאל   לחן: אריאל זילבר ושלום חנוך

 

(A-A-A-D  A-A-A-G)x2 

(A                              )x2 

 

A           D   A             G-A            D  A 

 מריח הדרים   דבש ניגר ,      עם ניצהסוף עונת התפוזים 

G-A      D            A            G     A               

 את חושי הקיצה ופתאום, בחלון חדרי הציצה   ניצה       

D-C   C - G           A 

 זרועות וצווארים            

 

A               D    A             G-A 

 צהריימה    שמש בוקר באה    

            D     A                  G-A 

 בא הימה צבע דבש טהור 

           D    A                      G   A               

  , שנינו השמימההנחיריימה -לילה בגניבה בא 

             D-C           C-G           A - G - A 

 הור ההור עד,       של אש      על סוסים 

                Em  Em  Em  

 כן, עד הור ההור

                  Am  D                 Am  Em 

 אני וניצה אחוזים      סוף עונת התפוזים

                 Dm        A         A 

 אני וניצה  אני וניצה חרוזים 

 

A              D  A                G-A 

 סוף עונת הרחצה עם שירלי    

            D  A                     G-A 

 מריח מרחקים  יש מחנק 

               D          A  

 שירלי על החוף שוב לא תשיר לי

G     A                             D-C       C-G  

 קטנה      היא אולי תשאיר לי רק צביטה 

                  A  

 של מיתרים דקים 

 

A             D     A            G-A 

 קומץ נשיקות בחול ומלח    

               D  A                G-A 

 שירלי טסה חזרה מחר 

                 D  A  

 זה רק נדמה לך     לא, אנ'לא בוכה 

G          A               D  C     C 

 סיגריות זהזה  -כן, לא אחכה לך 

G          A - G - A               Em Em Em  

 רכן, כן זה ניח...         מה שזה ניחר

 

 

 

                 Am  D                    Am  Em 

 עם הדמעה שלחצה       סוף עונת הרחצה

                   Dm                  A          A 

 אותי את שירלי     בתוך השקט שחצה 

 

Dm  Dm  Dm  Am  Am-F  F-G- 

A             A             A             A 

 

A                    D     A           G-A 

 כן, כן, כן, עבר שבוע קצת מתוח 

                 D    A                  G-A 

 חשש מה שממה שמה זה דולף 

            D  A  

  ח,אמר: "בטו  ישר הרופא א

G   A                        D-C        C-G 

 קטנה        לא צריך ניתוח רק זריקה

             A - G - A              Em  Em  Em 

 כן, כן זה חולף         ף".כן, וזה חול

 

                 Am  D                 Am  Em 

 התחנה האחרונה      מחירי סוף העונה

                  Dm            A          A 

 )מה שמה( לי ולמה שמה     התחנה שלא עונה 

                 Dm  Dm       G       Am 

 סוף עונת האהבה,       מחירי סוף העונה

                 Dm  Dm  Dm  Dm  Dm 

           סוף עונת האהבה

  Am 

 אוווווווו

       Dm             Am 

 x6)או או אוווו    אוווווווווו(

Fade Out 
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 אריק סיני  -סיבה טובה  
 

 C  F  C  F  C  F  C  Fפתיחה : 

            C  F  C  F  C  F  C  F 

 

F         C 

 איזה פלא היא לא עושה לי

F        C 

 עניינים

F         C 

 איזה פלא היא ואני

E                C 

 סופרים שנים

F      Am 

 מה הפלא כשרוצים אז

F       Am 

 משתנים

G       Am 

 מה הפלא כששרים

Am  Em    C 

 ם י נ מ ז יהיו 

 

         Am Em          Em 

 הנה זה בא        הנה זה בא

F        C             G 

 כל כך טובה הנה סיבה סיבה

C  Em  Am 

 ה ב ש ח מ  ל

         Am Em          Em 

 הנה זה בא        הנה זה בא

F        C             G 

 כל כך טובה הנה סיבה סיבה

C         F   C   F 

 לאהבה

 

F          C 

 יש מענה איך בן רגע

F          C 

 לשאלות

F          C 

 היא ואני איך בן רגע

E                C 

 חוצים גבולות

F        Am 

 שחלמנו הרגע זה

F        Am 

 בתפילות

G       Am 

 שנכתב זהו רגע

Am  Em    C 

 ת ו ל ו לשני ק

 

         Am Em          Em 

 הנה זה בא        הנה זה בא

F        C             G 

 כל כך טובה הנה סיבה סיבה

C  Em  Am 

 ה ב ש ח מ  ל

         Am Em          Em 

 הנה זה בא        הנה זה בא

F        C             G 

 כל כך טובה הנה סיבה סיבה

C         F   C   F 

 לאהבה

 

F         C 

 מה עוד ילד אין לדעת

F          C 

 היום הזה

F         C 

 איך יגמר אין לדעת

E        C 

 המחזה

F      Am 

 איך ללמוד יש לדעת

F      Am 

 מטעויות

G       Am 

 עוד עולות הדעתעל 

Am  Em  C 

 ת ו י ו ר אפש

 

         Am Em          Em 

 הנה זה בא        הנה זה בא

F        C             G 

 כל כך טובה הנה סיבה סיבה

C  Em  Am 

 ה ב ש ח מ  ל

         Am Em          Em 

 הנה זה בא        הנה זה בא

F        C             G 

 כל כך טובה סיבההנה סיבה 

C         F   C   F 

 לאהבה
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 דיויד ברוזה  -סיגליות  
 

        Dm         G            C 

 היא התחתנה והיא מאושרת

Dm                 E           Am 

 למרות שבעלה היה מן שד ופרא

Dm          G       C 

 כל הזמן מצוברח קבוע

Dm    E             Am 

 והוא אפילו לא אומר מדוע

E         E7            Am 

 שלוש שנים שהיא מקבלת

Dm           G            C 

 מגבר זר מתחת דלת

Dm      G       C 

 מכתבי שירה אליה

E       Am 

 הם מאירים את עלומיה

 

Am                                    Dm 

 ילדונת גלי מי שולחמי זה כותב לך 

G                                  C 

 זר פרחים סגול כשהאביב פורח

Am                  Dm 

 מי בתשיעי בכל נובמבר

G                           C 

 בלי ברכה בלי שם או רמז

F        E            E7            Am 

 שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט

 

        Dm         G            C 

 לילות שלמים שהיא לא נרדמת

Dm                 E           Am 

 עליו בהקיץ היא חולמת

Dm          G       C 

 הוא בטח גבר עם לב רומנטי

Dm    E             Am 

 נשמה טובה וחיוך סימפטי

E         E7            Am 

 שלוש שנים חולפות הן בשקט

Dm           G            C 

 אך לפעמים היא כמעט צועקת

Dm      G       C 

 ומה אם בעלה יודע

E       Am 

 היא מסתירה את מכתביה.

 

Am                                    Dm 

 מי זה כותב לך ילדונת גלי מי שולח

G                                  C 

 פורחזר פרחים סגול כשהאביב 

Am                  Dm 

 מי בתשיעי בכל נובמבר

G                           C 

 בלי ברכה בלי שם או רמז

F        E            E7            Am 

 שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט

 

        Dm         G            C 

 כשבעלה חוזר הביתה

Dm                 E           Am 

 עייף מהעבודה זורק מבט שואל למטה

Dm          G       C 

 הוא לא אומר כן והוא יודע

Dm    E             Am 

 אם היא תדע בטח תשתגע

E         E7            Am 

 כן זה הוא שכותב אליה

Dm           G            C 

 הוא האהוב הוא חלומותיה

Dm      G       C 

 יודעומה אם בעלה 

E       Am 

 היא מסתירה את מכתביה

 

Am                                    Dm 

 מי זה כותב לך ילדונת גלי מי שולח

G                                  C 

 זר פרחים סגול כשהאביב פורח

Am                  Dm 

 מי בתשיעי בכל נובמבר

G                           C 

 ברכה בלי שם או רמזבלי 

F        E            E7            Am 

 שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט
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 יהודה פוליקר  -סיגריות בשרשרת  
 מילים : יעקב גלעד ויהודה פוליקר  לחן : יהודה פוליקר

 

 Em  Am  Em  Amפתיחה : 

           Em 

 

Em 

 בן הולך אל הצבא      

          Em 

 צוחק כשהיא בוכהוהוא 

                                Badd11 

 והוא אומר נהיית לי מתבכיינת

Em 

 והיא שאין לה לילה ולא יום

Em(2-1) 

 ובשבילה זה גיהנום

                   Badd11 

 היא נבוכה ומעשנת

A2 

 היא בכלל לא מסכימה

B 

 למלחמה הזאת אז מה

                                               C+7     B 

 היא מציתה ומכבה סיגריות בשרשרת

Em 

 את הפחדים היא תאסוף תחכה לו תעטוף       

                                             B 

 היא לא כזאת היא לא אחת שמתלוננת

Em 

 שרק יחזור שלם בנפשו שלם בגופו שרק יבוא       

             B 

 מתכוונתלזה היא 

Am                 Em 

 היא בכלל לא מסכימה

Am                      Bm  B 

 למלחמה הזאת אז מה

B          

 ומכבה היא מציתה

                         Amadd11   B 

 סיגריות בשרשרת

 

E 

 החיים שלך תזכור

Am 

 של מי אם לא שלך

       E 

 אני רוצה רק שתחזור

Am 

 אמרהזה מה שהיא 

C+7                        B 

 והוא אומר למה את מתכוונת

C                B 

 למה את מתכוונת

 

 +Em  A2  B  Bמעבר : 

           Em  B  Em  B 

 

Am                      Em 

 היא בכלל לא מסכימה    

Am                        B 

 למלחמה הזאת אז מה היא מציתה ומכבה    

                           C7    B4 

 סיגריות בשרשרת

 

E                           Am 

 החיים שלך תזכור של מי אם לא שלך

     E                          Am 

 אני רוצה רק שתחזור זה מה שהיא אמרה

C+7                        B 

 והוא אומר למה את מתכוונת

C                B 

 למה את מתכוונת

 

 E  Am  E  Amסיום : 

         C  B  C7  B 

        Em  B4  Em 
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 בית הבובות  -סיגפו  
 

 Am  F  F/D  Amפתיחה : 

            Am  F  F/D  Am 

 

Am         E           F     Am/G 

 והירח היה מלא כל הלילה

Am         E           F     Am/G 

 אותי למעלהוזה משאיר 

Esus4        C             Dm 

 תכתוב על ארבע קירות ברגע

Am            Am/G 

 ולא די לה

 

Am     E         F   Am/G 

 גל של הזיות בטבע

Am     E         F   Am/G 

 מאבד מציאות לרגע

Esus4            C               Dm 

 איך בסוף היא תמיד חוזרת לעצמה

Am                  E 

 ולא די לה

 

G          F          E         Am     Am 

 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F      E                   G    Am 

 עוד אור עולה זיכרון ישן

G          F          E         Am     Am 

 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F      E                   G 

 עוד אור עולה ומראה לאן

 

 Am  F  F/D  Amמעבר : 

 

Am     E            F   Am/G 

 סיגפו זה חם וזה פוגע

Am        E         F   Am/G 

 לא את הכל אתה יודע

Esus4               C          Dm 

 זה אותו האור שתמיד ליווה אותך

Am               E 

 ולא די לה

 

G          F          E         Am     Am 

 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F      E                   G 

 עוד אור עולה זיכרון ישן

G          F          E         Am     Am 

 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F      E                   G 

 עוד אור עולה ומראה לאן

 

 Am  C  G  D  Am  C  G  Dבר : מע

           Am  C  G  D  Am  C  G  D 

 

Am  C            G                  D 

 היא חזרה משם כדי להשלים לה את המעגל שלה

  Am  C            G  D       

 אל המעיין בא גדי בא גדי קטן

Am   C                    G     D 

 מרגישה כמו ילדה קטנההיגיון של אגדה היא 

  Am  C           G D    Am 

 בשדה גדול של הבנה טהורה

 

 Am  C  G  D  Am  C  G  Dמעבר :  

 

G          F          E         Am     Am 

 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F      E                   G 

 עוד אור עולה זיכרון ישן

G          F          E         Am     Am 

 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F      E                   G 

 עוד אור עולה ומראה לאן

G          F          E         Am     Am 

 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F      E                   G 

 עוד אור עולה ומראה לאן

G          F          E         Am     Am 

 פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם

F      E                   G 

 עוד אור עולה ומראה לאן

 

 Am  F  F/D  Amסיום : 

         Am  F  F/D  Am 

           F    G   F     G 

             F  G   F     G  Am 
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 יגאל בשן  -סיוון  
 

Am          Em 

 ותהיי לגברת כשתגדלי

Am           Em 

 עם ניסיון שרכשת בחיים

Am           Em 

 היש סיכוי שאותי את זוכרת

F   Em        Am 

 זמנים יפים היו לנו

 

Am                Em 

 נפגשנו במסיבה היית נהדרת

Am                Em 

 שיער גולש ועיניים תמימות

Am                Em 

 ניגשתי את אמרת לא הערב אני

F   Em         Am 

 אוהב אותך בין השורות

 

C                       G 

 סיוון אם תזכרי אותי

Am                       Em 

 האם תקדישי לי קצת זמן

F          Em             Am 

 עכשיו כשאת הרחק מכאן

 

C                       G 

 סיוון אותיאם תזכרי 

Am                       Em 

 האם תקדישי לי קצת זמן

F          Em             Am 

 עכשיו כשאת הרחק מכאן

 

Am                Em 

 את חוזרת נפרדנו בתקווה ששוב

Am                Em 

 חלפה שנה לא שמעתי ממך

Am                Em 

 השארת תמונה עם חיוך במסגרת

F   Em          Am 

 אצלך האם נשארתי גם

 

C                       G 

 סיוון אם תזכרי אותי

Am                       Em 

 האם תקדישי לי קצת זמן

F          Em             Am 

 עכשיו כשאת הרחק מכאן

 

C                       G 

 סיוון אם תזכרי אותי

Am                       Em 

 האם תקדישי לי קצת זמן

F          Em             Am 

 עכשיו כשאת הרחק מכאן
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 הכל עובר חביבי  -  סימן שעוד לא הגענו
 מילים ולחן : נעמי שמר

 

 Cm  Bb  Eb  Bb  Cmפתיחה : 

 

Cm                         F            Cm 

 דקלים איני רואה! אתה רואה דקלים?

Cm                       F            Cm 

 גמלים איני רואה! אתה רואה גמלים?

Ebm              F        Fm 

 אולי לפני עיני לרגע צל עבר

Cm                       Ab  G  Cm 

 בר   ד איני רואה דבר איני רואה 

 

Bb  Eb               Fm  Bb 

 מן שעוד לא הגענו    סי

     Eb  Ebdim     Eb 

 רחוק     עוד     והאופק 

Eb             Fm   Bb 

 וליבך עודו פתוח

        Eb   Ebdim      D7 

 רוחות         ה   אל ארבעת 

  Gm             Cm     F7                Bb 

 וצריך להמשיך לנדוד וצריך להמשיך ללכת

G7                   D   D7      G     G7 

 ארוכה       והדרך עוד מושכת   

 

Cm               F         Cm 

 אתה רואה אדם בצל התאנה?

Cm               F        Cm 

 איני רואה אדם בצל התאנה!

Ebm              F        Fm 

 אולי בצל הגפן שם מנוחתו?

Cm                    Ab   G  Cm 

 איני רואה דבר איני רואה אותו

Cm                F             Cm 

 אתה רואה עצי זיתים ושדה חיטה

Cm                 F         Cm 

 ואיך שביניהם פורחת השיטה?

Ebm               F        Fm 

 אולי אני בגלל השמש מסנוור

Cm                    Ab   G  Cm 

 איני רואה דבר איני רואה דבר

 

Bb  Eb               Fm  Bb 

 מן שעוד לא הגענו    סי

     Eb  Ebdim     Eb 

 רחוק     עוד     והאופק 

Eb             Fm   Bb 

 וליבך עודו פתוח

        Eb   Ebdim      D7 

 רוחות         ה   אל ארבעת 

  Gm             Cm     F7                Bb 

 לנדודוצריך להמשיך  וצריך להמשיך ללכת

G7                   D   D7      G     G7 

 ארוכה       והדרך עוד מושכת   

 

Cm                F            Cm 

 אולי אתה רואה בנות בכלי לבן

Cm                          F      Cm 

 יוצאות אל הכרמים עם אהובי לבן?

Ebm               F        Fm 

 בדרך ליהודהאולי אתה רואה 

Cm                    Ab  G  Cm 

 דה?   ב   ה צועדת ליאשה יפהפי

 

Cm                 F            Cm 

 !איני רואה בנות איני רואה כרמים

Cm                F      Cm 

 !עובר אני ביעף יבשת וימים

Ebm                  F        Fm 

 יומם וליל האש בעצמותי תבער

Cm                     Ab   G  Cm 

 בר   איני רואה דבר איני רואה ד

 

Bb  Eb               Fm  Bb 

 מן שעוד לא הגענו    סי

     Eb  Ebdim     Eb 

 רחוק     עוד     והאופק 

Eb             Fm   Bb 

 וליבך עודו פתוח

        Eb   Ebdim      D7 

 רוחות         ה   אל ארבעת 

  Gm             Cm     F7                Bb 

 וצריך להמשיך לנדוד וצריך להמשיך ללכת

G7                   D   D7      G     G7 

 ארוכה       והדרך עוד מושכת   
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 הראל מויאל  -סימנים  
 

 Am  Em  G  Amפתיחה  

            Am  Em  G  Am 

 

   Am          Em        Am 

 כוכבים מאירים עלינו עכשיו

   Am           Em       Am 

 תבקשי משאלה נפל עוד כוכב

   Am        Dm     G            C 

 ציפורים מעלינו קוראות את הסתיו

   Am   Em    F 

 ואני מנסה ללכת

 

   Am    Em        Am 

 סימנים של תקווה ויאוש

     Am     Em        Am 

 מתמזגים בין אהבה לריגוש

   Am        Dm   G            C 

 זה הזמן את יודעת את ודאי שומעת

          Am       Em       F 

 את השיר שכתבתי לך אתמול

 

      C        G    Dm          Am 

 סימנים של שלכת ואת עכשיו הולכת

        F       G         F    G   C 

 יה בינינו חום ואהבהאל מקום שה

    Dm    Am  Em        Am 

 תשתני למעננו עוד יבוא עלינו

         F     Em   G  Am 

 עוד חלום יתגשם בינינו

 

 Am  Em  G  Amמעבר  

          Am  Em  G  Am 

 

   Am          Em        Am 

 כוכבים מאירים את דרכנו עכשיו

   Am           Em       Am 

 תבקשי משאלה נשאר עוד כוכב

   Am         Dm   G      C 

 מעלינו שמיים כחולים בינתיים

       Am   Em     F 

 זה סימן שצריך ללכת

 

      C        G    Dm          Am 

 סימנים של שלכת ואת עכשיו הולכת

        F       G         F    G   C 

 אל מקום שהיה בינינו חום ואהבה

    Dm    Am  Em        Am 

 תשתני למעננו עוד יבוא עלינו

         F     Em   G  Am 

 עוד חלום יתגשם בינינו

 

 Am  Em  G  Amמעבר  

          Am  Em  G  Am 

 

      C        G    Dm          Am 

 סימנים של שלכת ואת עכשיו הולכת

        F       G         F    G   C 

 מקום שהיה בינינו חום ואהבהאל 

    Dm    Am  Em        Am 

 תשתני למעננו עוד יבוא עלינו

         F     Em   G 

 עוד חלום יתגשם בינינו

   F      Em    G 

 היום יתגשם בינינו

F        Em      G      Am 

 חלום שיקח אותנו לשם
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 צליל מכוון  -  סיפור של יום
 לוי וצפנת ירון   לחן : שם טוב לוימילים : שם טוב 

 

 A6פתיחה : 

 

Aadd9              Bm     E 

  יושבים בבית הקפה

Aadd9             Bm     E 

 עוד יום של שמש, יפה

F#m                  B7 

 מנסים לתפוס קצת נחת ואנחנו כאן ביחד

C#O F#7   Bm   E    A     EO   C#O 

 לרחוץ ביםנלך          אולי 

  C#O  F#  Bm    E   A   G   D 

 תביא לי בגד ים       אז לך

 

E    A+7             Bm   E 

 שוכבים בחול, על החוף

   A+7               Bm    E 

 תראה, תביט איזה נוף

F#m                       B7 

 על ידינו מתיישבת והנה היא מתקרבת

C#O F#7   Bm   E     A     EO   C#O 

 נזרוק איזו מילה         אולי 

  C#O  F#  Bm      E   A 

 אתה לא בשבילה      עזוב,    

 

G#m       C#        F#6 A#m  D#7 

 אני זוכר אותה בדיוק לפני שנה

G#m            B          Cm    F 

 היא היתה עוד רק ילדה קטנה

A#+7  Am7           Bm   Em 

 והיא כבר לא ילדההתבגרנו קצת 

Bm Bm6    E        A      G   D 

 אז בוא נלך הביתה מאוחר

 

E Aadd9             Bm7     E 

 איש אל ביתו-חוזרים איש   

Aadd9        Bm7     E 

 יושב לקרוא בעיתון

F#m                       B7 

 אז אולי נלך לסרט והנה היא מתקשרת

C#O F#7   Bm   E      A     EO   C#O 

 טיפה לנשום אוויר        נצא 

  C#O  F#7  Bm  E   A 

 נפגש בעיר            אז בואי 

 

G#m       C#        F#6 A#m   D#7 

 אני זוכר אותה בדיוק לפני שנה

G#m            B          Cm    F 

 היא היתה עוד רק ילדה קטנה

A#+7  Am7           Bm   Em 

 קצת והיא כבר לא ילדההתבגרנו 

Bm Bm6     E        A      G   D 

 אז בוא נלך הביתה מאוחר

 

 G#m  C#  F#6  A#m  D#7מעבר : 

          G#m  B  Cm  F 

          A#+7  Am7  Bm  Em 

           Bm Bm6   E  A  G  D 

 

E Aadd9          Bm7     E 

 יושבים בבית הקפה   

Aadd9          Bm7     E 

 עוד יום של שמש יפה

F#m                B7 

 מנסים לתפוס קצת נחת ואנחנו כאן ביחד

C#O F#7   Bm   E    A     EO   C#O 

 נלך לרחוץ בים         אולי 

  C#O  F#7  Bm    E   A 

 יפה של קיץ חם           ביום 

C#O F#7   Bm   E    A     EO   C#O 

 לרחוץ בים נלך         אולי 

  C#O  F#7  Bm    E   A6 

 יפה של קיץ חם           ביום 
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 מתי כספי  -סליחה  
 

Gm         Dm/F 

 לא יודע מה לומר

Em7-5         Dm 

 לא רציתי להכאיב

Gm       Dm/F 

 את היום שכבר נגמר

Em7-5       Dm 

 אין לי דרך להשיב

Am          Fmaj7 

 הסירי כעס מליבך

Bb     F/C 

 ונסי למחול

Bm7-5    Gm/Bb 

 אל תכי ילד בקירבך

         Dm/A          Abdim  A7 

 הוא שלך למרות הכל

 

D  F#m7-5   B7       Em7-5 

 הבטחה        ה      גם 

D7/F#     G69   G6 

 כוחה        גם

Adim        Bb  C11 

 רוחה       גם

F             Am7-5 

 כף ידךאת  לו היית

     D7      Gm7-5 

 מניחה יצווארעל 

Dm/A           Gm/Bb 

 לא הייתי עוד מתבייש

 Bm7-5 A7        Dm 

 י סליחה ת ש ק י ב ש

 

Gm         Dm/F 

 איש חכם היה נשמר

Em7-5       Dm 

 ויודע שתלכי

Gm         Dm/F 

 איש טיפש עם לקח מר

Em7-5       Dm 

 מקווה שתסלחי

Am          Fmaj7 

 זכרי לי חסד נעורי

Bb     F/C 

 את אמונתי

Bm7-5    Gm/Bb 

 כאן מולך מוטלים שברי

         Dm/A          Abdim  A7 

 בואי ואחי אותי

 

D  F#m7-5   B7       Em7-5 

 הבטחה        ה      גם 

D7/F#     G69   G6 

 כוחה        גם

Adim        Bb  C11 

 רוחה       גם

F             Am7-5 

 את כף ידך לו היית

     D7      Gm7-5 

 מניחה יצווארעל 

Dm/A           Gm/Bb 

 לא הייתי עוד מתבייש

 Bm7-5 A7        Dm 

 י סליחה ת ש ק י ב ש



 1113עמוד 

 

 יהודית רביץ  -  סליחות
 מילים : לאה גולדברג  לחן : עודד לרר

 

 Am  Dm  G  C  F  B7  E7פתיחה : 

 

Am  Dm      E       Am 

 באת אלי את עיני לפקוח 

Am       Dm E7(-9)   Am  A7 

 וראי   וחלון    וגופך לי מבט

Dm    G       C E Am E 

 ח   באת כלילה הבא אל האו

Am             Dm  E7(-9)   Am   A7 

 להראות לו בחושך את כל הדברים

Dm    G     C   E  Am E 

 ח   באת כלילה הבא אל האו

Am            Dm   E7(-9)       Am 

 להראות לו בחושך את כל הדברים

 

Am     Dm       G      C 

 ולמדתי שם לכל ריס וציפורן

F      B7      E7       Am 

 ולכל שערה בבשר החשוף

Am   Dm         G     C 

 וריח ילדות ריח דבק ואורן

        F   Ddim     E           Am 

 של הגוף הוא ניחוח לילו של הגוף

 

Am        Dm        E       Am 

 אם היו עינויים הם הפליגו אליך

Am    Dm   E7(-9)   Am  A7 

 מפרשי הלבן אל האופל שלך

Dm  G      C E Am   E 

 כת    ל    תנני ללכת תנני ל

Am       Dm   E7(-9)  Am    A7 

 הסליחה  לכרוע על חוף 

Dm  G      C E Am   E 

 כת   ל   תנני ללכת תנני ל

Am       Dm   E7(-9)     Am 

 הסליחה   הסליחה  לכרוע על חוף 

 

Am     Dm       G      C 

 ולמדתי שם לכל ריס וציפורן

F      B7      E7       Am 

 ולכל שערה בבשר החשוף

Am   Dm         G     C 

 וריח ילדות ריח דבק ואורן

        F   Ddim     E           Am 

 של הגוף הוא ניחוח לילו של הגוף
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 מתי כספי  -סמבה לשניים  
 

Cm         G 

 אני כאן לבד -את לא אתי 

Bbm       C7  Fm9        Fm 

 אין טעם כמעט -כשאת לא אתי 

Dm7-5      G7  Cm           Cm7 

 שדרה בלי כוכב -אני אש בלי אור 

D7               Fm            G7+5 

 בלי זוג מאוהב -כוכב בליל כפור 

Cm             G7 

 אל האי שם אובדות הדרכים

Bbm      C7   Fm 

 שדה בלי פרחים -סירה ללא ים 

Dm7-5  G7 Cm    Cm7 

 העצב תמידי העצב חתום  

Ebm7   Ab7   Dm7 G7  Cm   G 

 כלום  לא    אם אינך לצדי אז אני

 

Cm         Gsus4  G7 

 ע   ו   ג    גע    עוד

Bbm6                     C7 

 אל השחר של יום בראשית

    Fm9  Fm 

 םע    ט  אל ה

Dm7-5   G7      Cm  Cm7 

 ם   ע   בוא כמו פ       בוא  

Adim                Ab7 

 זרועותיך זקוקות לשלי

Dm7-5             G7 

 ללילילילותיך זקוקים 

Cm Cm7   Dm7-5  G7 

 ת  ר  כ  ו  ז   עוד  אני 

     Gm7-5 

 עיני עייפות ךא

  C7         Fm9  Fm 

 מלראות יום עגום

Dm7-5   G7      Cm  Cm7 

 ם   ע   בוא כמו פ       בוא  

Ebm7   Ab    Dm7 G7  Cm   G 

 כלום  לא    אם אינך לצדי אז אני



 1115עמוד 

 

 הדורבנים  -סמבה סתיו  
 מילים : עידו אופק   לחן : רון אלמוג

 

 Am9  Bm9  Bbm9פתיחה : 

            Am9  Bm9  Bbm9 

 

Am7  F9      E7 

 לשם זה זמן  מפה 

 F+7  C+7  F+7   BØ    E7 

 רומנטיקה זו אווו   ישן   לניגון 

Am7  D9  Gm7        C9 

 אחר הצהריים   טרף    להצ

F9  Bb+7  BØ    E7 

 ורוח מלטף  כיף        ב

 

Am7  F9     E7 

 היום שוקעת  הנה 

F+7       C+7  F+7   BØ    E7 

 זו רומנטיקהאוווו  אדום     שמש ב

Am7  D9  Gm7          C9 

 שפתיים נפגשות  הנה גם את 

F9  Bb+7  BØ          E7 

 פתאום בבת אחת          לאט

 

A+7      D9   G9 

      בא הלילה בא 

           A+7         D9   C#9 

 כמו מסיבה בלי כל סיבה

F#m7    B9  A+7         B7 

 נאהב עד שיכאב נשכח הדאגות

   Dm            Em  Am9 

 נרקוד לקול הסמבה סתיו

 

 Am9  Bm9  Bbm9מעבר : 

           Am9  Bm9  Bbm9 

 

Am7  F9  E7  F+7  C+7  F+7  BØ  E+ 

Am7  D9  Gm7  D7  Fm  E7 

 

 Am9  Bm9  Bbm9מעבר : 

 

Am7  F9    E7 

 ואני נאהב     את

F+7    C+7  F+7   BØ    E7 

 עד הזריחה     אי    בסגנון ברזיל

Am7  D9  Gm7      C9 

 ואין זמן לדבר  הזמן עובר 

F9  Bb+7  BØ    E7 

 חר הלילה מתבהר       א

 

Am7  F9      E7 

 לשם זה זמן  מפה 

 F+7  C+7  F+7   BØ    E7 

 רומנטיקה זו אווו   ישן   לניגון 

Am7  D9  Gm7          C9 

 הנה עולה השמש  שני      בצד

F9  Bb+7  BØ         E7 

 כה פתאום בבת אחת         כ

 

A+7      D9   G9 

 בא הבוקר בא

    A+7    D9   C#9 

 אני ואת ואהבה

F#m7          B9  A+7         B7 

 נהיה מה שעכשיו מה שאתמולנשכח 

   Dm           Em 

 נמשיך לקול הסמבה

A+7         D9   G9 

 סתיו הבוקר בא

    A+7    D9   C#9 

 אני ואת ואהבה

F#m7          B9  A+7         B7 

 נהיה מה שעכשיו נשכח מה שאתמול

   Dm          Em    A+7 

 נמשיך לקול הסמבה סתיו

   Dm          Em    Am9      Bm9   Bbm9 

 נמשיך לקול הסמבה סתיו

 

 Am9  Bm9  Bbm9  Am9סיום : 

  



 1116עמוד 

 

 מומי לוי  -  סמוך על הלב
 מילים : שלומית כהן אסיף  לחן : מומי לוי

 

        Eb  Bb       Eb   Bb   Cm   Ab 

 על מה שהלב נותן במתנה        אל תוותר

            Eb  Bb Eb Bb                Cm     Ab 

 מראה את הדרך הנכונה       הוא    סמוך על הלב 

Cm           Ab      Bb4 

 ואל תברח אל תרמה את הלב

   Cm  C   Ab            C#4  Bbadd4/D 

 תפתח ,תפתח המזל דופק לך על הדלת 

 

            Cm          Ab          Eb 

 ך בפעמוןסמוך על הלב הוא מצלצל ל

   C#               Cm          Bb4 

 מנחש את הזמן בלי להביט בשעון

            Cm          Ab          Eb 

 סמוך על הלב הוא מצלצל לך בפעמון

   C#               Cm          Bb 

 מנחש את הזמן בלי להביט בשעון

 

       Eb  Bb       Eb     Bb 

 תן ללב לבחור        אל תוותר

     Cm   Ab           Eb  Bb 

 רק עם הלב בין ים ליבשת

Eb   Bb           Eb   Cm  Ab 

 תגיע לקצה הקשת              

Cm           Ab      Bb4 

 ואל תברח אל תרמה את הלב

   Cm  C   Ab            C#4  Bbadd4/D 

 תפתח ,תפתח המזל דופק לך על הדלת 

 

            Cm          Ab          Eb 

 סמוך על הלב הוא מצלצל לך בפעמון

   C#               Cm          Bb4 

 מנחש את הזמן בלי להביט בשעון

            Cm          Ab          Eb 

 סמוך על הלב הוא מצלצל לך בפעמון

   C#               Cm          Bb 

 בלי להביט בשעוןמנחש את הזמן 

 

      Eb  Bb  Eb     Bb           Cm  Ab 

 אל תוותר                      אל תוותר 

             Eb  Bb  Eb     Bb           Cm  Ab 

 אל תוותר                          סמוך על הלב

             Eb 

 סמוך על הלב
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 היהודים  -סמי חופשי  
 

 

 F# 

 נסע  סמי כבר הכל ניסה סמיסמי 

F# 

 יש לו גדול  סמי חשב

F#                                        B 

 סמי כבר שנים נחשב  כוכב רוק'נרול

 

F# D       F#         Ebm    Bb   B 

 סמי   חופשי  פשוט הוא לא נורמלי

F#        A                   B 

 מגיע מאחור  מגיע לך לגמור

                D                    B 

 תראי אני מבטיח  רק תני לי לעזור

            F#5 

 והנה זה מגיע

 

F# 

 סמי כוכב  סמי משחק עכשיו

F# 

 בסרט כחול  סמי אליל

F#                                  B 

 סמי וואללה איזה פיל למות על הקול

 

F# 

 אוו. אווו. אוו. יו 

F# 

 אוו. אווו. אוו. יו 

 

F# 

 סמי מליאן  סמי כמה בלגאן

F# 

 עשית היום  סמי חרמן

F# 

 סמי הנה ויואן  תגיד לה שלום

 

F# D       F#         Ebm    Bb   B 

 סמי   חופשי  פשוט הוא לא נורמלי

F#        A                   B 

 מגיע מאחור  מגיע לך לגמור

                D                    B 

 תראי אני מבטיח  רק תני לי לעזור

            F#5 

 והנה זה מגיע
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 מוניקה סקס  -סן חוזה  
 

                       F 

 היא נסעה לסן חוזה  

A                    F 

 וחתכה את הורידים  

C     G          Am          F        C 

 ודקליםהיא סבלה ממנת יתר של שמש 

                         F 

 יש שם בית חולים יפה

A                F 

 הרופאים בחלוקים

C    G        Am          F        C 

 ופלמינגו על הדשא די צפופים כמו עננים ורודים

      Bb 

 עננננים

 

F    G              F            G 

 מה היה לך רע להיות ילדה שלי

Am D          Am        D 

 לבזבז את השעות שלך איתי

Bm     D     E     Bm           A 

 בסוף גמורים לשכב אחד בתוך השני

 

                F 

 אני נשארתי כאן

A               F 

 כמובן בזבזתי זמן

C G         Am     F        C 

 כי אני תמיד סובל מלב שלא פועל

      Bb 

 עננננים

 

F    G              F            G 

 מה היה לך רע להיות ילדה שלי

Am D          Am        D 

 לבזבז את השעות שלך איתי

Bm     D     E     Bm           A 

 בסוף גמורים לשכב אחד בתוך השני

 

                    F 

 באתי לאסוף אותה

A         F 

 מנמל התעופה

C         G          Am           F      C 

 עם תחבושות על הידיים היא הייתה יפה כמו מתנה

      Bb 

 בעטיפה

 

F    G              F            G 

 כמה זה נפלא שוב אהיה שלה

Am D          Am        D 

 לבזבז את השעות שלי איתה

Bm     D     E     Bm           A 

 אחד בתוך השניבסוף גמורים נשכב 
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 דיויד ברוזה  -סניוריטה  
 מילים : יהונתן גפן   לחן : דיויד ברוזה

 

F                     Bb            F 

 לוחץ על הגיטרה ולא יוצא לי טון

F                            Bb               F 

 יצא לי שם של מטורף שלא עושה חשבון

F                  Bb            C 

 לא שומע רדיו ולא קורא עיתון

     F  C/E  Dm        C       Bb     F 

 סוף תופיעי בחלון - שאת סוף  מחכה רק 

          F           Bb   C 

 ואת נסגרת לך

 

F                        Bb        F 

 כל אלו שלמדו איתי באותה כיתה

F                            Bb          F 

 כבר התבגרו ורק אני תקוע מול ביתה

F                         Bb            C 

 חואן תפס סטודנטית חוסן לומד ריקוד

  F  C/E  Dm     C    Bb               F 

 עומד לי כאן ממאה שנות בדידות   ורק אני

       F 

 ואני שר לך

 

     F    Bb        F 

 תני סימן   סניוריטה 

      F       Bb      C     F 

 סניוריטה נגמרו לי כל החרוזים

      F             Bb          F 

 סניוריטה השיר שלי נהיה ישן

      F                          Bb    F    Eb   F 

 סניוריטה את מתחילה להגזים

 

F                           Bb            F 

 הנעורים בורחים אבל אני נשאר תמים

F                          Bb            F 

 מגיד העתידות אומר שאין מה להגיד

F                       Bb           C 

 על ראשי סומבררו ובעיני תשוקה

F                         Bb        F 

 ובליבי שני בקבוקי טקילה עתיקה

          Bb    F    Eb   F   Bb    F    Eb   F 

 והיא למעלה

 

 

 Bb  F  Eb  F  Bb  F  Eb  Fמעבר : 

 

F                      Bb          F 

 השפם נושר אבל קשה כבר לצעוק

F                             Bb           F 

 עושה ממני צחוקודור חדש של חתיכות 

F                            Bb         C 

 רוצה לשמור על קצב דופק עם המגף

  F                      Bb           F 

 דות כבר יצאו לי מהאףאוכל הסרנ

        F 

 ואני שר לך

 

     F    Bb        F 

 תני סימן   סניוריטה 

      F       Bb      C     F 

 סניוריטה נגמרו לי כל החרוזים

      F             Bb          F 

 סניוריטה השיר שלי נהיה ישן

      F                          Bb    F    Eb   F 

 סניוריטה את מתחילה להגזים

 

 Bb  F  Eb  F  Bb  F  Eb  Fסיום : 

         Bb  F  Eb  F  Bb  F  Eb  F 
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 איינשטיין אריק  -סע לאט  
 מיקי גבריאלוב: לחןאריק איינשטיין    מילים:

 

C  G/B  Am  G  F  F 

 

    C                   C7 

 נוסעים במכונית הישנה

                     F  C/G-C-F 

 תוך הלילה הרטובל

         G                  C         

 ולא רואים ממטר הגשם שוב נהיה כבד

C7      Dm  G 

 סע לאט      

 

Bb                    F 

 צבי אומר שגשמים כאלה     

    G                G9 

  מזיקים לחקלאות

  Bb       C#       C    F 

 כמה חם בבית    ,ואני חושב

F-Bb-C                     G 

  ואיזה מסכנים החיילים        

                  C          C7 

 ששוכבים עכשיו בבוץ

     Dm  G       C   C/Bb 

 סע לאט    סע לאט, 

 

 C                       C7 

 החלפון של הגשש ברדיו

                         F  C/G-C-F 

 פתאום התחילו חדשות

          G  

 ירד ברד כבדהלילה 

    C                C7 

 אצלי הלך הוישר

Bb                 F 

 צבי אומר שקר לו בראש     

    G 

 תסגור איזה חלון

  Bb       C#          C       F 

 הפועל שוב הפסידה     ואני חושב

F-Bb-C                      G 

  ואיזה מסכנים האוהדים        

               C        C7 

 שאוכלים להם ת'לב

     Dm  G       C   Bb  F 

 סע לאט    סע לאט, 

 

 

 

      C          Bb          C 

 תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים

Bb               F 

 לא יתחילו בלעדינו     

   Dm    G       C   Bb 

  סע לאט    סע לאט, 

 

    C                   C7 

 נוסעים במכונית הישנה

                     F  C/G-C-F 

 תוך הלילה הרטובל

        G  

 מחר אני אקום מוקדם

    C                 C7 

 תראה יהיה בסדר

Bb                   F 

 צבי אומר שקשה לו לנשום     

      G 

 ונגמרו לו הטיפות

  Bb       C#         C    F 

 אני חושב עלייך    ואני חושב,

F-Bb-C                      G 

  ואיך שאת יודעת לפנק        

        C          C7 

 אני אוהב אותך

     Dm  G       C  Bb/  A/  Ab/ 

 סע לאט    סע לאט, 

 

         C                  F-C4/E-Dm 

 אתה זוכר שנסענו לאילת

C       Gm        Gm 

 ירדנו אל המים   

Dm        G            Bb  Bb 

  היו בראש אחד כולם      

C                     Bb  F 

 ות  -  שרנו ביטלס בקול   

C   C    Bb  F 

 אההההה

C                      Bb   F 

 אהההה אהההה אהההההההה  

C 

 אההההה

 

 

 

Bb                F 

 טו טו טו טו טו טו טו טו טו     

C                        D 

 אההה אהההה אהההה   

 

    D 

 נוסעים במכונית הישנה

                     G   D 

 לתוך הלילה הרטוב

G         A 

 הגשם שוב נהיה כבד   

 D            D7 

 ולא רואים ממטר

 

C                   G          A 

 צבי אומר שגילו כוכב שיש עליו חיים   

  C         Eb       D       G 

 עוד מעט זה עזה    ואני חושב 

G/B-C-D                          A 

  ורק שלא יעוף איזה רימון           

        D       D7 

 ונלך לעזאזל

     Em  A       D - C -  

 סע לאט     סע לאט,

 

G      D           C           D 

 תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים   

D/A-G/B-C              G 

 לא יתחילו בלעדינו                  

   Em    A       D - C -  

  סע לאט     סע לאט,

G      D           C           D 

 תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים

D/A-G/B-C              G 

 לא יתחילו בלעדינו                  

   Em    A       D 

 סע לאט    סע לאט, 

 

    D 

 נוסעים במכונית הישנה

                    Em  C 

 לתוך הלילה הרטוב

 

Bb - C - G 
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 נורית גלרון  -ספינותיה  
 

Dm            C              Dm 

 ספינותיה מטיילות על פני אוקיינוסים של בושם

Dm         Bb         C                          

 כמו רוח של פרחים לעור פניה של אישה אין

Gm          Bb       C           F        

 הוא אחר להתעורר או זו היא שקמה קודם

Dm    Bb           C                Dm  

 הספינות שלה לוקחות אותה לארץ חדשה

 

Dm    C                Dm 

 היא יצאה אל הרחוב ומעדה מול המכולת

Dm        Bb    C                         

 את שפתיה היא נשכה והאדימה במבוכה

Gm       Bb        C           F       

 הספינות שלה כמעט שנכנסו למערבולת

Dm           Bb          C            Dm 

 ובחור אחד שאל אותה לאיפה היא צריכה

 

Dm         C         Dm 

 ייקה ניו זילנדאגמלאיסלנד 

Am    Gm 

 לסוף העולם 

Dm   C      Bb 

 לשום מקום מסויים

Dm         C         Dm 

 מייקה ניו זילנדאלאיסלנד ג

Am    Gm 

 לסוף העולם 

Dm   C      Bb 

 לשום מקום מסויים

 

Dm        C             Dm      

 והתגלתה בעיר אחרת שלושהיא עלתה על קו 

Dm         Bb      C                           

 קה לנעוריה של אישהפסכמו עיר בלי ה אין

Gm             Bb     C                F    

 בכיכר שרקו לה שיר ובשוק קראו לה גברת

Dm     Bb          C             Dm   

 הספינות שלה לקחו אותה לארץ חדשה

 

Dm         C         Dm 

 ייקה ניו זילנדאגמ לאיסלנד

Am    Gm 

 לסוף העולם 

Dm   C      Bb 

 לשום מקום מסויים

Dm         C         Dm 

 ייקה ניו זילנדאגמ לנדלאיס

Am    Gm 

 לסוף העולם 

Dm   C      Bb 

 לשום מקום מסויים

 

Dm      C              Dm   

 מה קרה לה מול הים היא ממש לא מספרת

Dm    Bb          C                    

 מסתירה את החיוך ושתי עיניה נוצצות

Gm           Bb         C                F     

 הדמיון מפליג חופשי זה כל מה שהיא אומרת

Dm      Bb          C              Dm   

 הספינות שלי לוקחות אותי לאן שהן רוצות

 

Dm         C         Dm 

 ייקה ניו זילנדאגמ לנדלאיס

Am    Gm 

 לסוף העולם 

Dm   C      Bb 

 לשום מקום מסויים

Dm         C         Dm 

 ייקה ניו זילנדאגמ לנדלאיס

Am    Gm 

 לסוף העולם 

Dm   C      Bb 

 לשום מקום מסויים
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 נתנאלה  -  ספינת הזכרונות
 : נתנאלהולחןמילים 

 

Em  Em  Am  Am 

C-E7-Am-D-G Bm C Bm Em 

Em  Em  Am  Am 

C-E7-Am-D-G Bm C Bm Em 

 

Em      Am         Em 

 ,הספינה קרובה ,ניע ניע  

C   D  Em  Am      Bm 

 שטה ועולה  דרך זכרונות 

G       C      Am7 Em 

 יחזור יש מי שהולך ולא   

Am     Bm     Am     E 

 יש הנודדים בין חושך לאור  

G    Am          Am7 Bm 

 דרך המלך היא על פי התהום 

G    D  Em    Am 

 משביליה באתי הלום

Am        Em 

 בסופו של יום  

 

          Am          Em 

 הזמן כל כך שובר, עובר

C      D  Em  Am        Bm 

 רץ ולא חוזר  בין כל התלאות 

G   C       Am7   Em 

 דרך בה הלכתי אליו - וב

Am     Bm    Am    E 

 קמו רחובות הומים מאדם  

G    Am         7Am  Bm 

 את מערות החול שלנו בכפר

G   D      Em    Am 

 כבר מאוחר ,לא מצאתי

Am       Em 

 ? מה יהיה מחר 

 

     Em          Am 

 את עדיין זוכרת את שבילי הסתיו

C E7 Am D   G    Bm  C   Bm Em 

 זבת - טרם שע סו על דרך - כי נים  - נ -ע 

  Em           Am 

 ומשחר עוברת על פני העונה

C    E7  Am D  G   Bm   C   Bm 

 כה - מח ,הרת - לא ממ נה,  - תי – ממ

 

 

 

 

 

 

Em        Am         Em 

  הכמהים לשמש הרחוקהש

C   D    Em  Am    Bm 

 מאיי עולם    אט ישובו אט 

G   C     Am7 Em 

 ? מאין לאן   שטו נדדו

Am   Bm  Am   E 

 ובדמיונם הפליגו לכאן  

G      Am      Am7   Bm 

 בנמל היעד עוד יביטו בוהים  

G D    Em   Am 

 בלילות באים בימים

Am   Em 

 לנו מחכים  

 

     Em          Am 

 את עדיין זוכרת את שבילי הסתיו

C E7 Am D   G    Bm  C   Bm Em 

 זבת - סו על דרך טרם שע - כי נים  - נ -ע 

  Em           Am 

 ומשחר עוברת על פני העונה

C    E7  Am D  G   Bm   C   Bm Em 

 שנה כה - מח ,הרת - לא ממ נה,  - תי – ממ

 

     Em           Am 

 את עדיין זוכרת

C-E7-Am-D-G Bm C Bm Em 

    Em  Am 

 חר עוברתומש

C-E7-Am-D-G Bm C Bm Em 

 

     Em          Am 

 את עדיין זוכרת את שבילי הסתיו

C E7 Am D   G    Bm  C   Bm Em 

 זבת - סו על דרך טרם שע - כי נים  - נ -ע 

 

 

  



 1123עמוד 

 

 גלי עטרי  -סתיו ישראלי  
 מילים  :  יעקב גלעד   לחן  : צוף פילוסוף

 

 F  C  Bbadd9  F  C  Bbadd9פתיחה : 

 

F                        Am 

 הצפצפה מקריח מול שלולית שקופהעץ 

 G                        C 

 סתיו ישראלי מול החלון שלי

 F                       Am 

 גשם פתאומי מביא אותי אל תוך עצמי

     G                        C 

 אומרים שהשנה תהיה בצורת

        F               Bb 

 אבל אני באתי מן הקיץ

                 C                   F 

 כמו מתוך תבוסה באתי אל החורף

           Bb                 C 

 באתי בטיסה הגעתי במנוסה

 

F           C      Bb 

 הוא שהבטיח לי חורף חם

F      C    Bb 

 לא יקיים לעולם

F           C    Bbadd9 

 הוא שהבטיח לי חורף חם

F    C   Bbadd9 

 יקיים לעולם לא

 

F                     Am 

 רוח נכנסה לתוך בגדים על חוט כביסה

G                       C 

 סתיו ישראלי במרפסות מולי

F                         Am 

 גשם לפרקים ניתז על פני שתילים רכים

G                     C 

 גשמים פזורים יורדים בכל הארץ

       F                   Bb 

 אבל אני שוב מצאתי בית

              C              F 

 עץ בתוך גינה ארץ בשלכת

                 Bb                   C 

 עיר כל כך קטנה וכלום לא השתנה

 

 

F           C      Bb 

 הוא שהבטיח לי חורף חם

F      C    Bb 

 לא יקיים לעולם

F           C    Bbadd9 

 הוא שהבטיח לי חורף חם

F    C   Bbadd9 

 לא יקיים לעולם

 

 F  Bb  C  F  Bb  Cמעבר : 

 

F           C      Bb 

 הוא שהבטיח לי חורף חם

F      C    Bb 

 לא יקיים לעולם

F           C    Bbadd9 

 הוא שהבטיח לי חורף חם

F    C   Bbadd9 

 לא יקיים לעולם

F           C   Bbadd9 

 הוא שהבטיח לי חורף חם

F      C  Bbadd9 

 לעולם   לא יקיים

F           C    Bbadd9 

 הוא שהבטיח לי חורף חם

F    C   Bbadd9 

 לא יקיים לעולם

  



 1124עמוד 

 

 טיפקס  -סתם  
 

Cm               G7 

 מרוב דמעות הראיה מתערפלת

Cm                          G7 

 רואים את הדלתמרוב מדבקות כבר לא 

Fm                  Cm 

 מרוב נרות לא רואים כמה אופל

Fm                  G 

 מרוב פתקים לא רואים את הכותל

Fm               G             Cm 

 מרוב שירים לא שומעים את הקול

Fm               G             Cm 

 מרוב תשובות לא עוצרים כדי לשאול

Fm               G             Cm 

 מרוב אשמים לא זוכרים מה הפשע

Fm                  G 

 מרוב עשיריות לא רואים את התשע

 

Eb             Fm   Bb       G 

 זה הכל סתם מתיחה מסרט ישן סתם

Eb             Fm   Bb       G 

 ןאנחנו לא במזרח התיכו זה לא נכון סתם

 

Cm                 7G 

 מרוב ציניות כבר אין רגשות

Cm               G7 

 מרוב הפוכות כבר נגמרו הישרות

Fm                  Cm 

 המרוב ארטיסטיות כבר אין שום צור

Fm                    G 

 מרוב מטפורות לא מבינים אף שורה

Fm             G           Cm 

 מעברמרוב גשרים לא רואים 

Fm          G          Cm 

 מרוב סיפורים לא יודעים מה עבר

Fm               G             Cm 

 מרוב פרשנות לא יודעים מה קרה פה

Fm                  G 

 מרוב דרכים לא רואים מטרה פה

 

Eb             Fm   Bb      G 

 זה הכל סתם מתיחה מסרט ישן סתם

Eb             Fm   Bb        G 

 ןאנחנו לא במזרח התיכו זה לא נכון סתם

 

  

 

Cm                      7G 

 מרוב משפטים לא שומעים את המסר

Cm                    7G 

 מרוב טיפולים לא רואים את השבר

Fm                  Cm 

 מרוב גבולות לא רואים את הגדר

Fm                  G 

 רלא נותר לי אף חבמרוב ידידות 

Fm            G             Cm 

 מרוב צדק לא רואים את החוק

Fm               G             Cm 

 קמרוב קירבה כבר אין יותר רחו

Fm               G             Cm 

 מרוב כבאים שכחנו מה בוער

Fm                  G 

 מרוב הסוואה שכחנו להסתתר

 

Eb             Fm   Bb     G 

 זה הכל סתם מתיחה מסרט ישן סתם

Eb             Fm   Bb       G 

 ןאנחנו לא במזרח התיכו זה לא נכון סתם

 

Cm                  G7 

 מרוב התחלות לא יודעים מה נגמר

Cm                7G 

 מרוב הספדים שוכחים מה נשאר

Fm              Cm 

 את החסרמרוב פיצוי לא נמלא 

Fm                  G 

 מרוב פרחים לא רואים את הקבר

Fm            G             Cm 

 מרוב חמוץ לא יודעים מה מתוק

Fm              G             Cm 

 מרוב בכי אין לנו כבר צחוק

Fm               G             Cm 

 מרוב מציאות אנחנו בסרט

Fm                  G 

 מרוב רעש אין לנו שקט

 

Eb             Fm   Bb     G 

 זה הכל סתם מתיחה מסרט ישן סתם

Eb             Fm   Bb       G 

 ןאנחנו לא במזרח התיכו זה לא נכון סתם

 

     



 1125עמוד 

 

 ברי סחרוף  -עבדים  
 

Em     Am    B7 C 

 על נהר אספירין ישבנו

Em     Am    B7 C 

 במקומות המוכרים

Am         Bm   C 

 לא שומעים לא רואים

D  C             D       G 

 כאילו אנחנו אוויר

Em    Am  B7   C 

 עוד מעט יגמר הסרט

Em     Am    B7 C 

 בקרוב המציאות

Am   Bm   C 

 התמונה מטושטשת

  C         D              G 

 והצליל לא ברור

 

G      C           D 

 אפילו כי כולנו עבדים

G      C       D 

 יש לנו כזה כאילו

Am        D    

 פותחים פה גדול

C   D         G          

 ומחכים לעונג הבא

G            C       D 

 כולנו מכורים של מישהו

G      C           D 

 שמבקש עכשיו תרגישו

Am          D   

 פותחים פה גדול

D C   D          G          

 ומחכים למנה הבאה

 

Em     Am    B7 C 

 חלונות ראווה יפים פה

Em     Am    B7 C 

 זה הכל למכירה

Am   Bm   C 

 גם אנחנו תלויים

D  C          D    G 

 עם פתקי החלפה

Em  Am       B7        C 

 אז מה נעשה עם הכעס הזה

Em     Am      B7    C 

 מה יהיה עם הקנאה

Am         Bm      C 

 כולם רוצים להיות חופשיים

D               G        

 אבל ממה אלוהים ממה



 1126עמוד 

 

 מאיר אריאל  -  עברנו את פרעה
 מאיר אריאל  :מילים ולחן 

 

 Em  Bm/E  D :פתיחה 

 

Em                              D 

 מס הכנסה הם עיקלו לי מגבר

Em                                     D 

 ערך מוסף הם עיקלו לי משדר מס

Em                              D 

 חברת החשמל עיקלו לי מצבר

Em                         D 

 מינהל המים סתמו לי באר

     G  G/A      D         G                Bm 

 ראיתי שאני מתדרדר למשבר התחלתי הוזה

               Bbm  Am   F#Ø                 Em 

 נעבור גם את זה       פרעה   את   אבל עברנו

 

Em                              D 

 טעות במחשב עלתה לי מיליון

Em                              D 

 כספומט בלע לי יתרת חשבון

Em                                    D 

 מזכירה אלקטרונית דחתה לי ראיון

Em                              D 

 שופט אוטומטי שלל לי רשיון

         G  G/A      D         G                Bm 

 לעורך דין מכני שילשלתי אסימון בחריץ הפה

                Bbm  Am   F#Ø                 Em 

 נעבור גם את זה       פרעה   את   אבל עברנו

 

Em                           D 

 למדתי מקצוע מועיל ונחוץ

Em                           D 

 כדי שלא אהיה דחוק ולחוץ

Em                       D 

 התמדתי בו הייתי חרוץ

Em                                    D 

 ברם כשלון המערכת גם כן היה חרוץ

    G      G/A         D         G              Bm 

 מצאתי את עצמי עם המקצוע בחוץ הולך ורזה

                Bbm  Am   F#Ø                 Em 

 נעבור גם את זה       פרעה   את   אבל עברנו

 

Em                                          D 

 לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף

Em                                          D 

 או ביציאה ממגרש עת אני דרוך ודחוף

Em                                       D 

 לפעמים ברחוב מרוב חיכוך ושפשוף

Em                                D 

 מרוב ביקוש לאיזה אושר חטוף

    G  G/A       D         G                Bm 

 בפרצוף המרפק הזה בגב בצלעות לפעמים

               Bbm  Am   F#Ø                 Em 

 נעבור גם את זה       פרעה   את   אבל עברנו

 

Em                              D 

 הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה

Em                       D 

 ללא הגדרה וללא פשרה

Em                        D 

 וקצת הכרה איבדתי גובה

Em                              D 

 חשבתי אולי בכל זאת הגדרה

    G   G/A          D         G                Bm 

 שתתן תשובה חד משמעית וברורה נקרעתי על זה

                Bbm  Am   F#Ø                 Em 

 נעבור גם את זה       פרעה   את   אבל עברנו

 

Em                             D 

 ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש

Em                           D 

 ולמען האמת אני די אדיש

Em                               D 

 המצב אומנם ביש אך איני מרגיש

Em                                     D 

 אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש

    G    G/A         D         G              Bm 

 ואני מתבזה -ושלטון העם שוב יורד אל הכביש 

                Bbm  Am   F#Ø                 Em 

 נעבור גם את זה       פרעה   את   אבל עברנו



 1127עמוד 

 

 אסתר שמיר  - עברתי רק כדי לראות 
 אסתר שמיר לחן: אפרים שמיר :מילים

 

Dm  Am  Bb  F  Gm-Am 

 

Dm            Am Dm   C 

  כאן היה מכחול ואנו שניים     

     F            Dm            Am          Dm   C 

  מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות

F               C   Dm   C 

  תה טירה ונהר זורם בלי מיםיכאן הי

F Am  Dm            C    Bb  Am 

  כדי לראות   עברתי רק    

 

Dm          Am Dm    C 

  הטירה עמדה בראש הגבע     

     F           Dm          Am            Dm   C 

  בתוכה נפלו הרבה מילים שאיש עוד לא אמר

   F          C       Dm       C 

  הפרחים שרקו מין מזמור מחמיא לטבע

F Am      Dm             C 

  מאוד מוכר  היום הוא שיר    

 

Bb           Dm           C           Dm 

  לא, אין טירה אל תביט עליה, היא איננה

Bb           Dm  Bb          F 

  אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמיים

Gm          Am  Bb            Am 

  אין נהר בלי מים, הגבירה כבר מתה

Dm        Am  Dm 

  עברתי רק כדי לראות

 

Dm  Am  Bb  F  Gm-Am 

 

Dm             Am  Dm  C 

  הקירות סדוקים, הכל קפא     

   F         Dm            Am          Dm   C 

  ואתה יושב בראש זקוף וכבר מוכן לשלוט

F               C   Dm   C 

  קח את שתי ידי וראה בשתי עינייך

F C   Dm          C 

  בוער פחות היום הכל   

 

 

 

 

Bb           Dm           C           Dm 

  לא, אין טירה אל תביט עליה, היא איננה

Bb           Dm  Bb          F 

  אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמיים

Gm          Am  Bb            Am 

  אין נהר בלי מים, הגבירה כבר מתה

Dm        Am  Dm 

  עברתי רק כדי לראות

 

Dm  Am  Bb  F 

Dm  Am  Bb  C 

Dm  C  F  G 

Gm  Am 

 

Dm             Am Dm    C 

  כאן היה מכחול ואנו שניים      

     F            Dm            Am          Dm   C 

  מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות

F               C   Dm   C 

  תה טירה ונהר זורם בלי מיםיכאן הי

F Am  Dm            C 

  כדי לראות   עברתי רק    

 

Bb           Dm           C           Dm 

  לא, אין טירה אל תביט עליה, היא איננה

Bb           Dm  Bb          F 

  אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמיים

Gm          Am  Bb            Am 

  אין נהר בלי מים, הגבירה כבר מתה

Dm        Am  Dm 

  עברתי רק כדי לראות

 

Dm  Am  Bb  F  Gm-Am 

Dm 

 

  

  



 1128עמוד 

 

 מכשפותה  -  עד העונג הבא
 

Em 

 שוב זו תקופה של גאות בחיי

C 

 מים רבים שוטפים את חושיי

      Am    Em  D 

 והופכת אני נמשכת

Em 

 רטובהלחית חושך למפלצת 

C 

 לשדון לילה לפיה הטובה

Am 

 האור מכבה מתוקה ודורסת את

Em                 D 

 וזורמת הלאה

 

D          Em   G   F 

 עד העונג הבא

C          Em   G   F 

 עד העונג הבא

C          Em   G   F   D 

 עד העונג הבא

 

Em 

 הרע ובעת סערה בתקוף אותי מזגי

Em 

 אליו ארכב בדהרהאת חלוני אז אפתח 

Em    D 

 אל השמים

 

Em 

 אור צהוב ודק כשאגיע אצחק על פס של

Em 

 אני נמצאת עכשיו עמוק אני ניצחתי במשחק

Em    D 

 בתוך המים

 

D          Em   G   F 

 עד העונג הבא

C          Em   G   F 

 עד העונג הבא

C          Em   G   F   D 

 עד העונג הבא

 

 

    
 

   



 1129עמוד 

 

 זוהר ארגוב  -  עד מתי אלוקי
 מילים: עוזי חיטמן  לחן: טורקי

 

          E   D C Bm  

 סגור לבד עם עצמי

 E     G      E  #F 

 ולא יוצא את ביתי

               E D  C  Bm 

 אתמול הייתה עולמי

        E      G  E #F 

 עזבה והיא לא איתי

 

A  B  G   A  G   F# 

 ושואלתנפשי בוכה 

G  A  F#  G  A  B  C 

 לי  מי שעונה ואין 

F#  G   E  F#  G   A  B  

 דלת      אתמול פתחתי

B  D  C  E  Eb  F#  E  Eb 

 פתאום שונה     הכל  היום 

 

A  B  G   A  G   F# 

 נפשי תועה וזועקת

G  A  F#   G  A  B  C 

 לי איש לידי  ואין

F#  G  E  F#  G  A  B  

 מתחמקתולמה היא 

B  D  C  E  Eb  F#  E  Eb 

 כאן לבדי      אני   ואיך 

 

D       C        B 

 אח אלוקי עד מתי

B  C  D   E     

 לבדי אהיה 

B          C      D 

 אח עד מתי אלוקי

B  C  D  E     

 אהיה לבדי

 

 מעבר:

A  G#  B  A  G  F#  A  G  G  F#  E  Eb 

A  G#  B  A  G  F#  A  G  G  B  A  B   

E         D   C  Bm 

 ובלילות ארוכים

E       G      E #F 

 חדרי מלא בשתיקה

 E             D  C Bm 

 בין מצעים שזרוקים

E       G   E  #F 

 יושב ליד המיטה

 

A  B  G   A  G  F# 

 בהירים   ובימים 

G  A  F#  G  A  B  C 

 האור לא בא בביתי

F#  G   E  F#  G  A  B 

 הם סגורים       החדרים

B  D  C  E  Eb  F#  E  Eb 

 מהיום שהיא עזבה אותי

 

A  B  G  A  G  F# 

 עוד יעברו הימים

G  A  F#  G  A  B  C 

 ושוב אשיר את שירי

F#  G  E   F# G  A  B  

 אל ים זורמים       כמי נהר 

B  D  C   E  Eb  F#  E  Eb 

 היא אחרי   כמו צל תלך 

 

B          C      D 

 אח עד מתי אלוקי

B  C  D  E     

 אהיה לבדי

B          C      D 

 אח עד מתי אלוקי

B  C  D  E     

 אהיה לבדי
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 אלי מגן  -עד סוף הקיץ  
 

  D                       Em 

 ניסיתי להדביק את צעדיה

           C                       Em 

 כמעט נוגעתכתפה שוב בכתפי 

                       Am            C 

 חיכיתי לעיניה חיכיתי לעיניה

       Em    B7             D 

 מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב

 

                Em          B7   C 

 עד סוף הקיץ אדע את התשובה

     D               Am 

 את פשר הקולות אלמד

       Em   G/F#   G 

 מות -את כל      החלו 

  C/B    C 

 אפתור את הפחדים

           Em       B7       Am 

 בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים

           Em       B7       Am 

 בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים

 

D                              Em 

 אני רוצה פתאום לחזור הביתה

           C                  Em 

 אבל צילה שוב בצילי  נוגע

                           C                    Am 

 הנה אנחנו שניים שלובי צילי ידיים

       Em     B7            D 

 מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב

 

                Em           B7  C 

 עד סוף הקיץ אדע את התשובה

     D               Am 

 את פשר הקולות אלמד

       Em   G/F#   G 

 מות -את כל      החלו 

  C/B    C 

 אפתור את הפחדים

           Em       B7       Am 

 בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים

           Em       B7       Am 

 בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים
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 בית הבובות  -עד שבאת  
 אמיר אטיאסמילים ולחן: 

 
 :פתיחה

e|----------------------------------------------0------------------ 

B|-1---------3--0-------------0---------4-4-4-----------------0---- 

G|------0---------------0-------------4-------4-----------2-----0-- 

D|----2---------------0-------------4-----------------2-----0------ 

A|-3------3----------------------2------------------2-------------- 

E|----------------3-------3-----------------------0-------3--------   

 

e|-----------------------------------------------------0----------| 

B|--------1-------1-5s7-7-7---------------------------0-----------| 

G|-----0------------3s5-----5-----4-4-4---------0---0-------------| 

D|------------------5s7-----------4-----4-----2---2---------------| 

A|--3-------2-----0------------2------------2---2-----------------| 

E|----------------------------------------0---------------0-2-3---| 

C     Em  B7    G 

 מת אתה הכל אחרי

 B7       D       G 

 להתחבט מקום אין להתחרט, זמן אין

C     Em         B7    G 

 תחיה כבר אז חי אתה אם

 B7    D             G  

 אשם גם הוא האלוהים הרי לפחד, ממה אין

 

Em       B7       G      C 

 אותי והצלת שבאת שבאת, עד

C    Em7 

 שבאת מזל איזה

Em          B7       Am 

 לוותר עמדתי שכבר בדיוק

Em       B7       G       C 

 אותי והצלת שבאת באת, את אז

   C Em7 

 שבאת טוב וכמה

Em           B7        Am 

 ידיי את הרמתי שכבר בדיוק

C  Em   B7     G 

 באמת בה יש מה

G 

 מושך כך שכל

 B7             D 

 עיוור אני לאש פרפר וכמו

C   Em        B7      G 

 אחרי ואולי עכשיו אולי

   B7             D               G 

 להיזכר נירצה להיפגש נוכל יגמר שהכול

 

Em       B7       G      C 

 אותי והצלת שבאת שבאת, עד

C    Em7 

 שבאת מזל איזה

Em          B7       Am 

 לוותר עמדתי שכבר בדיוק

Em       B7       G       C 

 אותי והצלת שבאת באת, את אז

   C Em7 

 שבאת טוב וכמה

Em           B7        Am 

 ידיי את הרמתי שכבר בדיוק

 : סולו

e|-----7-10--------8------------------10-7-------------------------| 

B|---8--------7-10-------7-8-10-8-7-8------8----10---7-----10-7----| 

G|-7--------8----------9---------------------7---------7--------8--| 

D|-------------------9-----------------------------------7--------9| 

A|-----------------------------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------------------------|   

 

e|-----7-10---------7-8-7------------------------------------------------------7| 

B|---8---------7-10-------7-10-9-8--7s8-7s8-7s8--7---------10-7-----10-7-----7--| 

G|-7---------8----------------------8s9-8s9-8s9--7-7---7-7------7-------8--8----| 

D|---------9---------------------------------------7P9-7-5--------7------9------| 

A|------------------------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------------------|   
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 ריטה  -עד שתעזוב  
 

 Em  C  D  Bmפתיחה : 

 

    Em         D             C 

 מעטהלוואי יהיה בי כח עוד 

 Bm         D         C 

 לא להשבר כאן למולך

       D              C 

 הלוואי יהיה בי כח

      Bm          Em  D  C 

 לא ליפול על ברכי

   Em       D 

 מכובד אהבה

 

    D           C 

 הלוואי יהיו עוורות עיני

    Em 

 כל זמן שתישאר

          D         C 

 פניךשלא אראה את 

        Em 

 שלא אושיט את ידי לאתר

Em       D  C 

 אוו    עוד מעט

Em       D  C 

 אוו    אנשום לאט

 

Bm     D        C        Em 

 אפצע את ידי עד ישותקו

          Em  C  D 

 לא יתקרבו אל גופך

     Bm       D 

 המוכר האהוב

Bm     D        C        Em 

 ת הריחשאפי לא ישאף א

          Em  C  D 

 אלוהים את הריח

     Bm       D 

 שלא ארד על ברכי

Em 

 שתישאר

 

 Em  C  D  Bmמעבר  

 

    Em         D             C 

 הלוואי יהיה בי כח עוד מעט

 Bm         D         C 

 לא להשבר כאן למולך

       D              C 

 הלוואי אהיה חזקה

      Bm          Em  D 

 עד שתעזוב

   Em      D            C 

 זאת תהיה נקמתי היחידה

 

Bm     D        C        Em 

 אפצע את ידי עד ישותקו

          Em  C  D 

 לא יתקרבו אל גופך

     Bm       D 

 המוכר האהוב

Bm     D        C        Em 

 שאפי לא ישאף את הריח

          Em  C  D 

 אלוהים את הריח

     Bm       D 

 שלא ארד על ברכי

Em 

 שתישאר
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 לירן דנינו  -עדיין ריק  
 נתן גושן: מילים ולחן

  

 

 

  

(DM7  Bm  F#m  F#m)x2 

 

DM7      Bm       F#m 

 , עדיין ריקאיך הלב שלי עדיין ריק         

DM7    Bm       F#m    F#m 

  כאילו לא נגעתי בו שנים

DM7    Bm       F#m 

 , אני צועקושורף לי אז אני צועק         

DM7   Bm      F#m    F#m 

  נופל ומכסה את הפנים 

 

G#m7b5      C#m  F#m   B/Eb 

  וזה פשוט לראות               

E                            C#      F#m - F#m/E 

  אנ'לא הצלחתי לעלות, כמה שניסיתי

 D  E  E 

 יקירתי

 D  C#  C# 

 יקירתי

 

DM7       Bm       F#m 

 , בשום מקוםלא יראו אותך בשום מקום         

DM7      Bm      F#m    F#m 

  בכלל לא משנה לאן נלך

DM7    Bm       F#m 

 , הוא תופס מקוםוהעצב לא איחר לבוא           

DM7       Bm       F#m    F#m 

  כאילו הוא הגיע בשבילך 

 

G#m7b5     C#m  F#m   B/Eb 

  רעד   וכשהגוף               

   E                             C#        F#m - F#m/E 

 "אל תשאיר אותי לבד" נשכבנו ולחשת לי

 D      E  E 

 אהוב שלי

  D    C#  C# 

 אהוב שלי

D  D  A  A  C#  C#  F#m  C#m   

 

D                           A 

  אז מי יתפוס אותך שלא תלכי   

               C#                       F#m  C#m 

  ולא ישאיר אותך לבד      שלא תלכי,

D                           A 

  אז מי יתפוס אותך שלא תבכי   

               G#m7b5                           C#   C# 

  אנ'לא סומך על אף אחד              שלא תבכי, 

 

D                           A 

  אז מי יתפוס אותך שלא תלכי   

               C#                       F#m  C#m 

  ולא ישאיר אותך לבד      שלא תלכי,

D                           A 

  אז מי יתפוס אותך שלא תבכי   

               G#m7b5                           C#   [C#] 

   אנ'לא סומך על אף אחד              שלא תבכי, 

 F#m 

 איתך
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 גידי גוב  - עדיין מחכה לך 
 לחן: קובי אייזנמן   מילים: חיים חפר

 

G  D  C  D x 2 

 

          G           D C             Em 

  אתאהבתי היחידה י   אותך חיפשתי כל ימ

            G          D C               D 

  המבינה והיודעת   את התשוקה שבשפתי

       G       D C  D 

  - והמלח ואת הלחם והיין

  G   D   C      D 

  ואני עדיין מחכה לך

 

      G          D C                   Em 

  בקיץ לח לים פרחה לה  אהובתי הראשונה

         G             D  C                         D 

  יצאה מתוך ליבי, הלכה לה  יה, אחרי שנהיגם השנ

             G               D    C    D 

  - רק את נשארת בתוך תוכי, כאבן סלע

  G         D   C      D 

  ואני, אני עדיין מחכה לך

 

      C          G  C      D 

  והרחוקה המופלאההו יפתי 

        C        G 

  אני לוחש געגועי

 C                    D 

 ? האם גם את לי מחכה

 G        D       Em  D 

 ? האם גם את לי מחכה

 G       D  Em         C 

  לי את מחכה - האם גם את

 

           G             D   C                   Em 

  ואנוכי כבר אב לילד   עברת ברחובנדמה לי כי 

        G           D   C                       D 

  ושן הזמן אותי אוכלת   אביב ירוק הפך צהוב

        G          D      C           D 

  - ומה נותר לי מפרייך? לא גם לא פלח

  G         D   C D 

  ואני, אני עדיין מחכה לך

 

 

 

 

 

 

      C          G  C      D 

  והרחוקה הו יפתי המופלאה

        C        G 

  אני לוחש געגועי

 C                    D 

 ? האם גם את לי מחכה

 G        D       Em  D 

 ? האם גם את לי מחכה

 G       D  Em         C 

 לי את מחכה - האם גם את

 

G  D  C  D x 4 

 

          G           D 

 לא, מעולם לא ראיתיך

C                           Em 

  ת שמך אף פעם לא שמעתיא  

         G       D  C                       D 

  אהבה שלא ידעתי -את   אך בנפשי נשאתיך

    G         D    C       D 

  - ולבדי אני מוזג כוסית משקה לך

  G         D   C      D 

  ואני, אני עדיין מחכה לך

 

      C          G  C      D 

  והרחוקה הו יפתי המופלאה

        C        G 

  אני לוחש געגועי

 C                    D    D 

 ? האם גם את לי מחכה

 G        D       Em  D 

 ? האם גם את לי מחכה

 G       D  Em         D 

 ?את מחכה לי - האם גם את

G        D       Em  D 

 ? האם גם את לי מחכה

 G       D  Em         C 

 לי את מחכה - האם גם את
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 דניאל סלומון  -עדיף  
 

 #C   G#   Eb   Gm   Bb   Gפתיחה : 

 

Cm                  Bb                    G# 

 יותר מפעם אני חשבתי לעזוב כבר הרבה

                   Eb                         F       G# 

 ולנטוש את הרחוב שעשה לי כל כך טוב

Cm                       Bb                  G# 

 והיא מלאת כאב קטנה לשנינו כי העיר הזאת

                   Eb                 F                  C# 

 בשני ולא אחד בדבר האמיתי תמיד נרצה להתאהב

 

      C      G#          Eb 

 אז עדיף להשאר ולהחזיק ידיים

     Gm 

 ובאות כי סופות חזקות מתקרבות

       Bb                      G# 

 מתקרבות ויורדות עלינו עדיין

      C      G#          Eb 

 אז עדיף להשאר שלא נעוף ברוח

     Gm 

 היא תבוא היא תבוא

         Bb           G# 

 אני בטוח היא תבואכן 

 

 #C   G#   Eb   Gm   Bb   Gמעבר : 

 

Cm              Bb                       G# 

 אחר ואני לא יכול לחשוב שאת של מישהו

                   Eb                       F                  G# 

 תמיד תרצי בטובתו בלילות את לצידו שאוהב הרבה יותר

Cm              Bb               G# 

 עד שאני נשבר בסדר אז אצלי הכל

                     Eb                    F                       C# 

 מרסיסים של מדמם על הרצפה וכלום ממני לא נשאר

 אהבה

 

      C      G#          Eb 

 להשאר ולהחזיק ידייםאז עדיף 

     Gm 

 ובאות כי סופות חזקות מתקרבות

       Bb                      G# 

 מתקרבות ויורדות עלינו עדיין

      C      G#          Eb 

 אז עדיף להשאר שלא נעוף ברוח

     Gm 

 היא תבוא היא תבוא

         Bb           G# 

 אני בטוח היא תבואכן 
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 היהודים  -עוד ארון אחד  
   D     C  D  C  D  C  D  C  D  C  D  C  D   
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------- 

|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------- 

|-----|-----------|-----------|-----------|---5-------|---------------------- 

|-----|-----------|-----------|-----------|7-----5----|---------------------- 

|-5---|---5-----5-|---5-----5-|---5-----5-|---------8-|5--------------------- 

|-----|8-----8----|8-----8----|8-----8----|-----------|---------------------- 

 

 

 D  C  D  C : פתיחה

 

D              C D C 

 אם יש מתים

     D            C D C 

 למעלה בשמים

D                    C D C  D 

 אז עוד מעט אני איתם

D             C D C 

 מה שנשאר

     D             C D C 

 בינתייםלקחת 

D                    C D C  D 

 הרבה אויר ולהוציא עשן

E              D E D 

 למרות הכל

  E        D E D 

 עדיין מקווה ש...

E                   D E D     E 

 מה שהיה בעצם לא נגמר

 

A            B                C 

 כשהגוף באדמה נשאר ומי אני

 

D       C D C 

 אנשים

        D               C D C 

 עוצמים את העיניים

D              C D C D 

 ונרדמים כי מאוחר

D          C D C 

 מה שנשאר

       D            C D C 

 לנסות כי בינתיים

D              C D C        D 

 אני ערה מהשבוע שעבר.

E          D E D 

 ואם אני

  E                    D E D 

 מכאן סוף סוף הולכת

E                D E D        E 

 מה שהיה בעצם לא נגמר

 

A              B               C 

 כשהגוף באדמה נשאר הכל זמני

 

Em      D             C             D 

 אני רואה אותו הכל עכשיו בסדר

Em      D             C             D 

 אולי גם הוא פוחד להיות לבד

Em    D          C               D 

 רק להבין אותו שווה את כל הסבל

Em     D             C 

 כדאי לבנות גם בשבילי עוד ארון אחד

 

A           G A G 

 אם החיים

        A               G A G 

 מתחלקים אצלי לשניים

A                      G A G   A 

 החלק הראשון נגמר מזמן

A            G A G 

 מה שנשאר

   A          G A G 

 לקוות שבינתיים

A                  G A   G A 

 הוא יסתפק במה שיש לו שם

B         A B A 

 ואם אני

  B                  A B A 

 באמסטרדם הולך ו...

B                           A B A  B 

 מה שרואים משם לא רואים מכאן

 

E     F#               G 

 וכמה שאני קטן כמה זמני

 

Bm      A             G              A 

 אני רואה אותו הכל עכשיו בסדר

Bm          A                G              A 

 אולי גם הוא פוחד להיות לבד

Bm       A             G               A 

 רק להבין אותו שווה את כל הסבל

Bm         A                 G               

 כדאי לבנות גם בשבילי עוד ארון אחד

 

 Em  D  C  D   :סיום 

           Em  D  C  D 

           Em  D  C  D 

           Em  D  C  C 
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 ברי סחרוף  -הניגון  עוד חוזר 
 

D             Em    G      Bm 

 עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא

Em      F#      G        D 

 והדרך עודנה נפקחת לאורך

G     D     Em    Bm 

 וענן בשמיו ואילן בגשמיו

Em          F#        G  D 

 מצפים עוד לך עובר אורח

 

D    Em        G      Bm 

 והרוח תקום ובטיסת נדנדות

Em   F#        G  D 

 יעברו הברקים מעליך

G         D     Em    Bm 

 וכבשה ואיילת תהיינה עדות

Em      F#      G        D 

 שליטפת אותן והוספת לכת

 

Bb    Asus4   F6       G 

 ויידך ריקות ועירך רחוקה

Em   F#   G     D 

 ולא פעם סגדת אפיים

G            D     Em    Bm/F# 

 לחורשה ירוקה ואשה בצחוקה

Em7    F#     G     D 

 וצמרת גשומת עפעפיים

 

D             Em    G      Bm 

 עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא

Em      F#      G        D 

 והדרך עודנה נפקחת לאורך

G        D     Em    Bm 

 וענן בשמיו ואילן בגשמיו

Em          F#        G  D 

 מצפים עוד לך עובר אורח
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 מרגלית צנעני  -עוד יהיה לי  
 ירוסלב יעקובוביץמילים : רחל שפירא   לחן : 

 

Bb            Eb      F         Bb 

 יום אחד אולי אפרוש כנפיים   

              Eb      F     Bb 

 יום אחד תראה שלא אפחד

             Eb     F       Gm 

 יום אחד אולי אפרוש כנפיים

 Eb              F    Bb 

 וזה יהיה כל כך נחמד

 

 Bb 

 יהיה לי

Eb            F        Bb 

 יהיה מה שליבי מבשר לי

      Bb 

 עוד יהיה לי

Eb               F       Bb 

 יהיה לי קצת ממה שחסר לי

      Eb             F    Bb  

 למה לא, תגיד לי למה לא

       Eb      F     Bb 

 בשבילי וגם בשבילו

 

      Bb 

 עוד יהיה לי

Eb          F          Bb 

 יהיה מה שאני מחפשת

       Bb     

 עוד יהיה לי

  Eb        F            Bb 

 תהיה לי אהבה לא הורסת

   F            Eb         Bb 

 למה לא, תגיד לי למה לא

      Eb    F        Bb 

 בשבילי וגם בשבילו

 

            Eb           F      Bb 

 יום אחד אולי אפרוש כנפיים  

              Eb      F     Bb 

 יום אחד תראה שלא אפחד

             Eb     F       Gm 

 יום אחד אולי אפרוש כנפיים

 Eb              F    Bb 

 וזה יהיה כל כך נחמד

       Bb 

 עוד יהיה לי

Eb                 F  Bb 

 יהיה לי המרחק שחציתי

      Bb 

 עוד יהיה לי

Eb                F       Bb 

 יהיה לי דוקא מה שרציתי

       Eb         F     Bb 

 בשבילי, כן כן בשבילו

 

       Bb 

 עוד יהיה לי

Eb              F     Bb 

 יהיה מה שליבי מבשר לי

      Bb 

 עוד יהיה לי

Eb                 F      Bb 

 יהיה לי קצת ממה שחסר לי

       Eb             F    Bb 

 למה לא, תגיד לי למה לא

     Eb        F     Bb 

 בשבילי וגם בשבילו

 

            Eb           F      Bb 

 אחד אולי אפרוש כנפייםיום   

              Eb      F     Bb 

 יום אחד תראה שלא אפחד

             Eb     F       Gm 

 יום אחד אולי אפרוש כנפיים

 Eb              F    Bb 

 וזה יהיה כל כך נחמד
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 הדורבנים  -עוד לילה  
 

Am                 Em 

 חם והלב רעב לשיר אהבה

       D          Am              Em 

 מבקש שלווה מחכה למוזה הטובה

F                    C       G/B 

 אך זה לא בא שוקע מאבד תקווה

Am             Em 

 בירה ריקה מאפרה מלאה

       D      Am      Em 

 רגש שגאה נהפך לשיטפון נורא

F             C         G/B 

 נראההתאווה ליופי שעוד לא 

 

Dm  G   Am    Em 

 עוד לילה עבר והירח מר

F      G      Em      F 

 עוד לילה עבר

Dm  G   Am         Em 

 עוד לילה עבר ושום דבר לא נשאר

F       G     G#    A# 

 עוד לילה עבר

 

Am                 Em 

 יד מרחפת על העור החשוף

D             Am              Em 

 הפיתוי הוא רק משחק שקוף ליטוףנגיעה 

F               C       G/B 

 עוד רגע הנאה לגוף סם ממכר

Am                 Em 

 חם מועקה הנשימה חנוקה

D          Am               Em 

 והצימאון נע בין הטירוף לשיגעון

F            C     G/B 

 בא והולך ולא מוצא תהגיון

 

Dm  G   Am    Em 

 עוד לילה עבר והירח מר

F      G      Em      F 

 עוד לילה עבר

Dm  G   Am         Em 

 עוד לילה עבר ושום דבר לא נשאר

F       G     G#    A# 

 עוד לילה עבר

 

 G#m  D#m  C#  G#mמעבר  

         D#m        E    B    F# 

 

Am                Em 

 כמה רעה שורפת היא הקנאה

 D              Am              Em 

 והאל לא חס שאחד יוצא השני נכנס

F                    C         G/B 

 אהבה אסור וגס Freeמי הנותן 

 

Dm  G   Am    Em 

 עוד לילה עבר והירח מר

F      G      Em      F 

 עוד לילה עבר

Dm  G   Am         Em 

 עוד לילה עבר ושום דבר לא נשאר

F       G     G#    A# 

 עוד לילה עבר

 

 G#  A#  Fm  Gmמעבר : 

           G#  A#  Fm  D# 

           G#  A#  Fm  Gm 

           G#  A#  Fm    C 

 

Am                 Em 

 חם והלב רעב לשיר אהבה

       D          Am              Em 

 מבקש שלווה מחכה למוזה הטובה

F                    C       G/B 

 אך זה לא בא שוקע מאבד תקווה

 

Dm  G   Am    Em 

 עוד לילה עבר והירח מר

F      G      Em      F 

 עוד לילה עבר

Dm  G   Am         Em 

 עוד לילה עבר ושום דבר לא נשאר

F      G      Em      F 

 עוד לילה עבר

 

Dm  G   Am    Em 

 והירח מרעוד לילה עבר 

F      G      Em      F 

 עוד לילה עבר

Dm  G   Am         Em 

 עוד לילה עבר ושום דבר לא נשאר

F     G 

 עוד לילה

 

 #G#  Gm  Fm  Dסיום  

         G#  Gm  Fm  D# 

         G#  Gm  Fm  D# 

         G#  Gm  Fm  D#  G#7 
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 החברים של נטאשה  -  עוד נגיעה
 : ארקדי דוכין מילים ולחן

 

Am                            G 

 ימתנועותיונדמה לך שאת מושפעת 

Am                         G 

 את חושבת אני זה שמוביל

F             

 לא מחפש את הצדק 

C              G/B        Am 

 יעקרונותיכמובן זנחתי רוב 

G                                Am7 

 ערפל מכסה את השביל יהיהמה 

 

Am                                 G 

 יזה אחרת כשאת פוסעת בין זרועותי

Am                        G 

 וזה בוודאי מועיל תמשתדל

F 

 לא מוצא את התוכן

C              G/B        Am 

 ימזמן זנחתי רוב מטרותי

G                                Am 

 עשן עוטף את השביל עכשיומה 

 

G       C         F  C 

 צב   עוד נגיעה ועוד ע

F            C      E7 

 הכל כאן מוכר בעצם

Am           F+7               G   G4 

 אנחנו ביחד בכדי לחיות לנצח

        C           F   C 

 ח   עוד רגיעה ועוד כו

F        C       E7 

 לשכוחועוד נטייה 

Am          F+7           C/G      G 

 אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח

 

Am                         G 

 את זוכרת נסענו ביום גשום ערפילי

Am                    G 

 כל הדרך דיברנו על אהבה

F+7 

 איך יכולנו לשכוח

C           G/B        Am 

 שהייתי שלך והיית שלי

G                                Am 

 לעיתים זה עוזב לעיתים זה בא מה עכשיו

 

G       C         F  C 

 צב   עוד נגיעה ועוד ע

F            C      E7 

 הכל כאן מוכר בעצם

Am           F+7               G   G4 

 אנחנו ביחד בכדי לחיות לנצח

        C           F   C 

 ח   ועוד כו עוד רגיעה

F        C       E7 

 ועוד נטייה לשכוח

Am    Am/G    F+7           C/G      G 

 בכדי לחיות ולא לברוח        אנחנו ביחד

 

F/C      C   F/C        C 

 עיר ללא עיר שיר ללא סוף

Dm          G         C 

 רעש ושקט רע וטוב היום ופעם

Am         Dm 

 תקשיבי-ראיאור וחושך 

G                F            G    A 

 יש בזה טוב ששנינו אני ואת ביחד

 

Dadd9  Dadd9/G-Dadd9 

Dadd9/G-Dadd9  F#7(+5) 

Dadd9  F#m    A 

 

       D         G  D 

 צב   עוד נגיעה ועוד ע

G            D     F#7(+5) 

 הכל כאן מוכר בעצם

Bm           G+7               A 

 אנחנו ביחד בכדי לחיות לנצח

        D           G   D 

 ח   עוד רגיעה ועוד כו

G        D      F#7(+5) 

 ועוד נטייה לשכוח

Bm          G+7           D/A      A 

 אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח
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 אריק איינשטיין  - עוד נפגש 
 טוב לוי-לחן: שםמילים: אריק איינשטיין 

 

Dm  Am  Dm  Am 

 

Dm      E      Am 

  בא לו הלילה, ושקט עכשיו.

Dm  E      Am              A 

  בא געגוע, לראות לחבק אותך

Dm    G             C       F 

  מה שעובר בי, זה יותר ממילים

B7                   E 

  יש כאן הכל אבל אין אותך

 

Dm        E      Am               

  את שוב עוברת ימים לא קלים

Dm        E     Am            A 

  איך את שומרת ומה עם החיוכים

Dm       G           C       F 

  מה את חושבת זה קשה במילים

B7                   E 

  יש כאן הכל אבל אין אותך

 

Am Dm   G C    F 

  טובעוד נפגש ויהיה לנו 

B7          E 

  זה יהיה בקרוב, קרוב

Am Dm     G C    F 

  לנו טוב שנינו ביחד יהיה 

B7                E 

  אל תדאגי זה קרוב, קרוב 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dm  E      Am              

  מה לספר לך וזה רק מכתב

Dm  E       Am               A 

  מה לתאר לך ואיך לעניין אותך

Dm    G             C       F 

  לא מוצא לי מילים -מה לספר לך 

B7                   E 

  יש כאן הכל, אבל אין אותך

 

Am Dm   G C    F 

  עוד נפגש ויהיה לנו טוב

B7          E 

  זה יהיה בקרוב, קרוב

Am Dm     G C    F 

  לנו טוב שנינו ביחד יהיה 

B7                E 

  זה קרוב, קרובאל תדאגי  

 

Dm  Am  Dm  Am 

Dm  E   Am              

Dm  E   Am   A 

Dm  G    C     F 

B7   E 

 

Am Dm   G C    F 

  עוד נפגש ויהיה לנו טוב

B7          E 

  זה יהיה בקרוב, קרוב

Am Dm     G C    F 

  לנו טוב שנינו ביחד יהיה 

B7                E 

  קרובאל תדאגי זה קרוב,  

 

Dm  Am  Dm  Am 

Dm  Am  Dm  Am 
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 שימי תבורי  -עוד סיפור אחד של אהבה  
 עוזי חיטמן :מילים ולחן

 

C  G/B  Am  G  F  Em  D  G 

C  G/B  Am  G  F  C/E  G  C 

 

C      G   Am         G 

  עוד סיפור אחד של אהבה

   F         G             F - C 

  האורותלפני שסוגרים את 

C      G   Am         G 

  עוד סיפור אחד של אהבה

    F     G             F - C 

  מבין השורות   שיוצאת 

         Am  A      D 

  עוד לחישה אחת קטנה

   G                       C 

  לפני שהולכים אל הבתים

      F            Em  E7        Am 

  הראשונה      זכרונות מן הפגישה 

  Dm             G    G 

  כשהצטלבו המבטים

 

C          Dm  G            C 

  פעם את בוכה, ופעם את צוחקת

C        Dm     G          C 

  מזילה דמעה, כי זה הזמן ללכת

  F        C       E7        Am 

  לכל האהבות יש סוף להתחלה

     F          Em    F    G      C  G 

  נפרדים רק במבט, בלי לומר מילה

 

C          Dm  G            C 

  פעם את בוכה, ופעם את צוחקת

C        Dm     G          C 

  מזילה דמעה, כי זה הזמן ללכת

  F        C       E7        Am 

  לכל האהבות יש סוף להתחלה

     F          Em    F    G      F-C- 

  נפרדים רק במבט, בלי לומר מילה

 

 

C  G/B  Am  G  F  Em  D  G 

C  G/B  Am  G  F  C/E  G  G  F-C 

 

C      G   Am           G 

  עוד סיפור אחד של אשליה

  F           G           F - C 

  שלא ידענו אם היא תגמר

      C    G     Am        G 

  שהיהאוספים בלב את כל מה 

F          G            F - C 

  פעם רע ופעם טוב יותר

         Am  A      D 

  עוד נשיקה אחת קטנה

   G                    C 

  לפני שמכבים את האש

          F   Em  E7    Am 

  משונה   מין הרגשה כזאת, 

Dm                        G    G 

  שזה הסוף, אבל עוד נפגש

 

C          Dm  G            C 

  פעם את בוכה, ופעם את צוחקת

C        Dm     G          C 

  מזילה דמעה, כי זה הזמן ללכת

  F        C       E7        Am 

  לכל האהבות יש סוף להתחלה

     F          Em    F    G      C  G 

  נפרדים רק במבט, בלי לומר מילה

 

C          Dm  G            C 

  פעם את בוכה, ופעם את צוחקת

C        Dm     G          C 

  מזילה דמעה, כי זה הזמן ללכת

  F        C       E7        Am 

  לכל האהבות יש סוף להתחלה

     F          Em    F    G      C   F   C 

  נפרדים רק במבט, בלי לומר מילה

 

Dm - G - C 
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 תיסלם  -עוד פגישה  
 

 פתיחה:

C         G          Dm     C          G 

C         G          Dm     C          G        F 

 

A         Dm      C         G          F 

 אנ'לא מתכוון ללמד אותך איך אומרים כן,

A         Dm      C         G          F 

 לי פנים. את עובדת עם לוח זמנים.מחמיצה 

Dm                  A 

 מפעיל ת'חוש השישי

Dm       A 

 וקסם אישי,

Dm       A        G 

 שולח לך שדר בהול

Dm                  A 

 אבל את לא מכחישה,

Dm       A 

 מלחמה מתישה.

Dm       A        G 

 דוחה אותי שוב, עוד פגישה.

 

C                     G 

 עוד פגישה ועוד פגישה

Dm                  C         G 

 את אומרת שאין לך תחושה

C                     G 

 משמיע וידוי, רמזים על פיתוי

Dm                  C  G     F 

 לא יודע אם יש עוד סיכוי, לשינוי

 

A         Dm      C         G          F 

 ניסיונות אנושים, להביא אותך בין אנשים

A         Dm      C         G          F 

 זה אולי בגללי, מסתבר שאת לא בשבילי

 

Dm       A 

 אני שולח איתות

Dm       A 

 הבעה חמורה

Dm       A        G 

 נדלקת נורת אזהרה

Dm                  A 

 את לא שינית ת'גישה

Dm       A 

 לא מכחישהאת 

Dm       A        G 

 דוחה אותי שוב, עוד פגישה

 

C                     G 

 עוד פגישה ועוד פגישה

Dm                  C         G 

 את אומרת שאין לך תחושה

C                     G 

 משמיע וידוי, רמזים על פיתוי

Dm                  C  G     F 

 סיכוי, לשינוי לא יודע אם יש עוד

 

A5       D5       A5        G5      F5 

 את לא מבינה, המקרה שלך ללא תקנה

A5       D5       A5        G5      F5           C5 

 עוד כיוון אפשרי, הוא לא חוקי וגם לא מוסרי

C5       Bb5      G5 

 הזמן עובר, גלגל חוזר

 

C                     G 

 פגישה ועוד פגישהעוד 

Dm                  C         G 

 את אומרת שאין לך תחושה

C                     G 

 משמיע וידוי, רמזים על פיתוי

Dm                  C  G     F 

 לא יודע אם יש עוד סיכוי, לשינוי
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 טיפקס  -עוד שבת  
 

Am    Dm   E             Am 

 נגמר והיום ערב צהריים בוקר

Am    Dm        E          Am 

 ועכשיו מחר ונופלת מטפסת שמש

C                   G 

 סתם קיוויתי שתבואי אלי

Bb               Am 

 איזה תשבץ ונפתור

C                G 

 רק רציתי שתבואי אלי

Bb            E 

 ונאכל תפוח עץ

 

 או סקס

 

Am    Dm              E             Am 

 והולך לישון ערוץ שבע וגימל בית צה"ל

Am    Dm              E                 Am 

 ראשון עוד מעט כללית ערוץ שתיים כבלים

C                   G 

 סתם קיוויתי שתבואי אלי

Bb           Am 

 ונשתה איזה קפה

C                G 

 אלי רק רציתי שתבואי

Bb            E 

 ואנשק אותך בפה

 

 או משהו כזה

 

       Am 

 עוד שבת

                          G 

 עוד שבת עברה בשקט

E                  Am 

 דביקה וגם חונקת גם

                          G 

 עוד שבת יפה של קיץ

E                  Am 

 בלעדיך שוב עברה לי

 

Am    Dm   E             Am 

 וחוסל היום פיצה שניצל רוגלך

Am    Dm     E             Am 

 שלום לעולם מעריב הארץ ידיעות

C                   G 

 סתם קיוויתי שתבואי אלי

Bb               Am 

 אני אפשיר ממה שיש

C                G 

 אלי רק רציתי שתבואי

Bb            E 

 יחד נשחק שש בש

 

 ונתעלס

 

       Am 

 עוד שבת

                          G 

 עוד שבת עברה בשקט

E                  Am 

 דביקה וגם חונקת גם

                          G 

 עוד שבת יפה של קיץ

E                  Am 

 בלעדיך שוב עברה לי
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 מתי כספי  -עוד תראי את הדרך  
 

 Em  Emadd11פתיחה  

 

B 

 לא מצאה דרך

B                 Em 

 לא הדרך שלה

B 

 לא פתחה דלת

B                Em 

 כי דלתה נעולה

A/E     Dm/F            A/E  Dm/F  F#7 

 כציפור שאחרה את מסע הנדוד

G   F#7            Bm 

 נח ראשה בין כנפיה

G                    F#ø 

 נח ראשה בין כתפיה

F9(-5)   Em 

 ועיניה תועות

 

         C 

 עוד תראי את כל הדרך

    A/C# 

 עוד תלכי בה היא שלך

     Gadd9/D   B7/D#           Em 

 תהיה תמיד קלה       לא    גם אם

  G/D   A7/C# 

 תביטי ותראי את כל הדרך

   D7             A/C# 

 תקבעי את מסלולה

   C9     Bb9(-5) 

 ל הדרך כולהתעברי את כ

 

 A9  Am9  A9  Am9מעבר  

          Em  Emadd11 

 

B 

 לא מצאה כח

B            Em 

 לא היה כח בה

B 

 לא מסתור נח

B           Em 

 לרפא כאבה

A/E    Dm/F             A/E  Dm/F  F#7 

 כציפור שאחרה את מסע הנדוד

G   F#7            Bm 

 נח ראשה בין כנפיה

G                    F#ø 

 נח ראשה בין כתפיה

F9(-5)   Em 

 ועיניה תועות

 

         C 

 עוד תראי את כל הדרך

    A/C# 

 עוד תלכי בה היא שלך

     Gadd9/D   B7/D#           Em 

 תהיה תמיד קלה       לא    גם אם

  G/D   A7/C# 

 תביטי ותראי את כל הדרך

   D7             A/C# 

 מסלולהתקבעי את 

   C9     Bb9(-5) 

 תעברי את כל הדרך כולה

 

B 

 לא פגשה רע

B                 Em 

 לא מצאה את אישה

B 

 באישון לילה

B                 Em 

 לא ידעה את נפשה

A/E     Dm/F             A/E  Dm/F  F#7 

 כציפור שאחרה את מסע הנדוד

G   F#7            Bm 

 נח ראשה בין כנפיה

G                    F# ø 

 נח ראשה בין כתפיה

F9(-5)   Em 

 ועיניה תועות

 

         C 

 עוד תראי את כל הדרך

    A/C# 

 עוד תלכי בה היא שלך

     Gadd9/D   B7/D#           Em 

 תהיה תמיד קלה       לא    גם אם

  G/D   A7/C# 

 תביטי ותראי את כל הדרך

   D7             A/C# 

 תקבעי את מסלולה

   C9     Bb9(-5) 

 תעברי את כל הדרך כולה
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 נעליים  -עולם גדול  
 

 פתיחה:

Am4 Am Fmaj7 F6 

Am4 Am Fmaj7 F6 

 

Am4 Am 

 חושך מגיע כולם מוכנים

Fmaj7 F6 

 תיקח את הסוודר יהיה שם קריר

Am4 Am 

 הכל כרגיל ואין כמו שיגרה

Fmaj7 F6 

 עולים למעלה יוצאים לעבודה

 

 Am4 Am Fmaj7 F6מעבר: 

 

Am4 Am 

 בבית רגוע הם לא יודעים

Fmaj7 F6 

 הילד שלהם שומר על חיים

Am4 Am 

 ואיך זה קורה שרגע אחרי

Fmaj7 F6 C 

 במקום לשמור ככה הוא הולך

B 

 לאן הולך

 

B   Ebm     E   A 

 עולם גדול ואין הרבה

B   Ebm     E   A 

 אחד נכנס שני יוצא

B   Ebm     E   A 

 איש זקן אמר את זה יפה

B   Ebm     E        A 

 לקום בבוקר זה הרבה

 

 Am4 Am Fmaj7 F6מעבר: 

 

Am4 Am 

 חושך מגיע כולם מוכנים

Fmaj7 F6 

 תיקח את הסוודר יהיה שם קריר

Am4 Am 

 הכל כרגיל ואין כמו שיגרה

Fmaj7 F6 

 עולים למעלה יוצאים לעבודה

 

Am4 Am Fmaj7 F6 

 

Am4 Am 

 הביתה הכל במקלטחזרתי 

Fmaj7 F6 

 רחוק ממני אבל בכל זאת חובט

Am4 Am 

 שם ועוד שם ועוד אי בודד

Fmaj7 F6 C 

 שטובע במים טובע ועוזב

B 

 לאן עוזב

 

B   Ebm     E   A 

 עולם גדול ואין הרבה

B   Ebm     E   A 

 אחד נכנס שני יוצא

B   Ebm     E   A 

 איש זקן אמר את זה יפה

B   Ebm     E        A 

 לקום בבוקר זה הרבה

 

 מעבר:

 

Am C B 

F# C B 

G C B 

Am F 

C 

 

B 

 לאן עוזב

 

B   Ebm     E   A 

 עולם גדול ואין הרבה

B   Ebm     E   A 

 אחד נכנס שני יוצא

B   Ebm     E   A 

 איש זקן אמר את זה יפה

B   Ebm     E        A 

 לקום בבוקר זה הרבה

 

B   Ebm     E        A 

 לקום בבוקר זה הרבה

 

B   Ebm     E 

 לקום בבוקר זה הרבה

 

 Am סיום:
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 עמיר בניון  -  עומד בשער
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

Ebm   B        Eb         Abm 

 שמעתי שאתה חוזר את כל הדרך

Db       Gb          Db           Gb 

 ראיתי מלאכים עורכים שולחן לבן המלך   

Abm       Db       Bb             Ebm 

 גם ראיתי סולם געגועים יורדים ועולים

          Abm        Db           Gb 

 שמעתי רוחות שמלטפות את העלים

            B         Abm       Ebm 

 ראיתי אותך זה לא חזיון תעתועים

 

Ebm   B        Eb         Abm 

 יום שמחשמעתי שהים הכריז על 

Db       Gb               Db        Gb 

 ראיתי את הכוכבים והירח מרקדים    

Abm    Db      Bb      Ebm 

 גם הם יודעים בחזרה להתגלגל

           Abm    Db        Gb 

 שמעתי שהשמש היא בעצם צל

            B    Abm   Bb7 

 ונופל  ראיתי מגדל מזדעזע 

 

B               Abm      Db          Gb 

 תבוא אנחנו מחכים לך יותר מידי שנים

              B         Db         Gb 

 אנחנו השתגענו אין לנו יותר פנים 

       Eb/G   Abm                 Ebm 

 רק הולכים ומתכלים כל הזמן אז תבוא

B                      Abm        Db             Gb 

 תבוא לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבורכן 

                 B              Db         Gb 

 מי השיכור אנחנו לא יודעים מי פה הצלול

 Eb/G       Abm                 Ebm     Bb4  Bb 

 כן תבוא אז תבוא שתמיד נופל לבור מן הסתם

 

Ebm   B       Eb          Abm 

 אתה ממש עומד בשערשמעתי ש

Db        Gb        Db          Gb 

 ושכל שה תמים יוכל לגור ביער    

Abm    Db        Bb            Ebm 

 שגם הלב הזה יותר לא ימות ושמעתי

        Abm           Db            Gb 

 דמיון יחתום הסכם שלום עם מציאות

            B        Abm         Bb7 

 כל הצלילים יהיו לשיר אחר פשוט

 

B               Abm      Db          Gb 

 תבוא אנחנו מחכים לך יותר מידי שנים

              B         Db         Gb 

 אנחנו השתגענו אין לנו יותר פנים 

       Eb/G   Abm                 Ebm 

 רק הולכים ומתכלים כל הזמן אז תבוא

B                      Abm        Db             Gb 

 תבוא לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבורכן 

                 B              Db         Gb 

 מי השיכור אנחנו לא יודעים מי פה הצלול

 Eb/G       Abm                 Ebm     Bb4  Bb 

 כן תבוא אז תבוא שתמיד נופל לבור מן הסתם

 

 B  Abm  Db  Gbמעבר : 

           B  Db  Gb  Eb/G  Abm  Ebm 

 

 

B                      Abm        Db             Gb 

 תבוא לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבורכן 

                 B              Db         Gb 

 מי השיכור אנחנו לא יודעים מי פה צלול

 Eb/G   GO  Abm                  

 לבור מן הסתם  נופל   שתמיד 

Ebm     Bb4  Bb   Ebm 

 כן תבוא תבוא

  



 1148עמוד 

 

 אביב גפן  -עונות  
 

 Bb   Gm  Eb   Fפתיחה : 

            Bb  Gm  Eb  Bb 

 

Bb                                    Gm 

 עם חיוך בשתי עיניך את הגעת שלובה עם חורף

    Eb                         F 

 הסתכלת עלי וכבר הבנתי איך

Bb                          Gm 

 נופלת על אדמת חיינו איך שלכת אהבה

        Eb                         Bb 

 מה עושים עכשיו שאל אותי ליבך

 

F    Eb    Bb            F    Eb                Bb 

 שמתרחשמה ודעים על כל כמו י כוכבים מעלינו

      Cm           Eb        Cm       Eb 

 לא אכפת לנו לאן לא עושים עניין לזמן

 

 Bb   Gm  Eb   Fמעבר : 

           Bb  Gm  Eb  Bb 

 

Bb                           Gm 

 וחיכינו כבר לילד את היית באיזה חודש

    Eb                         F 

 כשנולד אני קראתי לו אביב

Bb                                    Gm 

 כשחיכיתי בינתיים כי הוא סימל תקופת ביניים

         Eb                          Bb 

 ששום איש אינו משיב כבר לחופש

 

F      Eb      Bb       F       Eb   Bb 

 בכפרשלטובת ערוגות  את בכית כשעזבתי

       Cm       Eb         Cm      Eb 

 שם קצרתי משפחה שם זרעתי התחלה

 

 Bb   Gm  Eb   Fמעבר : 

           Bb  Gm  Eb  Bb 

 

Bb                     Gm 

 בגינה ליד הילד והנה קיץ שכוב לו

    Eb                          F 

 שהביט בי ובשתי עיניו עצבות

Bb                               Gm 

 ואני פתאום הרגשתי תחזור לאימא הוא לחש לי

         Eb                        Bb 

 תאיך החופש אט הופך לו לבדידו

 

F        Eb        Bb     F           Eb        Bb 

 וילדי כבר נרדם על הספה בחלון משפחה מטיילת

    Cm        Eb     Cm        Eb 

 בליבי האור כבה ופתאום את חסרה

 

Bb                            Gm 

 ועל צווארך הנחתי סתיו חזרתיהאז עם 

    Eb                      F 

 שרשרת הבטחות אמיתיות

Bb                            Gm 

 אני יודע שטעיתי יקירתי אנא סלחי לי

            Eb         F             Bb 

 גם ללב ארבע עונות אך כמו הטבע

 

 Bb   Gm  Eb   Fמעבר : 

 

Bb                            Gm 

 אני יודע שטעיתי יקירתי אנא סלחי לי

            Eb         F             Bb 

 גם ללב ארבע עונות אך כמו הטבע

 

 Bb   Gm  Eb  Fמעבר :  

            Bb  Gm  Eb  F  Bb 
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 אריק איינשטיין  - עוף גוזל 
 

 G  Am  G  C  Amפתיחה : 

 

G     C       Am       C    G        C     G 

 הגוזלים שלי עזבו את הקן פרסו כנפיים ועפו

G       C                E   Am   C    G        F              C 

 מקווה מאוד שהכול יהיה בסדרואני ציפור זקנה נשארתי בקן 

G     C       Am       C    G        C     G 

 תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד

G       C                E   Am   C            D     G          Am 

 אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום אז מה הפלא שאני קצת דואג

 

G            C             G        Bm  Am      D 

 עוף גוזל חתוך את השמים טוס לאן שבא לך

G                      C       G     Am 

 רק אל תשכח יש נשר בשמים גור לך

 

 G  Am  G  C  Amמעבר : 

 

G     C       Am       C    G        C     G 

 עכשיו נשארנו לבדנו בקן  אבל אנחנו ביחד

G       C       E   Am   C     D           G       Am 

 תגידי לי כן אל תדאגי ביחד כיף להזדקןחזק חבקי אותי 

 

G            C             G        Bm  Am      D 

 עוף גוזל חתוך את השמים טוס לאן שבא לך

G                      C       G     Am 

 גור לך רק אל תשכח יש נשר בשמים

 

Em   D   G                 G   C    D          G 

 שככה זה בטבע      וגם אני עזבתי קן   אני יודע 

C                D                  G            Am 

 אבל עכשיו כשבא הרגע אז מחניק קצת בגרון

Bm               D    C 

 מחניק קצת בגרון

 

 G  Am  C  D  G  C  G  C  D  Am  C  D  G  Amמעבר : 

 

G            C             G        Bm  Am      D 

 עוף גוזל חתוך את השמים טוס לאן שבא לך

G                      C       G     Am 

 רק אל תשכח יש נשר בשמים גור לך

G            C             G        Bm  Am      D 

 את השמים טוס לאן שבא לך עוף גוזל חתוך

G                      C       G     Am 

 רק אל תשכח יש נשר בשמים גור לך

 

 G  Am  G  C  Am  Gסיום : 
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 אביב גפן  -עורי עור  
e|---------------------------------------------------------------------------------------| 

B|------------------------1-------1------------------------------------------------------| 

G|-3-2-3-----3-2-3------0----3--2---------3-2-3---0-0------------0-------0----2-0--------| 

D|----------------------------------3--------------------3-1---3------1------------3-----| 

A|---------------------------------------------------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------------------------------------------| 

 

  Gm    Eb6    F       Bbmaj7 

 האימה האיבה קולות המלחמה

   Cm           F7         Ebmaj7  F 

 ושנאת אחים שבכל יום  ג ו ב ר ת

  Gm    Eb6    F       Bbmaj7 

 הזיקנה מביכה הם מתים פה מבושה

F  Ebmaj7          F7          Cm    

 בקולם הם לוחשים ואת ש ו ת ק ת

 

    Cm        Ab   Am7b5    Gm 

 עורי עור עורי עור   מולדת   אהובה

    Cm   Gm/Bb          A7     D74 

 כי אנחנו   עייפים מאוד זקוקים למנוחה

    Cm        Ab   Am7b5    Gm 

 עורי עור עורי עור    מולדת אהובה

    Cm   Gm/Bb          A7     D74 

 פעם בחיים אנו חיים תתני קצת אהבה

 

  Gm    Eb6    F       Bbmaj7 

 אלימות השפלה גזענים לעלייה

   Cm       F7         Ebmaj7  F 

 ועוד ילד שפוחד לחזור הביתה

  Gm    Eb6    F       Bbmaj7 

 האימה האיבה שירים של מלחמה

   Cm           F7         Ebmaj7  F 

 ושנאת אחים שבכל יום גוברת

 

    Cm        Ab   Am7b5    Gm 

 עורי עור עורי עור   מולדת   אהובה

    Cm   Gm/Bb          A7     D74 

 כי אנחנו   עייפים מאוד זקוקים למנוחה

    Cm        Ab   Am7b5    Gm 

 עורי עור עורי עור    מולדת אהובה

    Cm   Gm/Bb          A7     D74 

 פעם בחיים אנו חיים תתני קצת אהבה

 

 ותני לי ת'כוח לאהוב אותך

 

 מין פינה קטנה לשמוח

 

 ה לסלוח לךאיך לפעמים קש
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 אריק איינשטיין  -  עטור מצחך
 מילים: אברהם חלפי   לחן: יוני רכטר

 

 פסנתר[ –]פתיחה 

 

Dm  C/E  F Gm E/G#  E7 A7 

  חור - ש    הב    -  ז חך  - מצ עטור 

Dm   Bb         G       A7 

 אינני זוכר אם כתבו כך בשיר

  Dm  C/E F     Gm E/G#  E7 A7 

 אור - ו    ניים  - רז עם עי - מצחך מתח

 Dm    Eb      Gm7     C7 

 זוכר אם חרזו כך בשיר   אינני

       F  Gm7  A7        Dm 

 חייו מלאי שיר, אך למי שתהיי

 

Dm - C/E - F - Gm - E/G# - E7 - A7 

 

   Dm  C/E  F  Gm  E/G#  E7 A7 

 רך - ו     רי  - רוד צמרי - הו   חלוקך 

Dm   Bb         G       A7 

 את בו מתעטפת תמיד לעת ליל

    Dm  C/E F Gm E/G#  E7 A7 

 לך אח   יות   -  צה לה - לא הייתי רו

Dm/F  C/E Dm  C  E7/Bb  A 

  לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך

Dm        Eb   Gm7           C 

  ורואה חלומות עגומים של קדושה

      F7     Gm7  A7  Dm-C/D-Dm-C/D 

 ולמולו את אישה

 

Dm Dm/F  Gm  Gm/Bb    F   F/A 

  תלהיו             אוהבת              את

   A7    Gm7  Cm 

 עצובה ושותקת

     F7       Bb       Dm      Am 

  להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק

  D        Gm   F#7       F           E7     Gm  C7 

  אין קול ודברים, פעם אביט בך בשקטואני, שלא 

   F  Gm7  A7     Dm Dm/F 

 הכל אודות אחרים  שוכח

  Gm  Gm/Bb    F   F/A       A7 Gm7 

  בין כתלי ביתך        נפשי              שוכנת

      Cm      F7          Bb    Bbm  Eb 

  נפרדת  ממני , ושבויה בין כתלייך)ושבויה( 

    Ab   Bbm   C7  Fm 

 נפרד ממך   בגופי  עת אני

 

Fm-Eb/G-Ab-Bbm-G7/B  C7 

 

 

 

 Fm      C#   Bb7      C 

  יךיפרוש חלומי כמרבד לרגל

 Fm Eb/G Ab  Bbm G7/B      C 

  יךיחיו פסיעות - בה על פר  -  צעדי אהו

  Fm Eb/G Ab  Bbm  G7/B  C 

  ליל  הורוד לעת      קך  - חלו  לבשי

Dm  C/E  F   G  B/A  Em 

 יךיאל בוא  - עט וא - מ    עוד  

 

Em/G  Am  C  G  G/B  B7  Am7  Am/C 

Dm  G7  C  Em  Bm  Bm  E  E  Am  G#7 

G  F#7  Am  D7  G  Am  B7  Em  Em/G 

F#m  F#m/A  E  E/G#  G#7  F#m7  F#m7 

Bm  E7  A  Am7  D7  C-D7  G  Am  B7 

 

Em D/F#  G  Am F#/A#  F#7  B 

  חור - ש        הב   -  ז  חך   -  עטור מצ

 Em          C    A7       B7 

  שיר ייקרב אל שפתי כחרוז אל

      Em D/F#   G  Am F#7       B         C  Am 

 כשיכור בוקר עד אור   ך עד יני - באז  אז אלחש 

  F            B7 

 עטור מצחך זהב שחור

 

Em D/F#  G  Am F#/A#  F#7  B 

  חור - ש        הב   -  ז  חך   -  עטור מצ

Em    C         A7       B7 

 אינני זוכר אם כתבו כך בשיר

 Em D/F#  G    Am F#/A#  F#7  B 

 אור - ו      ניים  - עי רז עם  - מצחך מתח

 Em   F       Am7     D7 

 אינני זוכר אם חרזו כך בשיר

     G7   Am   B7       Em 

 חייו מלאי שיר, אך למי שתהיי

 

Em-D/F#-G-Am-B7  Em 
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 יהודית רביץ  -  עין גדי
 מילים : איתן פרץ  לחן : דב אהרוני

 

 C  Fm6  C  Amפתיחה : 

         Dm  G7 

 

C    F        G             C   C/E 

 ים המוות הכחול בלאט ינוע

   Am  Em    D    G     G+ 

 עננה קטנה תשוטוממעל 

       C         E7   F    EbO 

 עץ האשל בדממה יזוע

      C   F     G    C   F2   C/E 

 וכל קו בחול יפה חרוט

    Am    Dm        Am    Am/E 

 האדמה תצהיב בלהט שמש

   C     F/C  G7   C   C/E 

 ואבק מחניק יעוף ברום

EbO  Am Em       Dm        AbO 

 עין גדי לא תיבול בכמש   אך

         C        Dm    G 

 בה ישלוט גוון ירוק וחום

 

   Am  Dm  E7  Am 

 עין גדי          עין גדי 

G   C        F        C   F2   C/E 

 מה היה כי צמחת בחמה

DO  Am  E7       F   Am 

 עין גדי        גדי     עין

      Dm           C+7    Em7 

 איך פלגים בך חותרים בשממה

Am  F G      C     C/E 

 די עין גדי  ג   עין 

   EbO    B7      Em   G7 

 בך היופי יופע בכל הוד

   C       F       C    Edim 

 והלב יהרהר ויחמוד

    C          G  C 

 והלב יהרהר ויחמוד

 

C    F        G             C   C/E 

 בלאט ינועים המוות הכחול 

   Am        Em   D   G     G+ 

 וכל הר בו יתנשא גאה ורם

       C      E7       F    EbO 

 זה הידוע     נחל ערוגות 

     C     F        G    C   F2   C/E 

 מהלכו יישיר אל תוך הים

    Am    Dm        Am    Am/E 

 האדמה תצהיב בלהט שמש

          C  F/C  G7   C   C/E 

 אך עין גדי היא נווה מדבר

EbO  Am Em        Dm    AbO 

 חדש אינו דומה לאמש   יום 

  C             Dm        G 

 ועתיד מזהיר צופן לה המחר

 

   Am  Dm  E7  Am 

 עין גדי          עין גדי 

G   C        F        C   F2   C/E 

 מה היה כי צמחת בחמה

DO  Am  E7       F   Am 

 עין גדי        גדי     עין

      Dm           C+7    Em7 

 איך פלגים בך חותרים בשממה

F/C   G       C     C/E 

 די עין גדי   ג עין

   EbO    B7      Em   G7 

 בך היופי יופע בכל הוד

   C       F       C    Edim 

 והלב יהרהר ויחמוד

    C           G  Ab Ab/Eb DØ  Cadd9 

 אוווו              והלב יהרהר ויחמוד

 



 1153עמוד 

 

 עמיר בניון  -  עיניה
 מילים : עמיר בניון ואסף אטדג'י  לחן : עמיר בניון

 

 F#m  C#m  D  Aפתיחה : 

            F#m  C#m  D  F#m 

 

F#m    C#m     D           A 

 אז למה עיניה עכשיו בצבע אדום

F#m          C#m   E        A 

 זכות וחודרות כל מסך כמו יהלום

F#m     C#m   D           A 

 אז למה עיניה עכשיו בצבע אדום

F#m          C#m         E           A   E7 

 אומרים שאין גבול לשמחה ואין לה מקום

A         D    A 

 גם לא צבע אדום

 

            D      F#           Bm 

 עיניה תמיד בצבע אדוםאז למה 

A             E            F#m 

 למה, כמה היא שמחה ,למה

        D                   A 

 וכמה טוב לה שזה לא אתה

            D      F#           Bm 

 אז למה עיניה תמיד בצבע אדום

A             E            F#m 

 למה, כמה היא שמחה ,למה

        D                   A 

 וכמה טוב לה שזה לא אתה

 

F#m    C#m     D           A 

 אז למה עיניה עכשיו בצבע אדום

F#m   C#m           E               A 

 ומה מתהפך לטובה פתאום באמצע היום

F#m    C#m     D           A 

 אז למה עיניה עכשיו בצבע אדום

F#m          C#m        E             A   E7 

 אומרים שאין גבול לריקוד ואין לו לבוש

A         D    A 

 גם לא צבע אדום

 

A/C#   D      F#           Bm 

 אז למה עיניה תמיד בצבע אדום

A             E            F#m 

 למה, כמה היא שמחה ,למה

        D                   A 

 וכמה טוב לה שזה לא אתה

            D           F#     Bm 

 אז למה עיניה תמיד בצבע אדום

A     E            F#m 

 למה, כמה היא שמחה

        D            A 

 אתהכשוכמה טוב לה 

 

 D  F#  Bm  Aמעבר : 

           E F#m  D   A 

 

A/C#   D      F#           Bm 

 אז למה עיניה תמיד בצבע אדום

A             E            F#m 

 למה, כמה היא שמחה ,למה

        D              A 

 וכמה טוב לה שזה אתה

            D           F#     Bm 

 אז למה עיניה תמיד בצבע אדום

A     E            F#m 

 למה, כמה היא שמחה

        D              A 

 וכמה טוב לה שזה אתה

 



 1154עמוד 

 

 רונה קינן  -  זרותעיניים 
 מילים ולחן : רונה קינן

 

Gm               D7/F# 

 חושך לא ראיתי כלום

Eb               Bb           F7/A 

 עיניים זרות עיבדו נתונים

   Gm             D7/F# 

 ניסיתי להפוך את עורי

Eb                     Bb       F7/A 

 אבל העור שבפנים דמה מדי לשלי

   Gm             D7/F# 

 רציתי להדוף את השנים

Eb                       Bb       F7/A 

 שעומדות בינינו בלי להבין

   Gm          D7/F# 

 שאין כלי נשק בעולם

Eb                       Bb       F7/A   C/E 

 שרק מתוקף אהבתי יכריע את הזמן

 

Eb 

 אני לא אפסיק לרצות    

                        Gm 

 אני לא אפסיק לרצות

            F 

 אני לא אכנע לרעיון הזה

   Gm                            Eb 

 אפשרכי אי אפשר אי שאי אפשר כי 

     Bb 

 זה עניין של הישרדות

         F7/A               Eb 

 גם אם תגידי שדי כבר ונגמר

           Bb                            Gm 

 אין לי ברירה אלא לרצות את האפשר

 

Gm                 D7/F# 

 ימים אל תוך לילות ,ימים

Eb                         Bb         F7/A 

 חיבוק שלא נגמר ואז ברגע הוא נגמר

Gm                       D7/F# 

 וכשהריק הזה חושף את פרצופו

Eb                                Bb     F7/A 

 נדמה שכל מה שרציתי אף פעם לא יבוא אבל

 

Eb 

 אני לא אפסיק לרצות    

                        Gm 

 אני לא אפסיק לרצות

            F 

 אני לא אכנע לרעיון הזה

   Gm                            Eb 

 אפשרכי אי אפשר אי שאי אפשר כי 

     Bb 

 זה עניין של הישרדות

         F7/A               Eb 

 גם אם תגידי שדי כבר ונגמר

           Bb                            Gm 

 אין לי ברירה אלא לרצות את האפשר

 

Gm         D7/F# 

 שקט בסלון, שקט

Eb               Bb       F7/A 

 שקט במטבח שקט גם בטלפון

Gm               D7/F# 

 כל מה שרציתי זה לישון

Eb                     Bb        F7/A 

 אבל הרעש המחריד חדר לי לחלום

Gm        D7/F# 

 וסוף, סוף לסיפור

Eb                             Bb        F7/A 

 אני חותמת בלי רצון על טופס השחרור

 

Eb  

 אני לא אפסיק לרצות    

                        Gm 

 אני לא אפסיק לרצות

            F 

 אני לא אכנע לרעיון הזה

   Gm                            Eb 

 אפשרכי אי אפשר אי שאי אפשר כי 

     Bb 

 זה עניין של הישרדות

         F7/A               Eb 

 גם אם תגידי שדי כבר ונגמר

           Bb                        Gmadd9 

 אין לי ברירה אלא לרצות את האפשר



 1155עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -  עיניים שלי
 מילים ולחן : סטברוס קויומדזיס   עברית : יעקב גלעד

 

 Cm  G  Fm  G  Cmפתיחה : 

 

Cm   Ab    G   Cm   G    Fm    Cm 

 קמתי ממך ללכת אל תכעסי עיניים שלי

Ab   C#                    Cm 

 עיר שאין בה אותך ארץ אחרת

Ab      G         Cm  G 

 שם אתהלך בלי בית

 

Cm  DØ   G         Cm 

 אל תחכי שנים אין ספור

Ab    Bb                Eb  G7 

 פעם אשוב על כנף ציפור

Ab  Bb    Cm           Fm   Ab  Cm 

 בין כה וכה יבוא  עוד    יום

Cm     G           Cm 

 סוף לנדודי יביא איתו

 

Cm   Ab    G  Cm   G    Fm    Cm 

 אש בדרכים שורפת    אל תחכי עיניים שלי

Ab   C#                    Cm 

 חום גופך בגופי טעם שפתייך

Ab      G         Cm         G 

 כלום לא יאבד ממני

 

Cm  DØ   G         Cm 

 אל תחכי שנים אין ספור

Ab    Bb                Eb  G7 

 פעם אשוב על כנף ציפור

Ab  Bb    Cm           Fm  Ab  Cm 

 בין כה וכה יבוא  עוד    יום

Cm     G           Cm 

 סוף לנדודי יביא איתו

 



 1156עמוד 

 

 אהוד בנאי, ברי סחרוף  -  עיר מקלט
 מילים ולחן : אהוד בנאי

 

Em                         Am 

 שהטפטוף יהפך למבוללפני 

Em                            Am 

 אני חייב למצוא שער לא נעול

Em                Am 

 כי שוב חזר אלי הבלוז

Em                Am 

 חייב לצאת חייב לזוז

 

Em                                Am 

 על הכביש המתפתל בין עכו לצפת

Em                               Am 

 בטבריה על המזח יורד עד לאילת

Em             Am 

 נפלט נמלט מבקש עיר מקלט

Em           Am             Em    Am 

 עיר מקלט -נפלט נמלט מבקש 

 

Em                 Am 

 באופק נוצצים האורות הרחוקים

Em                   Am 

 האחרונים ילשם אני אגיע בכוחותי

Em                  Am 

 ואת חכי בפתח והדליקי את האור

Em                         Am 

 בן אדם חוזר אלייך מן הכפור

 

Em                      Am 

 קחי אותי אל המזבח לפני שאשבר

Em                Am 

 ועד שהאמת תצא אני בך אסתתר

 

Em            Am              Em       Am 

 עיר מקלט -י את כן את תהיי לי כ

 

Em                   Am 

 כן עד שהאמת תצא אני בך אסתתר

Em                       Am 

 עד שהסופה תחלוף והקרח ישבר

Em                Am 

 עד שמעיין זורם יפתח ויפכה

Em                   Am 

 עד שהשופט יבוא ואותנו יזכה

 

Em           Am             Em      Am 

 עיר מקלט -את כן את תהיי לי 

 

 

  



 1157עמוד 

 

 ברי סחרוף  -עיר של קיץ  
 לחן: ברי סחרוף וגידי רז   מילים: מיכה שטרית

 

 #Bb5  F  Fפתיחה : 

 

        Bbm(+11) 

 ימים של קיץ או חורף

                     G 

 בלי אביב ובלי סתיו

     G7          Bbm 

 חוזר אלייךאני לא 

                    G 

 זה הסוף זו התחלה

G7             Bbm(+11) 

 רק מלחמה אם תבוא

                     G 

 תחזיר אותנו הביתה

G7              Bbm 

 הכמו אהוב אל אהוב

                   G 

 כמו אחרי מלחמה

      G7       Bbm 

 אם תבוא אם תבוא

 

              F                Bbm 

 ועכשיו לאכול לשתות מהיין

Bbm/Ab         C#   Ab7         F 

 ואחר כך נרקוד ונעלה אליי הבית        

                                 Bbm 

 ועכשיו לצעוק ואחר כך ליפול

Bbm/Ab      C#   Ab7          F 

 ליפול בשקט ליפול בין זרעותייך        

 

 Bb5  C  C#  Eb  F  F#  Fמעבר : 

           Bb5  C  C#  Eb  F 

 

 #Bb5  F  Fמעבר : 

 

Bbm 

 והעיר, עיר של קיץ

        G 

 ל אביב אין סתיובת

G7          Bbm 

 הכל חוזר אלייך

                   G 

 גם סוף גם התחלה

G7                  Bbm 

 רק מלחמה אם תבוא

                      G 

 תחזיר אותנו הביתה

G7            Bbm 

 כמו אהוב לאהובה

                  G 

 כמו אחרי מלחמה

                   G7 

 כמו אחרי מלחמה

                   Bbm 

 אם תבוא אם תבוא

 

              F                Bbm 

 ועכשיו לאכול לשתות מהיין

Bbm/Ab         C#   Ab7         F 

 ואחר כך נרקוד ונעלה אליי הבית        

                                 Bbm 

 ועכשיו לצעוק ואחר כך ליפול

Bbm/Ab      C#   Ab7          F 

 ליפול בשקט ליפול בין זרעותייך        



 1158עמוד 

 

 עמיר בניון  -עיתים  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 C#m  B  E  Em  Eפתיחה : 

 

        C#m                B                        E 

 אני רק בן אדם ואין לי שום חוכמה  אז בפשטות

        C#m                    B                        E 

 אני מבקש סליחה  ואם החלפתי את הרגש במהירות

        A           B      Am  Dm     Am 

 ואם קבעתי לי עיתים למצבי רוח משתנים

   Dm       Am         E        B       E 

 אז אני חייב לומר הכל בגלל שאני בן אדם

 

    C#m             B                        E 

 ובקיצור אני כזה פחדן ואין לי שום גבורה

        C#m                         B 

 השריר לפעמים אם נתפס לי קצת

        B 

 אז סליחה ועוד סליחה 

        A            B           Am      Dm   Am 

 ואם קבעתי לי עיתים להתפרצות של כמה יצרים

   Dm        Am          E         B       E 

 כנראה שזה בגלל שאני רוצה להיות בן אדם 

 

    C#m          B               E 

 בקיצור אני בן אדם כשמתאפשר לי

     C#m                  B                     E 

 אם לקחתי ברצינות את עצמי אז אני מצטער לי

         A           B        Am      Dm     Am 

 מתיחה של כמה מיתריםלואם קבעתי לי עיתים 

   Dm         Am          E       B       E 

 אני חושב לומר שזה בגלל שאני בן אדםאז 

 

 C#m  B  C#m  D  B  E  C#m  B  Eמעבר : 

 

    C#m               B                   E 

 ולבסוף נשארתי בן אדם למרות החשדות 

     C#m                         B                     E 

 של השכן של השוטר של המדע ושל חוקרי מוחות

          A             B          Am        Dm  Am 

 אז אם קבעתי לי עיתים כדי להיות קצת יותר תמים

   Dm          Am            E     B        E 

 אז אני אומר תודה זה רק בגלל שאני בן אדם

 



 1159עמוד 

 

 ג'וני שועלי  -עכשיו  
 

Am    Eb°7         F 

 עכשיו שאדום ושורף בעיניים

Am    Eb°7         F 

 קשעכשיו שנינו בציור מקוש

Am    Eb°7         F 

 בלילה מזה טועם  ת'שמיים

Am       Eb°7               F 

 וירח מאיר כוכבים רחוקים אלף שנות אור

 

 Am   Eb°7    F        Fמעבר : 

           Am     F    Eb°7  Eb°7 

 

C        Gm      Am     G 

 לידי אוחזת אלף ידייםואת 

Am        G                 F 

 אולי את רועדת אולי זה מקור

C        Gm      Am     G 

 ואל תחפשי משמעויות בשמיים

Am        G        F 

 בלילה כזה אני שלך

 

 Am     Eb°7      F  Fמעבר : 

          Am     Eb°7    F    F 

             F       D/F#  G    G 

 

Am                       G  F 

 בלילה כזה אני שלך

 

Am        Eb°7         F 

 מחר שוב אקטוף פרחים בדרך אליך

Am     Eb°7         F 

 לקבל את אותה הבעה מלכותית

Am            Eb°7              F 

 לחבר את הקו העדין של חיוך על שפתייך

Am    Eb°7         F 

 עיניי ואל פי ואל פיךאל 

 

C        Gm      Am     G 

 ואת לידי אוחזת אלף ידיים

Am        G                 F 

 אולי את רועדת אולי זה מקור

C        Gm      Am     G 

 ואל תחפשי משמעויות בשמיים

Am        G        F 

 בלילה כזה אני שלך

 

Am    Eb°7    F 

 וכך זה נמשך                    

Am      Eb°7           F 

 בסירה לבנה עם מפרש גדול

  F                        Am         Eb°7 

 שמש מתוקה מלאה בחום עמוק

  F                           Am  Eb°7  F 

 הים הגדול התמלא שתיקתנו

 

 ...Am   Eb°7  F  Fסיום :

 

      
 

  



 1160עמוד 

 

 החברים של נטאשה  -  עכשיו אני
 מילים : מיכה שטרית  לחן : ארקדי דוכין

 

F#      B      Ebm  E 

 עכשיו אני כי ההוא הלך

E       B       Ab      C#m 

 עכשיו אני כי הייתי מוכרח

E                  Abm 

 לתפוס מעלית מלמטה למעלה

                     Bbm   C# 

 חללית למעלה והלאהזה כמו 

F#               B      Ebm      C#add9 

 התגעגעתי אז באתי חסר לכם אידיוט

F#                                                B 

 חכמים שכמותכם כבר מזמן לא יצא לי לראות

F#                           B 

 הפחדן שהיה כאן קודם טוב שהוא הלך

C#                      Ab            F#     F#(6-5) 

 התגעגעתי אז באתי אני שמח כל כך

 

F#      B      Ebm  E 

 עכשיו אני כי ההוא הלך

E       B       Ab      C#m 

 עכשיו אני כי הייתי מוכרח

E                  Abm 

 לתפוס מעלית מלמטה למעלה

                     Bbm   C# 

 חללית למעלה והלאהזה כמו 

F#               B      Ebm      C#add9 

 התגעגעתי אז באתי מגוחך לא השתניתי

F#                                        B 

 אנשים יפים כמוכם אף פעם לא ראיתי

F#                               B 

 חבל שאני לא בא לעתים יותר קרובות

C#                      Ab            F# 

 התגעגעתי אז באתי לכמה שעות טובות

 

F#      B      Ebm  E 

 עכשיו אני כי ההוא הלך

E       B       Ab      C#m 

 עכשיו אני כי הייתי מוכרח

E                  Abm 

 לתפוס מעלית מלמטה למעלה

                     Bbm   C# 

 זה כמו חללית למעלה והלאה

F#               B      Ebm      C#add9 

 התגעגעתי אז באתי חסר לכם אידיוט

F#                                                B 

 חכמים שכמותכם כבר מזמן לא יצא לי לראות

F#                           B 

 הפחדן שהיה כאן קודם טוב שהוא הלך

C#                      Ab            F#   F#(6-5) 

 התגעגעתי אז באתי אני שמח כל כך

  



 1161עמוד 

 

 מירי מסיקה  -עכשיו אתה חוזר בחזרה  
 מילים ולחן : אריק ברמן

 

(Am  F)x4 

 

Am                  F            G               E    E/Ab 

  לא נעלמת לי בכוונה,    קצת כועסת אבל מבינה      

 Am                    A/C#             A  Dm 

  כך הרבה קרה-כל         פשוט שבינתיים כאן

                 Dm/E  Am  F  Am  F 

  בחזרה עכשיו אתה חוזר ו

 

Am                     F 

  אתה איש כזה חכם, קצת עצוב לי      

G                     E     E/Ab 

  למדתי ממךורק דבר אחד    

Am              A/C#        A      Dm 

  עברתי לדירה שכורה ,עזבתי את הבית

                 Dm/E  Am  Am/Ab  Am/G  C 

  בחזרה עכשיו אתה חוזר ו

 

Fm                       C#                    Eb 

  אבל אתה יכולת להתקשר, אני יכולתי לענות

                    C 

  יכולנו לדבר, אפילו על שטויות

 Fm                       F         F7    Bbm 

  שנים אני חשבתי שאולי עשיתי משהו רע

                    C     Fm  C# 

  ועכשיו אתה חוזר בחזרה

Fm                       C#                     Eb 

  להתכתב, אני יכולתי בלילותאבל אתה יכולת 

                            C 

  לשכב עם ערימת שקרים ולהתעלות

Fm                       F            F7   Bbm 

  רה - היום כבר לא פוחדת שיעזבו בלי אזה

                       C     Fm  Fm/C#  Fm  Fm/C# 

  אז עכשיו אתה חוזר בחזרה

 

Am                   F 

  מאוד אוהבת, לא זאת השאלה      

G                     [E]   [E]     ][ 

 אתה מבין נכון, אני לא יכולה   

Am              A/C#        A      Dm 

  שוב לתת ללב שלי לחטוף ממך כזאת סטירה

                 Dm/E  Am          F 

  בחזרה         אז עכשיו אתה חוזר

 

Am  F  Am  F  C  F 

 

Am                       F                       G 

  אבל אתה יכולת להתקשר, אני יכולתי לענות

                  C 

  יכולת לדבר דקה עם הבנות

Am                       A                 Dm 

  שנים אני חשבתי שאולי עשיתי משהו רע

    Em         Dm    F 

 ועכשיו אתה חוזר בחזרה

 

F  G  E7  E7/A-Am-A  Dm 

Bb/E-Bb/D-Bb  Gm  C 

  

Fm                       C#                     Eb 

  אבל אתה יכולת להתכתב, אני יכולתי בלילות

                            C 

  לשכב עם ערימת שקרים ולהתעלות

Fm                     F        F7  Bbm 

  היום כבר מחייכת, וגם לזו שבמראה

                    C     Fm 

  ועכשיו אתה חוזר בחזרה

     Fm/G    C#                    Eb 

  אתה יכולת לבקר, אני יכולתי לחסוך

         Eb/F-Eb/G     C             [C] - 

 כדי להבין בסוףטיפול   שנתיים של 

    Fm                           F            F7  Bbm 

  כרע   שחיפשתי את הדמות שלך בכל בחור שלי

                            ][Fm  Fm/C# 

 אתה חוזר בחזרה אז עכשיו

 

(Fm  Fm/C#)x6 
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 גלעד שגב  -עכשיו טוב  
 

D                  D 

 ענייןבדיוק כשאני מאבד 

G                G                              Bm     A   G 

 בלאגן...כןנזכרתי איך אמרת בוא ניסע והשארנו 

D                  D 

 אני מאחורה עם כובע מצחיה

G    A      Bm                         G             G 

 הנסיעה...כןואתה מתופף על ההגה תוך כדי 

 

Bm                 D 

 הזמן עצר מאז לשבע עשרה שנים

A            E 

 אני לבד בחוץ מחשיך

D                  Bm 

 ממש לפני שאני יורד מהפסים

   Em            E 

 הרגשתי שאנחנו מתקרבים

 

      G     D       A       Bm 

 עם היד באוויר ציירתי את החוף

      G         D     Bm         Bm 

 רוח ים שני אחים כותבים שמות בחול

      G       D       A            Bm 

 מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף

         Bm  D                Em  Bm 

 עכשיו טוב...   עכשיו טוב

 

D                  D 

 בדיוק שאני מאבד תקווה

G                G                            Bm  A    G 

 כן  נזכרתי איך הגעת וידעת להוציא אותי בזמן

D                  D 

 חצר בית ספר בהפסקה

G    A   Bm                 G           G 

 כן אתה מחייך הגעת ישר מהצבא

 

Bm                 D 

 כבר נהיה מאוחר אחרי שבע ושלושים

A            E 

 מחשיך אני לבד בחוץ

D                  Bm 

 ממש לפני שאני עף מהפסים

Em                    E 

 הרגשתי שאנחנו מתקרבים

 

    Bm       A       D     G  

 עם היד באוויר ציירתי את החוף

        Bm         Bm     D        G 

 רוח ים שני אחים כותבים שמות בחול

      Bm            A      D        G 

 מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף

         Bm  D                Em  Bm 

 עכשיו טוב...   עכשיו טוב

 

    Bm       A       D     G  

 עם היד באוויר ציירתי את החוף

        Bm         Bm     D        G 

 רוח ים שני אחים יושבים קרוב בחול

      Bm            A      D        G 

 מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף

         Bm  D                Em  Bm 

 עכשיו טוב...   עכשיו טוב

 

    Bm       A       D     G  

 בין שברי הימים הגעתי אל החוף

        Bm         Bm     D        G 

 שם אתה אמיתי וכל השאר כבר לא

      Bm            A      D        G 

 מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף

         Bm  D                Em  Bm 

 טובעכשיו טוב...   עכשיו 

         Bm  D                Em  Bm 

 עכשיו טוב...   עכשיו טוב

         A    D                Em   D 

 עכשיו טוב...   עכשיו טוב
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 מאיר אריאל  -עכשיו להתאהב  
 מילים ולחן : מאיר אריאל

 

 Cפתיחה : 

 

   C                   G/B 

 תראי  תראי את הפרח הזה

F/A                   C 

 איך הסתדר באהבה

Am                    Dm 

 כמו מלך עם כתר אבקני זכר

G                               C 

 ל נקבהועם שרביט לחלוחי ש

C                                 G/B 

 שולח ניחוח שולחים לו דבורה הפרח

F/A                     C 

 נכנסת לו עמוק בפנים

Am                             Dm 

 מוצצת את הצוף המתקתק שלו ועפה

G                                   C 

 נדבקים תוך כך שרביט עם אבקנים

C                    G/B 

 כן יש לו לפרח סיפוק מלא

F/A                C 

 הפוטנציאל ימומש

Am          A2      Dmadd9 

 הוא גם יהיה פרי לריבה ויין

G                     Cadd9 

 והצוף שלו יהיה דבש

 

 אשר על כן

          G                 Am 

 פתחי כפתור לאור המתוק

G       Em   A 

 חלון לחדרי הלב

          Dm                               G 

 עכשיו מותר  עכשיו מותר  מותר עכשיו

C               Am 

 להתלבלב לב לב לב

          G                 Am 

 כי דבש ניגר מריח הדרים

G       Em   A 

 ויין מריח סמדרים

          Dm                               G 

 על כן מותר עכשיו  מותר  מותר עכשיו

C               Am        Em       Dm 

 להשתלב לב לב לב

G 

 מותר  מותר עכשיו  עכשיו  עכשיו מותר

Bb   G7/B      Cadd9 

 במותר עכשיו להתאה

   C                   G/B 

 תראי  תראי מעגלים מתנשקים

F/A                   C 

 צרפתית מרהיבה

Am                    Dm 

 מעגל הפרי  מעגל הדבש

G                        C 

 מזמזמת מזה כל הסביבה

C                             G/B 

 מעשה באחד ושמו "מישהו"

F/A                     C 

 כל היום מתעטי'ש הוא

Am                       Dm 

 אמרו לו "מישהו" קח טישו

G                                   C 

 issueענה "מישהו" טישו זה לא 

 איזה איש הוא

 

 פתחי כפתור לאור המתוק

 

   C                   G/B 

 אכן חוזרים לסוף עונת התפוזים

F/A            C 

 ועוברים להליכה

Am                    Dm 

 יש לו את זהואבא מתוקי 

G                        Cadd9 

 מה שאמא מתוקה צריכה.

 

 אשר על כן

 

 פתחי כפתור לאור המתוק
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 אביב גפן  -עכשיו מעונן  
 

Am 

 ביתבמקום מסוכן שנקרא לו ה

Em7    

 גר אדם מבולבל שנקרא לו אני

      Am                  Fmajor7 

 למרות שיש שמש יש הרבה אנשיםו

    G 

 אפורים

 

Am 

 במקום די מגעיל שנקרא לו הבית 

Em7    

 גר אדם מבולבל שנקרא לו אני

      Am                  Fmaj7 

 למרות שיש כסף יש הרבה אנשיםו

    G 

 עניים

 

          Am        Am/Bb 

 עכשיו מעונן

         E4/B           E 

 עכשיו מעונן

          Am        Am/Bb 

 יו מעונןעכש

         E4/B           E 

 עכשיו מעונן

 

Am 

 במקום די מדהים שנקרא לו הבית

Em7    

 ההורים נפרדים שיהיה יותר טוב

      Am                  Fmajor7 

 אבל הבית שלי הוא נמצא בין רחוב

    G 

 לרחוב

 

Am 

 במקום די מפחיד שנקרא לו הבית

Em7    

 אחרי בקבוקבן אדם שם שותה בקבוק 

      Am                  Fmajor7 

 הבן    אדם   הזה   הוא    האבא   שלי

    G 

 בדיוק

 

                Am        Am/Bb 

 אולי עכשיו מעונן

         E4/B           E 

 עכשיו מעונן

          Am        Am/Bb 

 עכשיו מעונן

         E4/B           E   E4 

 מעונן עכשיו

 

E4    E            Am  Bb 

 אנחנו דור מזויין

                   Bø     

 עכשיו מעונן

E4    E              Am  Bb 

 רוצים ללכת מכאן

                   Bø     

 אנחנו דור מזויין

E            Am 

 עכשיו מעונן
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 אלונה דניאל  -על גגות תל אביב  
 

Am   E               F    E 

 חפש אותי הלילה במקומות סגורים

Am   E               F    E 

 חפש אותי בבית ובבתי זרים

Am       G                 F      G 

 הסתיו אומנם עכשיו זה סוף

Am    G            F      G 

 עיתוי נכון ולא איחרת

Am       G             F      G 

 א אותי עכשיואם לא תמצ

Am   G         F   

 כך-אחר לא תקבל אותי

 

Am   E                F    E 

 אביב משהו קורה הלילה-על גגות תל

Am        E          F           E 

 לא מחום לא מקור התחבאתי כאן

Am   E               F    E 

 אביב מישהו רואה הלילה-גגות תל על

Am       E     F          E 

 צלליות שנעות על וילון לבן

 

Am   E                F    E 

 מחר זה מאוחר חפש אותי הלילה

Am        E                    F    E 

 אף פעם לא נגמר עכשיו זה חם עכשיו זה קר

 

Am       G                 F      G 

 הסתיו אומנם עכשיו זה סוף

Am    G            F      G 

 עיתוי נכון ולא איחרת

Am       G             F      G 

 אם לא תמצא אותי עכשיו

Am   G         F   

 כך-אחר לא תקבל אותי

 

Am   E                F    E 

 אביב משהו קורה הלילה-על גגות תל

Am        E          F           E 

 לא מחום לא מקור התחבאתי כאן

Am   E               F    E 

 אביב מישהו רואה הלילה-גגות תל על

Am       E     F          E 

 צלליות שנעות על וילון לבן

 

Am       G                 F      G 

 הסתיו אומנם עכשיו זה סוף

Am    G            F      G 

 עיתוי נכון ולא איחרת

Am       G             F      G 

 א תמצא אותי עכשיואם ל

Am   G         F   

 כך-אחר לא תקבל אותי

 

Am   E                F    E 

 אביב משהו קורה הלילה-על גגות תל

Am        E          F           E 

 לא מחום לא מקור התחבאתי כאן

Am   E               F    E 

 אביב מישהו רואה הלילה-גגות תל על

Am       E     F          E 

 צלליות שנעות על וילון לבן
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 אהוד בנאי  -על דרך יפו  
 

  E             A       D                        A 

 על דרך יפו לפנות בוקר דהרנו ארבעה פרשים

       A     E      A             D                 A 

 למסע מחקר חשאיור והדוכס ובדיף הטר'הבוס הצ

     D                     A        A              E 

 וזקן עיוורמסנדלר ארמני  קיבלנו מפה עתיקה ומצפן

 A       E  A                  D                      A 

 יצאנו לרחובות להרכיב תרכובות להחיות נפשות

 

   E                A       D                            A 

 םוכנפיימעיר לעיר חולפים כמו שמועה עם נהג מתולתל 

   A   E           A             D                     A 

 בדרכנו לשחרר את השושנה להחזיר את הדג למים

 D                        A 

 לא ביקשנו כבוד לא ממון

E                 A 

 ןוגם לא את שמנו לעיתו

D                      A 

 לצער העולם ביקשנו תרופה

    A        E  A 

 לעצור את המגפה

 

 E  A  D  A :מעבר 

          A  E  A  D  A 

 

  E             A       D                        A 

 יף הדליק לו מקטרת'הבוס חזר מצלילה עמוקה הצ

       A     E      A             D                 A 

 דור בא מארץ אחרתבהדוכס היה חולה אהבה הטרו

   D                     A       E              A 

 אך הייתה מטרה משותפת כל אחד דיבר שפה זרה

A       E  A            D                A 

 להחזיר את הכוונה למקום אליו היא שייכת

 

  E             A       D                        A 

 על דרך יפו לפנות בוקר דהרנו ארבעה פרשים

       A     E      A             D                 A 

 יף הטרמפדור והדוכס למסע מחקר חשאי'הבוס הצ

D                        A 

 לא ביקשנו כבוד לא ממון

E                 A 

 ןוגם לא את שמנו לעיתו

D                      A 

 לצער העולם ביקשנו תרופה

    A        E  A 

 לעצור את המגפה

 

 E  A  D  A : סיום 

          A  E  A  D  A 
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 תיסלם  -  על הבמה
 מילים ולחן : יאיר ניצני

 

 D/A  A  D/A  A  D/A  Aפתיחה : 

 

A                   D      Bm 

 שבאחיושב בבית מול האש 

A                   D        E 

 הקריינית נתלית לי אל המסך

D                    Bm 

 אוכל ציפורן וזה לא הגיוני

D                E 

 אני יודע שזה לא מקומי

      D               Dm                   A  D/A  A 

 אני לא מחפש לי עמדה של כבוד או עצמה

          D                   D2                       G 

 יש כבר מקום שאוהב בו להיות משום מהאם אך 

        E  A  D/A  A  D/A  A  D/A  A  

 זה על הבמה

 

A                   D      Bm 

 עומדים בחושך מכוונים ת'כלים

A                   D        E 

 מציץ החוצה וכולם מסתכלים

D                    Bm 

 שתי נערות בוכות כי הן אחרו

D                E 

 וכל הכרטיסים מזמן נמכרו

      D               Dm                 A   D/A  A 

 האורות כבר כבו ואני פתע קצר נשימה

          D                   D2             G 

 קומהאעלה לי עליה גם אם היא נראית ע

     E  A  D/A  A  D/A  A  D/A  A 

 אל הבמה

 

      D               Dm                  A  D/A  A 

 הקהל מתלהב סקסופונים נושפים בעצמה

          D                D2              G 

 אני לא רוצה שקט רוצה שתהיה מהומה

     E  A  D/A  A 

 ל הבמהע

 

A                   D      Bm 

 גיטרה מנגנת שיר אחרון

A                   D        E 

 אני יורד תשוש וחש שיכרון

D                    Bm 

 ומנסה לומר דברים חכמים

D                E 

 לסובבים אותי ולצלמים

      D               Dm             A    D/A  A 

 להיות בו כל השנה זה מקום שאוהב

          D               D2              G 

 כשהלכנו הביתה השארנו אותה שוממה

     E  A  D/A  A  D/A  A  D/A  A 

 על הבמה אני על הבמה את הבמה
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 טל שגב  -הברכיים   על
 

G            C 

 אני מנחש כמה נשאר

G 

 האחרונים םבעקבות האירועי

C 

 שצוינו בכיכר

 

G            C 

 אני מקווה שזה רק חלום

G 

 כל יום שני וחמישי

C 

 כותרות בעיתון

 

G              C 

 תנו לי לחיות תנו לי לחיות

G 

 בלי סקס ושטויות

C 

 תנו לי לחיות

 

          Em G              C 

 כורע ומרים ידיים םעל הברכיי

          Em    G                      C 

 יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדורשלא 

          Em G              C 

 כורע ומרים ידיים םעל הברכיי

          Em    G                      C 

 שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור

          Em    G                      C 

 שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור

 

G                   C 

 תעזור לי לסחוב כי כבד לי היום

G 

 נשק משקופים

C 

 נגד אסון

 

G                 C 

 התחלתי לנשום כשהייתי איתך

G 

 תודה אלוהים

C 

 שבראת אישה

 

          Em G              C 

 כורע ומרים ידיים םעל הברכיי

          Em    G                      C 

 יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדורשלא 

          Em G              C 

 כורע ומרים ידיים םעל הברכיי

          Em    G                      C 

 שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור

          Em    G                      C 

 שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור

          Em    G                      C 

 שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור

          Em    G                      C 

 שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור
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 אביב גפן  - על הכנרת בזריחה 
 

 Emפתיחה : 

 

Am       Em       Am 

 אני הולך שוב בשבילך

Am  Em       Am 

 שלךלחברה שהייתה 

Em         Am             Em    Em/D 

 אתה הלכת בשטחים לא שלך

 

C                   Am 

 על הכנרת בזריחה

F               Fm 

 מאוהבים בשק שינה

C                  Am 

 ריקוד ירח מטורף

F                    Fm 

 עשתה אותי קצת מחופף

 

  Emמעבר : 

 

Am       Em       Am 

 ואמא שלך התרגלה לבדידות

Am       Em     Am  Em 

 ואבא שלך נהיה משוגע

 

C                   Am 

 על הכנרת בזריחה

F               Fm 

 מאוהבים בשק שינה

C                       Am 

 עם ברבורים של הזיות

F                Fm 

 לומד לראות לומד לרקוד

C                  Am 

 ריקוד ירח מטורף

F                    Fm 

 עשתה אותי קצת מחופף

 

 Emסיום : 
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 מוניקה סקס  -  על הרצפה
 

Am9  C9        G  Am9  C9        G 

 נשבר        נשבר      ושוב       מתקררים     

Am9      C9                G  Am9    C9     G 

 הייתי רוצה לשבור לך יד ואז לתת לך רחמים     

 

Am9         C9      G 

 כמו ציור של דגה שמנמנה וענוגה

Am9             C9        G 

 שנה סחבת אותי על הרצפה

 

 Em                D 

 על הרצפה על הרצפה

C  G  F#  F 

 או  או  או  או

 

Am9  C9        G  Am9  C9        G 

 נשבר       נשבר     הקרח המלוכלך      

Am9  C9        G    Am9  C9     G 

 נקבר כלחישה     הרגש שוב נמעך       

 

 Em                D 

 על הרצפה על הרצפה

C  G  F#  F 

 או  או  או  או
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 יוסי בנאי  -  על כל אלה
 מילים ולחן : נעמי שמר

 

 Eb  Ab  Eb  Ab  Eb/Bb  Bb  Ebפתיחה : 

 

       Eb                       C7       Fm 

 על המר והמתוק על הדבש ועל העוקץ

  Fm/Ab                  Bb7   Eb 

 שמור אלי הטוב על בתנו התינוקת

       Eb                  C7       Fm 

 על המים הזכים על האש המבוערת

  Fm/Ab                   Bb7   Eb 

 מן המרחקים על האיש השב הביתה

 

Eb            Ab    Eb 

 על כל אלה על כל אלה

Ab       Eb   Fm Bb7    Eb    G7 

 הטוב          שמור נא לי אלי 

       Cm  Fm6  Cm  Fm 

 על הדבש ועל העוקץ

   Eb/Bb  Bb  Eb 

 והמתוק     על המר

Eb        Ab    Eb 

 אל נא תעקור נטוע

Ab    Eb   Fm  Bb7    Eb    G7 

 והותק          אל תשכח את ה

    Cm  Fm6  Cm  Fm 

 ואשובה      השיבני 

   Eb/Bb  Bb  Eb 

 הארץ הטובה אל 

 

       Eb                       C7       Fm 

 על הגן על החומה שמור אלי על זה הבית

  Fm/Ab          Bb7   Eb 

 וממלחמה מיגון מפחד פתע

       Eb                          C7       Fm 

 על האור ועל הטף שמור על המעט שיש לי

  Fm/Ab                    Bb7   Eb 

 ושנאסף על הפרי שלא הבשיל עוד

 

Eb            Ab    Eb 

 על כל אלה על כל אלה

Ab       Eb  Fm  Bb7    Eb    G7 

 הטוב           שמור נא לי אלי 

       Cm  Fm6  Cm  Fm 

 על הדבש ועל העוקץ

   Eb/Bb  Bb  Eb 

 והמתוק      על המר

 

Eb        Ab    Eb 

 אל נא תעקור נטוע

Ab    Eb   Fm  Bb7    Eb    G7 

 והותק         אל תשכח את ה

    Cm  Fm6  Cm  Fm 

 ואשובה      השיבני 

   Eb/Bb  Bb  Eb 

 הטובההארץ  אל 

 

       Eb                C7            Fm 

 מרחוק נושר כוכב מרשרש אילן ברוח

  Fm/Ab                    Bb7   Eb 

 נרשמות עכשיו משאלות ליבי בחושך

       Eb                            C7     Fm 

 ועל אהובי נפשי אנא שמור לי על כל אלה

  Fm/Ab                Bb7   Eb 

 ועל זה השיר השקט על הבכיעל 

 

Eb            Ab    Eb 

 על כל אלה על כל אלה

Ab       Eb  Fm  Bb7    Eb    G7 

 הטוב          שמור נא לי אלי 

       Cm  Fm6  Cm  Fm 

 על הדבש ועל העוקץ

   Eb/Bb  Bb  Eb 

 והמתוק     על המר

Eb        Ab    Eb 

 אל נא תעקור נטוע

Ab    Eb   Fm  Bb7    Eb    G7 

 והותק         אל תשכח את ה

    Cm  Fm6  Cm  Fm 

 ואשובה      השיבני 

   Eb/Bb  Bb  Eb 

 הארץ הטובה אל 
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 יהודה סעדורבקה זוהר ,   -  על כפיו יביא
 

C          Gm             Dm    

 ברחובנו הצר גר נגר אחד מוזר

         A7         Gm Dm     F 

 הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר

     C    Gm                      Dm 

 איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר

     Dm  A   Eb       Dm      F 

 מנגר      ושנתיים שהוא כבר אינו

       F            C         Gm7 

 והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו

        F       C     Gm7 

 לבנות כסא לאליהו שיבוא

A      Gm   Dm  A      Gm7 

 על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא

 

C          Gm                Dm    

 ברחובנו הצר גר סנדלר אחד מוזר

         A7         Gm Dm     F 

 הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר

   C    Gm               Dm 

 סים באבקמדפיו הריקים מכו

          Dm  A  Eb  Dm     F 

 כבר שנתיים מונח המרצע  בשק

       F            C       Gm7 

 והוא חולם כי נעליים הוא תופר

        F       C         Gm7 

 בן על הרים ינוו רגלי המבשר

A      Gm   Dm  A      Gm7 

 על כפיו אותן יביא לאליהו הנביא

 

Gm          Dm 

 והוא יושב ומחכה לו

         Dm                 C 

 כבר שנים חולם הוא שיזכה לו

    Dm   C     Gm 

 על סודו שומר ומחכה לו

Dm   A     Gm7 

 מתי כבר יגיע היום

 

C        Gm                    Dm    

 בירושלים ישנו איש לגמרי לא צעיר

     A7         Gm Dm           F 

 שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר

      C      Gm                    Dm 

 הוא מכיר כל סמטה כל רחוב ושכונה

         Dm  A  Eb        Dm        F 

 שנה   הוא בונה את העיר כבר שבעים

       F          C             Gm7 

 והוא חולם כי כמו שאת העיר בנה

    F     C            Gm7 

 יניח למקדש את אבן הפינה

A      Gm   Dm  A      Gm7 

 על כפיו אותה יביא אליהו הנביא

 

Gm          Dm 

 והוא יושב ומחכה לו

         Dm                 C 

 כבר שנים חולם הוא שיזכה לו

    Dm   C     Gm 

 על סודו שומר ומחכה לו

Dm   A     Gm7 

 מתי כבר יגיע היום
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 שלמה ארצי  -  על פי תנועת הרכבות
 מילים ולחן  : שלמה ארצי

 

 B  C#  Ebm  B  C#  Ebmפתיחה : 

            B  C#  Ebm  B  C#  Ebm 

 

  Ebm                             Abm 

 על פי תנועת הרכבות תיכף את תגיעי

    Abm             Bb    Ebm 

 המשקפיים השמש בעיניעל פי 

  Ebm                                   Abm 

 על פי כמות השוטרים עוד מעט תתפוצץ פצצה

   Abm                    Bb    Ebm 

 על פי חיוכי החיילים הרכבת מגיעה

 

Ebm                                        Abm 

 לו ל עוד מסתובבועל פי תנועת כדור הארץ הכ

Abm                           Bb        Ebm 

 על פי תנועת העננים הגשם עוד מעט יבוא

Ebm                                   Abm 

 על פי תנועת הרגליים עוד מעט נברח מפה

Abm                       Bb      Ebm 

 על פי תנועת השעונים הזמן לא יעצור

 

      Abm                   Bb       Ebm 

 על פי מה שאני יודע זו רכבת של הלילה

      Abm         Bb          Ebm 

 את באה ליומיים ואני עוד לא שקט

      Abm             Bb        Ebm 

 על פי מה שאני יודע קניתי לך טבעת

 Abm                         Bb         Ebm 

 תהיי חכמה תגידי לי כןואציע לך אותי אם 

 

 Abm                 Ebm 

 תגידי לי כן תגידי לי לא

Abm                    Ebm 

 אבל רק תגידי לי משהו פה

Abm 

 על פי תנועת הרכבות אני 

B                        C#    B 

 תכף אתחיל לרוץ לעבר הרכבת

 

 C#  Ebm  B  C#  Ebm  ( B )מעבר : 

             B    C#  Ebm  B  C#  Ebm 

 

Ebm                                     Abm 

 על פי דברי הימים לנצח לא יהיה פה נצח

Abm                            Bb         Ebm 

 על פי מוכרי העיתונים אין שלום רק הבטחה

Ebm                                              Abm 

 ת המכסחים עוד מעט יקרה פה רצחעל פי כמו

Abm                       Bb       Ebm 

 על פי לוחות המודעות אולי יהיה מחר

 

      Abm                   Bb       Ebm 

 על פי מה שאני יודע זו רכבת של הלילה

      Abm         Bb          Ebm 

 את באה ליומיים ואני עוד לא שקט

      Abm             Bb        Ebm 

 על פי מה שאני יודע קניתי לך טבעת

 Abm                         Bb         Ebm 

 ואציע לך אותי אם תהיי חכמה תגידי לי כן

 

 B  C#  Ebm  B  C#  Ebmמעבר : 

           B  C#  Ebm  B  C#  Ebm 

 

Em                                          Am 

 על פי דברי החכמים עוד מעט יבוא משיח

Am                            B             Em 

 על פי שעון הקיץ כבר הלילות נורא חמים

Em                                              Am 

 אאא עוד מעט תתרחש פגישה על פי כמות ה

Am                               B        Em 

 פי כמות הנשיקות לא ניפרד לעולמיםעל 

 

       Am                    B         Em 

 על פי מה שאני יודע זו רכבת של הלילה

      Am            B             Em 

 את באה ליומיים ואני עוד לא שקט

       Am                B          Em 

 על פי מה שאני יודע קניתי לך טבעת

 Am                           B              Em 

 ואציע לך אותי אם תהיי חכמה תגידי לי כן

 

 Am                 Em 

 תגידי לי כן תגידי לי לא

Am                    Em 

 אבל רק תגידי לי משהו פה

Am 

 על פי תנועת הרכבות אני 

C                        D     C    D   Em 

 תחיל לרוץ לעבר הרכבתתכף א

 

 C  D  Em  C  D  Emסיום : 

         C  D  Em  C  D  Em 
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 בנזין  -על פני השטח  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 D   D/F#  Bm  Cפתיחה : 

            G  Gm  D  D2/C  D 

 

        D                         D2/C 

 פחדתי מאודכי  יש דברים שלא אמרתי

     G 

 והרבה עוד לא סיפרתי לך

G             A         D 

 אפילו לא ברמז או בסוד

D                      D2/C 

 בהקיץ בסתר לב בימים אני חלמתי

  G                                                D 

 את שאלת ולא אמרתי בלילות כשלא נרדמתי

  G         A            D 

 מה כואב אממ לא אמרתי

 

Bm               F#m 

 הדברים על פני השטח

Bm               Am    Dsus7 

 מדברים בעד עצמם

D/G 

 והפעם אין לי בטח

       D                          C   G    D 

 םדאף מילה טובה לומר לך בע

C      G     D 

 אווו

 

        D                         D2/C 

 לא ידעתי מנוחה ברחובות שהתגלגלתי

 G6/B         Gm6/Bb 

 אנשים בהם נתקלתי

         G          A         D 

 לא הדליקו את האור בחשכה

D                           D2/C 

 אף מקום שפוי אחד ואף פעם לא מצאתי

G6/B          Gm6/Bb 

 כך יצאתיכמו שבאתי 

  G            A            D 

 בגניבה בהיחבא תמיד לבד

 

Bm                 F#m 

 הדברים על פני השטח

Bm               Am    Dsus7 

 מדברים בעד עצמם

    D/G 

 ולרחוב הזה אין פתח

       D                         C   G    D 

 מי שבא אליו נשאר בו לעולם

C      G     D 

 אווו

 

Am                  G 

 הדברים על פני השטח

      D 

 מדברים בעד עצמם

   C       G          D 

 אין לי בטח      והפעם 

       C             G           D 

 אף מילה טובה לומר לך בעדם

Am                  G 

 הדברים על פני השטח

      D 

 מדברים בעד עצמם

   C       G          D 

 אין לי בטח      והפעם 

       C             G           D 

 אף מילה טובה לומר לך בעדם
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 החברים של נטאשה  - על קו הזינוק 
 מילים ולחן: מיכה שטרית

 

(C  Am  F  G)x2 

 

C          Am            F 

  על קו הזינוק לפני המרוץ  

          G               C 

  בו אני ואת עומדים לרוץ

         Am         F              G 

  את השיא שלי ושלך בכדי לשבור

C            Am         F 

  שהוא לא גבוה ולא נמוך  

           G                 C 

  שיא ממוצע שאני לא רוצה

           Am            F        G            C  G 

  בשמיים לנגוע רוצים גבוה ואת לא רוצה

 

C   G      Am    F 

  ואני מתבלבל ונופל   

   C          F         G 

  הה... אההה... אההה...אה

C   G      Am    F 

  ואני מתבלבל ונופל   

   C          F         G 

  הה... אההה... אההה...אה

 

C          Am                   F 

  יריית הזינוק, את פותחת מהר   

          G                  C 

  אני לא מוותר ואני אחרייך

        Am    F         G 

  עומד בקצב שאת מכתיבה

C         Am                        F 

  והקצב מהיר הוא כל הזמן מתגבר  

                G                      C 

  אף אחד מאיתנו על כוחו לא שומר

         Am               F          G   C  G 

 מתרחק עוד יותר ונדמה שקו הסיום

 

 

 

 

 

 

C   G      Am    F 

  ואני מתבלבל ונופל   

   C          F         G 

  הה... אההה... אההה...אה

C   G      Am    F 

  מתבלבל ונופל ואני   

   C          F         G 

  הה... אההה... אההה...אה

 

C             Am                      F 

  הקפה אחרונה, לי יש קשיי נשימה   

                G                C 

  אני מפסיק לרוץ והולך לפינה

             Am          F         G   C  G 

  את מגשימה איך את חלומךורואה 

 

C   G      Am    F 

  ואני מתבלבל ונופל   

   C          F         G 

  הה... אההה... אההה...אה

C   G      Am    F 

  ואני מתבלבל ונופל   

   C          F         G 

  הה... אההה... אההה...אה

 

C  Am  F  Dm  C  Dm  G  G7 

C  Am  F  Dm  C  Dm  G  G 

 

C   G      Am    F 

  ואני מתבלבל ונופל   

   C          F         G 

  הה... אההה... אההה...אה

C   G      Am    F 

  ואני מתבלבל ונופל   

   C          F         G 

  הה... אההה... אההה...אה
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 אברהם פריד  -  עלה קטן
 מילים ולחן: ישי לפידות

 

Em                    Am     

 אני הוא עץ מאד זקן ושבע ימים

  Em                     Am 

 ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים

  Am                 G 

 אתה עלה קטן, מתנועע

  Am                 G 

 בטוח בעצמו, הכל יודע

 

Am                       Dm 

 וניקח אתך צידה לדרך, את ניסי 

Am              G            F   

 אל תזלזל, אולי, זה כל מה שיש לי

Am                      Dm 

 כי יש ימים יפים הכל פורח

  E7                         F 

 ויש שעות קשות הכל בורח

 

Dm                   Am   

 תחזיק חזק עלה קטן שלי,

Dm                      Am   

 לא תמיד הכל בחוץ בהיר. כי

 G    C                      F 

 ברוח סער וסופה קרה,

Am        G         Dm   G 

 תזכור ותתחזק אני אתך

Am     G              Am 

 תחזיק חזק עלה קטן שלי

 

  Em                    Am     

 ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן

Em                               Am 

 חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן

Am                          G 

 עכשיו, עלה קטן, הכל רגוע

Am                      G 

 אך מרחוק אולי ענן מגיע

 

Am                       Dm 

 קח אתך צידה לדרך, את ברכתי

Am        G               F   

 תזכור תמידחצי הכוס היא מלאה 

. Am                     Dm 

 וכשהשמש אל הים שוקעת

E7                              F 

 אל תדאג מחר היא שוב זורחת

 

Dm                   Am   

 תחזיק חזק עלה קטן שלי

Dm                      Am   

 כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר

 G    C                      F 

 וח סער וסופה קרהבר

Am        G         Dm   G 

 תזכור ותתחזק אני אתך

Am     G              Am 

 תחזיק חזק עלה קטן שלי
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 יזהר אשדות  -עם כלות הסופה  
 מילים : אלונה קמחי   לחן : יזהר אשדות

 

 Gm  F  C  Aפתיחה : 

 

      Dm                              Gm   Gm/F 

 כלות הסופה נרד לרחובות ריקיםעם 

Bb                               A   A/G 

 היום יפתח כמו מצנח על העיר

F              C                  Bb 

 ים פשוטותיביד ים טרוטותיבעינ

                 A 

 בראשים חפויים

 

      Dm                          Gm   Gm/F 

 כרון קדוםיות זנלך דוממים בעקב

Bb                               A   A/G 

 ירוכשהבל החום נח כבד באו

F              C                 Bb 

 אל מעבר לסוף אל מעבר לחוף

                A 

 אל מעבר לעיר

 

         Dm    Bb    F 

 אך סביבנו

   Gm     Dm    A      Bb 

 שמייםמבוכי תל אביב גבוהי 

Dm    Bb    F 

 שנינו

   Gm     Dm    A    Bb 

 לכודים בבועה על קו המים

Dm    Bb    F 

 שנינו

     Gm   Dm   C        Bb A  Dm 

 אבודים זה בזו בעיר של זוהר ואבק

 

 Dm  Bb  A(#5-5)מעבר : 

           Dm  Gm  F  C  A(#5-5) 

 

      Dm                            Gm   Gm/F 

 נלמד לאהוב את מה שיתחיל מחר

Bb                                    A   A/G 

 העיר היא מבצר מול האופק הריק

F             C               Bb 

 מכורים מרצון נשאר חבוקים

                    A 

 מסורים בלי ספק

 

      Dm                              Gm   Gm/F 

 העירעם כלות הסופה נרד לרחובות 

Bb         A   A/G 

 

F              C                 Bb 

 אל מעבר לסוף אל מעבר לחוף

                A 

 אל מעבר לעיר

 

         Dm    Bb    F 

 אך סביבנו

   Gm     Dm    A      Bb 

 מבוכי תל אביב גבוהי שמיים

Dm    Bb    F 

 שנינו

   Gm     Dm    A    Bb 

 לכודים בבועה על קו המים

Dm    Bb    F 

 שנינו

     Gm   Dm   C        Bb A  Dm 

 אבודים זה בזו בעיר של זוהר ואבק

 

 Dm  Bb  A(#5-5)סיום : 

         Dm  Gm  F  C  A(#5-5)  Dm 
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 אטרף  -ענבל  
 

   Ebm7                  G#m7 

 רק אחרי שעזבת את הבית

B               F# 

 נפתרה בלבי החידה

      B                 G#m 

 רק עכשיו בסופו של הקיץ

B                    C# 

 התברר לי שאת היחידה

   Ebm7                  G#m7 

 השבוע נמשך כבר שנתיים

B               F# 

 ונפשי לא מוצאת מנוחה

      B                 G#m 

 מאז שאנחנו לא שנייםכי 

B                    C# 

 העולם הוא תמונה הפוכה

 

Ebm7      G#m7 

 כן אני מבולבל     ענבל 

     C#                   F#        Bb 

 לא יכול להמשיך ככה הלאה

Ebm7      G#m7 

 זה מצב לא נסבל    ענבל 

       C#                     F# 

 עוד הלילהאת חייבת לחזור 

Bb      B        G#m    Bb 

 הוווו ענבל הוווו ענבל

 

   Ebm7                  G#m7 

 את זוכרת איך שרנו ביחד

B               F# 

 שיר ילדות כמו תפילה עתיקה

      B                 G#m 

 את קולות נשמתי הפורחת

B                    C# 

 כשחתמת את שפתי בנשיקה

   Ebm7                  G#m7 

 את שלי את שלי זה לנצח

B               F# 

 לא תוכלי להחליף אהבה

      B                 G#m 

 ובינתיים הצילו זה רצח

B                    C# 

 אך גם את לא תדעי עוד שלווה

 

Ebm7      G#m7 

 כן אני מבולבל     ענבל 

     C#                   F#        Bb 

 לא יכול להמשיך ככה הלאה

Ebm7      G#m7 

 זה מצב לא נסבל    ענבל 

       C#                     F# 

 את חייבת לחזור עוד הלילה

Bb      B        G#m    Bb 

 הוווו ענבל הוווו ענבל
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 נוער שוליים  - ענוג 
 ויעקב פיטרומילים: חנה גולדברג   לחן: ארן אמיר, דודי לוי 

 

(Gm  Eb  Cm  B)x2 

 

Gm      Eb/G  Cm/G      B 

  תם לתוך האור,         הלילה  תם       

Gm         Eb/G  Cm/G        B 

  יותר מדי שיכור,             ירח   נופל       

Gm     Eb/G  Cm/G        B 

  כמו תינוק טהור,         שם למעלה      

Gm       Eb/G  Cm/G      B        Gm 

 ?לא עצוב לך לבד,          אתה למעלה      

 

        Eb                Cm 

  כמה ענוג( כמה ענוג הוא)

          B        Gm 

  בי מתפוררת האימה

        Eb                Cm 

  כמה ענוג( כמה ענוג הוא) 

          B       Gm 

  בי מתעוררת אהבה

 

    Eb/G   Cm/G       B 

  אש חמה שלי,           את השמש

Gm      Eb/G  Cm/G   B          Gm 

  בכאב שלך לבד,           את נשרפת      

 

        Eb                Cm 

  כמה ענוג( כמה ענוג הוא)

          B        Gm 

  בי מתפוררת האימה

        Eb                Cm 

  כמה ענוג( כמה ענוג הוא) 

          B       Gm 

  בי מתעוררת אהבה

 

(Gm  Eb  Cm  B)x2 

G – G/E – G/F - G 

 

Dm    Am           G 

  כשהאור הופך כחול      

           Dm     Am          G 

 מתבייש בבדידותו שלא נגמרת       וגם ירח

Dm  Am         G            G/E 

 , יראו כולםנעלם שלא יראו כולם      

 G/F           G         Gm 

 יראו כולם, יראו כולם, אור

 

 

 

 

        Eb                Cm 

 כמה ענוג( כמה ענוג הוא)

        B            Gm  

  כמה ענוג האור, עולם

        Eb                Cm 

   כמה ענוג( כמה ענוג הוא)

        B            Gm  

 כמה ענוג האור שלך

 

        Eb                Cm 

   כמה ענוג( כמה ענוג הוא)

           B      Gm  

 בי מתעוררת אהבה

        Eb                Cm 

  כמה ענוג( כמה ענוג הוא)

        B            Gm  

 , עולםכמה ענוג האור

 

        Eb                Cm 

   כמה ענוג( כמה ענוג הוא)

        B            Gm  

 שלך כמה ענוג האור

        Eb                Cm 

  כמה ענוג( כמה ענוג הוא)

           B      Gm  

 בי מתעוררת אהבה

 

(Gm  Eb  Cm  B)x2 

Gm 
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 גידי גוב  -  עניין של זמן
 

C           F 

 קח אותו לאט את הזמן

C            F 

 העולם עוד יחכה בחוץ

C           F 

 קח עוד שאיפה מן הזמן

C             F 

 שתי דקות לפני ההתפכחות

Am     C/G       F 

 להתמכר ללב המתפרע

    E       Am    C/G   D/F#   F     C 

 לדמיון המתפקע לאושר הנוגע בעומק הכאב

 

C           Gm        F 

 תגלה את העולםאתה עוד 

        E             F 

 אם תרצה או לא תרצה

          C         Dm7 

 יש עוד זמן להשתנות

      G        G7  C 

 מן הקצה אל הקצה

 

C           F 

 אם האהבה כאבה לך אתמול

C             F 

 אולי מחר היא לא תכאב

C           F 

 אם עוד הדמעות זולגות בלי קול

C             F 

 בסופם אולי חיוך רחב

Am     C/G       F 

 להתמכר ללב המתפרע

    E       Am    C/G   D/F#   F     C 

 בעומק הכאב לדמיון המתפקע לאושר הנוגע

 

C           Gm        F 

 אתה עוד תגלה את העולם

        E             F 

 אם תרצה או לא תרצה

          C         Dm7 

 יש עוד זמן להשתנות

      G        G7  C 

 מן הקצה אל הקצה
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 גידי גוב  -ענן מאושר  
 מילים ולחן : יוסי אלפנט

 

 B  E  B  Eפתיחה : 

 

B 

 היה כל כך רגוע בטוח ואטום

         E 

 כשנפרצה גדר המערכת מצאו אותך רדום

B 

 אם תתעקשיותר היא לא תגיע וגם 

     E 

 הוא קטע מרגש הסיפור שבו עכשיו היא חיה

 

    B 

 כן ענן מאושר ,כן

 E 

 לא יציב סדוק נשבר מתפזר וממורמר

B 

 לא זה לא מישהו אחר

          E 

 אתה סיפור חדש שמתעורר

                                B                E 

 ענן מאושר     על ראש רדום פרצוף חיוור

 

B 

 כן אני יודע אתה עוד מחכה

         E 

 היא בעצם לא תגיע על מי אתה בוכה

  B 

 ליך מצב קצת מבולבלעעליה או 

E        

 לא אהבה בכלל זה הזמן שמשחק תפקיד

 

    B 

 כן ענן מאושר ,כן

 E 

 לא יציב סדוק נשבר מתפזר וממורמר

B 

 לא זה לא מישהו אחר

          E 

 שמתעורראתה סיפור חדש 

                                B                E 

 ענן מאושר     על ראש רדום פרצוף חיוור

 

 B  E  B  Eמעבר : 

 

B 

 היה כל כך רגוע בטוח ואטום

         E 

 כשנפרצה גדר המערכת מצאו אותך רדום

B 

 יותר היא לא תגיע וגם אם תתעקש

     E 

 א קטע מרגשהו הסיפור שבו עכשיו היא חיה

 

    B 

 כן ענן מאושר ,כן

 E 

 לא יציב סדוק נשבר מתפזר וממורמר

B 

 לא זה לא מישהו אחר

          E 

 אתה סיפור חדש שמתעורר

                                B                E 

 ענן מאושר     על ראש רדום פרצוף חיוור
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 טיפקס  -  עננה
 

Am 

 עננה   

Dm/F  Am/E     Am/E 

 במקום שלה       ת  ב  צ  י  נ    

Dm/F  Am/E         G 

 הנקודה     ה   ת  ו  א       

F        E 

 לבד בשמיים

 

Am 

 עננה   

Dm/F  Am/E        Am 

 היא תעלה לך  י    ל   ו   א     

Dm/F  Am/E            G 

 אולי היא גם תרד               

F        E 

 בינתייםאבל 

 

Am           Dm           G 

 איך את לא רואה שאת תקועה

F            Dm             F         E 

 תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר

Am                    G 

 ניצבת בתנוחה הידועה

F          Dm             F       E 

 הרוח שתנשוב והגשם שירד מהר

 

Am 

 עננה

Dm/F  Am/E     Am/E 

 בתוך הערפל      ד    י   מ   ת   

Dm/F  Am/E         G 

 יודעת איך     א  ל  א   י  ה   

F        E 

 ברוח לא שטה

 

Am 

 עננה

Dm/F  Am/E        Am 

 את השמש    ת   ב  ה  ו  א   

Dm/F  Am/E            G 

 שלה נופל      הצל           

F        E 

 למטהעלינו 

 

 

Am           Dm           G 

 איך את לא רואה שאת תקועה

F            Dm             F         E 

 תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר

Am                    G 

 ניצבת בתנוחה הידועה

F          Dm             F       E 

 הרוח שתנשוב והגשם שירד מהר
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 נקמת הטרקטור  -עפיפונים  
 

 Amפתיחה : 

 

Am 

 אפזר מילים של אהבה מול עינייך

Am  Dm               Am 

 על עפיפון זוהר דרך ערפל

Am 

 אצייר לי ים של כוכבים וירח

Am      Dm               Am 

 אל תוך חלומך אל תוך חלומך

 

G         F               G 

 מוזהבבלובן זנבות עפיפון 

Am           G 

 אלייך נוסק לבד

G      Am     F 

 ואה גבוה מעלייךד

      E         Em 

 אל תוך ענן

 

 Amמעבר : 

 

Am 

 אנסה לשזור בחוט כל דמעותייך

Am         Dm              Am 

 ענק של אהבה טיפה אחר טיפה

 

Am 

 לעינייך ידמיונותיאשייט בתוך 

Am  Dm                 Am 

 על עפיפון זוהר הערפלדרך 

 

G         F               G 

 מוזהבבלובן זנבות עפיפון 

Am           G 

 אלייך נוסק לבד

G      Am     F 

 ואה גבוה מעלייךד

      E         Em 

 אל תוך ענן

 

 Amמעבר : 

          Am  Am  Dm  Am 

          Am  Am  Dm  Am 

 

G         F               G 

 מוזהבבלובן זנבות עפיפון 

Am           G 

 אלייך נוסק לבד

G      Am     F 

 ואה גבוה מעלייךד

      E         Em 

 אל תוך ענן
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 פורטיסחרוף  -עצבות  
 

 Dm  Am  Bb  Am : פתיחה

            Dm  Am  Bb  Am 

 

Dm                        Am 

 שסימנתי בשבילךתראי את השבילים 

Bb                       Dm 

 תני לי רק סימן או שתגידי לי תלך

Dm                       Am 

 כל כך הרבה דמעות וליבך עוד לא נמס

Bb                       Dm 

 תשאירי לי מקום שאוכל להיכנס

 

           C 

 זה לא עושה לך כלום

         Bb 

 זה לא אומר לך כלום

Am        Dm 

 כמה שאני אוהב

           C 

 זה לא עושה לך כלום

         Bb 

 זה לא אומר לך כלום

Am         Dm      Am   Bb   Am 

 כמה שאני אוהב

Dm  Am  Bb  Am 

 

Dm                      Am 

 תראי את הדגלים שהנפתי מול ביתך

     Bb               Dm 

 ומסתבך כמו ילד מאוכזב שחוזר

   Dm                       Am 

 כל כך הרבה סליחות שביקשתי בגללך

 Bb                 Dm 

 תביטי בחלון זה אני עוד מחייך

 

           C 

 זה לא עושה לך כלום

         Bb 

 זה לא אומר לך כלום

Am        Dm 

 כמה שאני אוהב

           C 

 זה לא עושה לך כלום

         Bb 

 זה לא אומר לך כלום

Am 

 כמה

 

Dm             F 

 לא זוהי לא עצבות

C                Bb 

 זהו רק הלב שהלך קצת לאיבוד

   C 

 ו מחפש מקום לשוב

Dm             F 

 והי לא עצבותלא ז

C                Bb 

 זהו רק הלב שהלך קצת לאיבוד

   C                   Dm   F   C      Bb  C 

 אוהו  אוהו            מחפש מקום לשוב ועף

 

Dm  F  C  Bb  C 

 או   או        

Dm 
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 אביב גפן  -עצוב בלעדייך  
 

 E7    E7 פתיחה:

 

E7            E7                   Am7    Bm7 

 תני לו לברוח תני לו לבחור

E7            E7                   Am7    Bm7 

 כדי שהוא יוכל בסוף לחזורתני לו ללכת 

       Am              C7+ 

 במילא הוא עצוב בלעדייך

       Am              C7+ 

 במילא הוא עצוב בלעדייך והוא עוד מעט חוזר

 

 A7    A7 מעבר:

 

A7            A7                   Dm7    Em7 

 תני לו לשכוח תני לו לזכור

A7            A7                   Dm7    Em7 

 תני לו ת'חושך כדי שהוא יוכל לראות ת'אור

       Dm7              F7+ 

 במילא הוא בודד בלעדייך

       Dm7              F7+ 

 במילא הוא בודד בלעדייך והוא עוד מעט חוזר

 

 A7    A7 מעבר:

 

A7            A7                   Dm7    Em7 

 שיחשוב לו תתני שיצעקאז תני 

A7            A7                   Dm7    Em7 

 תני לו לבכות קצת ואת תראי שהוא בסוף יצחק

       Dm7              F7+ 

 במילא הוא פוחד בלעדייך

       Dm7              F7+ 

 במילא הוא פוחד בלעדייך והוא עוד מעט חוזר

 

 A7    A7     Dm7    Em7 סולו:

A7           A7     Dm7    Em7 

 

       Dm7              F7+ 

 במילא הוא עצוב בלעדייך

       Dm7              F7+ 

 במילא הוא פוחד בלעדייך

         E7              F7+    G 

 במילא הוא בודד בלעדייך והוא עוד מעט חוזר

 

 A7    D7    A7    D7 סיום:

A7           D7    A7    D7 

A7           D7    A7    D7 

E7            E7    A7 



 1186עמוד 

 

 , גידי גובדודה  -  ערב אבוד
 מילים ולחן: דני סנדרסון

 

                               [E] 

  כל היום אני כמו משוגע

                                 [E] 

  מתקשר אלייך את לא עונה

       B                         E 

  הנה עוד ערב אבודוווהו וווהו 

                                 [E] 

  מסתכל על התקרה הלבנה

                               [E] 

  מתעלם מהשעון כל שעה

       B                         E 

  הנה עוד ערב אבודוווהו וווהו 

 

    C#m 

 מתהפך במיטה, כל הלילה

     F# 

  לא ישן לדקה, כל הלילה

      A 

 סופר מאות של כבשים, כל הלילה

   Abm          B-B B-B B  E 

  את לא מטלפנת

 

                            [E] 

  מתקלח ורואה חדשות

                                 [E] 

  מחמם איזה מרק קופסאות

       B                         E 

 הנה עוד ערב אבודוווהו וווהו 

                                     [E] 

  לא יודע מה לעשות עם עצמי

                                 [E] 

  שאר לידייאם לקום או לה

       B                         E 

 הנה עוד ערב אבודוווהו וווהו 

 

    C#m 

 מתהפך במיטה, כל הלילה

     F# 

  לא ישן לדקה, כל הלילה

      A 

  עובר על כל הפרטים ,כל הלילה

   Abm          B-B B-B B  E 

  את לא מטלפנת

 

 

 

E  E  E  E  B  B  E  E 

E  E  E  E  B  B  E  E 

E  E  E  E  B  B  E  E 

 

    C#m 

 מתהפך במיטה, כל הלילה

     F# 

  לא ישן לדקה, כל הלילה

      A 

 סופר מאות של כבשים, כל הלילה

   Abm          B-B B-B B  E 

  את לא מטלפנת

 

                               [E] 

  את חייבת לנסות להתקשר

                               [E] 

  עוד שניה אני מתפורר

       B                         E 

 הנה עוד ערב אבודוווהו וווהו 

       B                         E 

  הנה עוד ערב אבודוווהו וווהו 

       B                         E   E  E  E  E 

  הנה עוד ערב אבודוווהו וווהו 
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 ערן צור  -ערב ב כסלו  
 

B           Bm                 G 

 בערב ב' כסלו טרפתי את נפשי

               A              F#7 

 יצאתי את ביתי  אשר אל מול הים

Bm                  G 

 הכנסתי אבן אל הכיס

              D 

 קשרתי חבלים

                E 

 נלחצתי אל הים

               G    A    B 

 נלחמתי בגלים

 

B           Bm                 G 

 בתוך מערבולותנפשי ביקשה רחם 

               A              F#7 

 אבל אני חולם אני בתוך חלום

Bm                G 

 ובחלום אגם שקט

            D 

 בן העצים

              E 

 ובחלום אגם

               G    A    B 

 ודגי זהב שטים

 

A                       Bm 

 יום אסוני הוא יום ששוני

      Adim              G#4 

 ויום ששוני הוא יום אסוני

C5          F5          Eb5 

 התדרדרה נפשי לבור שבי

        Bb5 

 ושם תפשה את מקומה ביער אומללים

B        Bm              G            E 

 טורפי נפשם בכפם הופכים שם לעצים

G      Bm     E       Bm 

 בענפים חיות רעות שוכנות
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 שלישית מה קשור ואדיר מילר  -ערב יורד על גרעינים שחורים  
 

F#m               Bm 

 ערב יורד על גרעינים שחורים

  F#m            Bm 

 ובחוץ הנמלה עובדת

     F#m                 E                    D 

 ניצחה כל החורף ובקיץ תתחבק עם צרצרים

F#m        Bm 

 ביהס בנוף ילדותי ליד

F#m                              Bm 

 הקימו סניף של אייס קנה ובנה

  F#m            E                D 

 איש עם מדיםעשה זאת בעצמך אומר לי 

        F#m           E               A             D 

 ואת בתוך הלונה פארק רוצה רכבת של שדים

   F#m         E                 A                 D 

 ואני עכשיו כמו סקודה באוטוסטרדת החיים

Bm            F#m 

 נוסע ונוסע         

E                      A 

 שיהיה קצת טוב         

E               Bm 

 נוסע ונוסע         

E                     A 

 שיהיה קצת טוב       

 

 F#m :מעבר 

 

F#m               Bm 

 איש אחד מנסה להשתלב

F#m               Bm 

 אבל החיים הם לא דואט

E                    D 

 זה מפריע לי באוזן

                         F#m 

 את אמרת לי כשישבנו על קפה

 

F#m               Bm 

 לא בכוח לא בכוח

F#m               Bm 

 אמר לי הגאון

                        E       D 

 אני רוצה לרקוד לרקוד עכשיו

                  F#m 

 ולישון עם חיילים בלבנון

       Bm                      F#m                   

 )הנני כאן(   אני מביט אנלא רואה אותך

 

       Bm                           F#m         

 (   אני מחפש אתה מחופש)הנני כאן

        F#m                   E               D 

 אני מופיע בקיסריה ואתה מופיע בחולון במתנס

       Bm                         F#m           

 (הנני כאן(   אני מביט אנלא רואה אותך

       Bm                           F#m    

 י מחפש אתה מחופש)הנני כאן(   אנ

  F#m       E                   D 

 תלך מכאן )תתן כבוד לקזבלן(



 1189עמוד 

 

 ריטה  -  ערב כחול עמוק
 מילים : מאיר אריאל   לחן : שלמה יידוב

 

 Am  Em  B  Cפתיחה : 

            Am  Em  B  Em 

 

Em 

 ערב כחול עמוק

        Am            Em 

 תולה עגיל אדמדם לרושם

Am        Em 

 ומעשן תפרחת

C                  B 

 קטורת של אזדרכת

Am       Em 

 ומרחש בלחש

         B            Em 

 אולי הפעם אולי הפעם

 

Em 

 כמה כחול הערב

        Am            Em 

 כמה עמוק אלוקים יודע

Am        Em 

 למה שלא תפתיע

C             B 

 חד וחלק בפתח

Am       Em 

 בלי הרף כמשחר

              B                  Em 

 לרוות עוד פעם לרוות עוד פעם

 

D            G 

 כל הכחול העצב

E                Am 

 כל העמוק אין קצה

Am           Em 

 בא לי בזאת הפעם

B                            C 

 ליפול על חרב למות עליך

Am           Em 

 למות, למות עליך

B                     Em 

 לזכר ערב שלא יחזור

 

Em 

 ערב כחול עמוק

       Am           Em 

 תולה עגיל בצורת ירח

Am           Em 

 רק תעמוד בפתח

C            B 

 בלי הודעה מוקדמת

Am       Em 

 טרףלכמשחר 

              B                  Em 

 לרוות עוד פעם לרוות עוד פעם

 

D            G 

 כל הכחול העצב

E                Am 

 כל העמוק אין קצה

Am           Em 

 בא לי בזאת הפעם

B                            C 

 ליפול על חרב למות עליך

Am           Em 

 למות, למות עליך

B                     Em 

 לזכר ערב שלא יחזור

 



 1190עמוד 

 

 אריק סיני  -גלעד  ערב מול 
 

Cm    Fm             Cm 

 האילנות כל כך כבדים      

       Fm7       Bb7  Eb7 

 בדים     ה    כופף הפרי את

     Fm      G# 

 זו השעה המרגיעה

      G7        Cm 

 בה נרדמים הילדים

 

        Fm         Bb 

 עדגלאל הבקעה מן ה

         Eb       Fm 

 שחור ורך ירד טלה

          G#        Eb7 

 כבשה פועה בוכה בדיר

           G7         Cm 

 זה בנה הקט אשר אבד

 

Cm  Gm    F     Cm 

 ישוב טלה אל חיק האם

G#    Gm       Fm  Bb  Eb 

 ם  ד  ר  י  ו      ישכב בדיר

Fm Bb7  Eb      Cm 

 שק אותויוהכבשה ת   

G#7           G 

 תקרא אותו בשם והיא

 

Fm             Cm 

 נסתר הליל בין הבדים

Fm7       Bb7  Eb7 

 י ד ע ל ג ה     והנביא 

         Fm      G# 

 יורד דומם אל הבקעה

         G7        Cm 

 לחזות בשנת הילדים

 

Cm  Gm    F     Cm 

 ישוב טלה אל חיק האם

G#    Gm       Fm  Bb  Eb 

 ם  ד  ר  י  ו      ישכב בדיר

Fm Bb7  Eb      Cm 

 שק אותויוהכבשה ת   

G#7           G 

 והיא תקרא אותו בשם

 

     

 
 

     
 

  



 1191עמוד 

 

 יוסי בנאי  -ערב עירוני  
 מילים : נתן אלתרמן   לחן : יוני רכטר

 

Fm 

 שקיעה ורודה בין הגגות   

Fm2                Cm 

 אספלט כחול מלמטה   

              Bbm 

 עיני נשים נוגות, נוגות

         C7(-9)      Fm 

 אומרות לערב למה באת

 

Fm 

 הפנסים פרחי העיר

                       Cm 

 מלבלבים באור ניחוח

                Bbm       F#+7 Bbm 

  אביב חשמל עצוב בהיר

     C7(-9)        Fm 

 משיכרונו אסור לברוח

 

                 F/A  Bbm 

 הוא רק יתום ורק תמים

GØ DbO   Fm 

 נולד לרגע ואיננו

Db7           Fm 

 בין הלילות והימים

                C7(+9)  Fm 

 עינינו     הוא בא לזרוח ב

                 F/A  Bbm 

 הוא רק יתום ורק תמים

GØ DbO C7  Fm 

 איננו   ו  נולד לרגע 

Db7           Fm 

 בין הלילות והימים

               C7(+9)  Fm 

 עינינו     הוא בא לזרוח ב

 

Fm 

 בין הימים והלילות

                       Cm  

 לנאות מראה כחולים נלך נא

                Bbm       F#+7 Bbm 

 כל נשמותינו הבלות

         C7(-9)      Fm 

 שם דשא עשב תלחכנה

 

 

Fm 

 נפנוף שלום ילדה פתיה

                       Cm  

 את חיוכה נשא האוטו

                Bbm       F#+7 Bbm 

 מה שהיה ולא היה

         C7(-9)      Fm 

 נדמה כמו ישוב להיות עוד

 

Fm 

 כעת אני מאוד אחד

                       Cm 

 ומסתכל מאוד בשקט

                Bbm       F#+7 Bbm 

 איך הלבנה חולצת שד

         C7(-9)      Fm 

 מקיר הבית שמנגד

 

 Fm  Cm  Bbm  GØ  C7(-9)  Fmמעבר : 

 

F#m 

 גופי נקטן ומתנמך    

                         C#m 

 אבל ראשי כל כך גבוה

               Bm 

 עד שאפילו אם אלך

    G#Ø  C#7(-9)         F#m 

 לאן אבואה  בונן           לא את

 

                  F#/A#  Bm 

 שקיעה ורודה על סף הרחוב

G#Ø  DO           F#m 

 ורחוב כמנהרה של תכלת

D7 D7/G   F#m 

 מי שיגיע עד הסוף

    C#7(+9)         F#m 

 ירצה לבכות מרוב תוחלת

 

F#m 

 שקיעה ורודה בין הגגות   

                    C#m 

 פלט כחול מלמטהאס

              Bm 

 עיני נשים נוגות, נוגות

        C#7(-9)    F#m 

 אומרות לערב למה באת

 

 #B74  Bm  Fסיום : 

          C#  Badd9  B  F# 

          Badd9  C#  B  F# 

          Badd9  C#  F# 



 1192עמוד 

 

 עמיר לב  -  ערב ראש השנה
 מילים : עמיר לב   לחן : עמיר לב

 

 Bm  A  Emפתיחה : 

            Bm  A  Em 

 

Bm                A    Em                          G 

 הסוודר השחור        תמיד עושה לך טוב      

Bm                       A   Em                  G 

 את מביאה את המים       ואני בא מהרחוב      

Bm                    A                   Em 

 מישהו דופק בדלת, הכלבים נובחים      

Bm                   A    Em                         G 

 את לא אוהבת אורחים      ;אני משתעל בשקט      

 

 Bm  A  Emמעבר : 

           Bm  A  Em 

 

Bm                  A         Em            G 

 י את השכן, זה שהילד שלו נהרגפגשת      

Bm                    A                   Em    G 

 הוא שאל אותי     אם אנחנו עוד יחד      

Bm             A          Em             G 

 עוד מעט נצא, ירח מלא בלילה שחור      

Bm      A          Em              G 

 סיגריות ונחזורנלך,    נקנה       

 

Em               A                  D    G 

 הסוודר השחור נפל מהשולחן      

Em            A         D                    G 

 לידו שפוכה המאפרה מעץ שאת אוהבת      

Em    A                  D 

 ערב ראש השנה             

Bm          A      Em        Bm  A  Em 

 ואת שותקת      

 

Bm        A  Em                        G 

 אני אקום       רק אם תרצי לשתות      

Bm                A    Em                        G 

 את מתביישת לראות        ;את לא מסתכלת      

Bm          A         Em             G 

 עכשיו נצא, ירח מלא בלילה שחור      

Bm      A          Em              G 

 נלך,    נקנה סיגריות ונחזור      

 

 

 

 

Em               A                  D    G 

 הסוודר השחור נפל מהשולחן      

Em            A         D                    G 

 מעץ שאת אוהבתלידו שפוכה המאפרה       

Em    A                  D 

 ערב ראש השנה             

Bm          A      Em        Bm  A  Em 

 ואת שותקת      

Bm          A      Em        Bm  A  Em 

 ואת שותקת      

 

 Bmסיום : 

 



 1193עמוד 

 

 אפרים שמיר  -  ערב של יום בהיר
 שמירמילים : יהונתן גפן   לחן : אפרים 

 

G  C  C/B  Am 

G  C  C/B  Am  D 

 

G     Em  C        Am   D 

 הירח שט בין השלוליות

G    G7     C  C/B  Am  D 

 ויוצא מהמסלול

G      G7    C            Am  D4 

 כל העננים בוכים בבת אחת

G    Em         Am   D 

 רק שלא יהיה מבול

 

C                                A            D 

 היא תאיר לי את פני יש אחת שמחכה לי

C                                Am           D 

 ותדליק לי את חיי היא תצבע לי את הקשת

 

G   G/F    C    Am/C   Am 

 זה אני רואה   כ ביום 

G        Dm  C     D 

 ערב של יום בהיר ושיר בא לי

G    G/F C/E  Am 

 זה אני רואה  ביום כ

G        Dm   C7  G         

 ערב של יום בהיר יש לי שיר

 

G           Em    C      Am   D 

 הגשמים סוגרים את האנשים

G            G7   C  C/B  Am  D 

 לא יוצאים מהבתים

G      G7    C            Am  D4 

 רק אני יושב לבד ומתפלא

G    Em         Am   D 

 האווזים שטים איך

 

C                                A            D 

 היא תאיר לי את פני יש אחת שמחכה לי

C                                Am           D 

 ותדליק לי את חיי היא תצבע לי את הקשת

 

G   G/F    C    Am/C 

 זה אני רואה   כ ביום 

G        Dm  C     D 

 יום בהיר ושיר בא ליערב של 

G    G/F C/E  Am 

 זה אני רואה  ביום כ

G        Dm   C7  G         

 ערב של יום בהיר יש לי שיר

 C  C/B  Amמעבר : 

           G  C  C/B  Am  D 

           G  Em  C  Am  D 

           G  Em  C  C/B  Am  D 

           G  G7  C  Am  D 

           G  Em  Am  D 

 

G          Em   C        Am   D 

 לילה בלי כוכב תסתכלו עליו

G          G7     C  C/B  Am  D 

 רץ יחף בין הטיפות

G      G7    C       Am  D 

 האוויר נקי והעולם חדש

G    Em         Am   D 

 תני לי רמז שאת פה

 

C                             A            D 

 היא יודעת לאהוב יש אחת שמחכה לי

C                          Am           D 

 ואני כבר די קרוב יש אחת שמחכה לי

 

G   G/F    C    Am/C   Am 

 זה אני רואה   כ ביום 

G        Dm  C     D 

 ערב של יום בהיר ושיר בא לי

G    G/F C/E  Am 

 זה אני רואה  ביום כ

G        Dm   C7  G         

 ערב של יום בהיר יש לי שיר

 

 C  C/B  Amסיום : 

         G  C  C/B  Am  D  G 

  



 1194עמוד 

 

 הדודאים  -  ערב של שושנים
 מילים : משה דור   לחן : יוסף הדר

 

 Em  D  Am  Emפתיחה : 

 

Em               Am 

 ערב של שושנים

D                   Em 

 נצא נא אל הבוסתן

Em                D 

 מור בשמים ולבונה

D          Em 

 לרגלך מפתן

 

Em             A 

 לילה יורד לאט

Am              Em 

 ורוח שושן נושבה

A                Am    Em 

 הבה אלחש לך שיר בלאט

D           Em 

 זמר של אהבה

 

Em               Am 

 שחר הומה יונה

D                   Em 

 ראשך מלא טללים

Em                D 

 פיך אל הבוקר, שושנה

D          Em 

 אקטפנו לי

 

 

Em             A 

 לילה יורד לאט

Am              Em 

 ורוח שושן נושבה

A                Am    Em 

 הבה אלחש לך שיר בלאט

D           Em 

 זמר של אהבה



 1195עמוד 

 

 שחר אבן צור  -ערומים  
 

 A  A  D  Dmפתיחה : 

            A  A  D  Dm 

 

A        Amaj7 

 אני מעיל בארון

               D 

 תלוי על קולב

                Dm 

 מתעורר משנתי עם קיצו של הסתו

A            Amaj7        D 

 את גופיה לבנה חדשה במדף

                         Dm 

 שוכבת מקופלת בין כל האחרים 

        A           Amaj7                   D     Dm 

 יש לי כמה כפתורים אבל אני מוכרח אליך להפתח 

 

A                                         Amaj7 

 להתחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחרים

C#m 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

           D 

 חבל שלכולם יש את אותם בגדים

             Dm 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

A                                         Amaj7 

 להתחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחרים

C#m 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

           D 

 חבל שלכולם יש את אותם בגדים

             Dm 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים 

 

 A  A  D  Dmמעבר : 

 

A        Amaj7 

 חיים ללא דמיון

               D 

 חיים בתוך ארון

                              Dm 

 יש כמה מכנסיים שקפצו מהחלון

A                                     Amaj7 

 תיזהר מאוד מהר תמצא את עצמך תלוי על חבל

                   D 

 אחרי שטיפת מוח

        Dm 

 יק אטב בכל הכוחמחז

 

A                                         Amaj7 

 להתחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחרים

C#m 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

           D 

 חבל שלכולם יש את אותם בגדים

             Dm 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

A                                         Amaj7 

 להתחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחרים

C#m 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

           D 

 חבל שלכולם יש את אותם בגדים

             Dm 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

 

                A                       Amaj7 

 מה שלא נחשוף כולנו באנו מהקוף אני ואת שוכבים על החוף

      D                             Dm 

 ים כחול צלחת מלאה בננות צהובות

                           A 

 היה לי נעים מאוד להכיר

                          Amaj7 

 בואי נתפשט אין מה להסתיר

                             D                             Dm 

 מו ילדים בלי מותגים פשוט ערומיםכמו אדם וחווה כ

 

A                                         Amaj7 

 להתחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחרים

C#m 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

           D 

 חבל שלכולם יש את אותם בגדים

             Dm 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

A                                         Amaj7 

 להתחבא לכן נגזר עלי להתחשב באחרים

C#m 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים

           D 

 חבל שלכולם יש את אותם בגדים

             Dm 

 חבל שאי אפשר ללכת ערומים



 1196עמוד 

 

 שולי רנד  -  ערפל
 מילים ולחן : שולי רנד

 

 Bm  A  Bm  E7  F#mפתיחה : 

            Bm  A  Bm  E7  F#m 

 

Bm                 A   Bm   F#m 

 עיי חרבותהסתכלתי לאחור        

     Bm            A       F#m       E 

 משמאלי ומימיני     הכל עולה בלהבות

 Bm    A    Bm   F#m 

 לעיני נגלה שביל מתפתל

G 

 בליבו ענן

A            Bm   A   Bm  E7  F#m 

 מכוסה בערפל

 

     Em               D     Em     A 

 כל העם אשר איתי      נעמדו מרחוק

    Em            D    Em      A 

 ועיניהם לצנינים     הייתי ולשחוק

Bm          D      Em     Bm 

 יהיה אשר יהיה לעצמי ממלמל

C                       D       Em     D   Em 

 זה הזמן לפסוע אל תוך הערפל

 

    G       F#m     G          D 

 כי שמה כי שמה כי שמה האלוקים

    G       F#m      B       E 

 כי שמה כי שמה האלוקים

   F#m   A   Bm 

 כי שם    האלוקים

 

Bm   A   Bm  E7  F#m 

Bm   A   Bm  E7  F#m 

 

Bm                 A      Bm       F#m 

 רק צידה ליום אחד       לא לקחתי איתי

     Bm       A         F#m       E 

 המיוחדשם את ה      ויתי יובליבי ש

Bm       A    Bm   F#m 

 בליבי קוצים אך בפי הלל

G  

 כגיבור עתיק פסעתי

A              Bm   A   Bm  E7  F#m 

 אל תוך הערפל

 

    Em            D     Em        A 

 בפחים ובמקלות      קידמוני חצופים

  Em                D     Em     A 

 קולות ר    בשבעיםואני לעומתם ש

Bm           D      Em     Bm 

 הייתי מתפלל אהיה אשר אהיה

C                       D       Em     D   Em 

 לכבודך נכנסתי אל תוך הערפל

 

    G       F#m     G          D 

 כי שמה כי שמה כי שמה האלוקים

    G       F#m      B       E 

 כי שמה כי שמה האלוקים

   F#m   A   Bm 

 כי שם    האלוקים

 

 Bm  A  Bm  E7  F#mמעבר : 

          Bm  A  Bm  E7  F#m 

          Bm  A  Bm  E7  F#m 

          Bm  A  Bm  E7  F#m 

 

     Em             D          Em       A 

 מנעו אותי מלעלות      מצאוני השומרים

   Em               D       Em     A 

 והקרח בלילות     בימים שורפת אש

Bm         D     Em  Bm 

 כמו שיכור הייתי קם ונופל

C                      D       Em 

 למתוך הערפ את קולך שמעתי

 

G   F#m    G    D 

 

    G       F#m     G          D 

 כי שמה כי שמה כי שמה האלוקים

    G       F#m      B       E 

 כי שמה כי שמה האלוקים

   F#m   A   Bm 

 כי שם    האלוקים

 

 Bm  A  Bm  E7  F#mסיום  : 

          Bm  A  Bm  E7  F#m 

          Bm  A  Bm  E7  F#m 

          Bm  A  Bm  E7  F#m 

          Bm 

  



 1197עמוד 

 

 משינה  -  עתיד מתוק
 

E               C 

 כולם כולם נוסעים רחוק

E               C 

 מחפשים עתיד מתוק

D          C 

 ורק אני בבוקר קם

E             C 

 בקו חמש נוסע אל הים

 

E               C 

 האוטובוס מלא עשן

E               C 

 שתי זקנות וכרטיסן

D          C 

 אחד כתב על קיר בטון

E                  C 

 איפה המדינה ואיפה החזון

E                   C 

 איפה המדינה ואיפה הבטון

 

E             G                A 

 הציפורים שרות לי בוקר טוב

C     D   E            G             A 

 אולי אני יכול לעוף איתן רחוק רחוק

C      D     E 

 לעוף ולא ליפול

 

E               C 

 כולם נוסעים רחוק נוסעים

E               C 

 מחפשים ומנסים

D          C 

 טוב אולי אני מגזים

E             C 

 בפ בפ שובפ

 

E             G                A 

 טובהציפורים שרות לי בוקר 

C     D   E            G             A 

 אולי אני יכול לעוף איתן רחוק רחוק

C      D     E      E               C 

 לעוף ולא ליפול אי אי יה יה

 

     



 1198עמוד 

 

 בועז שרעבי  -פאמלה  
 

Em            Am 

 שיער ארוך שחור משחור

Em        7Am 

 מבט עינה כטל טהור

G          Bm 

 עורה לבן והיא כולה

C              Am  B7 

 תפילה אשר הלב צמא לה

 

C   Am   Em 

 אהה       פאמלה

C   Am   Em 

 אהה       פאמלה

 

Em            Am 

 הייתה עוברת בכל יום

Em        7Am 

 אותה שעה אותו מקום

G            Bm 

 הוא לא ידע את שמה אבל

C              Am  B7 

 מלהאהיה ליבו הומה פ

 

C   Am   Em 

 אהה       פאמלה

C   Am   Em 

 אהה       פאמלה

 

Em            Am 

 ויום אחד היא נעלמה

Em          7Am 

 מכל דמותה נותר לו שמה

G            Bm 

 והוא תוהה האם אמת

C               Am  B7 

 מלהאאו רק חלום הייתה פ

 

C   Am   Em   C   Am   Em 

 אהה       פאמלה אהה       פאמלה

 

Am        Em    Am        Em 

 דו דו דו אי אי אי דו דו דו אי אי אי

C   Am   Em   C   Am   Em 

 אהה       פאמלה אהה       פאמלה

 

    
 

   



 1199עמוד 

 

 איה כורם  -  פגישה
 מילים : איה כורם  לחן : איה כורם ומירון אגר

 

           Bb7           D7 

 ללבוש שמלה יפה להסתרק להתאפר

Gm7           F#7 

 תיק ונעליים חייבים להסתדר

Bb7                 Dm7 

 לפתוח את הדלת ועוד כמה דקות

 Gm7                     Ebm7        Bb+7 

 זה לא כזה נורא אם קצת ניתן לו לחכות

 

Eb+7             Ebm7   Bb+7   Gm7 

 אנחה קטנה  קצת נבוכה והופ ברחה לי 

F#                      Bb            Eb+7 

 שולחת רגל כדי לגעת אבל לא בכוונה

      Ebm7          Bb          D-5 

 שלום ומה שלומך תחזיק שלא אפול

  Cm7                  F#           Bb+7  Bb6 

 ק האלכוהולתדע לך זאת לא אני זה ר

 

           Bb7           D7 

 לתת לו להזמין לשבת על הבר

Gm7               F#7 

 לצחוק בעדינות ולשחק עם השיער

Bb7                 Dm7 

 שפתיים אדומות ועין עצומה

Gm7                     Ebm7        Bb+7 

 אני אניח לו לחשוב שאני בחורה תמימה

 

Eb+7             Ebm7   Bb+7   Gm7 

 אנחה קטנה  קצת נבוכה והופ ברחה לי 

F#                      Bb            Eb+7 

 שולחת רגל כדי לגעת אבל לא בכוונה

      Ebm7          Bb          D-5 

 שלום ומה שלומך תחזיק שלא אפול

  Cm7                  F#           Bb+7  Bb6 

 לא אני זה רק האלכוהולתדע לך זאת 

 

        Bb7             D7 

 להתעורר איתו ולא להיתקל

Gm7            F#7 

 ולחייך אליו כי עכשיו הוא מסתכל

Bb7                  Dm7 

 אולי תלך שולחת רמזים עבים

Gm7                     Ebm7        Bb+7 

 ואיך כל מי שאני לא רוצה תמיד מתאהבים

 

Eb+7             Ebm7   Bb+7   Gm7 

 אנחה קטנה  קצת נבוכה והופ ברחה לי 

F#                      Bb            Eb+7 

 שולחת רגל כדי לגעת אבל לא בכוונה

      Ebm7          Bb          D-5 

 שלום ומה שלומך תחזיק שלא אפול

  Cm7                  F#           Bb+7  Bb6 

 תדע לך זאת לא אני זה רק האלכוהול



 1200עמוד 

 

 , אריק איינשטיין חוה אלברשטיין  -פגישה לאין קץ  
 מילים : נתן אלתרמן   לחן : נעמי שמר

 

    Am           Dm    G 

 כי סערת עלי לנצח אנגנך

E            Am            Dm        E 

 שווא חומה אצור לך שווא אציב דלתיים!

    Am       Dm     G 

 תשוקתי אַלִיך ואַלי גֵנך

E    Am    Dm    E      Am 

 ואלי גופי סחרחר אובד ידיים

 

Am        Dm       G      C 

 לספרים רק את החטא והשופטת

Am       Dm      G       E 

 פתאומית לעד! עיני בך הלומות

Am       Dm      G       C 

 שקיעות של פטלעת ברחוב לוחם שותת 

Am   Dm    E     Am 

 תאלמי אותי לאלומות

 

   Am           Dm    G 

 אל תתחנני אל הנסוגים מגשת

E            Am            Dm        E 

 לבדי אהיה בארצותייך הלך

  Am       Dm     G 

 תפילתי דבר איננה מבקשת

E    Am    Dm    E      Am 

 הא לך! –תפילתי אחת והיא אומרת 

 

Am        Dm       G      C 

 עד קצווי העצב עד עינות הליל

Am       Dm      G       E 

 ברחובות ברזל ריקים וארוכים

Am       Dm      G       C 

 אלוהיי ציווני שאת לעוללייך

Am   Dm    E     Am 

 מעוניי הרב שקדים וצימוקים

 

Am        Dm       G      C 

 טוב שאת ליבנו עוד ידך לוכדת

Am       Dm      G       E 

 אל תרחמיהו בעייפו לרוץ

Am       Dm      G       C 

 אל תניחי לו שיאפיל כחדר

E    Am    Dm    E      Am 

 בלי הכוכבים שנשארו בחוץ

 

Am             Dm    G 

 שם לוהט ירח כנשיקת טבחת

E            Am            Dm        E 

 שם רקיע לח את שיעולו מרעים

Am       Dm     G 

 שם שיקמה תפיל ענף לי כמטפחת

E 

 ואני

E     Am 

 אקוד לה

Am 

 וארים

 

Am        Dm       G      C 

 ואני יודע כי לקול התוף

Am       Dm      G       E 

 בערי מסחר ֵחרשות וכואבות

Am       Dm      G       C 

 ראש לקטוף-יום אחד אפול עוד פצוע

E    Am    Dm    E      Am 

 את חיוכנו זה מבין המרכבות



 1201עמוד 

 

 בנזין  -פגע וברח  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

 G  Em  G  Emפתיחה : 

            C  D  C  D 

 

  G                D        Em    Em/B 

 אני מרגיש פה כמו אורח זר

Am            D              G 

 אפילו לא השארת לי פתח צר

     G           B7(-9)      Em 

 אתמול היית כמו ארץ עיר ובית

Em                Am 

 אם זה כבר לא חשוב היום

B                 Em    D 

 אז מה יהיה מחר   

 

 G             D           Em    Em/B 

 ואת נראית לי לבושה לקרב

Am      D           G 

 הבית שהיה שלי נחרב

B                              Em 

 בש-זה לא שש זה לא שחמט

           Am   D                G 

 זה משחק באש     את לא נזהרת 

 

G     B               Em 

 וברחתמיד זה פגע        

Am     G            Em 

 תמיד זה פגע וברח       

Am          D       G    B   Em   C   D 

 מכאן קשה לסגת חזרה

 

 G  Em  G  Emמעבר : 

           C  D  C  D 

 

 G             D         Em    Em/B 

 אני רואה אותך באור אחר

Am           D             G 

 מגדל בוער בלב שבור מתוך

 G          B7(-9)    Em 

 ואת נגדי עם נשק ותחמושת

Em          Am 

 אולי תמיד היית כזאת

B             Em    D 

 ורק אני עובר    

 

G             D              Em    Em/B 

 לרוחות פרצים      חלון פתוח

Am                 D              G 

 בשדה קוציםהאש פשטה פה כמו 

B                      Em 

 זה בא לאט גפרור ניצת

                 Am   D           G 

 בבת אחת       פתאום הכל נדלק 

 

G     B               Em 

 תמיד זה פגע וברח       

Am     G            Em 

 תמיד זה פגע וברח       

Am          D       G    B   Em   C   D 

 מכאן קשה לסגת חזרה

 

 G  D  C  Dמעבר : 

          G  D  C  D 

         Em  D  C  D 

          G  D  C  D 

         Em  D  C  D 

 

G     B               Em 

 תמיד זה פגע וברח       

Am     G            Em 

 תמיד זה פגע וברח       

Am          D       G    B   Em   C   D 

 מכאן קשה לסגת חזרה

 

G  D  C  D  C  D  G  Em 

 אווו

  



 1202עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -  פה ושם בארץ בן גוריון
 מילים : יעקב גלעד ויהודה פוליקר  לחן : יהודה פוליקר

 

Am  D  Am  D  F  Am  F  E 

 

Am        C             F           E 

 היינו פרחחים קטנים בארץ בן גוריון

Am            C          F            E 

 הביטלס לא נראו בארץ מפא"י בשלטון

Dm       Am       Dm         Am 

 נתקענו בבית ספרם פושטק וסבון

F            Am   F           E 

 חזקים בקולנוע חלשים בחשבון

 

Am           C             F            E 

 לאצטדיוןאחד במאי מגרש הפועל מחוץ 

Am          C             F            E 

 נתפסנו מעשנים סיגריות אל על וסילון

Dm       Am    Dm         Am 

 נזרקנו מבית ספרם באמצע תיכון

F            Am           F+7           E 

 בשריוןהפושטק מת על גיטרה והסבון מת 

 

C      G               Dm     Am 

 פה ושם כולנו עוד עושים אהבה

C           G             Dm    Am 

 פה ושם כולנו עוד עושים מלחמה

Dm            Am     E       Am 

 אתה מזמן לא גר פה אני עוד מנגן

        Dm         Am    E      Am 

 ני מזדקןיאתה נשאר צעיר לנצח וא

 

Am  D  Am  D  F  Am  F  E 

 

Am        C                   F           E 

 מפא"י נפלה חירות ומק"י המציאו שם אחר

Am        C          F           E 

 הכל אותו דבר אפילו גרוע יותר

Dm       Am       Dm         Am 

 חמוץ לא הופך מתוק מי שמת לא חוזר

F             Am    F               E 

 זה רק אותו הגעגוע וזה אתה שחסר

 

C      G               Dm     Am 

 פה ושם כולנו עוד עושים אהבה

C           G             Dm    Am 

 פה ושם כולנו עוד עושים מלחמה

Dm            Am     E       Am 

 אתה מזמן לא גר פה אני עוד מנגן

        Dm         Am    E      Am 

 ני מזדקןיאתה נשאר צעיר לנצח וא

 

A  D  G  C  G  C  F  E 

A  D  G  D  F  C  F  E 

 

C      G               Dm     Am 

 פה ושם כולנו עוד עושים אהבה

C           G             Dm    Am 

 פה ושם כולנו עוד עושים מלחמה

Dm            Am     E       Am 

 גר פה אני עוד מנגן אתה מזמן לא

        Dm         Am    E      Am 

 ני מזדקןיאתה נשאר צעיר לנצח וא



 1203עמוד 

 

 כוורת  -פה קבור הכלב  
 

G    D   G D  G    D   G D 

 פה קבור הכלב פה קבור הכלב

Em   Bm Em  C             D   G 

 זהו עצם העניין   לא זה עצם של הכלב

Em       Bm  Em  C             D  G 

 אבל הכלב מת מזמן טוב זה עצם העניין

 

C            G     Em 

 אם אתה מחפש מילה

F             C      Bb 

 וקצת קשה לך להחליט

F                    C 

 שמע לי ושכח מהשיחה

Dm7     G     D7    G 

 כי בין כה אין לך מה להגיד

 

Fmaj7   Cmaj7 

 ספגטיאם אתה    מבשל 

Dm7         Em7 

 והמים לא רותחים

Dm7         C 

 מה דעתך להדליק את האש כי

Dm7  G  D7    G 

 זה מה   שכולם עושים

 

G    D   G D  G    D   G D 

 פה קבור הכלב פה קבור הכלב

Em   Bm Em  C             D   G 

 זהו עצם העניין   לא זה עצם של הכלב

Em       Bm  Em  C             D  G 

 אבל הכלב מת מזמן טוב זה עצם העניין

 

C            G     Em 

 אם אשתו לפעמים תופרת

F             C      Bb 

 אל תאמר שהוא תפרן

F                          C 

 אבל אם בתו לעתים עוברת

Dm7  G    D7  G 

 אל תקרא לו עבריין

 

Fmaj7   Cmaj7 

 למעלה,אם אתה     מטפס 

Dm7   Em7 

 וקופץ   ממקפצה

Dm7                       C 

 טוב יותר לברר קצת קודם

Dm7  G  D7    G 

 אם יש מים בבריכה.

 

G    D   G D  G    D   G D 

 פה קבור הכלב פה קבור הכלב

Em   Bm Em  C             D   G 

 זהו עצם העניין   לא זה עצם של הכלב

Em       Bm  Em  C             D  G 

 אבל הכלב מת מזמן טוב זה עצם העניין

 

C            G     Em 

 אם ראית אחת יושבת

F       C      Bb 

 עצובה ואומללה

F                    C 

 שב לידה, יהיה בסדר

Dm7  G    D7  G 

 כי זאת בטח אשתך

 

Fmaj7   Cmaj7 

 אם דרכת   בתוך דבר

Dm7         Em7 

 לפעמים משאירשכלב 

Dm7                C 

 נקה היטב את הנעליים

Dm7    G      D7    G 

 ושמור מאתנו מרחק סביר

 

G    D   G D  G    D   G D 

 פה קבור הכלב פה קבור הכלב

Em   Bm Em  C             D   G 

 זהו עצם העניין   לא זה עצם של הכלב

Em       Bm  Em  C             D  G 

 אבל הכלב מת מזמן טוב זה עצם העניין

 

     

 
 

     



 1204עמוד 

 

 משינה  -פולארויד  
 

 Am  G   F   Eפתיחה :  

            Am  G   F   E 

 

     Am     G             F          E 

 ףוהתנועה שגוברת שוב גובלת בטיר

    Am     G         F           E 

 את הגוףבחורה שעוברת מבליטה 

 

 C   G    D    Fמעבר:  

          C   G    D    F 

 

       Am             G       F         E 

 אם חוצה כביש עם ילד שעדיין לא ראה

      Am          G           F        E 

 איך כבו שמי התכלת איך עולה סערה

 

F        G        F 

 ואת עצמי אני שואל

F        G             F 

 וןצאם אלוהים חומד ל

F      G        F 

 למי צריך להתפלל

F       G      G    Am 

 כדי לישון בשקט

 

 Am  G   F   Eמעבר: 

 

     Am      G          F              E 

 מחשבה שעוברת משאירה אותי חשוף

        Am      G       F            E 

 שאולי אוכל לעוףזה מצחיק האמנתי 

 

F        G        F 

 ואת עצמי אני שואל

F        G             F 

 וןצאם אלוהים חומד ל

F      G        F 

 למי צריך להתפלל

F       G      G    Am 

 כדי לישון בשקט

 

   C   D G   Fמעבר: 

         C   D G   F   

 

F        G        F 

 ואת עצמי אני שואל

F        G             F 

 וןצאם אלוהים חומד ל

F      G        F 

 למי צריך להתפלל

F       G          F 

 אני מפליג אל הדמיון

F        G        F 

 תמיד רציתי בדברים

F        G       F 

 שלא היו לי מעולם

F       G        F 

 מתעורר את לידי

F     G       C 

 וכל הפחד נעלם

 

   C   D G   Fסיום: 

        C   D G   F    Am 

 

     

 
 

 



 1205עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -פזמון ליקינטון  
 

D                 G    A7  D 

 לילה לילה מסתכלת הלבנה

D        Bm           Em7  A 

 ה  נ  י  ג  בפרחים אשר הנצו ב

Em7  A7  F#m7  Bm     Bm  Bm7   E7  A7 

 ן ו ט ק ה  ו   נ  נ  ג  ב     ן ו ט נ י ק י ה י  ח ר פ ב  

D                 G    A7  D 

 לילה לילה מסתכלת הלבנה.

 

D           G    A7  D 

 ואומרת הלבנה לעננים

D          Bm             Em7  A 

 ם  י  נ  ג  תנו טיפה ועוד טיפונת ל

Em7  A7  F#m7  Bm     Bm  Bm7   E7  A7 

 ן ו ט ק ה  ו   נ  נ  ג  ב     ן ו ט נ י ק י ה  ש י פ ר ח  

D               G    A7  D 

 כך אומרת הלבנה לעננים.

 

D           G     A7  D 

 בא הגשם וצלצל בחלוני

D         Bm         Em7  A 

 י  נ  ג  שר ניגון עליז לפרח ב

Em7  A7  F#m7  Bm     Bm  Bm7     E7  A7 

 ב ש מ ח ה  ו ב ש ש ו ן     ן ו ט נ י ק י ה  ו  ע  נ  ה   

D        G         A7  D 

 למטר אשר צלצל בחלוני

 

D      G            A7  D 

 אל הגן   ומחר נצא כולנו

D           Bm        Em7  A 

 ן  ב  ל  ונראה שם את הפרח ה

Em7  A7  F#m7  Bm   Bm  Bm7     E7  A7 

 את הפזמון     ישיר  בני    ן ו ט נ י ק י ה ד  ו ב כ ל ו

D          G             A7  D 

 ושמחה גדולה מאוד תהיה בגן

 



 1206עמוד 

 

 יהודה פוליקר  -פחות אבל כואב  
 מילים יהונתן גפן  לחן יהודה פוליקר

 

 Dפתיחה  

 

D 

 לימים זה נשכח כאיננו אבל כשהערב אורב

D                Bm 

 כך בינינואומר לך 

A                   D 

 כואבעוד ל בפחות א

 

D 

 על מה שנפצע בי נפצע והגליד כמעט ואינני חושב

D                           Bm 

 לומדים לחיות עם זה ככה

A                   D 

 פחות אבל עוד כואב

 

D 

 עם כוס ורקיק אפשר להמתיק אין קץ לבריחות

D                      Bm 

 זה לא נעלם רק רחוק או נרדם

A             D 

 וכואב אבל פחות

D               Bm 

 לא נעלם רק רחוק

A              D 

 כואב אבל פחות

 

D                G 

 פחות ועדיין עדיין פוגע

A                     D 

 ה בא והולך את יודעתז

Bm                   Em 

 זה כואב כשאני אני בך נוגע

       A             D 

 זה כואב כשאת נוגעת

D                G 

 פחות ועדיין עדיין פוגע

A                     D 

 ה בא והולך את יודעתז

Bm                   Em 

 כואב לי כשאתזה כואב כשאני 

       A             D 

 זה כואב כשאת נוגעת

 

D 

 לימים זה נשכח כאיננו אבל כשהערב אורב

D                Bm 

 אומר לך כך בינינו

A                   D 

 כואבעוד ל בפחות א

 

D 

 לא עד כדי אנחות ואם רע לי אני כותב

D             Bm 

 כואב אבל פחות

A                  D 

 פחות אבל עוד כואב

D             Bm 

 כואב אבל פחות

A                  D 

 פחות אבל עוד כואב

 

D                G 

 פחות ועדיין עדיין פוגע

A                     D 

 ה בא והולך את יודעתז

Bm                   Em 

 זה כואב כשאני אני בך נוגע

       A             D 

 זה כואב כשאת נוגעת

D                G 

 פוגעפחות ועדיין עדיין 

A                     D 

 ה בא והולך את יודעתז

Bm                   Em 

 כואב לי כשאתזה כואב כשאני 

       A             D 

 זה כואב כשאת נוגעת



 1207עמוד 

 

 משינה  -פחי שואו  
 

F        G         F   G 

 קבלו עכשיו את פחי שואו

    F     G         Bb  F 

 ג ש והמופע של שיא ה ר

F         G     F  G            F    G 

 קבלו עכשיו בבקשה את פחי שואו

 G        Bb  F 

 ושיא ה ר ג ש

 

Bb  C        Bb   C        Bb  C 

 פחי שואו מזמין אתכם להכנס אל  

C 

 מועדון המרקיד

C  D         C    D 

 אנחנו כאן אתם תשכחו

C    D      C     D 

 לתמיד את הצרות שלכם

 

        G            Bb 

 חי שואו מנגן נהנה ונותן-פ

C                      D 

 מבטל את הרעש המטאלי

        G              Bb 

 חי שואו מתרגש ונותן מה שיש-פ

C                      D 

 וכולם כאן בפיל מקסימלי

 

     



 1208עמוד 

 

 קורין אלאל  -  פירמידות
 קורין אלאללחן :    גולדברגמאיר מילים : 

 

 Ab  Gb  Fmפתיחה : 

            Ab  Gb  Fm 

 

C 

 פירמידות של כאב

     Ab 

 הן תמיד מוצאות מקום

      Gb          Fm 

 קרוב ללבעם בסיס 

Bb                 Fm 

 מהחלום ורחוק       

 

C 

 פירמידות של כאב

         Ab 

 כבר הרימו ראשיהן

         Gb        Fm 

 לדקור ענן שמתקרב

Bb                                Fm 

 בשביל לבכות על מה שאין       

Eb                Fm 

 פירמידות של כאב       

 

Bbm 

 השער נעול       

C               F 

 הסהר אכול אכול אכול אכול       

Bbm 

 השער נעול       

C               F 

 הסהר אכול אכול אכול אכול       

 

 Ab  Gb  Fm:  מעבר

          Ab  Gb  Fm 

 

C  

 כבר ידוע לי היטב

   Ab 

 הכאב לובש צורות

       Gb         Fm 

 כשהרקיע מתערבב

Bb                    Fm 

 מול עיניים בוערותו       

Eb                Fm 

 פירמידות של כאב       

 

Bbm 

 השער נעול       

C               F 

 הסהר אכול אכול אכול אכול       

Bbm 

 השער נעול       

C               F 

 הסהר אכול אכול אכול אכול       

 

 Bb  Bb Gb   Eb :מעבר 

          Bb  Ab  Eb  F 

           F 

 

Bbm 

 השער נעול       

C               F 

 אכול אכול אכולהסהר אכול        

Bbm 

 השער נעול       

C               F 

 הסהר אכול אכול אכול אכול       

 

Bbm 

 השער נעול       

C               F 

 הסהר אכול אכול אכול אכול       

Bbm 

 השער נעול       

C               F 

 הסהר אכול אכול אכול אכול       



 1209עמוד 

 

 מאיר אריאל  -  פלוגה בקו
 מאיר אריאל :מילים ולחן 

 

 Em        C :פתיחה 

 

Em                                        C 

 אני רוצה לפגוש אותה פתאום במקרה

C 

 אחרי שכבר אשכח אותה

  Em   Em7    Em6   Em+5 

 כליל

Em                                  Am 

 אני רוצה שזה יהיה לגמרי במקרה

                             Em 

 ילדה קטנה אהבתי בגליל

 

G                    Bm 

 עומד אצל חלון ראווה

Am      D                        G 

 בתור חייל מה כבר יכלנו להספיק?

F                               G         A 

 נשקפת בזגוגית פתאום הולכת וקרבה

Bm                 D        Em 

 בתור חייל אני ידעתי להצחיק

 

Em                               C 

 בו ענק-מדרגות נעות באיזה כל

C 

 צרוד מתוק היה גלגול

  Em   Em7    Em6   Em+5 

 צחוקה 

Em                                   Am 

 אני יורד והיא עולה אלי אנחנו רק

                                 Em 

 והגליל כמו איזה ארץ רחוקה

 

G                          Bm 

 שוכב לי על החוף ומתנמנם

Am          D               G 

 לחי חן גומות ילדה עם סומק

F                        G       A 

 צל קריר זוחל על מצחי המדמדם

Bm                    D        Em 

 זה עוד ירוק חרדו עיניה החומות

 

Em                              C 

 אוטובוס דחוס מלא ערב רב

C 

 נתחיל להיוודע יקחו

  Em   Em7    Em6   Em+5 

 יכול להיות אותך

Em                            Am 

 ומי זאת הנלחצת אלי גב אל גב

                              Em 

 ורק צלקת תישאר ממך

 

G                                     Bm 

 פתאום התחיל הקיץ רגעים למנות

Am      D          G 

 ואז כבר באו המשאיות

F                                G       A 

 היא לא באה לנשיקה כמו יתר הבנות

Bm                 D        Em 

 יכול להיותגם תור לכרטיסים 

 

 Em C  Em  C מעבר : 

           D4  D  F/C  C  G/D  D 

 

Em                                 C 

 לא משנה מקום גם זמן לא משנה

C 

 ילדה קטנה אהבתי

  Em   Em7    Em6   Em+5 

 בגליל

Em                                       Am 

 ואני הולך לפגוש אותה לגמרי במקרה

                                    Em 

 אחרי שכבר אשכח אותה כליל

 

 G  Bm  Am  D  Gמעבר : 

 

F                                   G      A 

 היא לא באה לנשיקה כמו יתר הבנות

     Bm          D            G 

 יכול להיות גם תור לכרטיסים

  



 1210עמוד 

 

 פוליקריהודה   -פנים אל מול פנים  
 יהודה פוליקר :לחן: יעקב גלעד   מילים

 

C  G/B  Am  Am/G  F  G  C  G 

C  G/B  Am  Am/G 

Dm-C-Bb-Am-G  C  G/A  G 

 

 C               G             Am       F 

 פנים אל מול פנים פגישה באמצע החיים

 F             G         C                G 

 ממקומות כל כך שוניםהגענו אל עצמנו 

 C             G/B  Am        F            

 ת אחרת כאילו לא היינו פהיהעיר נרא

 F          G        C          C7        F-G-C  C7 

 א  -ו  לה אשאר פה חכי איתי לבוקר ש יבהלי

 

F         G       C       C - C7 

 אהבנו פעם באמת ובתמים  

F          G      C              C7 

 אהבנו כמו שילדים יודעים  

 F           G      C     G/B   Am 

 נים - יך רואים את השיעלי וגם על

Dm       Bb             G    G4 G 

 ואת יפה פנים אל מול פנים

 

(Am  Dm  Am  E)x2 

E 

 

C               G             Am     F 

 מול פנים אולי רק פעם בחייםפנים אל 

   F           G      C             G 

 הזמן סוגר עלינו מעגל של שינויים

    C          G/B Am           F  

 תך לפהאוומה מביא   יךיאז מה עבר על

  F             G      C         C7        F-G-C  C7 

 )וואו(  א  - הלילה את נשארת חכי איתי לבוקר שיבו

 

F         G       C       C - C7 

 אהבנו פעם באמת ובתמים  

F          G      C              C7 

 אהבנו כמו שילדים יודעים  

F           G      C     G/B   Am 

 נים - יך רואים את השיעלי וגם על

Dm       Bb             G    G4- G 

 פניםואת יפה פנים אל מול 

F           G      C     G/B   Am 

 נים - יך רואים את השיעלי וגם על

Dm      Bb              G    G4 G 

 ואת יפה פנים אל מול פנים

 

  Fm   Fm   C 

 הווווו

 

 



 1211עמוד 

 

 דני רובס  -  פנים ושמות
 מילים ולחן : דני רובס

 

Eadd9 

 נוסע על כביש מהיר

                   Am6 

 וירוהחורף שבאמגע 

E    E/Eb   E/D    C#m7 

 הנוף חולף מולי    ובחלון שלי    

C      C/B  Am  Am/G  D7/F# 

 לו     מו       או שאני חולף     

 

Eadd9 

 כל שיר חושף איזה סוד

                        Am6 

 מותח עוד גשר לחצות

E   E/Eb      E/D    C#m7 

 דרוך אליואני  הוא מכוון כליו 

C        G/B  Am  Am/G  D7/F# 

 לו       כו      רוצה לדעת את   

 

G     G/F#    E4   E7 

 שלב-ואז עוברים בי שלב

Am     Am/G  D4/G  D/F# 

 שעכשיו   מי   שהייתי     מי 

G  G/F#  G/F  E7      Am  Am/G  D7/F# 

 כולם            הפנים והשמות                כל

G  G/F#  G/F  E7        Am  Am/G  B74/F# 

 איתם            השירים שהם לקחו            כל 

 

                 E 

 ואז אימי מרחוק

                                 Am 

 והד קולות רחוקים של צחוק

E        E/Eb       E/D     C#m7 

 ריחות של יום שבת אבי מרים מבט

C        G/B  Am Am/G   D7/F# 

 פות    יי      ע       עיניים  ושתי

 

                 E 

 ובחצר של ביתי

                         Am 

 ירוק טהור כמו בילדותי

E   E/Eb      E/D    C#m7 

 השער הגדול וחריקת החול

C        G/B  Am Am/G D7/F# 

 פות       ח     ושתי רגלי הי    

 

G     G/F#    E4   E7 

 שלב  עוברים בי שלב כמו

Am     Am/G  D4/G  D/F# 

 שעכשיו   מי   שהייתי     מי 

G  G/F#  G/F  E7      Am  Am/G  D7/F# 

 כולם            הפנים והשמות                כל

G  G/F#  G/F  E7        Am  Am/G  B74/F# 

 איתם            השירים שהם לקחו            כל 

 

 E  Am  E  E/Eb  E/D  C#m7מעבר : 

           C  G/B  Am  Am/G  D7/F# 

 

G     G/F#    E4   E7 

 שלב-עוברים בי שלב הםו

Am     Am/G  D4/G  D/F# 

 שעכשיו   מי   שהייתי     מי 

G G/F#  G/F E7      Am  Am/G  D7/F# 

 כולם            הפנים והשמות                כל

G G/F#  G/F E7        Am  Am/G  B74/F# 

 איתם            השירים שהם לקחו            כל 

 

E 

 כל שיר חושף איזה סוד



 1212עמוד 

 

 תמוז  -פנס הרחוב  
 

G7/9 

 כיבה עצמו לדעת פנס הרחוב

G7/9 

 כי בלי חשמל הוא לא מצא שום טעם

 

C7 

 מישהו הפסיק

               G7/9   F7 

 מישהו הפסיק

           Eb7                             E     D7/9   G 

 מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי

 

G7/9 

 הנחל התייבש ונעלם לו

G7/9 

 כי בלי נוזלים הראש פשוט נסתם לו

 

C7 

 מישהו הפסיק

               G7/9   F7 

 מישהו הפסיק

           Eb7                             E     D7/9   G 

 מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי

 

G7/9 

 את ואני ישבנו ועישנו

F 

 רק משהו כמו פתאום עזב אותנו

 

C7 

 מישהו הפסיק

               G7/9   F7 

 מישהו הפסיק

           Eb7                             E     D7/9   G 

 את הזרם בסניף המרכזי מישהו הפסיק

 

G7/9 

 ואם השיר ייתם לגווע

G7/9 

 לא יעזור ללחוץ אותו בכוח

 

C7 

 מישהו הפסיק

               G7/9   F7 

 מישהו הפסיק

           Eb7                             E     D7/9   G 

 מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי

 



 1213עמוד 

 

 שרון חזיז ועברי לידר  -פנסים  
 

 פתיחה:

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

 

G       G   C9       D4 

 עצור,     הפנסים שלך שורפים

G       G   C9       D4 

 אותי,     הדיכאון הזה שלך ולא

Am  Am    C      C 

 שלי,     אני הולכת ולא בשביל

Dsus4  Dsus4  Dsus4  Dsus4 

 לחזור,                            עכשיו

G     G          C9      D4 

 תקשיב, אתה פיספסת משהו

G     G          C9      D4 

 איכותי, כמו שוקולד או סרט

Am  Am    C      C 

 מסיבה פרועה בערב יוםאיטלקי,   כמו 

Dsus4  Dsus4  Dsus4  Dsus4 

 שישי

 

 G   Em79+/B    Em79+      Dsus4 

 מול מראה גדולה אני שרה לעצמי

Am  Am   Dsus4  Dsus4 

 שירים שיעזרו לי להבין

G   Em79+/B    Em79+      Dsus4 

 סוכריות קופצות בשביל אדרנלין

Am    Am     F       F 

 על העציםזה קסם שגדל 

Am    Am     F       F 

 זה קצת מפחיד עד שמנסים

Dsus4  Dsus4  Dsus4  Dsus4 

 תיתן לי יד, אז בוא תיתן לי יד אני אתן לך חיים

 

 מעבר: 

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

 

G       G   C9       D4 

 עעכשיו תראי, אני ביקשתי רג

G       G   C9       D4 

 מלכותי אני חושב שזה לא את זה

Am  Am    C      C 

 אני ואם את הולכת זה לא בשביל

Dsus4  Dsus4  Dsus4  Dsus4 

 לחזור,                            כן זה גם

G     G          C9      D4 

 אצלי )שתדעי(, זה סרט לא

G     G          C9      D4 

 ישראלי, וגם, וגם מישהו אוהב

Am  Am    C      C 

 אותי, אפילו שאני

Dsus4  Dsus4  Dsus4  Dsus4 

 שיכור

 

  Am                  Em 

 הייתי רוצה לשבור לך את הלב

    F                      D 

 שתדמם על השטיח החדש של אחותך

  Am                  Em 

 אביב-הטוב של תלהפרצוף הכי חמוד בצד 

    F                      D 

 אתה מוכר את עצמך לחיוכים

 

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

 אני אתן לך חיים                                 

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

 כמו שאנשים אומרים                                 

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

 כמו שרק כתוב בסיפורים                                

G      Em79+/B    Em79+      Dsus4 

 אני אתן לך חיים                                 



 1214עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -פסק זמן  
 

 Dm  G  C  Aפתיחה : 

 

Dm       G        C         A 

 לחשובלקחת פסק זמן ולא 

Dm       G        C        B7 

 לשבת מול הים ולא לדאוג

Em      F#      Bm      Dm 

 לתת לראש לנוח מהפיצוצים

C          B      Am         G 

 לתת ללב לנוח מהלחצים

 

Dm       G        C         A 

 אני יודע שזה לא הזמן

Dm       G        C        B7 

 עוד לא מוכןבעצם גם אני 

Em      F#      Bm      Dm 

 אבל הנשמה רוצה קצת מנוחה

C          B      Am         D 

 לתפוס אוויר בשביל לחזור לעבודה

 

G         B7          C        E 

 אולי זה רק משבר קטן וזה חולף

Am       E        Dm        G 

 אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף

 

Dm       G        C         A 

 לקחת פסק זמן ולא לחשוב

Dm       G        C        B7 

 לשבת מול הים ולא לדאוג

Em      F#      Bm      Dm 

 לתת לראש לנוח מהפיצוצים

C          B      Am         D 

 לתת ללב לנוח מהלחצים

 

G         B7          C        E 

 קטן וזה חולף אולי זה רק משבר

Am       E        Dm        G 

 אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף

 

Dm       G        C         A 

 לקחת פסק זמן ולא לחשוב

Dm       G        C        B7 

 לשבת מול הים ולא לדאוג

 



 1215עמוד 

 

 שלמה ארצי  -פעם תורי ופעם תורך  
 מילים : שלמה ארצי   לחן : שלמה ארצי

 

 Am  F  F  Amפתיחה : 

 

Am             F 

 לילה אחד כשהלכנו בתוך העיר

       G 

 עברו בי כמה הרהורים

      G 

 על אנשים שחיים פה

Am 

 האם הם שונים מאיתנו

Am 

 הולכים לישון כמו ילדים בעריסות

F 

 הולכים עד הסוף

      G 

 רק אצלנו חבל תראי איך אצלנו

Am 

 לאהובפעם תורי ופעם תורך 

 

Dm        G            Am 

 יכול היה להיות יותר פשוט

Dm        G            Am 

 אם תסתגרי איתי בחדר החשוך

Dm        G            Am 

 שלא תראי אחר מלבדי

F        E 

 שתהיי שלי

 

Am 

 קניתי לך ג'ינס חדשים

F 

 קנית לי חולצה לבנה שתתאים

G                             Am 

 פעם תורי לאהוב ופעם תורך

     F     E        F           Am 

 על קיר בעיר כתב מיואש צעיר

Dm                  E           Am 

 עיניה פוצעות אבל נשארתי שלם

 

 Am  F  F  Amמעבר : 

 

Am 

 ובלילה ההוא 

F 

 כשהלכנו בתוך העיר

G 

 דיברתי אלייך ולא ענית לי 

Am 

 נו יבינ מה הפריד אז

Am 

 רגש כזה או רגש אחר

F 

 או אי הבנה עד הסוף 

G 

 אצלנו חבל תראי איך אצלנו 

Am 

 פעם תורי ופעם תורך לאהוב

 

Am 

 קניתי לך תקליט של האבנים 

F 

 קנית לי עגיל אבל זה לא לגילי 

G                            Am 

 פעם תורי לאהוב ופעם תורך 

     F     E        F           Am 

 על קיר בעיר כתב מיואש צעיר 

Dm                  E           Am 

 עיניה פוצעות אבל נשארתי שלם



 1216עמוד 

 

 קוקו ) אסי וגורי (  -פקח אני פורק סחורה  
 

Cm            Fm 

 כל היום ברחובות

G               Cm 

 מסתובב בין חנויות

Cm         Fm 

 זאת העבודה שלי

G        Cm 

 זאת הפרנסה שלי

 

Bb              Cm 

 פקח אני פורק סחורה

Cm    Fm 

 תיכף אשוב

Fm            Cm 

 פקח אני פורק סחורה

Cm           G 

 אל תיתן לי דוח

G             G# 

 צא איתי גבר אחי

G#        Cm 

 גם אני מזרחי

 

    
 

  



 1217עמוד 

 

 אביתר בנאי  -  פקק תנועה
 

 E  A  E  Aפתיחה 

 

E                    A 

 הרצון לדייק במילים

E            A 

 תכונה מרגיזה מאוד

E                  A 

 במיוחד שבסוף אני

B           A 

 עומד ושותק

 

F#m                     B    F#m    B 

 כמו פקק תנועה

        B 

 כשהלב נשבר

B              E             A 

 זורח אור גדול כשהכל טוב

      A                  B 

 כחואני מרגיש שאני ש

 

E                    A 

 הלב מבין הלב מדבר

E                                 A 

 הלב שומע הלב יודע הלב הולך

E                    A 

 הלב עומד הלב נופל

B                                 A 

 הלב צועק הלב שמח הלב מתנחם

F#m                     B    F#m    B 

 כמו פקק תנועה

        B 

 כשהלב נשבר

B              E             A 

 זורח אור גדול כשהכל טוב

      A                  B 

 אני מרגיש שאני שוכח

C#m            F#m 

 דיבור לוקח אותך

       C#m 

 לאן שתבקש

C#m            F#m 

 דבר לאן אתה רוצה



 1218עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -  פראג
 מילים ולחן : שלום חנוך

 

Em                                           D 

 צל כבד וזר הגיח אל העיר שבוית החלום

Am6  Em   C                  B7(4-3) 

 את מלכותו טבל בפיח     וירח באדום

 

Em                                             D 

 את לילו המר כאב הוא מי שלא עצם את עיניו

Am6                Em   C                   B7(4-3) 

 איש את נשקו נצר עד מוות ת כניעה בלי קרבידומי

 

Em                 Em/D 

 איך על פראג שחר לא בקע

C#Ø           Em/A 

 בשלישית כלה כוחו

Em          Em/D     Em/A    A4    E7 

 איך נדם קול כיכר הומה בחג

 

Am                   Em 

 שיר שחלמתי על פראג

Am                   Em 

 שיר שחלמתי על פראג

G                   B4 

 שם השחר עוד יבקע

B                   Em 

 שם השחר עוד יבקע

Am                   Em 

 שיר שחלמתי על פראג

Am                   Em 

 שיר שחלמתי על פראג

G                   B4 

 שם השחר עוד יבקע

B                   Em 

 שם השחר עוד יבקע

 

Em                                                 D 

 טלתועיר של רפאים מ כמו תצלום ישן מצהיב

Am6             Em   C7              B7(4-3) 

 ארה המאכלתוובצו       לרגלי דובים חרשים

 

Em                                           D 

 ריח גטאות מלוח את פתחו איש לא יוצא

Am6      Em   C7                    B7(4-3) 

 על פני העיר נישא ברוח       מקצה ועד קצה

 

Em                 Em/D 

 איך על פראג שחר לא בקע

C#Ø           Em/A 

 בשלישית כלה כוחו

Em          EØ/D     Em/A     E7(4-3) 

 איך נדם קול כיכר הומה בחג

 

Am                   Em 

 שיר שחלמתי על פראג

Am                   Em 

 שיר שחלמתי על פראג

G                   B4 

 שם השחר עוד יבקע

B                   Em 

 שם השחר עוד יבקע

Am                   Em 

 שיר שחלמתי על פראג

Am                   Em 

 שיר שחלמתי על פראג

G                   B4 

 שם השחר עוד יבקע

B                    Em 

 שם השחר עוד יבקע

 

Em                                             D 

 פתעבאיש צעיר חומק  רק השקט בה נותר

Am6            Em   C7              B7(4-3)  Em 

 שם בכיכר שמתה       אז עלה לו אור מוזר

 

 שיר שחלמתי על פראג...

 



 1219עמוד 

 

 אביב גפן  -  97פיל פרו
 

 #Gפתיחה  

 

G#                            A#m7 

 פרח עכשיו פורח והוא צורח

Cm     C#            C#m 

 ילדים נובלים שם בשטחים

G#                            A#m7 

 צמח עכשיו צומח והוא צונח

Cm     C#            C#m      G# 

 ילדים נהיים לרוב צמחים

 

Cm            G 

 הרבה פחותבפנים  97פרופיל 

G#7           G#dim7 

 המפקד אמר לירות

Cm                    G 

 בתוך מדים מצדיע נלחם על השפיות

G#7           G#dim7 

 צבא הגנה למות

 

G#                            A#m7 

 דגל יש לנו דגל ואין לו רגל

Cm     C#          C#m 

 ילדים נהיים לרוב דגלים

G#                            A#m7 

 למה תגיד לי למה אתה עוד שמה

Cm     C#         C#m      G# 

 ילדים לרוב לא שואלים

 

Cm            G 

 בפנים הרבה פחות 97פרופיל 

G#7           G#dim7 

 המפקד אמר לירות

Cm            G 

 בתוך מדים מצדיע נלחם על השפיות

G#7           G#dim7 

 הגנה למותצבא 

 

G#                            A#m7 

 פרח עכשיו פורח והוא צורח

Cm     C#            C#m 

 ילדים נובלים שם בשטחים

 

 #G#  C#  Gסיום  
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 יהודה פוליקר  -פרח  
 

C           Dm 

 שם בעפר ותכלת

G                  C 

 חלקת שלום ישנה

C          Dm 

 נומי פרח נומי

G              C 

 קטנה נומי ילדה

 

Am           Dm 

 את החיים לקחו לך

G                   C 

 הו מלחמות קדושות

Am        Dm 

 מלאכים בכו לך

G           C 

 יבשות בעיניים

 

C          Dm 

 את חיוכך תינוקת

G          C 

 קברו באדמה

C          Dm 

 איך צומח שקט

G          C 

 המהומה מתוך

 

Am           Dm 

 מי שלחץ על הדק

G              C 

 דם בליבו מחטיא

Am           Dm 

 צדקעל מלחמות ב

G           C 

 מתים גם ילדים

 

Am           Dm 

 את החיים לקחו לך

G                   C 

 הו מלחמות קדושות

Am        Dm 

 מלאכים בכו לך

G           C 

 יבשות בעיניים

 

C        Dm 

 בחלומך ברוח

G           C 

 חרוז למנגינה

C        Dm 

 נומי נומי פרח

G            C 

 ילדה קטנה נומי

 

    



 1221עמוד 

 

 אריק סיני  -  פרח הלילך
 מילים : אורי אסף   לחן : נורית הירש

 

 C  Bm  E7  Am  F#Ø  Emפתיחה : 

            A  Bm  C  D(4-3)  G  B7  Em 

 

         Em                 Am 

 היום אולי נדחה את בוא הלילה

Em                F#Ø   B7 

 ולא נשאף לאור כוכב

       Em                  Am     D 

 הן לי ולך יש כל אשר נשאלה

           G    D              G    B7 

 מבלי מילים נדע זאת כי נאהב

 

         Em                  Am 

 היום אולי נדחה את קץ דרכנו

Em                 F#Ø    B7 

 ולא נזכור כי סוף לכל

         Em                    Am     D 

 זה המשעול שבו דורכות רגלינו

            G    D            G    G7 

 בשני קצותיו הדשא לא יבול

 

      C                  Bm   E7 

 שותקים נאהב כי לי ולך

  Am  F#Ø        Em 

 די בלי מילים שאין לאלף

          A     Bm          C 

 מר אחרתואשר אינם יודעים ל

D4   G    B7     Em 

 כמה יפה פורח הלילך

 

       Em                 Am 

 היום אולי נדחה את העצבת

Em                F#Ø   B7 

 נלךאם יד ביד באור 

          Em               Am     D 

 כי רוח כפור בחשכה נושבת

          G      D                 G    G7 

 רק במקום בו לא שמעו את שמך

 

      C                  Bm   E7 

 שותקים נאהב כי לי ולך

  Am  F#Ø        Em 

 די בלי מילים שאין לאלף

          A     Bm          C 

 מר אחרתואשר אינם יודעים ל

D4   G    B7     Em 

 כמה יפה פורח הלילך

 

         Em                  Am 

 היום אולי נדחה בוא השלכת

Em                 F#Ø    B7 

 ולא יוכל לבוא הסתיו

         Em                   Am     D 

 דרכים רבות הן לאביב ממלכת

            G          D       G    G7 

 אם רק אותן אור חיוכך יאהב

 

      C                  Bm   E7 

 שותקים נאהב כי לי ולך

  Am  F#Ø        Em 

 די בלי מילים שאין לאלף

          A     Bm          C 

 מר אחרתואשר אינם יודעים ל

D4   G    B7     Em 

 הלילךכמה יפה פורח 

      C                  Bm   E7 

 שותקים נאהב כי לי ולך

  Am  F#Ø        Em 

 די בלי מילים שאין לאלף

          A     Bm          C 

 מר אחרתואשר אינם יודעים ל

D4   G    B7     Em 

 כמה יפה פורח הלילך

C       G    B7     Em 

 כמה יפה פורח הלילך  

 

  



 1222עמוד 

 

 שייגעצ  -לנורית  פרח נתתי 
 לחן: מקס למפל   מילים: יובל מנדלסון

 

Em                C 

 פרח נתתי לנורית

G7             Am 

 פרח קטן וכחול

Am  C           F 

 תתפוח נתתי לנורי

C   G  Dm 

 נתתי הכל

 

Em                C 

 נורית אכלה התפוח

G7             Am 

 הפרח נשאר בחצר

Am  C           F 

 הלכה לשחק עם ילד 

C   G  Dm 

 עם ילד אחר

 

Em                C 

 עשב עישנתי עם נורית

G7             Am 

 עשב ירוק מגולגל

Am  C                   F 

 לפתע הופיעה המשטרה

C   G  Dm 

 היה זה חבל

 

Em                C 

 נורית איתי לא מדברת

G7             Am 

 מוכנה לוותרהיא לא 

Am  C               F 

 הלכה הזדיינה עם ילד

C   G  Dm 

 עם ילד אחר

 

Em                C 

 אינני בוכה אף פעם

G7             Am 

 אינני תינוק בכיין

Am  C                  F 

 אך למה זה, אמא, למה

C   G  Dm 

 זולגות הדמעות מעצמן?

 



 1223עמוד 

 

 ואגנרכרמלה גרוס   -  פרח שחור
 

G                   7Cm 

 פרח שחור בין פרחים לבנים

Am               7D 

 קרחת היער, אוויר הבקרים

G                   7Cm 

 פרח שחור בין פרחים לבנים

Am               7D 

 מרכינים את ראשם, לוחשים

 

Gm                Cm 

 פרח שחור הנה בא

F                   Bb   F#m 

 פרח של אור משוגע

Gm                 C 

 פרח שחור הנה בא

A                    D 

 פרח של אור משוגע

 

G                   7Cm 

 פרח שחור בין פרחים לבנים

Am               7D 

 מת לו אבקן, ונושרים לו עלים

G                   7Cm 

 פרח שחור בין פרחים לבנים

Am               7D 

 תן לו לנבול בקצבים משונים

 

Gm                Cm 

 פרח שחור הנה בא

F                   Bb   F#m 

 פרח של אור משוגע

Gm                 C 

 פרח שחור הנה בא

A                    D 

 פרח של אור משוגע

 

Em             A 

 אך בלילה יזקוף קומתו

Em            A 

 יתמלא בפליאההשדה 

Am                      D 

 איך שהוא שר את שירו

             G 

 פרח משוגע

 

      
 

      



 1224עמוד 

 

 להקת פיקוד דרום  - פרחים בקנה 
 מילים: דודו ברק   לחן: אפי נצר

 

Am  Am  Am  Am  

 

Am             Dm 

  בחוורון כשאביב נרדם יעור

  Am           F      B         E 

  בשדות האש ייתם הקרב האחרון

A7     Dm    G         C 

  ובוקר נהדר מן הבקעה להר

  Dm    B7      E 

  אז יעלה בזמר, ברון.

 

Am    F        G       C 

  השמש ידם בין עזה לרפיח,

Em   A         Dm  G7 C  A  

  החרמון   ירח ילבין על פסגת 

 Dm    Am  Dm    F 

  פרחים בקנה ובנות בצריח

G7     C       E7    Am 

 ישובו לעיר חיילים בהמון

 

Am  Am  Am  Am  

 

Dm               Am 

  ילדה אחת קטנה ובידה זרים,

Am      F    B            E 

  לעיר הלבנה תצא אז בשירים,

               C      G     Dm      A 

  סביון בדש,ולחייל נרגש תשים 

Dm     B7      E 

  והשמיים כה בהירים.

 

Am    F        G       C 

  השמש ידם בין עזה לרפיח,

Em   A         Dm  G7 C  A  

  החרמון   ירח ילבין על פסגת 

 Dm    Am  Dm    F 

  פרחים בקנה ובנות בצריח

G7     C       E7    Am 

  ישובו לעיר חיילים בהמון

 

Am  Am  Am  Am  

 

Am            Dm 

  החיילים לעיר יגיעו בעם רב,

  Am       F     B           E 

  עם נערות ושיר ועם פרחי זהב,

   A7           Dm   G               C 

  ידע מכאוב ושכול   אשר אתמולזה כל 

   Dm        B7      E 

  לא עוד ידע שלכת וקרב.

 

Am    F        G       C 

  השמש ידם בין עזה לרפיח,

Em   A         Dm  G7 C  A  

  החרמון   ירח ילבין על פסגת 

 Dm    Am  Dm    F 

  פרחים בקנה ובנות בצריח

G7     C       E7    Am 

 ישובו לעיר חיילים בהמון

 

Bm    G        A      D 

  השמש ידם בין עזה לרפיח,

F#m   B         Em  A7  D  B 

  החרמון    ירח ילבין על פסגת  

  Em    Bm  Em    G 

  פרחים בקנה ובנות בצריח

A7     D      F#     Bm 

 ישובו לעיר חיילים בהמון

 

Bm 

  



 1225עמוד 

 

 אלי לוזון  -  פרי גנך
 

Em B7            Em 

 ליל כוכבים הסהר עלה

Em    Am              Em 

 את שם יושבת בוהה באפילה

Em          Am         

 שעה חולפת יום ושנה

Em             B7 

 לו מחכהואת עדיין 

Em          Am         

 שעה חולפת יום ושנה

Em                 B7          

 עודך אובדת שבויה באמונה

 

Em           C            

 את פרי גנך את תבקשי

Em            B7           

 יאמר ומי לך ישיבמי לך 

Em                  C       

 מר כאבך רודפים הימים

Em              B7          

 נותרת לבדך רוצה להאמין

Em            Am          

 שהנה קרבה אותה השעה

Em             B7           

 שבה הבטיח לשוב בחזרה

Em         F Am          

 שהנה קרבה אותה השעה

Em              B            

 שבה הבטיח לשוב בחזרה

 

Em  B7         Em 

 בדומיה עוטפת התוגה

Em    Am        Em 

 ובליבך נותרה המשאלה

Em          Am         

 שעה חולפת יום ושנה

Em             B7 

 ואת עדין לו ממתינה

Em          Am         

 שעה חולפת יום ושנה

Em                 B7          

 עודך זוכרת ולא מאמינה

 

Em           C            

 את פרי גנך את תבקשי

Em            B7           

 מי לך יאמר ומי לך ישיב

Em                  C       

 מר כאבך רודפים הימים

Em              B7          

 נותרת לבדך רוצה להאמין

Em            Am          

 שהנה קרבה אותה השעה

Em             B7           

 שבה הבטיח לשוב בחזרה

Em         F Am          

 שהנה קרבה אותה השעה

Em              B            

 שבה הבטיח לשוב בחזרה
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 ערן צור  -  פרפרי תעתוע
 

C                   7Cm         C  7Cm 

 פרפרים שוב חגים בתמונה

       C   7Cm             F 

 פרפרים מבשרים אהבה

F         Fm 

 שלי ושלך

    C            Am 

 עומדים במטבח

Dm 

 פתאום את אומרת חבק

E 

 וקיר השתיקה מתפרק

 

Am              Em 

 פרפרי תעתוע     

               F       Fm  C  Em 

 פרפרי השיגוע אה

Am                           Em 

 היו שם תמונות שלי ושלך   

      F  Fm              C 

 ועכשיו הפרפר שוב ברח

 

 C  7Cm  C  7Cmמעבר:

         C  7Cm  C  7Cm 

 

C                   7Cm         C  7Cm 

 הצבעים שוב חיים בתמונה

       C   7Cm             F 

 הצבעים צבעי אהבה

F         Fm 

 כחול ואדום

    C            Am 

 ירוק וכתום

Dm 

 אך פתאום מתכהים הצבעים

E 

 פתאום מתקרבים עננים

 

Am              Em 

 ענני תעתוע

               F  Fm  C  Em 

 ענני השיגו

Am                           Em 

 ושלךתמונה בחלום שלי 

      F  Fm              C 

 ועכשיו הפרפר נעלם

Am                           Em 

 עכשיו תשמעי את איך שאצעק

  F  Fm     C 

 אני אוהב אותך

Am                  Em 

 תמונה בחלום שלי ושלך

    F        Fm          C 

 ועכשיו הפרפר שוב ברח

 

     
 

  



 1227עמוד 

 

 אורי בנאי  -  פרפרים
 

Bm         D    G       F#7 

 מאתמול  עוד הריח שלך עלי

Bm         D    G       7F# 

 בפה  שלך ועוד הטעם

Bm         D    G       7F# 

 מהכול  אני רוצה לדעת הכול

Bm         D    G       7F# 

 מה בעצם אומר כל זה

 

Bm         D    G       F#7 

 על החול  מהעץעוד נושר עלה 

Bm         D    G       7F# 

 ועוד צומח אחר חדש

Bm         D            G       7F# 

 עם מכחול  רוצה לצייר לי עולם אני

Bm         D    G       F#7 

 בצבעים של מתוק מדבש

 

Bm         D    G       7F# 

 שוב עפים לאור  לבנים פרפרים

Bm                 D 

 כמו השירים הסיפורים

G       7F#          Bm        D    G      F#7 

 פנימה נכנסים לתוך הנפש

 

Bm         D    G       7F# 

 שוב אותה תחושה שכדאי להמשיך

Bm         D    G       7F# 

 ושאפשר להרים מבט

Bm         D    G       F#7 

 גם שמחשיך ששוקעת השמשכגם 

Bm         D    G       7F# 

 זה שנינו יחד אני ואת

 

Bm         D    G       7F# 

 שוב עפים לאור  לבנים פרפרים

Bm                 D 

 כמו השירים הסיפורים

G       7F#           Bm         D    G       F#7 

 פנימההההההה נכנסים לתוך הנפש

 

Bm         D    G       7F# 

 שוב עפים לאור  לבנים פרפרים

Bm                 D 

 כמו השירים הסיפורים

G       7F# 

 נכנסים לתוך

 

Bm         D    G       F#7 

 שוב עפים לאור  לבנים פרפרים

Bm                 D 

 כמו השירים הסיפורים

G       7F#           Bm         D 

 פנימה נכנסים לתוך הנפש

G       7F#            Bm         D 

 פנימה נכנסים לתוך הנפש

 

Bm         D    G       7F# 

 מאתמול  עוד הריח שלך עלי

 

    



 1228עמוד 

 

 סיני תור  -  פרשתי ידי
 לחן: סיני תור   מילים: מן המקורות

 

C     Em       

 פרשתי ידי אליך

           D     G 

 העייפנפשי כארץ 

         C     Em 

 נפשי כארץ עייפה 

D   G 

 לך סלה

 

  Em C 

 מהר ענני

D  G 

 כלתה רוחי

  Em C 

 מהר ענני

D  G 

 כלתה רוחי

  Em C 

 מהר ענני

D  G 

 כלתה רוחי

  Em C 

 מהר ענני

D  G 

 כלתה רוחי

  Em C 

 מהר ענני

D  G 

 כלתה רוחי

 



 1229עמוד 

 

 עמיר בניון  -פשוט סתם  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 F#m  G#O  F#m  G#Oפתיחה : 

 

F#m         E       D            A 

 סתם לחסר סתם, סתם לחבר סתם

            E             A 

 סתם לפטפט סתם לדבר

           D                      A 

 סתם לדבר על החיים סתם לשקר

      C#  C#-9                F#m 

 לכתוב שיריםומן הסתם            להתחזק

          Bm7     F#m       C#      F#m 

 סתם לקשקש ולפשפש להתחדש להתעקש

         A               Bm 

 סתם להיות או לא להיות

              F#m           C# 

 זה סתם שטויות הכל שטויות 

          Bm     D      F#m        C#         F#m 

 פשוט סתם להתאפס להתפוצץ סתם לחפש ולאפס

 

 F#m  G#Oמעבר : 

 

F#m             E      D               A 

 זה סתם סתם לפרק, סתם להרכיב סתם

       E          A 

 להתנתק להתברק

             D                      A 

 סתם להקדים סתם לאחר או לבטל

         C#  C#-9                     F#m 

 סתם לא לרצות להיגמר       סתם למהר

         Bm7    F#m        C#     F#m 

 ק להתרחקנסתם להצדיק להצטדק להשת

         A               Bm 

 סתם להיות או לא להיות

       F#m         C# 

 בינינו זה הכל שטויות

         Bm        D     F#m        C#        F#m 

 הכל סתם ץ להתאמץ להתנוצץ להתחפשסתם לתר

 

F#m                   Bm   E        A 

 העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא

F#m                   Bm  C#    F#m 

 העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא

 

 

F#m         E         D         A 

 להשתרש גם סתם להתבייש סתם

            E          A 

 סתם לבקש להתבקש

           D                    A 

 וסתם לכתוב וסתם גם להיות כתוב

      C#  C#-9              F#m 

 ומן הסתם להיות עלוב        להתגאות

     Bm7    F#m       C#      F#m 

 כר להתפוררתעצר להשיסתם לרוץ לה

         A            Bm 

 ת או לא להיותגם להיו

              F#m           C# 

 זה סתם שטויות הכל שטויות

          Bm     D          F#m      C#         F#m 

 פשוט סתם סתם לעלות ולעלות ליפול חזק להתגלות

 

F#m                   Bm   E        A 

 העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא

F#m                   Bm  C#    F#m 

 העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא

F#m                   Bm   E        A 

 העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא

F#m                   Bm  C#    F#m 

 העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא

F#m                   Bm   E        A 

 פרוזדור בפני העולם הבאהעולם הזה 

F#m                   Bm  C#    F#m 

 העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא

 

 F#m  G#O  F#mסיום : 

  



 1230עמוד 

 

 שלמה ארצי וגרי אקשטיין  -  פתאום כשלא באת
 מילים : שלמה ארצי   לחן : שלמה ארצי

 

A                A+7 

 עכשיו אחרי יומיים שלושה

       A7                      D/A  Dm/A G13 7 

 שנסעת ולקחת את כל מה שהייתי איתך

  A           E/G#     D/F#    A/E 

 גיליתי תמונות על הקיר הלבן

  A/C#                D                   D/E 

 וכמה עננים באפור על תקרת המטבח

 

A                 F#m 

 ממש באותו היום שנסעת 

    A7/G            D/F             7G 

 צלצל השעון והעיר את הבית כולו

A          A+7       D/F#      A/E 

 ושמש חורפית בתריסים נכנסה

A/C#      D                               D6/E 

 וראיתי פנים בקפה דומות לא דומות

 

      A         D6/E 

 פתאום כשלא באת

Dm6/E        A 

 אני רציתי כל כך

   F#m7          Bm7 

 ופתאום כשלא באת

D/E       A 

 נעשה לי קר

                    D6/E A  Dm6/E  

 והדלקתי את האור בחדר הסמוך

              Bm7  E               A 

 וחיכיתי לך שעות בלי אויר וגוף

 

 A                A+7 

 אחר כך גלשה התיקרה לרצפה

       A7                      D/A  Dm/A G13 7 

 והשחקים נמלאו ציפור

  A           E/G#     D/F#    A/E 

 ונסעתי רחוק, כמו יונה של בר 

A/C#                D      D/E 

 והייתי חולם והייתי ער

 

A                 F#m 

 לאט לאט כבה האור לבדו

    A7/G            D/F      7G 

 ונותרתי חשוך והייתי לבד

A         A+7       D/F#      A/E 

 מן הקיר הלבן גלשו התמונות

A/C#      D                               D6/E 

 עצובות עצובות כי פתאום כשלא באת

 

      A         D6/E 

 פתאום כשלא באת

Dm6/E        A 

 אני רציתי כל כך

   F#m7          Bm7 

 ופתאום כשלא באת

D/E       A 

 נעשה לי קר

                     D6/E A  Dm6/E 

 והדלקתי את האור בחדר הסמוך

              Bm7  E               A 

 וחיכיתי לך שעות בלי אויר וגוף



 1231עמוד 

 

 סיני תור  -פתחו לי  
 לחן: סיני תור   מילים: מן המקורות

 

Em  Am 

 לי  ו  ח     תפ

Am         F 

 שערי צדק  

Em    Am 

 בוא בם    א  

Am       F 

 ה'י אודה   

 

G              C   Dm 

 ה' -זה השער ל   

Am      Dm 

 צדיקים יבואו בו

G              C   Dm 

 ה' -זה השער ל   

Am      Dm 

 צדיקים יבואו בו

 



 1232עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -  מזה צא
 מיקי גבריאלוב: לחן   יעקב רוטבליט: מילים

 

C-Dm7-G  G  F-C 

C-Dm7-G  G  C 

(Bb-F-C)x3 

E 

 

Am  G    C   F          Dm 

 שוב מתוח ובועט ,שוב לא שקט 

Am  G    C   F         Dm 

 ל אחד עובר את זהכ ,גיל כזה   מין 

Am        F 

 ?צא מזה, מה איתך  

Dm7      E           Am 

 אמא מבשלת בשבילך   

 

Am   G      C  F        Dm 

 שהו אוכל אותךמ ,שוב בלי מנוחה 

Am  G     C  F         Dm 

 זה אוחז ולא מרפה ,כוס קפה  עוד 

Am         F 

 קח עכשיו ספר טוב 

Dm7          E               Am 

 שם ודאי תמצא על מה לחשוב  

 

     Am  Dm      G         E 

 לריב אז אולי תפסיק עם העולם

     Am  Dm     G           E 

 אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב

 

Am  G  Am  G  Am  E  Am  E 

Am  G  Am  G  Am  E  Am  E 

 

 

 

Am  G    C   F          Dm 

 שוב מתוח ובועט ,שוב לא שקט 

Am  G    C   F         Dm 

 ל אחד עובר את זהכ ,גיל כזה   מין 

Am        F 

 ?מזה, מה איתךצא   

Dm7      E           Am 

 אמא מבשלת בשבילך   

 

     Am  Dm      G         E 

 אז אולי תפסיק עם העולם לריב

     Am  Dm     G           E   E 

 אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב

 

C-Dm7-G  G  F-C 

C-Dm7-G  G  C 

(Bb-F-C)x3 

 



 1233עמוד 

 

 אייל גולן  -צאי אל החלון  
 

D     A   Bm   F#m 

D     A   Bm   F#m 

Bm  A    G        F# 

Bm  A    G        F# 

 

Bm              A                  Em 

 צאי אל החלון      אני האיש ששר לך

       A           G         F# 

 את שירי אני כתבתי לכבודך

 Em    Bm         G              F#m 

 שאת תצאי   את ליבי את תכבשיביום     

Em                        F# 

 לך פינה חמה אשמור בלב   

 

Bm              A                Em 

 שעות שאני שר לך     צאי אל החלון

          A           G         F# 

 רק תאמרי שאת יודעת למי ליבך

Em    Bm     G              F#m 

 שר שירים ומחייך       ך תחת לחלונ

Em                   F# 

 מנסה לכבוש את לבבך

Em    Bm     G              F#m 

 אני עומד ומחכה       תחת לחלונך 

Em                        Bm 

 לגלות את סוד אהבתך     

 

       D         A   Em                  Bm 

 על אור עיניה             רק שמור לי עליה

       D         A   Em                 Bm 

 רק שמור לי עליה         שמור מקום בלב

       D         A   Em                  Bm 

 על אור עיניה             רק שמור לי עליה

       D         A   Em                 Bm 

 שמור מקום בלב רק שמור לי עליה        

 

D     A   Bm   F#m 

D     A   Bm   F#m 

Bm  A    G        F# 

Bm  A    G        F# 

 

Bm              A            Em 

 צאי אל החלון הן מנגנות גיטרות

    A          G         F# 

 סרנדות שחיברתי לכבודך

Em    Bm         G              F#m 

 העיר נערות יוצאות לשירבכל חלונות 

Em                  F# 

 רק תני לי את אהבתך

 

Bm              A                  Em 

 צאי אל החלון שלוש עונות חיכיתי

     A               G         F# 

 ועכשיו אומרים שחורף מתקרב

Em    Bm      G               F#m 

 שיר שיריםברוח ובגשמים    אני אמשיר ל

Em                    F# 

 אעשה הכל למענך      

Em    Bm     G              F#m 

 ברוח ובגשמים     גם בעוד מאה שנים

Em                  Bm 

 אנסה לכבוש את לבבך

 

       D         A   Em                  Bm 

 על אור עיניה             רק שמור לי עליה

       D         A   Em                 Bm 

 רק שמור לי עליה         שמור מקום בלב

       D         A   Em                  Bm 

 על אור עיניה             רק שמור לי עליה

       D         A   Em                 Bm 

 רק שמור לי עליה         שמור מקום בלב

 

   D    A   Em    Bm 

   D    A   Em    Bm 

   D    A   Em    Bm 

   D    A   Em    Bm 

 

     

 
 

 



 1234עמוד 

 

 מאיר אריאל  -צדק צדק תרדוף  
 מילים ולחן : מאיר אריאל

 

Am                           Dm 

 צדק צדק תרדוף בקש שלום ורדפהו

                                   F  Em   Am  Am6 

 תרדוף    צדק    בקש שלום ורדפהו צדק 

 

Am                              C 

 רודף צדק ג'ימי ודין רודף שלום

          Am    C      D 

 נפגשים להם בבאר האדום

Am                              C 

 השלום והצדק מתחבאים באפלולית

                    Am    C      D 

 ם להם אין הגה בתוך שלוליתרובצי

Am                                 C 

 שלולית של שיכר באפלולית של דם

                 Am    C          D 

 או אפלולית שיכר בשלולית של דם

Am                           C 

 רודף צדק ג'ימי מנגן מפוחית

               Am    C          D 

 רודף שלום מקיש על פחיתודין 

E                                  E7 

 והם שרים איש את שלו

Am                           Dm 

 צדק צדק תרדוף בקש שלום ורדפהו

                                   F  Em  Am  Am6 

 תרדוף   צדק    בקש שלום ורדפהו צדק 

 

Am                          C 

 זורק דין שלום לג'ימי צדק

                        Am    C      D 

 אתה מודע לזה שצדק זה חרוז להדק

Am                        C 

 יורק ג'ימי צדק לדין שלום

                   Am      C      D 

 ממש כמו ששלום זה חרוז לחלום

   Am                                 C 

 שורק דין לג'ימי בשבילך צדק זה חדק

            Am      C        D 

 שיש לו רישיון לחטט לי בארון

Am                                        C 

 חורק ג'ימי לדין בשבילך שלום זה שלוש

                   Am      C      D 

 ושולמן ישלםעיוור  חירש  עילם 

E                                E7 

 ושוב שרים איש את שלו

 

Am                           Dm 

 צדק צדק תרדוף בקש שלום ורדפהו

                                   F  Em  Am  Am6 

 תרדוף   צדק    בקש שלום ורדפהו צדק 

 

C                   Dm 

 רודף מול רודףוהנה הם קמים 

G                 Am 

 לגחך קלות ולהתנדף

C                        Dm 

 בשלולית אפלולית בבאר האדום

G                                Am 

 לא פלא שצדק בורח לא פלא שבורח שלום

Dm           G           C 

 והאלוהם יבקש את נרדף

F                    G 

 ים עם  לא יצדיק אתלא ישל

E/G# 

 הנסחף אל חף

 

Am                          C 

 עוד כמה זמן  קשה להשיב

             Am    C      D 

 מי שמתייאש ילך לתל אביב

Am                                 C 

 היא תיתן לו שרותי הזיה על המקום

                    Am    C         D 

 בנווה צדק  צל ממגדל שלום כמו מים

Am                                   C 

 זה מגדל שלום על צומת הרצל אחד העם

                         Am    C         D 

 שאגב היו מתנגדים מאוד גדולים בשעתם

Am                          Am6 

 אך הגיחוך של מרלון ברנדו

            Am    C         D 

 מול הקנה של מרטין שין

Am                         C 

 נשאר כמו שיא של גודל

    Am    C         D 

 בשביל ג'ימי ודין

E 

 שעוד שרים איש את שלו

 

 צדק צדק תרדוף

 

 Am6  Am6(4-3)סיום : 



 1235עמוד 

 

 שלמה ארצי  -  צוותא
 מילים ולחן: שלמה ארצי

 

F  C-Dm   Bb  Am7  7Gm  Eb 

 

Gm7                   C7             FM7 

  שבצוותא מופיע זמר מחופש זה כבר כמה ימים

Bb                 Gm7 

 עם שירים מאתמול    

  C7              FM7         D 

 איש לא יתפוסש ,שאיש לא יבין

Gm7                             C7  FM7 

 בשבילומקשיבה ובוכה , ורק את באולם, לבדך

Bb             Gm7                C7   FM7 D 

 וחלומות  שירים זה גיטרות ?על מה את בוכה   

 

Gm7                        C7      FM7 

 ואת צעירה )הו( אקח אותך כן אחרי השירים

Bb         Gm7            C7 

 ורוח של עיר תנשב בודדים    

    FM7               D 

 כן, הרוח נושבת קרירה

Gm7                               C7 

 וסדרן מנומנם מקיבוץ בגליל       

 FM7           Bb               Gm7 

 ישאל מה השעה     שעזב את הכל,

        C7  FM7               D 

 שבכית, ואין לך שעות ואת תעני

 

    Gm7   C7     Am7    D7 

  יום ועוד יום, וכאילו השמש כך עובר לו

Gm7                C7               F 

 היא עוברת אותנו נמוך, כי אנחנו       

     D7            Gm7 

 ()הואם נהיה פה מחר        ()הו כמו כל אחד

    C7           Am7       D7 

 או יה ,צלצלי אלי כבר בתשע

  Gm7      C7        F           D7 

 מי יודע מתי אחזור ,כי אחר כך אצא

Gm7 

 )הוו(אם נהיה פה מחר        

    C7           Am7       D7 

 או יה ,צלצלי אלי כבר בתשע

  Gm7      C7       C#  Eb    F 

 מי יודע מתי אחזור ,כי אחר כך אצא

 

 

 

Gm7 

 זה כבר כמה ימים        

   C7              FM7 

 מלא והרבה אנשים שבצוותא

Bb          Gm7       C7       FM7  D 

 ועל מי נכתב השיר מחפשים במי מדובר    

Gm7                            C7       FM7 

 מקשיבה, או אולי נרדמת ורק את באולם לבדך  

Bb                Gm7                 C7 

 באורות כי עסוק לא רואה את עינייך    

     FM7            D 

 ועסוק בלהיות זמר, כן

 

Gm7                        C7      FM7 

  ואת צעירה )הו( אקח אותך כן אחרי השירים    

Bb             Gm7                    C7 

 עם פרופיל מוצלח בסרטים גיבורים    

         FM7            D 

 רעגם שלך נראה לא כן, 

Gm7                      C7         FM7 

 יאמר שיש לך עתיד ובמאי מעוניין מדיזנגוף     

Bb       Gm7                   C7 

 )הממ( ת יודעת זה בלוףא ,תגידי שכן    

         FM7            D 

 החיים לא דומים לסרטים

 

         Gm7  C7      Am7   D7 

  וכאילו השמש, עובר לו יום ועוד יום בחיים

Gm7                C7               F 

 היא עוברת אותנו נמוך, כי אנחנו       

     D7            Gm7 

 ()הואם נהיה פה מחר        ()הו כמו כל אחד

    C7           Am7       D7 

 או יה ,צלצלי אלי כבר בתשע

  Gm7      C7        F           D7 

 מי יודע מתי אחזור ,כי אחר כך אצא

Gm7 

 )הוו(אם נהיה פה מחר        

    C7           Am7       D7 

 או יה ,צלצלי אלי כבר בתשע

  Gm7      C7       C#  Eb    F 

 מי יודע מתי אחזור ,כי אחר כך אצא

 

F  C-Dm   Bb  Am7  7Gm  Eb 

 

Gm7 

 זה כבר כמה ימים        

   C7                FM7 

 שבצוותא תלויה מודעה קרועה

Bb                Gm7 

 על חשבון המזמין    

               C7     FM7    D 

 תהיה הופעה תהיה, או אולי לא

Gm7 

  ורק את באולם       

             C7          FM7 

 תהיי שם כדי לבכות הצגת בכורה

Bb            Gm7              C7 

  ואולי אז אקום, ואגש, ונרקוד     

      FM7                    D 

 רעאו שהסוף לא יהיה כל כך 

 

 

   Gm7   C7      Am7   D7 

  עובר לו יום ועוד יום, וכאילו השמש כי

Gm7                C7               F 

 היא עוברת אותנו נמוך, כי אנחנו       

     D7 

 )הוו( כמו כל אחד

Gm7 

 ()הואם נהיה פה מחר         

    C7           Am7       D7 

 או יה ,צלצלי אלי כבר בתשע

  Gm7      C7        F           D7 

 מי יודע מתי אחזור ,כי אחר כך אצא

Gm7 

 )הוו(אם נהיה פה מחר        

    C7           Am7       D7 

 או יה ,בתשעצלצלי אלי כבר 

  Gm7      C7       C#  Eb    F 

  מי יודע מתי אחזור ,כי אחר כך אצא

 

 

Gm7 - C7 - Am7   D7 

Gm7  C7  F  D7 

Gm7  Gm7  C7  Am7  D7 

Gm7 - C7  F  D7 

Gm7  Gm7  C7  Am7  D7 

Gm7 - C7  C# - Eb - F 

 

2 
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 סינרגיה  -צועקים על אהבה  
 מילים ולחן : רועי גפן

 
 G#m  Eb/G  E   C#m Ebפתיחה :  

             G#m  Eb/G  E   C#m Eb 

 

G#m                    E         B  Eb4 

 את עם הכתר העוצמה את הנסיכה
G#m    Eb       E            B  Eb4 

 גרה בארמון בין שומרי הדיכאון
E       F#        B   F#/Bb  E 

 לצידךחיה לבדך ואף אחד לא    
E      Eb 

 את לבדך

 

G#m           E 
 צועקים על אהבה

                B  Ebm/Bb 

 מנסים וזה  נורא    קשה

G#m               E 

 הדמעות כבר נגמרות
                       B    Eb 

 התקוות סימנו תקוות שלנו

 
G#m                E            B  Eb4 

 תמיד ניגר אני מהכפר עובד קשה
G#m                 E                B  Eb4 

 את כל רכושי אני לובש כאן על עצמי
E       F#           B   F#/Bb  E 

 את הנסיכה ואת בכייך   אני אשמע
E            Eb 

 גם אם בלחישה

 

G#m           E 
 צועקים על אהבה

                B  Ebm/Bb 

 קשה   מנסים וזה  נורא 

G#m               E 

 הדמעות כבר נגמרות
                       B    Eb 

 התקוות סימנו תקוות שלנו

 
 G#m  Eb/G  E   C#m Ebמעבר : 

           G#m  Eb/G  E   C#m Eb 

 

G#m    Eb           E        B  Eb4 

 אני נשבר ומנסה חושך כבר ירד
G#m    Eb            E       B  Eb4 

 אליך מתגנב אליך כי לבי כואב
E       F#        B   F#/Bb  E 

 נסיכה שלי האהבה    הרגה אותי
E             Eb 

 הם הורגים אותי

 

G#m           E 
 צועקים על אהבה

                B  Ebm/Bb 

 מנסים וזה  נורא    קשה

G#m               E 

 הדמעות כבר נגמרות
                       B    Eb 

 התקוות סימנו תקוות שלנו

 

G#m 

 
 הנסיכה עם הכתר העוצמה

 גרה בארמון בין שומרי בין שומרי הדיכאון
 שמכרסם את החושים הם קשים

 החיים שלי עוברים את התהום בלעדייך היום
אני לבד רוצה לקחת את כל מה שאנשים אומרים לי 

 ואני צועק לא לקחת

 
 G#m  Eb/G  E   C#m Ebסיום : 

         G#m  Eb/G  E   C#m Eb   C#m Eb 
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 עממי  -צור משלו  
 מילים: מהמקורות  לחן: לדינו

 

      Dm   A 

 צור משלו אכלנו

A   Dm 

 ברכו אמוני

   Gm  Dm  A 

 שבענו והותרנו

 Bb  A  Gm A 

 כדבר  אדוני

Gm     Dm A 

 שבענו והותרנו

 Bb  A  Gm A 

 אדוניכדבר  
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 פיטר רוט  -צחוק הגורל  
 

 Gפתיחה : 

 

Em          Am C 

 את     נתת לי ללכת

         G   Fm              A   Gm 

 עזבתי ביום יפה של חורף קר

Em                 Am C 

 זה     הרגיש כמו בסרט

G  Dm        A        Gm 

 הייתי הגיבור הרע     

 

    Bb       Am Em/B  C 

 צחוק הגורל מלטף את פניי בדרך

  F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 

 רוח דולק אחריי

    Bb       Am Em/B  C 

 לו רק היה ניתן להשיב אליי

  F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 

 את אהבת נעוריי

 

Em              Am C 

 בכלל לא קשה לי    לא

         G   Fm           A   Gm 

 קומה שנייהבערב לבד חלון 

Em              Am C 

 עושות לי עיניים     הן

G  Dm     A     Gm 

 רק את פה חסרה

 

    Bb       Am Em/B  C 

 צחוק הגורל מלטף את פניי בדרך

  F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 

 רוח דולק אחריי

    Bb       Am Em/B  C 

 לו רק היה ניתן להשיב אליי

  F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 

 את אהבת נעוריי

 

Cm             G       Eb 

 באהבות אסור לטעות    

Eb                G#m  

 אני האידיוט שנשאר 

        Cm                G  

 ביום יפה של חורף קר

      G#m 

 זה נגמר

 

 Em  Am  Cמעבר : 

         G  Fm  A  Gm 

Em  Am  C           

G  Dm  A  Gm          

 

    Bb       Am Em/B  C 

 צחוק הגורל מלטף את פניי בדרך

  F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 

 רוח דולק אחריי

    Bb       Am Em/B  C 

 לו רק היה ניתן להשיב אליי

  F-Fsus4 D-Dsus4 Am  C 

 את אהבת נעוריי
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 הדורבנים  -צידו האחר  
 גלוסקאמילים ולחן : איתי 

 

 Em  B7  C  B7פתיחה : 

            Em  B7  Em  Am  B7 

            Em  B7  Em  Am  B7 

 

Em  B7        Em   B7       Em 

 הביאו לך      וקצב נפלא     לילה 

         D      G    B7 

 כמה רגעי מנוחה מעט שלווה

Em  B7          Em   B7       Em 

 ובירה זולה     גיטרה חומה       קצב 

  A   C7   B7  Em 

 שסובבה את ראשך

 

 Em  B7  Em  Am  B7מעבר : 

           Em  B7  Em  Am  B7 

 

Em  B7        Em   B7       Em 

 נגן מיומן        וריח עשן          יין

         D         G    B7 

 והוא עכשיו מלווה בתלת קולן

Em  B7          Em   B7          Em 

 ישבת אצלם        הגיעו כולם       באו 

A    C7  B7  Em 

 בחיקם   להתרפק 

  C  D  Am    Em      F#m7  B7  Em 

 וחופשי     משהו אישי משהו קל  ובלילה 

Am  G   Cm        B7    Em 

 האחר של היום השישי צידו זהו

 

 Em  B7  C+7  C#Øמעבר : 

            D   B7/D#  Em  Am  B7 

 

Em  B7           Em   B7           Em 

 לצליל הנגינה       השמש עולה    בוקר 

         D         G    B7 

 והיא שלך     היא מלטפת אותך

Em  B7           Em   B7           Em 

 נוטפת ממך          זיעה מלוחה       קיץ 

A    C7  B7  Em 

 את גופך   ומרפאה

  C  D  Am    Em      F#m7  B7  Em 

 וחופשי     משהו אישי משהו קל  ובלילה 

Am  G   Cm        B7    Em 

 האחר של היום השישי צידו זהו

 

 Em  A  F#  Bm  Em  C#Ø  B7מעבר : 

           Em  A  F#  Bm  B7  Em  D7/F# 

 

Gm  D7        Gm   D7          Gm 

 שישי נאסף         הקיץ חלף      שקט

      F      Bb  D7 

 לזיכרון במדף עלה נידף

Gm  D7        Gm   D7          Gm 

 הביאו לך           וקצב נפלא    לילה 

C   Eb7   D7  Gm 

 מנוחה    כמה רגעי 

 Eb  F  Cm  Gm      Am7  D7  Gm 

 וחופשי   ובלילה משהו אישי משהו קל 

Cm  Bb   Ebm        D7    Gm 

 האחר של היום השישי   צידו  זהו

 

 Gm  D7    Eb+7   D7     Gmסיום : 
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 יזהר אשדות  -צילו של יום קיץ  
 

Gm              Cm   F   Bb  Eb 

 זרה השיא המבט שלך הוא אש קרה

       Dm     C       F     G 

 איך שאת מתבוננת דרכי

Gm              Cm   F   Bb  Eb 

 מיטה סתורה מרה האהבה שלך כל כך

 Dm            C       F     G 

 מזכירה איך פלשת לתוכי

Em          Am    G      C 

 לשווא ניסיתי כשעצמתי עיניים

  B7         Em 

 להזות את פנייך

 

Am  G     F         E7     Am 

 ךריח אבק בשערך אפלולית מבט

G               C       F      E7 

 קיץ הולך ודועך בצילו של יום

Am  G            F            E7     Am 

 טעם הדם של צחוקך אור הדבש של גופך

G               C       F      E7 

 קיץ הולך ודועך וצילו של יום

 

Gm              Cm   F   Bb  Eb 

 בחלונותהכיעור מושל ברחובות    

       Dm     C       F     G 

 אפורים משתקפים עננים

Gm              Cm   F   Bb  Eb 

 םמחפש אותך בכל מקום אולי פתאו

 Dm             C    F     G 

 תוולדי מתוך רגע מקרי

Em          Am    G      C 

 כמו צליל לא מכוון ישן געגוע

  B7         Em 

 חלא נותן לי מנו

 

Am  G     F         E7     Am 

 ריח אבק בשערך אפלולית מבטך

G               C       F      E7 

 קיץ הולך ודועך בצילו של יום

Am  G            F            E7     Am 

 טעם הדם של צחוקך אור הדבש של גופך

G               C       F      E7 

 ודועךקיץ הולך  וצילו של יום
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 דני ליטני  -ציף ציף מעל הרציף  
 

Am               D     E7 

 בלב הפרדסים תחנה ניצבת

Am       C             G 

 ועל ידה פסים פסי רכבת

Dm         Am Dm       Am 

 ועומד רציף ישן אשר שנים רבות

      C           G     Dm     Am 

 לא ראה עשן קטרים ורכבות הוא

 

Dm               E7 

 רק ציפור לבנה מעל הרציף

Am      Em 

 ציף ציף מעל הרציף

Em       Am 

 ציף ציף מעל הרציף

Am      Em 

 ציף ציף מעל הרציף

Em       Am 

 ציף ציף מעל הרציף

 

Am                   D     E7 

 באמצע השרון ספסלים לשבת

Am           C             G 

 ושלד של קרון אך לא רכבת

Dm        Am Dm       Am 

 ובחור אחד ישן ובשנתו חלם

      C         G     Dm   Am 

 אודות קטר עשן שברציף בולם

 

Dm               E7 

 רק ציפור לבנה מעל הרציף

Am      Em 

 ציף ציף מעל הרציף

Em       Am 

 ציף ציף מעל הרציף

Am      Em 

 ציף ציף מעל הרציף

Em       Am 

 ציף ציף מעל הרציף

 

Am                      D     E7 

 תחמיץ את המסע אם תשכב סרוח

Am            C             G 

 קוראת היא וקולה נישא ברוח

Dm         Am Dm       Am 

 כי לכל אדם קטר הבא מבלי לצפור

      C            G     Dm   Am 

 ומי שלא עולה נותר עם הציפור

 

Dm               E7 

 רק ציפור לבנה מעל הרציף

Am      Em 

 ציף ציף מעל הרציף

Em       Am 

 ציף ציף מעל הרציף

Am      Em 

 ציף ציף מעל הרציף

Em       Am 

 ציף ציף מעל הרציף
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 אתניקס  - ציפור מדבר 
 לחן: זאב נחמה ויועד נבומילים: זאב נחמה   

 

 Em  Em  Em  Em]רק גיטרה[ 

(Em  D  C  Am – B)x2 

 

Em                  D 

 את קרובה אל קו הגבול     

C              D 

 שבויה, קסמו של המדבר   

Em             D               C         D 

  בראשית את ,ני המחנהפאת עמוד האש ל     

Em             D         C        D 

  והאש לא תבער   מסיתה אל קו המים     

Em         D     C    D 

  את הלהבה והלהב     

 

Em                    D 

  כמו ציפור את חופשיה      

C               B 

  רוצה לגעת בשמיים  

Em                    D 

  כמו ציפור את חופשיה      

C               B     Em  Dm  C 

  אההה        קו המים תמסיתה א   

Dm          Em 

  ציפור מדבר     

 

Em  D  C  D 

(Em  D  C  Am – B)x2 

 

Em                  D 

  את קרובה אל קו הסוף     

C              D 

  צמאה, עורפו של המדבר   

Em             D                    C         D 

  במדבר את ,את מעיין יבש באפיקים צרובים     

Em              D        C        D 

  והאש לא תבער   מסיתה אל קו המים     

Em         D      C     D 

 )כן( את האהבה והלהב     

 

 

 

 

 

 

 

 

Em                    D 

  חופשיהכמו ציפור את       

C               B 

  רוצה לגעת בשמיים  

Em                    D 

  כמו ציפור את חופשיה      

C               B     Em  Dm  C 

  אההה        קו המים תמסיתה א   

Dm          Em 

  ציפור מדבר     

 

Em  D  C  D 

 Em  Em  Em  Em]גיטרה ותופים[ 

                      Em  Em  Em  Em 

(Em  D  C  Am – B)x2 

 

Em                   D 

  כמו ציפור את חופשיה      

C               B 

  רוצה לגעת בשמיים  

Em                    D 

  כמו ציפור את חופשיה      

C               B     Em  Dm  C 

  אההה        קו המים תמסיתה א   

Dm          Em  D  C 

 ציפור מדבר     

Am  B     Em  D  C 

 ציפור מדבר     

Am  B     Em 

 ציפור מדבר     

 

Fade Out 

 

  



 1243עמוד 

 

 יגאל בשן  -  ציפור קטנה בלב
 

A                       D 

 יש לי ציפור קטנה בלב

A                     D 

 והיא עושה בי מנגינות

A                      F#m 

 חולף של סתיו ושל אביב

Bm7                 E 

 של אלף אהבות קטנות

 

A                   F#m 

 והיא עושה בי מזמורים

F#m             E 

 למותווהיא צובעת ע

E               F#m 

 והיא פותרת לשירים

F#m                 G 

 את כל החלומות כמעט

 

F                       A 

 יש לי בלב ציפור קטנה

            Bm7       A      E 

 עם שתי גומות ומנגינה

 

A  D  A  D  A  F#m  Bm7  A  E 

 ניי נה ניי נה ניי נה ניי נה ניי נה ניי נה

 

A                       D 

 יש לי ציפור קטנה בלב

A                       D 

 י סיפוריםוהיא עושה ב

A                 F#m 

 של בית חם ובן אוהב

Bm7                 E 

 ושל קטעי ילדות יפים

 

A              F#m 

 והיא זוכרת בי כאב

F#m               E 

 והיא אוספת בי שנים

E               F#m 

 והיא עושה אותי שלו

F#m                 G 

 אולי היא טעם החיים

 

F                       A 

 יש לי בלב ציפור קטנה

            Bm7       A      E 

 עם שתי גומות ומנגינה

 

A  D  A  D  A  F#m  Bm7  A  E 

 ניי נה ניי נה ניי נה ניי נה ניי נה ניי נה

 

A                       D 

 יש לי ציפור קטנה בלב

A                    D 

 תקוותוהיא אולי כל ה

A             F#m 

 ולפעמים אני חושב

Bm7                E 

 שהיא תשובה לאכזבות

 

A               F#m 

 והיא טובה לבנת כנף

F#m                   E 

 איתה אני מרגיש חופשי

E               F#m 

 והיא יושבת על ענף

F#m         G 

 בין מיתרי ליבי

 

F                       A 

 יש לי בלב ציפור קטנה

            Bm7       A      E 

 עם שתי גומות ומנגינה

 

A  D  A  D  A  F#m  Bm7  A  E 

 ניי נה ניי נה ניי נה ניי נה ניי נה ניי נה

 

     



 1244עמוד 

 

 הפרברים  -  ציפורים נודדות
 מילים : יורם טהר לב   לחן : אפי נצר

 

Am        E7        Am  G7 

 עת הסתיו חזרו הציפורים

C          G7    G7      C 

 מעבר למדבר, מעבר להרים.

Em          Am       Dm 

 והוא ראה אותה על הענף

Am            Dm  B7         E 

 והיא כחולת נוצה, והיא דקת כנף.

 

      A7            Dm 

 זה היה עם בוא הסתיו,

        Am            E 

 הוא אותה כל כך אהב,

    F   G7         C    A7 

 היתה יפה כמו בשירים,

Dm   E7        Am 

 כמו בסתיו הציפורים.

 

Am        E7        Am  G7 

 הוא בנה לה קן מעשבים,

C          G7    G7          C 

 והיא ליקטה זרעים מתוך הרגבים.

Em          Am       Dm 

 והוא שרק לה שיר של אהבה

Am            Dm  B7         E 

 והיא נתנה לו שי, נוצה מתוך זנבה.

 

      A7            Dm 

 זה היה עם בוא הסתיו,

        Am            E 

 הוא אותה כל כך אהב,

    F   G7         C    A7 

 היתה יפה כמו בשירים,

Dm   E7        Am 

 בסתיו הציפורים.כמו 

 

Am        E7        Am  G7 

 ובחורף, בין שקיעות וקור,

C          G7    G7            C 

 נשקו הם זה לזו, מקור אלי מקור.

Em          Am       Dm 

 ועת חמה זרחה מתוך ענן

Am            Dm  B7         E 

 הם עפו שיכורים אל חורש ואל גן.

 

      A7            Dm 

 זה היה עם בוא הסתיו,

        Am            E 

 הוא אותה כל כך אהב,

    F   G7         C    A7 

 היתה יפה כמו בשירים,

Dm   E7        Am 

 כמו בסתיו הציפורים.

 

Am        E7        Am  G7 

 עת אביב חזר אל הכפרים,

C              G7     G7         C 

 המדבר והיא אל ההרים.הוא שב אל 

Em      Am       Dm 

 ורוח שעבר בגן מצא

Am       Dm  B7       E 

 בצל עצי החורש פרח ונוצה.

 

      A7            Dm 

 זה היה עם בוא הסתיו,

        Am            E 

 הוא אותה כל כך אהב,

    F   G7         C    A7 

 היתה יפה כמו בשירים,

Dm   E7        Am 

 כמו בסתיו הציפורים.



 1245עמוד 

 

 הדודאים והפרברים  - צל ומי באר 
 לב   לחן: לוי שער-מילים: יורם טהר

 

Am  Dm  Am  Dm 

Am  Dm  Am  F-E-Am 

Dm - E 

 

Am            Dm   Am             Dm 

  עץ השקדייה פורח, דיאבמדרון מעל הו  

Am              G  F B7 E 

 סים - ד - באוויר ניחוח ה  

Am              Dm  F6             Dm F 

  ח - עריו הלב פות, שזה הזמן לפני הקיץ  

Dm                F  E Am  Dm-E 

 סים-נ-ותמיד ברוכים הנכ  

 

Am           Dm   Am               Dm 

  מחכים עד בוא הליל, בימים אשר כאלה  

Am          G     F B7 E 

 בים-לצעדים קר מחכים  

Am                  Dm  F6                  Dm  F  

  יים - לא עוצמים את העינ, א סוגרים את הבריחל  

Dm              F   E Am  A7 

 בים-שי-בימים כאלה מק   

 

Dm                   G7           C 

  מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם  

Dm                     G7       C  A7 

  מי שעייף ימצא פה צל ומי באר  

Dm            Am  A7          Dm 

 חרש יכנס בדלת, מי שסוכתו נופלת  

Am           G                  C   F   B7 E 

 ר - א - ש - חרש יכנס ועד עולם יוכל להי  

 

Dm                   G7           C 

  מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם  

Dm                     G7       C  A7 

  מי שעייף ימצא פה צל ומי באר  

Dm            Am  A7          Dm 

  חרש יכנס בדלת, י שסוכתו נופלתמ  

Am             F  E Am 

 אר-ש-ותמיד יוכל להי  

 

Am  Dm  Bb-B7-F-E-Am 

Dm-E 

 

 

 

 

 

 

Am          Dm  Am          Dm 

  זה האורן שנטענו  ,זה הבית שבנינו  

Am                 G  F  B7  E 

  ר - א - ב - זה השביל וזוהי ה  

Am             Dm   F6              Dm F 

  נו - מי שבא יסב אית ,מי שבא לפה אחינו  

Dm                F   E Am A7 

 ר - ג - ס - והשער שוב לא י  

 

Dm                   G7           C 

  מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם  

Dm                     G7       C  A7 

  מי שעייף ימצא פה צל ומי באר  

Dm            Am  A7          Dm 

 חרש יכנס בדלת, מי שסוכתו נופלת  

Am           G                  C   F   B7 E 

 ר - א - ש - חרש יכנס ועד עולם יוכל להי  

 

Dm                   G7           C 

  מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם  

Dm                     G7       C  A7 

  מי שעייף ימצא פה צל ומי באר  

Dm            Am  A7          Dm 

  חרש יכנס בדלת, י שסוכתו נופלתמ  

Am             F  E 

 ...ש-ותמיד יוכל להי  

 

Am          Dm  Am           Dm 

  זה האורן שנטענו ,  זה הבית שבנינו  

F6               F    E  Am 

 אר - ש - ותמיד יוכל להי  

Am 
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 כשניקו תתחיל לדבר  -צל כבד  
 

Dm 

 איש קטן בעיר של לוט

Dm/C                     G/B       Gm/Bb 

 שקל לשכב או לעמוד איתה

Dm 

 כמו פרוצה בשוק סואן

Dm/C               G/B       Gm/Bb 

 כמו זייפן שמנגן דרכה

 

Dm 

 מתחת לשמיכה כבדה

Dm/C                    G/B       Gm/Bb 

 אחרי שהשמחה עבדה מכאן

Dm 

 באור שמיים אפורים

Dm/C               G/B       Gm/Bb 

 ועננים שמרטיבים בזמן

 

F                 Am 

 צל כבד ירח מתאבד

            Eb                          Dm 

 עד שלא נלמד למצוא את סוף המעגל

    C#     F           G/B  

 לא נוכל לאהוב את האמת

Gm/Bb       Dm 

 כוכב כבוי ירח מת

    C#             F         G/B       Gm/Bb 

 בשתיקה סטירה בלחי הסדוקה

 

Dm 

 זרי פרחים בקרן אור

Dm/C                       G/B       Gm/Bb 

 שמסמנים רק את שבילי דרכי

Dm 

 חצי ירח בחלון

Dm/C           G/B       Gm 

 מבצבץ מהוילון שלי

 

F                 Am 

 צל כבד ירח מתאבד

            Eb                          Dm 

 עד שלא נלמד למצוא את סוף המעגל

    C#     F            G/B  

 לא נוכל לאהוב את האמת

Gm/Bb       Dm 

 כוכב כבוי ירח מת

    C#             F         G/B       Gm/Bb 

 בשתיקה סטירה בלחי הסדוקה

 

Dm 

 איש קטן בעיר של לוט

Dm/C                    G/B       Gm/Bb   Dm 

 שקל לשכב או לעמוד איתה

 

 



 1247עמוד 

 

 אייל גולן  -צליל מיתר  
 מילים ולחן: ירון כהן

 

Dm  Gm  Bb  A 

Dm  Gm  Bb  A 

 

Dm                   Gm     Bb          A 

  אני חושב עלייך עם צליל מיתר שמתנגן     

Dm               Gm          A            D4-D 

  להיות כאן בלעדייך מרגיש כמה שזה עצוב     

Gm        Bb     A7           D4-D 

  הכל היה אחרת    הלו רק היית פ     

Gm              Bb            A7               Dm 

 סדק אצלי בלב יש   אצלי כבר כלום לא מובן     

 

Dm             Gm          Bb            A 

 . שרק רוצה אלייך תראי אותי כמו מטורף    

Dm               Gm                A           D4-D 

  שמדמיין לו את פנייך או אולי סתם בחור עיוור    

Gm    Bb  A7                 D4-D 

  שאת פה לא עוברת     וזה קשה    

Gm                 Bb              A7    Dm 

 לא חוזרת   אל תאמרי לי שאת לכאן כבר    

 

Gm           Dm A              Dm 

  קבלי אותי אלייך    לא אל תוותרי    

Gm            Bb                A      D4-D 

  כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך    

Gm           Dm A              Dm 

  תראי אותי כמו ילד שכואב לו    

Gm       Bb            A      Dm 

 מתמוטט פה  חבקי אותי אני כבר     

 

Dm  Gm  Bb  A 

 

Dm         Gm               Bb            A 

  אני שוב קורא אלייך בכל יום שבא והולך    

Dm        Gm                 A             D4-D 

  בין זרועותייך ומקווה שעוד תמצאי לי מקום    

Gm    Bb    A7              D4-D 

  יכול להיות אחרת   תדעי שכאן     

Gm             Bb  A7              Dm 

 חוזרת תאמרי שאת  ,     ותרי עליואל ת    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gm           Dm A              Dm 

  קבלי אותי אלייך    לא אל תוותרי    

Gm            Bb                A      D4-D 

  כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך    

Gm       Dm A               Dm 

  כמו ילד שכואב לו     תראי אותי    

Gm       Bb            A      Dm 

  פה מתמוטט  חבקי אותי אני כבר     

 

Dm  Gm  Bb  A 

Dm  Gm  Bb  A  

Dm  Gm  Bb  A  

Dm  Gm  Bb  A Dm  Dm  

 

Gm           Dm A              Dm 

  קבלי אותי אלייך    לא אל תוותרי    

Gm            Bb                A      D4-D 

  כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך    

Gm           Dm A              Dm 

  כמו ילד שכואב לותראי אותי     

Gm       Bb            A      Dm 

 מתמוטט פה  חבקי אותי אני כבר     

Gm       Bb            A  A 

 ...חבקי אותי אני כבר    

     Dm 

 מתמוטט פה

 

Dm  Gm  Bb  A 

Dm 
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 יצחק קלפטר  -צליל מכוון  
 

 פתיחה:

A    Bdim   C   Fmaj7 

C     G     Dm    Bdim 

A    Bdim   C   Fmaj7 

C     G     Dm      E7 

 

Am        Bdim 

 בואי הנה, בואי לכאן

C             Fmaj7 

 אני שולח לך צליל מכוון

Dm             G          C     Bdim 

 חוסר וודאות אחרי שנים של

Am        Bdim 

 בואי הנה אל המילים

C           Fmaj7 

 הצליליםאל הקצב, אל 

Dm           E7           Em    A7 

 למציאות מספיק חלום, הפכי

 

Dmaj7 

 כשעץ בגן מלבלב

C#m 

 זה לא כואב להתאהב

Cmaj7 

  לכן

 Bm   Bdim     E7 

 ומנגן ומדע

 

Am        Bdim 

 בואי הנה, בואי איתי

C              Fmaj7 

 כל כך פשוט להיות מעשי

Dm      G         C     Bdim 

 נהנה נצא ביחד, בטח

Am           Bdim 

 שוברת לבבות קטנה

C            Fmaj7 

 אני שבור ללא תקנה

Dm       E7      Em 

 וזו סיבה מספיק טובה

       A7 

 ...בואי אז

 

A    Bdim   C   Fmaj7 

C     G     Dm    Bdim 

A    Bdim   C   Fmaj7 

C     G     Dm      E7 

 

Dmaj7 

 כשעץ בגן מלבלב

C#m 

 זה לא כואב להתאהב

Cmaj7 

  לכן

 Bm   Bdim     E7 

 ומנגן ומדע

 

Am        Bdim 

 בואי הנה, בואי לכאן

C             Fmaj7 

 אני שולח לך צליל מכוון

Dm             G          C     Bdim 

 חוסר וודאות אחרי שנים של

Am           Bdim 

 שוברת לבבות קטנה

C           Fmaj7 

 אני שבור ללא תקנה

Dm       E7      Em 

 וזו סיבה מספיק טובה

       A7 

 בואי אז

 

A    Bdim   C   Fmaj7 

C     G     Dm    Bdim 

A    Bdim   C   Fmaj7 

C     G     Dm      E7     Am 
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 הקליק  -צלקת קטנה  
 

C#m              A      F#m C#m 

 הסנטר   לקטנה ע השארת צלקת

C#m   A     F#m C#m 

 ולב שדופק לאט יותר

B             C#m 

 עכשיו כבר מאוחר

B             C#m 

 עכשיו כבר מאוחר

F#m         C#m 

 עכשיו כבר מאוחר

 

 C#m   A     F#m C#mמעבר : 

          C#m   A     F#m C#m 

 

B             C#m 

 עכשיו כבר מאוחר

B             C#m 

 עכשיו כבר מאוחר

F#m         C#m     A     F#m 

 עכשיו כבר מאוחר

 

A        E     A        E 

 שביל אין לי דרך, אין לך

D                             F#m 

 במעגל הכל מתחיל בכל מקום

A        E     A        E 

 שביל אין לי דרך, אין לך

   D                               A   E 

 אוהו במעגל הכל מתחיל בכל מקום

E 

 ושם הוא גם נגמר

 

 C#mמעבר : 

 

C#m              A      F#m C#m 

 הסנטר   להשארת צלקת קטנה ע

C#m   A     F#m C#m 

 ולב שדופק לאט יותר

B             C#m 

 עכשיו כבר מאוחר

B             C#m 

 ר מאוחרעכשיו כב

F#m         C#m 

 עכשיו כבר מאוחר

 

 C#m   A     F#m C#mמעבר : 

          C#m   A     F#m C#m 

 

B             C#m 

 עכשיו כבר מאוחר

B             C#m 

 עכשיו כבר מאוחר

F#m         C#m     A     F#m 

 עכשיו כבר מאוחר

 

A        E     A        E 

 שביל לךאין לי דרך, אין 

D                             F#m 

 במעגל הכל מתחיל בכל מקום

A        E     A        E 

 שביל אין לי דרך, אין לך

   D                               A   E 

 אוהו במעגל הכל מתחיל בכל מקום

E 

 ושם הוא גם נגמר

 

 C#mמעבר : 

 

A        E     A        E 

 שביל אין לך אין לי דרך,

D                             F#m 

 במעגל הכל מתחיל בכל מקום

A        E     A        E 

 שביל אין לי דרך, אין לך

   D                               A   E 

 אוהו במעגל הכל מתחיל בכל מקום

E                         C#m 

 ושם הוא גם נגמר
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 רמי קליינשטיין  -צעיר לנצח  
 

 / Ab / Eb/G / Fm7 / Bb7     פתיחה :

// Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

Ab / Eb/G / Fm Bb / Eb //                 

/ Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

 

Eb/Bb                    Ab/C 

 שישמור אותך האל ויגשים משאלתך

Eb/Bb                Fm7/Ab 

 שתעשה בשביל אחר והוא למענך

Eb/Bb                  Ab/C 

 שתיגע בכול כוכב ותטפס על כל שלב

Bb             Fm/Ab 

 שתישאר צעיר לנצח

 

Ab/C                  Ab/Db 

 שתגדל להיות צודק שתדע לראות ת'אור

Ab/Eb                  Bbm7 

 החושך הגדולולמצוא את האמת בתוך 

Bb                      Eb/Bb 

 שתמיד תהיה חזק אל תשחק את המשחק

Eb      Bb       Fm7 

 שתישאר צעיר לנצח

 

 / Ab / Eb/G / Fm7 / Bb7     מעבר :

// Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

Ab / Eb/G / Fm Bb / Eb //                 

/ Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

 

Eb/Bb                   Ab/C 

 שיהיו ידך עסוקות וצעדך מהירים

Eb/Bb            Fm7/Ab 

 שיהיה ביתך יציב מול רוחות השינויים

Eb/Bb                       Ab/C 

 שבלבך תהיה שמחה ושישירו את שירך

Bb             Fm/Ab 

 שתישאר צעיר לנצח   

 

Ab/C                  Ab/Db 

 שתגדל להיות צודק שתדע לראות ת'אור

Ab/Eb                  Bbm7 

 ולמצוא את האמת בתוך החושך הגדול

Bb                      Eb/Bb 

 שתמיד תהיה חזק אל תשחק את המשחק

Eb      Bb       Fm7 

 שתישאר צעיר לנצח

 

 / Ab / Eb/G / Fm7 / Bb7     סיום :

// Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 

Ab / Eb/G / Fm Bb / Eb //                 

/ Cm / Eb/Bb / Ab / Gm Eb/G /                 



 1251עמוד 

 

 כוורת  -  צפוף באוזן
 מילים ולחן : דני סנדרסון

 

A            Em7  A               Em7  A 

 נים   ת'ענלא תראה  אם תביט אל השמיים

A         D    A  F        Em7    A 

 כי אנחנו פה בפנים  למה זה אני יודע

 

A            Em7  A            Em7      A 

 בלי לשאול נכנסתושילמת לא נורא אם לא 

A              D    A    F        Em7   A 

 החיים זה לא הכל לא נורא אם לא נולדת

 

F#m7    Bm 

 חד חולם על ביתכל א

G+7    D+7 

 ובסוף יש רק פזמון

G+7   D/F#             Em 

 לפעמים השיר הוא גם מקום

 

A        Em7    A                G    A 

 אבנים מתדרדרות חל שינוי בכל הטבע

A              D    A    F           Em7   A 

 נשברים עם הרוחות העצים כבר לא בכושר

 

A       Em7    A              Em7   A 

 הסתבכנו עם כולם העולם כולו בפלונטר

A          D     A    F         Em7  A 

 כך אמר לי הסדרן לא נורא יהיה בסדר

 

F#m7    Bm 

 כל אחד חולם על בית

G+7    D+7 

 ובסוף יש רק פזמון

G+7   D/F#             Em 

 לפעמים השיר הוא גם מקום

 

A            Em7  A              G  A 

 ותביא לי אבנים תן לי קש ותן לי תבן

A            D    A   F        Em7   A 

 עבדים    כשהיינו כך הרגשנו במצרים

 

A     Em7     A                    G    A 

 לא הרווחנו גרוש יותר ומאז עברו אלפיים

A              D    A    F      Em7   A 

 זוכר ובבוקר לא  כל דכפין ישתה לחיים

 

F#m7      Bm 

 אם עכשיו צפוף באוזן

G+7    D+7 

 זה סימן שיש עניין

G+7   D/F#         Em 

 בו נשים הכל על השולחן

  



 1252עמוד 

 

 חנן יובל , שלום חנוך  -צרות טובות  
 

 A  C#m  F#m  F#m/E  D  Dmפתיחה : 

 

Bm F#m      E      A 

 היו שתי עלמותבעירי 

E Bm  F#m A E        

 מותושתי עלמות יפות ותא

Bm F#m        E        A 

 הן היו תמיד כל כך דומות

 Bm   F#m  A          E  E 

 העלמות כל כך דומות, היו

 

D   C#m          F#m 

 ואהבתי את שתיהן, אלי

E     B             A         

 הייתה, וזאת שלי זאת שלי

F#m/E F#m    A     C#m      

 ככה באו לי צרות טובות

Bm A         Bm         D 

 שתיים הן ולא יודעות

A      Dm           D 

 זאת על זו, וזו על זאת

 

Bm F#m      E      A 

 נשאתי להרים האחת

E Bm  F#m A        E 

 כדי לראות בזרוח החמה

Bm F#m    E        A 

 ליערים    ואת השנייה

Bm   F#m  A          E  E 

 נעלמה לראות כיצד השמש

 

D   C#m          F#m 

 ואהבתי את שתיהן, אלי

E     B             A         

 הייתה, וזאת שלי זאת שלי

F#m/E F#m    A     C#m      

 ככה באו לי צרות טובות

Bm A         Bm         D 

 שתיים הן ולא יודעות

A      Dm           D 

 זאת על זו, וזו על זאת

 

Bm F#m      E      A 

 איך שהימים חולפים מהר

E Bm  F#m A E        

 ואיך הליל הולך ומתקצר

Bm F#m        E        A 

 והמלאכים רומזים לי כבר

Bm F#m  A       E  E 

 במי מהן אבחר  מה אעשה,

 

D   C#m          F#m  

 אלי אהבתי את שתיהן,כי 

E     B             A         

 הייתה, וזאת שלי זאת שלי

F#m/E F#m    A     C#m      

 ככה באו לי צרות טובות

Bm A         Bm         D 

 שתיים הן ולא יודעות

A      Dm           D 

 זאת על זו, וזו על זאת
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 אביב גפן  -קבעתי עם האושר  
 ולחן : אביב גפןמילים 

 

C        E      Am   Am/G 

 קבעתי עם האושר

            F   E         Dm       G 

 זה לא נורא    והוא לא בא

C    E    Am   Am/G       F 

 המוות פה קבוע       ואלהים מדוע

            E            Dm       G 

 ועוד אומרים שאתה כאן

 

C             G 

 ההורים שונאים אותי

  Am    D 

 החברה בוגדת בי

     F       E          Dm      G 

 בעבודה זרקו אותי היום

C             G 

 הוויסקי מעציב אותי

  Am              D 

 את החשיש אני לא מרגיש

     F       G           C 

 ונגמר לי שכר דירה היום

 

C        E      Am   Am/G 

 קבעתי עם האושר

            F   E         Dm       G 

 זה לא נורא    והוא לא בא

C    E    Am   Am/G       F 

 המוות פה קבוע       ואלהים מדוע

            E             Dm       G 

 ועוד אומרים שאתה כאן

C             G 

 לא מוזמן למסיבות

 Am       D 

 לא צוחק מהבדיחות

      F           E        Dm      G 

 נגמר הקורס לריקודי עם

C             G 

 והחיים הם מסריחים

  Am      D 

 האנשים מטומטמים

     F        G                C 

 הדתיים דופקים פה את כולם

 

C        E      Am   Am/G 

 קבעתי עם האושר

            F   E         Dm       G 

 זה לא נורא    והוא לא בא

C    E    Am   Am/G       F 

 המוות פה קבוע       ואלהים מדוע

            E             Dm       G 

 ועוד אומרים שאתה כאן

 

  



 1254עמוד 

 

 ישראל דגן  -קומי נשמה  
 לחן:???   מילים: ישראל דגן

 

              C 

 אם אתה עצוב

             Dm 

 בך שמחה ואין

   G     C           G         F 

 ויודע לא יודע את הסיבה 

 

              C 

 אם אתה לבד 

     Dm               

 תועה באפלה

                   G         F 

 לא יודע את הדרך

       C 

 אל האור

 

             C      Dm 

 אז קומי קומי נשמה

G    C             G           F     

 ך י ק ו ל א  וזעקי בכל כוחך אל

          C       Dm           

 והוא ישלח את מלאכו לפניך

C         G     F 

 ויראה לך את האור 

 

  



 1255עמוד 

 

 החברים של נטאשה  -  קוק בצהריים
 מילים : מיכה שטרית  לחן : ארקדי דוכין

 

C  D  F  C 

C  D/C  F/C  C 

 

C                               D/C 

 ומעלה 1990השני באוקטובר 

F/C                                        C 

 הפי וקסמן מגיש התחנה היא רדיו בלה בלה

C                                      D/C 

 שטויות במונו בעברית קלה עד הערב

F/C                                     C         C+7 

 כל מי שישלח גלויה יזכה באופנוע וכובע גרב

 

Am      G   F/C         C 

 קוק בצהריים חרא של הרגל

Am              G   F/C         C 

 אבל אצלי רק ככה הדיבור מתגלגל

Am      G   F/C         C 

 קוק בצהריים חרא של הרגל

Am              G   F/C         C       F/C 

 אבל אצלי רק ככה הדיבור מתגלגל

 

C                                  D/C 

 פשיסטים זיג זגי קרחות עור וניטים

F/C                                        C 

 פוליטיקאים חולי הגה וסאדו מזוכיסטים

C                                         D/C 

 לא הצלחתם למנוע את המהפכה המשודרת

F/C                                         C         C+7 

 ויר ואני גיבור המחתרת ורדיו בלה בלה בא

 

Am      G   F/C         C 

 קוק בצהריים חרא של הרגל

Am              G   F/C         C 

 אבל אצלי רק ככה הדיבור מתגלגל

Am      G   F/C         C 

 קוק בצהריים חרא של הרגל 

Am              G   F/C         C       F/C 

 אבל אצלי רק ככה הדיבור מתגלגל

 

C  D  F  C 

 

C                              Dadd11 

 זה אני הפי וקסמן אמא את שומעת

F                                      C 

 הצלחתי בגדול כל העיר עלי יודעת

C                                      D/C 

 שדדתי את זכות הדיבור ועכשיו אני פירט

F/C                                               C   C+7 

 מגבר חזק מיקרופון ודיווח אובייקטיבי מפורט

 

Am      G   F/C         C 

 קוק בצהריים חרא של הרגל

Am              G   F/C         C 

 אבל אצלי רק ככה הדיבור מתגלגל

Am      G   F/C         C 

 קוק בצהריים חרא של הרגל

Am              G   F/C         C       F/C 

 אבל אצלי רק ככה הדיבור מתגלגל

 

C                               D/C 

 ומעלה 1990השני באוקטובר 

F/C                                        C 

 הפי וקסמן מגיש התחנה היא רדיו בלה בלה

 

C  Dadd11/C  F/C  C 
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 היהודים  -קח אותי  
 

C       G             Am 

 מי אמר לך שאת מוזרה

C       G       Am 

 ומי אמר שזה אסור

C       G             Am 

 הערה ומי זרק לך איזו

Am/F#   Em 

 תגידי זה סגור

 

C       G             Am 

 מי אמר לך שאת מוכרחה

C       G       Am 

 ומי לחץ אותך לקיר

C       G             Am 

 כל מישהו את יכולה בתוך

Am/F#   Em        C 

 לשמוע איזה שיר

 

Em             Am/F# 

 אבל היא שם בחלומות

Em/G            Am 

 בלעדייך שלא יתגשמו

Em            Am/F# 

 היא מחפשת את המקום שבו

Am/G            Bm 

 לא תחשוב עוד עלייך

C          G              Am 

 אותי אם אתה הולך אז קח

         F           Em 

 אתה שומע זאת אני

Am   Em 

 שרה אלייך

C          G              Am 

 אותי אם אתה הולך אז קח

         F           Em 

 אתה שומע זאת אני

Am   Em 

 שרה אלייך

 

C       G             Am 

 מי אמר לך שאין שום ברירה

C         G           Am 

 מחליש את הגל בחוף ומי

C          G           Am 

 קטנהולפעמים זו רק סירה 

Am/F#   Em 

 שמסתירה את הנוף

 

C       G             Am 

 שאת יכולה מי אמר לך

C      G           Am 

 לתת הכל מבלי לחשוב

C          G       Am 

 בזיכרון ישן על התחלה

Am/F#   Em      C 

 הסוף חבוי לו גם

 

Em             Am/F# 

 אבל היא שם בחלומות

Em/G            Am 

 בלעדייך שלא יתגשמו

Em            Am/F# 

 היא מחפשת את המקום שבו

Am/G            Bm 

 לא תחשוב עוד עלייך

C          G              Am 

 אותי אם אתה הולך אז קח

         F           Em 

 אתה שומע זאת אני

Am   Em 

 שרה אלייך

C          G              Am 

 אותי קחאם אתה הולך אז 

         F           Em 

 אתה שומע זאת אני

Am   Em 

 שרה אלייך
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 שלום חנוך  -  קח לך אשה
 מילים ולחן: שלום חנוך

 

 D  F#m  G  F#m   Bm  F#mשריקה: 

           G  B  Em  A 

 

D     F#7 Bm      D7 

  לא יתפסוני חי   אני רוכב,   

G         F#            G             F#7 

  כן אני זוכר אותה איתי, רוכבת איתי  

D     F#7 Bm     D7 

  אולי כהו עיני      אני עוזב,  

G         D         Em7  A7 

 . והיא עומדת שם צוחקת אלי  

 

      D   G              D   F#m 

  קח לך אישה ובנה לה בית

   Bm  G      D   A7 

 קח לך   קח לך, 

 

D     F#7 Bm      D7 

 . השמש בגבי    אני רוכב    

G           F#             G             F#7 

  כן, אני מרגיש אותך איתי כאילו עכשיו  

D       F#7 Bm      D7 

  וכבר נוגע בי   הזמן עוקב    

G           D       Em7    A7 

 . ולרכבואין כבר דרך להמשיך   

 

      D   G              D   F#m 

  קח לך אישה ובנה לה בית

   Bm  G      D   A7 

 קח לך   קח לך, 

      D   G              D   F#m 

  קח לך אישה ובנה לה בית

   Bm  G      D 

 קח לך   קח לך, 

 

 D  F#m  G  F#mשריקה: 

           Bm  F#m  G  B  Em  A 

 

D     F#7 Bm   D7 

  בצהרי היום   אולי אשוב   

G         F#         G            F#7 

  כן, אני זקן יותר ואת זוכרת אותי  

D       F#7 Bm       D7 

  כשמסתיים חלום    זה לא עצוב   

G         D           Em7     A7 

 זה לא עצוב כי את נשארת איתי  

 

 

 

 

      D   G              D   F#m 

  קח לך אישה ובנה לה בית

   Bm  G      D   A7 

 קח לך   קח לך, 

      D   G              D   F#m 

  קח לך אישה ובנה לה בית

   Bm  G      D   A7 

 קח לך   קח לך, 

 

      D   G              D   F#m 

  קח לך אישה ובנה לה בית

   Bm  G      D   A7 

 קח לך   קח לך, 

      D   G              D   F#m 

  קח לך אישה ובנה לה בית

   Bm  G      D   A7 

 קח לך   קח לך, 

 

Fade Out 
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 בנזין  -קחי אותי הביתה  
 מילים : יעקב גלעד  לחן : יהודה פוליקר

 

Ebm          Db 

 העיר מלאה פקקי תנועה

      B      Gb 

 רק רעש ועשן

Ebm        Bb 

 אוטובוסים ולכלוך

Bb         Ebm 

 ואף טיפת חמצן

 

Ebm          Db 

 דירה שכורה בלב העיר

  B          Gb 

 חצי שנה מראש

Ebm         Bb 

 דוד חשמל מיזוג אוויר

Bb       Ebm 

 ושמש עד שלוש

 

   Gb               Db 

 מבזבז את הזמן אז מה אני כאן

Abm          Ebm 

 הורס את הבריאות

   Gb                  Db 

 דמיינתי אותנו כמו בפוטורומן

Abm          Ebm      Abm    Bb 

 אוווו      בלי קשר למציאות

 

Ebm          B 

 שבע בערב העיר כבר נסגרת

Bb 

 הנה בא הלילה

Ebm           B 

 אין לנו כסף אפילו לסרט

Bb                        Abm    Bb 

 אווו   אז קחי אותי הביתה

Ebm   B   Bb   Ebm   B   Bb 

 אווו                   אווו

 

Ebm          Db 

 עובד זוטר משרה זמנית

    B            Gb 

 מפעיל מונה חדיש

Ebm        Bb 

 נהג מונית נוהג שנית

Bb             Ebm 

 שורף לילות בכביש

 

Ebm          Db 

 גדולות עתיד ורודתקוות 

  B            Gb 

 אבק של כוכבים

Ebm            Bb 

 כמוני בטח יש כאן עוד

Bb             Ebm 

 מיליונים כמו זבובים

 

   Gb               Db 

 מבזבז את הזמן אז מה אני כאן

Abm          Ebm 

 הורס את הבריאות

   Gb                  Db 

 בפוטורומןדמיינתי אותנו כמו 

Abm          Ebm      Abm    Bb 

 אוווו      בלי קשר למציאות

 

Ebm          B 

 שבע בערב העיר כבר נסגרת

Bb 

 הנה בא הלילה

Ebm           B 

 אין לנו כסף אפילו לסרט

Bb                        Abm    Bb 

 אווו   אז קחי אותי הביתה

Ebm   B   Bb   Ebm   B   Bb   Ebm 

 אווו                   אווו

  



 1259עמוד 

 

 דודו טסה  -  קחי אותי לטייל
 מילים : דודו טסה  לחן : דודו טסה ורועי שופאן

 

 Gm  Dm  Gm  Dmפתיחה : 

 

Gm                Eb+7 

 לברוח מהצל קחי אותי לטייל

D                  AØ      D      Gm 

 בחדר מחכה מלחמה בשמש החמה

           Eb 

 הביטי בי אימת הנפילה

 D                   AØ          D        Gm  Gm/F 

 פתחי לי שערך במחילה זו שעת הנעילה

 

Gm                 Eb+7 

 לרוץ להתפרק קחי אותי לשחק

D                    AØ      D              Gm 

 נמצא מקום שאין בו עולם נשכב בחול החם

               Eb 

 הילד שנרדם בחשכה מגע גופך החם

D         AØ         D    Gm 

 קורא לך שתביאי שמיכה

 

                              Gm 

 אני לא יכול לבד להסתדר

     Eb+7                C 

 תראי איך הכאב הזה עובר

Eb6          D 

 אלי ואז אלייך

 

Gm                Eb+7 

 למדי אותי לצעוק קחי אותי רחוק

D                    AØ             D      Gm 

 הבטיחי לי שכלום לא נגמר כאילו אין מחר

                 Eb 

 ים נשארקשאלו

                            D 

 אף פעם לא פחדתי מהים

AØ                    D    Gm 

 היום כל גל הוא בלתי נסבל

 

                              Gm 

 אני לא יכול לבד להסתדר

     Eb+7                C   Cm 

 תראי איך הכאב הזה עובר

Eb6          D 

 אלי ואז אלייך

 Eb  Dm  Cm  Bb  AØ  Dמעבר : 

          Eb  Dm  Cm  Bb  AØ  D 

 

                              Gm 

 ראני לא יכול לבד להסתד

     Eb+7                C 

 תראי איך הכאב הזה עובר

Eb6          D 

 אלי ואז אלייך

                            Gm 

 רוצה שככה ייגמראני לא 

     Eb+7                C  Cm 

 תראי איך הכאב הזה עובר

Eb6          D 

 אלי ואז אלייך

 

Gm                Eb+7   D    AØ  D  Gm 

 קחי אותי לטייל
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 יציאת חרום  -קחי לך זמן  
 

Gm      Bb 

 קחי לך זמן

F                      Cm             Gm 

 הכאב הזה יחלוף מהר אני מבטיח

         Bb  F 

 זה רק זמן ונשכח

Gm    Bb 

 ואין עניין

F                      Cm             Gm 

 למרוח את הזמן הזה בדמעות גדולות

Bb        F 

 ותמיד מעונן

 

Gm    Bb 

 ואיך לומר

F 

 כל הזמן את בין לבין

Cm                Gm 

 ולא בדיוק ברור לך

       Bb    F 

 מה לומר כשהפוך

Gm    Bb 

 וכל דבר

F                       Cm 

 מבלבל ומעורפל מכאיב

Gm         

 זה לא נראה לך

Bb              F 

 זאת בנימוסלקבל 

 

Gm      Bb 

 אז בואי נצעד

F                      Cm             Gm 

 ונלך אל המקומות ששם טבעי הרעש

         Bb  F 

 ואף אחד לא נרגע

Gm    Bb   F 

 והתשוקה להשרף מבלי למות

Cm            Gm 

 זה כישרון לדעת

Bb       F 

 ואהבה אהבה

 

Gm    Bb 

 ואיך לומר

F 

 הזמן את בין לביןכל 

Cm                Gm 

 ולא בדיוק ברור לך

       Bb    F 

 מה לומר כשהפוך

Gm    Bb 

 וכל דבר

F                       Cm 

 מבלבל ומעורפל מכאיב

Gm          

 זה לא נראה לך

Bb              F 

 לקבל זאת בנימוס



 1261עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -קילפתי תפוז  
 : יוני רכטרלחן: נורית זרחי   מילים

 

(Em-Em  Bm7-Bm7)x4 

 

            Em-Em  Bm7 

 קילפתי תפוז

            Em-Em  Bm7 

 מצאתי בפנים

            Em    Bm7      Em-Em  Bm7 

 כמו בתוך קן, ילד ישן, ילד ישן

 

        Em-Em  Am7 

 הילד אמר:

          D7    GM7          Am/F# 

 אתה עשית פה חור, תקן את הפלח"

 B7       Em-Em  Bm7 

 נושב עלי קור

             Em-Em  Bm7 

 נושב עלי קור"

 

           Em-Em  Bm7 

 קילפתי תפוז

            Em-Em  Bm7 

 מצאתי בפנים

            Em    Bm7      Em-Em  Bm7 

 כמו בתוך קן, ילד ישן, ילד ישן

 

        Em-Em  Am7 

 הילד אמר:

          D7     GM7         Am/F# 

 אתה עשית פה חור, תקן את הפלח"

 B7       Em-Em  Bm7 

 נושב עלי קור

             Em-Em  E7 

 נושב עלי קור"

 

         Am7  D7           GM7   CM7 

 אמרתי: "רגע,      סליחה, שלום"

       Am/F#  B7      Em7  E7 

 שמתי במקום     חיםואת הפל

     Am7  D7                  GM7  Em/C# 

 ועד  היום,       אם הוא לא הצטנן

          Em      Bm7          ][ 

 ילד ישן, ילד ישן, בתוך התפוז

 

(Em-Em  Bm7-Bm7)x5 

 Em-Em   Am7-D7 

    G-G       C7-B7 

 Em-Em  Bm7-Bm7 

 Em7-Em7  E7 

 

         Am7  D7           GM7   CM7 

 אמרתי: "רגע,      סליחה, שלום"

       Am/F#  B7      Em7  E7 

 שמתי במקום     ואת הפלחים

     Am7  D7                  GM7  Em/C# 

 ועד  היום,       אם הוא לא הצטנן

          Em      Bm7          ][ 

  ילד ישן, ילד ישן, בתוך התפוז

 

(Em-Em  Bm7-Bm7)x5 

 Em-Em   Am7-D7 

    G-G       C7-B7 

 Em-Em  Bm7-Bm7 

 Em7-Em7  E7 

 

Fade Out 
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 יהודה פוליקר  -קין  
 מילים : יעקב גלעד ויהודה פוליקר   לחן : יהודה פוליקר

 

 C#5  C#5/A  C#5  C#5/Aפתיחה : 

            C#5  C#5/A  C#5  C#5/A 

            C#5  C#5/A  C#5  C#5/A 

            C#5  C#5/7  C#5/7/A  Ab4 

 

C#5       C#5/A  C#5       C#5/A 

 תסתכל על עצמך תגיד לי איך אתה נראה

C#5     C#5/A  C#5     C#5/7 

 יש לך במצח אות קין

C#5     C#5/A  C#5     C#5/A 

 ואם זה קעקוע או כתם מלידה

C#5     C#5/A  C#5     C#5/7 

 זה יישאר חידהתמיד 

C#5/7/A               C#5 

 אתה הולך בדרכים אבודות

C#5/7             C#5 

 כי אין לך פינה בעולם

C#5/7/A                  C#5 

 בעיניים פקוחות ופנים חשודות

C#5/7/A      Ab4 

 מתחמק מתחבא נעלם

C#5     C#5/A 

 

C#5       C#5/A  C#5       C#5/A 

 שם טעות או כוונהאז מה שקרה 

C#5       C#5/A  C#5       C#5/A    C#5/7 

 האשמה      בעצם           ובמי

C#5       C#5/A  C#5       C#5/A 

 חיפושים ראשונים או משחקים אסורים

C#5       C#5/A     C#5    C#5/A   C#5/7 

 מעצורים     חסרת         קנאה   

C#5/7/A       C#5 

 ת תאונהקלות הדע

C#5/7             C#5 

 טירוף של רגע החלטה

C#5/7/A       C#5 

 אולי רעב לחום ואהבה

C#5/7/A       Ab4 

 על מה הייתה המריבה

 

C#5     C#5/A  C#5     C#5/A 

 קין                  קין         

 

C#5       C#5/A  C#5       C#5/A 

 עכשיו אתה זקן אתה עייף ומכוער

C#5     C#5/A  C#5     C#5/7 

 תמיד היית איש מוזר

C#5     C#5/A  C#5     C#5/A 

 בורח כבר שנים מפחד אלהים

C#5     C#5/A  C#5     C#5/7 

 רחוק מאנשים חיים

C#5/7/A               C#5 

 הרחוב שבו אתה עובר

C#5/7             C#5 

 אני אף פעם לא עוצר

C#5/7/A                  C#5 

 כי במקום שבו ראיתי אותך

C#5/7/A      Ab4 

 נשארת אדמה חרוכה

 

C#5     C#5/A  C#5     C#5/A 

 קין                  קין         

 

F#m         G#5  F#5     G#m 

 מי זה שגידל אתך תגיד לי בנאדם

F#m                  G#m 

 פעם לא תדע מה לקחו ממך-אף

F#m         G#m 

 כשבאת לעולם  כן

 

C#5     C#5/A  C#5     C#5/A 

 קין                  קין         

 

 C#5  C#5/A  C#5  C#5/Aמעבר : 

           C#5  C#5/A  C#5  C#5/7 

           C#5  C#5/A  C#5  C#5/A 

           C#5  C#5/A  C#5  Ab4 

 

C#5     C#5/A  C#5     C#5/A 

 קין                  קין         
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 אביאור מלסה  -קיץ  
 

 Gm F Eb D7 x2  :  פתיחה

 

              Gm 

 אני אוהב את החיוך ואני

D7   Eb                   F 

 לא מפסיק לחשוב על העניים

         Gm 

 מוכן ללכת עד הסוף

D7   Eb                 F 

 גם אם בסוף אני אפול מהרגליים

                Cm 

 תראי לאן אני הגעתי בעצמי

  Gm 

 כי אני לא מרים ידיים

  Eb             F 

 איך מזמן לא נפגשנו

                F 

 חיפשת אולי מקום אחר

                            Cm 

 בזמן שאנחנו   כבר לא מוצאים סיבה לדבר

 Gm          Dm     F     Eb 

 וואו  זוכרת שירדנו לחוף  עוד מעט הקיץ

  F     Eb 

 עוד מעט הקיץ   וואו

 Gm                 Dm 

 זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב

 Gm Dm      F   Eb 

 כמה חיכיתי   שהקיץ  יבוא

Eb             D7   Eb 

 לרגע שכחתי    שאת לא איתי פה

Eb Gm        Dm         F 

 פה לא פה פה  לא פה פה  לא פה

Gm        Dm         F 

 לא פה פה  לא פה פה  לא פה פה

             Gm 

 אני זוכר את הפינה שלי

D7   Eb                      F 

 איתך עוד לא תפסו אותה בינתיים

D7  Eb               F               Gm 

 כמעט הכל אותו דבר פה הגלים וגם החול והשמיים

 Gm                              Cm 

 הורדנו את כל הצרות שם על החוף ונכנסנו למים

  Eb             F 

 איך מזמן לא נפגשנו

                F 

 חיפשת אולי מקום אחר

D7               Eb        Cm 

 בזמן שאנחנו  כבר לא מוצאים סיבה לדבר

 

 Gm          Dm     F     Eb 

 וכרת שירדנו לחוףעוד מעט הקיץ  וואו  ז

  F     Eb 

 עוד מעט הקיץ   וואו

 Gm                 Dm 

 זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב

 Gm Dm      F   Eb 

 כמה חיכיתי   שהקיץ  יבוא

Eb             D7   Eb 

 לרגע שכחתי    שאת לא איתי פה

Eb Gm        Dm         F 

 לא פה פה  לא פה פה  לא פה פה

Eb  Gm        Dm         F 

 לא פה פה  לא פה פה  לא פה פה

F                      Eb 

 אני חיכיתי יותר מידי זמן

                      F 

 ורק רציתי להיות איתך כאן

                    Dm 

 אז  אולי תגידי מה העניין

Eb            Gm 

 כי אני מרגיש תלוי

  F 

 לאט לצחוקבין ימים שעוברים 

Dm 

 ואהבה עם אותה אחת

            D7 

 עוד חלום מתוק נשמט אז רק תאמרי לי את

 Gm          Dm     F     Eb 

 עוד מעט הקיץ  וואו  זוכרת שירדנו לחוף

  F     Eb 

 עוד מעט הקיץ   וואו

 Gm                 Dm 

 זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב

 Gm Dm      F   Eb 

 חיכיתי   שהקיץ  יבואכמה 

Eb             D7   Eb 

 לרגע שכחתי    שאת לא איתי פה

Eb Gm        Dm         F 

 לא פה פה  לא פה פה  לא פה פה

Gm        Dm         F 

 לא פה פה  לא פה פה  לא פה פה

 Gm Dm      F   Eb 

 כמה חיכיתי   שהקיץ  יבוא

               D7   Eb 

 י    שאת לא איתי פהלרגע שכחת
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 ערן צור  -קיץ  
 

 Am  F  G  Eפתיחה : 

            Am  F  G  E 

 

Am           F 

 פתאום נהיה קיץ

G     E             Am 

 אני לבד מתחת שמיכה

                  F 

 פתאום נהיה קיץ

G     E                F 

 אני מזיע מתחת שמיכה

           C 

 אותךרואה 

F                C 

 את התינוק שלנו

          E 

 פרי אהבה

 

Am           F 

 פתאום נהיה קיץ

G     E             Am 

 אני לבד מתחת שמיכה

                  F 

 פתאום נהיה קיץ

G     E                F 

 אני מזיע מתחת שמיכה

           C 

 רואה אותך

F                C 

 את התינוק שלנו

          E 

 פרי אהבה

 

F#m   B          D 

 חולצת שד והוא יונק יונק

 

 האור החזק דולק

Am 

 כואב לך

 

 F  G  Eמעבר: 

         Am  F  G  E 

 

Am           F 

 פתאום נהיה קיץ

G     E             Am 

 אני לבד מתחת שמיכה

                  F 

 פתאום נהיה קיץ

G     E                F 

 אני מזיע מתחת שמיכה

               C 

 מוצף גלי חום אליך

F                    C  

 את יכולה להיות

                E 

 האמא של הבן שלי

 

A      B            D             A 

 אני אוהב אוהב אוהב אוהב אוהב

         B            D     F#m 

 אוהב אוהב אוהב אוהבאני 

 

B  D 

 

Am   F   G   E 

 כואב לך

 

 Am   F   G   Eמעבר: 

Am             F   G   E 

Am             F   G   E 

F               C   F   C   E 

 

A      B            D             A 

 X8          אני אוהב אוהב אוהב אוהב אוהב
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 איה כורם  - קליפה 
 

Bm               D 

 היה לי קשה מדי בין האנשים

E                        Gm 

 אז התחלתי ללכת והגעתי לפרדס

Bm                       D 

 והדמעות שלי נפלו על העלים היבשים

          F#m             E 

 תהית איפה אני ולא באת לחפש

 

G                      E 

 אחרי ששוב נתתי יותר מדי

         A                        F# 

 אני ארגיש את הקליפה הזאת צומחת מעלי

G                      Bm  

 ואיך אני אדקור את כל מי שיתקרב

  F#                 F# 

 הלא כבר נשבר לי פעם הלב

 

Bm             D 

 רצית לברוח מכל מה שמוכר

E                             Gm 

 בין החולצות הישנות שלך הבחנת בי

Bm                    D 

 ואם קמט החיוך שלי נראה אותו דבר

          F#m                        E 

 הרי תוכל למצוא רחוק מה שמצאת כאן איתי

 

G                      E 

 אחרי ששוב נתתי יותר מדי

         A                        F# 

 אני ארגיש את הקליפה הזאת צומחת מעלי

G                      Bm  

 ואיך אני אדקור את כל מי שיתקרב

  F#                 F# 

 הלא כבר נשבר לי פעם הלב

 

D                    G 

 ועל כל זה אני אשלם עוד ביוקר

G                Bm     

 בהעל האגו שלי על האכז

D                       G       

 אני אזיז את השמיכות כי מחר בבוקר

G                            F# 

 אני שוב מתעוררת עם עוד שכבה

 

Bm               D 

 עדיין קשה לי בין האנשים

E                        Gm 

 לפעמים אני נזכרת כמה זה כואב

Bm                           D 

 איך הדמעות שלי נפלו על העלים היבשים

          F#m               E 

 ואיך קשה לשנוא את מי שאתה אוהב

 

G                      E 

 אחרי ששוב נתתי יותר מדי

         A                        F# 

 אני ארגיש את הקליפה הזאת צומחת מעלי

G                      Bm  

 ואיך אני אדקור את כל מי שיתקרב

  F#                 F# 

 הלא כבר נשבר לי פעם הלב
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 עממי  -  קן לציפור
 לחן: יצחק אדל   מילים: חיים נחמן ביאליק

 

C 

 קן לציפור

       Dm 

 בין העצים

G 

 ובקן לה

    C 

 שלוש ביצים

 

         F 

 ביצהובכל 

F 

 הס, פן תעיר

C 

 ישן לו

C     G       Dm   

 אפרוח אפרוח זעיר
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 אביב גפן  -קנאה  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 Cm  Gm  Cm  Gmפתיחה : 

            Bb  Cm  Eb   F  Gm 

 

     Gm 

 ליבי נפל אל בור קנאה

       Dm 

 האם תתני לו יד

       Cm 

 ואל תרגישי בטוחה

           Dm 

 הוא לא יזעק לעד

       Gm 

 אם תגרדי לי את פצעי

        Dm 

 אני ארצח אותך

        Cm 

 עזבו אותי כבר לפנייך

     AØ      D(4-3) 

 וזה לא כאב כל כך

 

Cm          Gm  Cm     Gm 

 שוב להתעודד  חותני לי את הכו

Bb                 Cm   Eb   F   Bb 

 אותך אני אוהב כי כמו גשם על המים

AØ       Gm/Bb   Cm   Gm/D 

 שוב להתעודד     תני לי את הכוחו

Bb                 Cm     Eb   F   Gm 

 עכשיו אני פוחד כי כמו גשם על המים

 

       Gm 

 אל תקטפי פרי אמונים

       Dm 

 מתוך עצי תקווה

      Cm 

 ואל תתני לשמך להיות

            Dm 

 צפירהכמו רעש של 

      Gm 

 אל תגלי את סודותייך

         Dm 

 לתוך אוזנו של זר

      Cm 

 וכשאחזור האם קולי

     AØ  D(4-3) 

 עוד ישמע מוכר

 

Cm          Gm  Cm     Gm 

 שוב להתעודד  חותני לי את הכו

Bb                 Cm   Eb   F   Bb 

 אותך אני אוהב כי כמו גשם על המים

AØ       Gm/Bb   Cm   Gm/D 

 שוב להתעודד     תני לי את הכוחו

Bb                 Cm     Eb   F   Gm 

 עכשיו אני פוחד כי כמו גשם על המים

 

      Gm 

 אני שבוי שבור של תלות

       Dm 

 בקרב האהבה

        Cm 

 האם תשחררי אותי

 AØ  D(4-3) 

 מכלא הקנאה

 

 Cm  Gm  Cm  Gmסיום : 

          Bb  Cm  Eb   F  Gm 
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 הנשמות הטהורות  -  קפה אצל ברטה
 

Em  Cmaj7       Am9     B7 

 הלבעל כשאני שפוף ורע לי 

Em  Cmaj7       Am7     D7 

 אני הולך אל ברטה ואצלה יושב

G           B7             Em           C 

 אני שותה קפה שחור  מראה לה את היד

Am           D7             G         B7 

 אומרת לי אתה נחמד  תשים עשירייה בצד

 

Em  Cmaj7       Am9     B7 

 ואז לפתע היא שותקת ורואה

Em  Cmaj7       Am7     D7 

 את כל מה שיקרה ומה שכבר קרה

G           B7             Em           C 

 רוצהרואה על מי אני חושב  ומה אני 

Am           D7             G         B7 

 יתחיל כשהשנה תצאאומרת שדבר חדש   

 

Am   Fmaj7           B7  B7/4  B7 

 תמיד כשאני עומד כבר לעזוב

Am7   Fmaj7           B7  B7/4  B7 

 היא מנסה לומר שיהיה עוד טוב

Em         C                  D7                G 

 רי כמה צרות קטנות  פתאום תרגיש נפלאאח

Em          D                F            B7       Em 

 תהיה לך שמחה גדולה  מילה של ברטה זו מילה

 

Em  Cmaj7       Am9     B7 

 אני הולך אל ברטה פעם בשנה

Em  Cmaj7       Am7     D7 

 ובינתיים שום דבר לא השתנה

G           B7             Em           C 

 אבל תמיד אני חוזר  מראה לה את היד

Am           D7             G         B7 

 ומקווה שיום אחד  אומר שלום ולא אפחד

 

Em  Cmaj7       Am9     B7 

 ואז אני שואל אותה על אהבה

Em  Cmaj7       Am7     D7 

 אומרת כן אבל לפני זה אכזבה

G           B7             Em           C 

 אז לא כדאי לך לדאוג  אולי תראה רופא

Am           D7                 G            B7 

 תשמע אתה בחור יפה  אולי תשתה עוד כוס קפה

 

Am   Fmaj7           B7  B7/4  B7 

 תמיד כשאני עומד כבר לעזוב

Am7   Fmaj7           B7  B7/4  B7 

 היא מנסה לומר שיהיה עוד טוב

Em         C                  D7                G 

 אחרי כמה צרות קטנות  פתאום תרגיש נפלא

Em          D                F            B7       Em 

 תהיה לך שמחה גדולה  מילה של ברטה זו מילה
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 אריק איינשטיין  -קפה טורקי  
 

            C              Dm7 

 הבטיח לשלוח שירים למוסף

               G7                  C 

 אבל אין לו כוח לא בא לו עכשיו

            C              Dm7 

 נסגר לו בחדר ספר עד שלוש

               G7                  C         C7 

 הוריד את הסוודר שבר את הראש

              F                C 

 פתח את הדלת חלם על נשים

              D7            G 

 קיבה מקולקלת ושקט נפשי

 

        C                    D7 

 אז תשתה קפה טורקי ותתעורר

 G     F   C 

 אתה המשורר

        C    Am          Dm7 

 אז תשתה קפה טורקי זה עולמי

G               F                  C 

 אם לא תשיר אז מי ישיר אז מי

 

              C          Dm7 

 חשב על בלדה לארץ אבות

             G7               C 

 נפשו בו רעדה נזכר בחובות

                   C              Dm7 

 תמיד הם קוראים לו נושא הבשורה

                G7            C         C7 

 אבל משלמים לו לפי השורה

                 F                C 

 הרכיב משקפיים לקרוא בעיתון

              D7            G 

 כסס ציפורניים הביט בשעון

 

        C                    D7 

 אז תשתה קפה טורקי ותתעורר

 G     F   C 

 אתה המשורר

        C    Am          Dm7 

 אז תשתה קפה טורקי זה עולמי

G               F                  C 

 אם לא תשיר אז מי ישיר אז מי

 

         C        Dm7 

 נגע בקרחת ולא האמין

           G7               C 

 נכנס למקלחת לקח אספירין

           C               Dm7 

 מפהקת ראשה על הכראשתו 

             G7             C         C7 

 ישב לו בשקט הביט בנייר

               F                C 

 מדוע לא בא לו חשב שיבכה

                D7            G 

 כי מה זה היה לו העם מחכה

 

        C                    D7 

 אז תשתה קפה טורקי ותתעורר

 G     F   C 

 אתה המשורר

        C    Am          Dm7 

 אז תשתה קפה טורקי זה עולמי

G               F                  C 

 אם לא תשיר אז מי ישיר אז מי



 1270עמוד 

 

 עמיר בניון  -קצת לבד  
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

 D#Ø  G#/C  C#m  A+7פתיחה : 

             F#m  D#7  Ab4  Ab7 

 

    C#m                      B/D# 

 רק מדי פעם זה בסדר מדי פעם

E            F#m      C#m 

 להיות קצת לבד כשיודעים

 B/D#        E   B/D#             E 

 ויש עוד זכות לבחור ושיש לאן לחזור

    D#                          C#m 

 הקולות בתוך ראשך כל השעות

      F#m             D#O         C#m 

 שם אין אור ושתי עיניך פתאום למטה

 

                     C#m                      C# 

 להיכנע כבר מעכשיו אך איזה נוח שאפשר

    C#/F                    F#m    F#m/E 

 מתחושת יום עצוב של סתיו

  D#Ø   G#/C           C#m     A+7 

 ממשיך לשווא            שאתה 

       F#m  D#Ø     G#(4-3) 

 אין סימנים וכלום לא משתנה

                C#m                        C# 

 שני עולמות לך תבחר איזה נוח שאפשר

  C#/F               F#m    F#m/E 

 האחד מובן ואין בו סוד

D#Ø   G#/C        C#m     A+7 

 קצת פחות             האחר 

      F#m    G#     C#m 

 אליו אתה נכנסת בכל זאת

 

  C#m                      B/D# 

 ריקנות הופכת לפחד מחולשות

           E       F#m      C#m 

 ואז נדמה שממשיכות להתקיים

    B/D#        E   B/D#        E 

 המקום הפך לזר לא טוב כאן המחר

    D#                    C#m 

 קורבן של עצמך כל השעות

      F#m      D#O  C#m 

 אתה אילם מול שקט מאיים

 

                     C#m                      C# 

 להיכנע כבר מעכשיו אך איזה נוח שאפשר

    C#/F                    F#m    F#m/E 

 מתחושת יום עצוב של סתיו

  D#Ø   G#/C           C#m     A+7 

 ממשיך לשווא            שאתה 

       F#m  D#Ø     G#(4-3) 

 אין סימנים וכלום לא משתנה

                C#m                        C# 

 שני עולמות לך תבחר איזה נוח שאפשר

  C#/F               F#m    F#m/E 

 האחד מובן ואין בו סוד

D#Ø   G#/C        C#m     A+7 

 קצת פחות             האחר 

      F#m    G#     C#m  

 אליו אתה נכנסת בכל זאת

 

 C#m  A+7  F#m  G#(4-3)  C#mסיום : 
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 רמי קליינשטיין  -קרוב אל ליבך  
 

 C  C  Bb  F  C  C  Bb  Fפתיחה : 

 

F            Bb                  C 

 הנדודיםרוצה להניח את מקל 

Dm7 

 פיתול ועוד פיתול

Bb9 

 טלטול ועוד טלטול

F         Bb               C 

 בסוף הרי נשארים בודדים

Dm7 

 ללא צל ללא סוכה

Bb9 

 נופלים מכל מכה

F      Bb                       C        

 אז בואי השקי אותי עד תום השיקוי

C                Bb          Dm7 

 מכושף שיפסק המרדףשאהיה 

 

F                  Bb Gm 

 שבתי רק על זה חשבתי

F      Bb         C                F 

 רק על זוג שפתייך המנשקות אותי

F          Bb   Gm 

 באתי קרוב אל ליבך

F      Bb     C                  

 עד אשר תאמרי הישאר איתי

 

 C  C  Bb  F  C  C  Bb  Fמעבר : 

 

F           Bb                   C 

 רוצה להניח את מקל הנדודים

Dm7 

 מסלול ועוד מסלול

Bb 

 חציתי את הגבול בין

F     Bb                   C 

 סתם שעשוע לאיבוד דעתי

Bb          Dm7 

 עכשיו הלב רעב אז תני להתקרב

F/C           Bb7                         C 

 השקי אותי עד תום השיקוינשקי אותי 

C                Bb          Dm7 

 שאהיה מכושף שיפסק המרדף

 

F                  Bb Gm 

 שבתי רק על זה חשבתי

F      Bb         C                   F 

 רק על זוג שפתייך המנשקות אותי

F            Bb Gm 

 באתי קרוב אל ליבך

F      Bb     C                    

 עד אשר תאמרי הישאר איתי.
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 אביב גפן  -  קרן אור
 מילים ולחן: אביב גפן

 

 Dm  Em7  F  Em  Amפתיחה : 

 

Am                 C 

 אם תרצי אותי אני כאן

Em           Bm 

 זוכר אותך היטב

Dm      Fmaj7           

 זוכר עד שכואב יותר מידי

Am               C 

 תרצי אותי אני באאם 

Em             Bm 

 חושב עלייך הרבה

Dm     Fmaj7   

 חושב עד שבוכה

Em 

 נשבר

 

A7  F#m   C#m/E 

 מי לקח אותך גבוה

Dmaj7        Amaj 

 מי השאיר אותי לבד

Em7           F#4 

 אם הייתי רק בטוח

Gmaj7              A 

 כשאמות אפגוש אותך

A7  F#m   C#m/E 

 עפות ברוחציפורים 

Dmaj7        Amaj 

 להן תמיד יש קן לחזור

Em7           F#4  ואני תמיד אשיר לך 

Gmaj7              A 

 הלוא שירי לך קרן אור

 

 Dm  Em7  F  Em  Amמעבר : 

 

Am           C 

 ואני עכשי יודע

Em           Bm 

 שיש מלאך אחד

Dm      Fmaj7                 

 במיוחד לשמור עלייששם רק 

Am                C 

 ובחוץ כבר ערב חג בא

Em           Bm 

 אמרו מה שתרצה

Dm     Em           Fmaj7   

 אמרתי רק רוצה לפגוש אותך

 

A7  F#m   C#m/E 

 מי לקח אותך גבוה

Dmaj7        Amaj 

 מי השאיר אותי לבד

Em7           F#4 

 אם הייתי רק בטוח

Gmaj7              A 

 כשאמות אפגוש אותך

A7  F#m    C#m/E 

 ציפורים עפות ברוח

Dmaj7        Amaj 

 להן תמיד יש קן לחזור

Em7           F#4  ואני תמיד אשיר לך 

Gmaj7              A 

 הלוא שירי לך קרן אור

 

 Dm  Em7  F  Em  Amסיום : 
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 שלום חנוך  -קרן שמש מאוחרת  
 

 G  

 היום התיישבתי לי על אבןבסוף 

G                      Bb    

 זה זמן שמבקש לשקוע ולחלום

E  

 וכל אותם דברים שאת אוהבת

E          Am         C  

 היו כבר אהובים עלי בסוף היום

 

G  

 בסוף היום הסתכלתי בעינייך

G                      Bb    

 גילית לי את מראה דמותה של ילדותך

E  

 עפר לבנים שלרגלייך שבילי

E          Am         C  

 בנוף חלקת הארץ שהייתה ביתך

 

F#m              

 מאוחרת קרן שמש

E                    A 

 בשיערך יפה שלי   

C                     E 

 את קרובה הערב את   

E                   A 

 מוכרת לי כל כך   

F#m              

 שמש מאוחרתקרן 

E                   A 

 לא נזקקת למילים   

 

G  

 היום אבדו לי עקבותייך בסוף

G                      Bb    

 לא מוצא אותך בשום מקום

E  

 זה לא מרגיש בסדר בלעדייך

E          Am         C  

 וזה תמיד ברור יותר בסוף היום

 

F#m              

 מאוחרת קרן שמש

E                    A 

 בשיערך יפה שלי   

C                     E 

 את קרובה הערב את   

E                   A 

 מוכרת לי כל כך   

F#m              

 קרן שמש מאוחרת

E                   A 

 לא נזקקת למילים   
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 קוזינה  -קרע בחלום  
 

  E  D  A  Bפתיחה :  

E  A  B               

 

B                 A 

 שוב היא מסתובבת

D              E 

 מביטה לי בפנים

        B          A 

 אותו חיוך כובש

             E 

 ושוב קורא לה

 

       B             A 

 אני יודע שאת שם

D                E 

 מחכה לי שאחזור

       B            G 

 יודע שאת שםאני 

          D        A 

 כמו קרע בחלום

 

             B   D 

 את לא יודעת

           A         Gm 

 כה משגעת אותי

            B 

 אם רק תבואי אליי

D 

 תטריפי את חושיי 

A               Gm 

 תגידי לי רק מתי

 

 Gm    A    D   Bמעבר:

         Gm    A    D   B 

 

B           A 

 שוב ברחובות הולכת

D                 E 

 השמש כבר שקעה

B              A 

 הזמן עצר מלכת

E 

 למי את מחכה

 

B                    A 

 כשהזמן חולף לאט

D               E 

 השאר עובר מהר

B            G 

 מבט אחד שלך

       D           A 

 לא יכול כבר לדבר

 

             B   D 

 את לא יודעת

           A         Gm 

 כה משגעת אותי

            B 

 אם רק תבואי אליי

D 

 תטריפי את חושיי 

A               Gm 

 תגידי לי רק מתי

 

B   A           E  

 אווווהווו אאאאיייהההה

B   A           E  

 אווווהווו אאאאיייהההה

B   A           E  

 אווווהווו אאאאיייהההה

B   A           E  

 אווווהווו אאאאיייהההה
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 שרון ליפשיץ  -קשה בלעדייך  
 

                  C                    G 

 קשה לקום בבוקר לפתוח ת'עיניים

            Am            G 

 והמיטה ריקה חושך וקר

                  C                    G 

 אני לשכוח מתאמצת ולפתע מתכווצת

            Am            G 

 לזיכרון יקר ראשך על הכר

 

F           G        Am             Am/G 

 כך נגעת בי-קשה בלעדיך כי נגעת בי כל

F        G      Am 

 ומה שבינינו נגמר

F           G        Am             Am/G 

 כך פגעת בי-בי כל קשה בלעדיך כי נגעת

F                  G 

 ומה שבלב עוד נשאר

 

                  C                    G 

 מתחיל לרדת ערב מונית קטנה עוברת

            Am            G 

 נוסעים להופעה וגשם בחוץ

                      C                           G 

 ורות עומדים לרדתאני על הבמה עומדת והא

            Am            G 

 פנים בחשכה אני שרה לך

 

F           G        Am             Am/G 

 כך נגעת בי-קשה בלעדיך כי נגעת בי כל

F        G      Am 

 ומה שבינינו   נגמר

F           G        Am             Am/G 

 בי כך פגעת-קשה בלעדיך כי נגעת בי כל

F                  G 

 ומה שבלב עוד נשאר

 

                        C                        G 

 חוזרים עכשיו הביתה עוצרים לשתות בדרך

            Am                 G 

 בכל הסמטאות האור כבר עולה

                       C                       G 

 ויד זרה אותי חובקת   אני שותה ומתרחקת

                      Am   G 

 סביב קולות של צחוק וטוב לי עכשיו

G              G 

  טוב לי ורע טוב לי ו

F           G        Am             Am/G 

 רע בלעדיך כי נגעת בי
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 ג'קו אייזנברג ומאיה רוטמן  -קשה לי לא להתרגש  
 ברג: ג'קו אייזנ מילים ולחן

 

G# 

 קשה לי לא להתרגש

F# 

 הכל קורה ומתממש

Fm 

 אורות מסנוורים

Bb         Cm 

 חלום ישן שמתגשם

 

G# 

 לנשום עמוק להשתדל

F# 

 שלא לרעוד

         Fm 

 ולקבל הכל באהבה

Bb         Cm 

 והלוואי שזה יקרה

G# 

 מהר

 

Gm            Fm 

 לפעמים אני משתגע

G#            Cm 

 אני יודעכי מבחינתי 

G#  Gm  Fm  D# 

 שיהיה טוב...טוב

 

Gm            Fm 

 לפעמים אני לא שומעת

G#            Cm 

 כי מבחינתי אני יודעת

G#  Gm  Fm  D# 

 שזה קרוב

 

G# 

 מותר לבן אדם לטעות

F# 

 להתבלבל ובכל זאת

Fm 

 לתת הכל

Bb         Cm 

 להתכוון לכל מיתר

 

G# 

 מה שיש לי זה אותי

F# 

 שיש לכם אניומה 

Fm 

 ושנינו מתקרבים

Bb         Cm 

 המעגל נסגר  נסגר

 

Gm            Fm 

 לפעמים אני משתגע

G#            Cm 

 כי מבחינתי אני יודע

G#  Gm  Fm  D# 

 שיהיה טוב...טוב

 

Gm            Fm 

 לפעמים אני לא שומעת

G#            Cm 

 כי מבחינתי אני יודעת

G#  Gm  Fm  D# 

 שזה קרוב

 

Gm            Fm 

 לפעמים אני משתגע

G#            Cm 

 כי מבחינתי אני יודע

G#  Gm  Fm  D# 

 שיהיה טוב...טוב

 

Gm            Fm 

 לפעמים אני לא שומעת

G#            Cm 

 כי מבחינתי אני יודעת

G#  Gm  Fm  D# 

 שזה קרוב
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 אריק איינשטיין  -קשה לכתוב דמעות  
 לחן: ברי סחרוף   אילן גולדהירשמילים: 

 

 F5  F5/Ab  F5  F5/Abפתיחה : 

 

Fm      Fm/Ab     C11 

 הלב נצבט ובגרון מחנק

Fm       Ab            Cm11 

 והדמעות יורדות להן כמו גשם

Fm       Fm/Ab       C11 

 ולא רואים דבר מרוב אבק

Fm      Ab      Cm11 

 ומי יודע איך בכלל לגשת

 

Ab               C        C# 

 רוחות קרות הביתה נכנסות

Fm           Ab     C11 

 אמת מרה טופחת על פנינו

Ab            C            C#+7 

 ובאוויר שתיקה קשה מנשוא

Fm       Ab        C7      C#+7 

 ונעיני  בזויות    וערפל

 

          Eb   C#              Ab 

 לכתוב דמעות       כל כך קשה

Cm             Fm           C     C# 

 קשה לשאת את הדממה     

 D°     Eb      C#         Ab 

 דמעות  לשיר      כל כך קשה

Cm      Fm       C 

 ומי יתננו נחמה       

 

 F5  F5/Ab  F5  F5/Abמעבר : 

 

Fm      Fm/Ab     C11 

 מולךיושב ממש       וצל גדול 

Fm       Ab            Cm11 

 את הרקיע   עוטף     ענן שחור 

Fm      Fm/Ab     C11 

 את כולך    אוחזת       וטלטלה

Fm       Ab            Cm11 

 ולא מגיע   הולך    אתה הולך

 

Ab            C          C# 

 שרק נמצא כוחות להתגבר

Fm           Ab     C11 

 מילים בתוך האלם     שרק נמצא

Ab            C            C#+7 

 המון מילים רוצות להאמר

Fm           Ab             C7     C#+7 

 בתוך דמעה נמהלת    וכל מילה

 

          Eb   C#              Ab 

 לכתוב דמעות       כל כך קשה

Cm             Fm           C     C# 

 ת את הדממהקשה לשא     

 D°     Eb      C#         Ab 

 דמעות  לשיר      כל כך קשה

Cm        Fm       C       C(3-4) 

 ומי יתננו נחמה   

 

 Fmמעבר : 

 

Ab            C          C# 

 שרק נמצא כוחות להתגבר

Fm           Ab     C11 

 מילים בתוך האלם     שרק נמצא

Ab            C            C#+7 

 המון מילים רוצות להאמר

Fm           Ab             C7     C#+7 

 בתוך דמעה נמהלת    וכל מילה

 

          Eb   C#              Ab 

 לכתוב דמעות       כל כך קשה

Cm             Fm           C     C# 

 קשה לשאת את הדממה     

 D°     Eb      C#         Ab 

 דמעות  לשיר      כל כך קשה

Cm        Fm       C       C(3-4) 

 ומי יתננו נחמה   

 

 Fmסיום : 
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 קורין אלאל  - קשר הירח 
 

E 

 לא יכולה לראות אותו  

    E 

 מפריד בינינו ים

E                  G# 

 אבל עליי וגם עליו  

   G#     C# 

 אותו ירח קם

 

Gm                                F#m 

 אחוז ירח בידו ושים בתוך ידי  

                      B 

 האר עינינו ממרומים עכשיו

               Em 

 ועד עלות השחר

                       Em 

 רק היה נא טוב אליי

        C 

 כי בא ליילי

B 

 קשר הירח שלי

 

Am                                   G#m 

 חבק ירח את כתפו נשק לצווארי  

                             C# 

 אמץ את שנינו אל ליבך עכשיו

               F#m 

 ועד עלות השחר

                       F#m 

 רק היה נא טוב אלי

         D 

 כי בא ליילי

C# 

 קשר הירח שלי

 

 F#m  D  C#  F#mסיום  
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 דניאל סלומון ודנה עדיני  -רבות הדרכים  
 : דניאל סלומון מילים ולחן

 

 Gm  B/F  Ebmaj7פתיחה : 

            Gm  B/F  Ebmaj7 

            Bb  Dm7/A  Cm   Eb 

        Em7b5  Dm7    Gm  Gm7 

 

Ebmaj7           D7 

 שוב מזוודות קטנות פתוחות על המיטה שלי

Gm                B/F 

 אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי

Ebmaj7           D7 

 והסיפור אותו סיפור של מוות ופרידה 

Gm                B/F 

 שלום געגועים להתראות לאהבה 

Am 

 הזיכרונות מאחורי ישארו קפואים

Cm 

 חנות של מזכרות אקנה לי כמה חדשים

 

 Ebmaj7    Dm7/A     F   C/Eמעבר: 

         Ebmaj7  Dm7/A    Gm    Gm7 

 

Ebmaj7           D7 

 ובטיסה אל תוך שמיים שצבועים שחור  

Gm                B/F 

 אני נשבעת אף פעם לא להביט אחור

Ebmaj7           D7 

 אתה ודאי ישן אז בטח לא תשמע אותי

Gm                B/F 

 לא חוזרת ביאנ'לא בוכה צועקת ולא נשברת, 

Am 

 החברים מאחורי ישארו שלך

Cm 

 במילא הם היו תמיד שם ורק בשבילך 

 

 Ebmaj7    Dm7/A     F   C/Eמעבר: 

         Ebmaj7  Dm7/A    Gm    Gm7 

 

Gm       B/F     Ebmaj7 

 רבות הדרכים לאהוב אותך

Gm       B/F     Ebmaj7 

 ארוכה ביותר הדרך לשכוח

Bb     Dm7/A  Cm   Eb 

 אהבנו פתוח   עמוק     אהבנו

Em7b5  Dm7    Gm 

 אבל הכי בטוח זה מרחוק

 

Ebmaj7           D7 

 בכל סיום יש התחלה של משהו חדש 

Gm                B/F 

 ומרחוק אפשר לראות את זה לא מטושטש

Ebmaj7           D7 

 האהבה שלך אלי הייתה לאזיקים

Gm                    B/F 

 סגורה בתוך קופסא נשארת תלויה כמו בובת חוטים

Am 

 הכאבים מאחורי ישאירו בי סימן 

Cm 

 רבות הן הדרכים וארוכות... אבל לאן ?

 

Gm       B/F     Ebmaj7 

 רבות הדרכים לאהוב אותך

Gm       B/F     Ebmaj7 

 ארוכה ביותר הדרך לשכוח

Bb     Dm7/A  Cm   Eb 

 אהבנו פתוח   עמוק     אהבנו

Em7b5  Dm7    Gm 

 אבל הכי בטוח זה מרחוק 

 

Ebmaj7           D7 

 שוב מזוודות קטנות פתוחות על המיטה שלי

Gm                B/F 

 אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי

Ebmaj7           D7 

 אתה ודאי ישן אז בטח לא תשמע אותי

Gm                B/F 

 ת ולא נשברת, לא חוזרת ביאנ'לא בוכה צועק

Am 

 הכאבים מאחורי ישאירו בי סימן 

Cm 

 רבות הן הדרכים וארוכות... אבל לאן ?

 

Gm       B/F     Ebmaj7 

 רבות הדרכים לאהוב אותך

Gm       B/F     Ebmaj7 

 ארוכה ביותר הדרך לשכוח

Bb     Dm7/A  Cm   Eb 

 אהבנו פתוח   עמוק     אהבנו

Em7b5  Dm7    Gm 

 אבל הכי בטוח זה מרחוק



 1280עמוד 

 

 אביב גפן  -רגעים  
 

C#        C          Fm     Bb 

 אף אחד לא יציל אותי הלילה

C#    C Fm  Bb 

 זה רק אני והכאב

C#m                             E                G#    Eb 

 הייתה תאונה בין דמיון למציאות   יש הרוגים

 

C#        C          Fm     Bb 

 איך את עזבת אותי לבד הלילה

C#      C        Fm  Bb 

 איך את קרעת לי את הלב

C#m               E                G# 

 אני יודע שאני אשם בזה שאני אוהב

Eb              C# 

 אני פותח דף חדש

 

G#   Fm    Cm  Eb 

 ויש רגעים שמחכה לך

G#    Fm       Cm  Eb 

 ויש רגעים אני נשבר ונסגר

G#     Fm    Cm  Eb 

 ויש רגעים אני קורא לך

G#      C#     G# 

 רזכושוכח אותך ונ

 

 C#  C  Fm  Bb C#  C  Fm  Bbמעבר : 

 

C#     C      Fm     Bb 

 העוגן צלל למצולות לנצח

C#    C      Fm  Bb 

 האונייה שוב מפליגה

C#m         E            G# 

 והגלים לא ינצחו אותי יותר

Eb                      C# 

 בסוף אני אמצא את החוף

 

G#   Fm    Cm  Eb 

 ויש רגעים שמחכה לך

G#    Fm       Cm  Eb 

 ויש רגעים אני נשבר ונסגר

G#     Fm    Cm  Eb 

 ויש רגעים אני קורא לך

G#      C#     G#    A7 

 ושוכח אותך ונסגר

 

Bb   Gm    Dm  F 

 ויש רגעים שמחכה לך

Bb     Gm        Dm  F 

 ויש רגעים אני נשבר ונסגר

Bb     Gm    Dm  F 

 ויש רגעים אני קורא לך

Bb      Eb   Bb   Eb Bb  Eb Bb 

 רזכר    ונזכר   ונזכושוכח אותך ונ
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 תיסלם  -רדיו חזק  
 יאיר ניצני ויזהר אשדות: לחןדורי בן זאב, יאיר ניצני, יושי שדה ויזהר אשדות    :מילים

 

(Am - G  C - G  C - G  E - Am)x3 

 Am - G  C - G  F - E - A  A 

 

G            F      G     Am  G - F 

  היא שנולדה בכפר מנותק   

G          F       G         Am  G - C - G -  

 ולא שמעה על חום או מחנק   

C#                G#        F# 

 שם שמן טוב לא טוב משם    

C#               G#      F# 

 כל כך שקט בא להירדם    

B            F#        E 

 חייכי אלי בין השיחים  

B              F#     E    

 (הם לא אוהבים)            חייכי אלי כשהם נחים  

 

Am    G        C      G 

  היא אוהבת רק רדיו חזק 

          C     G            E  Am 

 שמנגן אוהבת אוהבת רדיו חזק

Am    G        C      G 

  היא אוהבת רק רדיו חזק 

          C     G            E  Am 

 שמנגן אוהבת אוהבת רדיו חזק

 

Am - G  C - G  C - G  E - Am 

Am - G  C - G  F - E - A  A 

 

G              F     G    Am  G - F 

  היא רק רואה אותנו שרים   

G              F     G      Am  G - C - G -  

 היא לא שומעת מה מדברים   

C#            G#    F# 

 כתבי אלי מה רצונך    

C#           G#      F# 

 זנךוכתבי אלי דרך א    

B              F#        E 

  מעור התוף לעור הסנר  

B               F#        E   

 (והם לא אוהבים)            בתוך ראשך שקט שורר  

 

Am    G        C      G 

  היא אוהבת רק רדיו חזק 

          C     G            E  Am 

 שמנגן אוהבת אוהבת רדיו חזק

Am    G        C      G 

  היא אוהבת רק רדיו חזק 

          C     G            E  Am 

 שמנגן אוהבת אוהבת רדיו חזק

 

 

(Am - G  C - G  C - G  E - Am)x5 

 Am - G  C - G  F - E - A  A 

 

G                F    G       Am  G - F 

  כן, היא הוכתה באור סנוורים   

G          F     G      Am  G - C - G -  

  ולא תשמע ניסוי צופרים   

C#                  G#    F# 

  היא לא תמנע אש בשדות     

C#                G#     F# 

  כי יש לה אוזניים כבדות     

B              F#       E 

  קבלי אותי בין המילים   

B             F#         E   

 (והם לא אוהבים)           קבלי אותי בין השבילים  

 

Am    G        C      G 

  היא אוהבת רק רדיו חזק 

          C     G            E  Am 

 שמנגן אוהבת אוהבת רדיו חזק

Am    G        C      G 

  היא אוהבת רק רדיו חזק 

          C     G            E  Am 

 שמנגן אוהבת אוהבת רדיו חזק

 

Am - G  C - G  C - G  E - Am 

Am - G  C - G  F - E - A 
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 שמוליק קראוס  -רואים רחוק רואים שקוף  
 

Am9         Am 

 צר היה כל כך      

Am9/G         Am/G 

 הייתי אז מוכרח         

Fmaj7           E4  E 

 לפרוש כנפיים ולעוף

Am9         Am 

 אל מקום שבו

Am9/G         Am/G 

 אולי כמו הר נבו        

Fmaj7        E7      Am 

 רואים רחוק רואים שקוף

 

Dm7    Dm7/G          Am  Am7 

 בן אדם          כעץ  שתול על מים

Dm7  G7  Cmaj7        C7 

 שורש   מ   ב   ק   ש

Fmaj7                Em  Em7 

 בן אדם כסנה מול ה  ש  מ  י  ם

Dm  D#dim     E4 E 

 א  ש       בו    בוערת  

 

Am9         Am 

 אז דרכי אבדה

Am9/G         Am/G 

 חיי היו חידה           

Fmaj7        E4  E 

 צמא כמו הלך במדבר

Am9         Am 

 אל מילת אמת      

Am9/G         Am/G 

 שכוח בה לתת         

Fmaj7        E7      Am 

 לשאת פנים אל המחר

 

Dm7    Dm7/G          Am  Am7 

 אדם          כעץ  שתול על מיםבן 

Dm7  G7  Cmaj7        C7 

 שורש   מ   ב   ק   ש

Fmaj7                Em  Em7 

 בן אדם כסנה מול ה  ש  מ  י  ם

Dm  D#dim     E4 E 

 א  ש       בו    בוערת  

 

 

Am9         Am 

 בערה בי אש     

Am9/G         Am/G 

 יצאתי לבקש         

Fmaj7           E4  E 

 שנים סערתי כסופה

Am9         Am 

 שבתי אל ביתי       

Am9/G         Am/G 

 לראות שאת איתי        

Fmaj7        E7      Am 

 עד בוא הדרך אל סופה

 

Dm7    Dm7/G          Am  Am7 

 בן אדם          כעץ  שתול על מים

Dm7  G7  Cmaj7        C7 

 ק   ש   שורש   מ   ב

Fmaj7                Em  Em7 

 בן אדם כסנה מול ה  ש  מ  י  ם

Dm  B7     E4 E 

 בו    בוערת   א  ש

 

Am9         Am 

 צר היה כל כך     

Am9/G         Am/G 

 הייתי אז מוכרח        

Am9         Am 

 לפרוש כנפיים ולעוף

Am9           Am 

 אל מקום שבו       

Am9/G         Am/G 

 אולי כמו הר נבו          

Fmaj7        E7      Am 

 רואים רחוק רואים שקוף
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 אהוד בנאי  -רוחות הצפון  
 

E        A            E    

 לאמא לא נשאר עוד כוח

E         A        E     

 ואבא לא ידע מה לומר

E          A         E   

 ביום שהחלטתי לברוח

C#m                A 

 אבל הכל בער הלב כמעט נשבר

     B          A                E 

 כן,הכל בער ולי חיכתה הרכבת

 

E          A         E    

 הרגשתי כמעט כמו בסרט

E        A           E    

 והייתי בלי ספק הגיבור

E     A                 E    

 אחרת חשבתי כבר על עיר

C#m                     A 

 כשהיא ליוותה אותי כמו ברומן שטותי

            B          A                E 

 הראש היה רחוק אצלה הסתמן הבכי

 

A               B        E       A 

 היא רצתה אותי אבל אני נמלטתי

B                    F#m    

 כי הים גדול הוא הכל יכול

A                 B        E       A 

 אז היא מצאה אחר מסודר ומחזר

B               F#m    

 הוא פתח סוכנות והציע לה חסות

 

E          A                 E    

 אחר כך היא שכרה איתו בית

E          A         E    

 והגיעה השמועה לאוזניי

E          A         E    

 לכרסם בימשהו התחיל 

C#m                A 

 עכשיו כבר לא כדאי כבר מאוחר מדי

     B               A                  E 

 אין לאן לחזור צריך להמשיך וללכת

 

E          A         E    

 קניתי לי חבר בשם דייגו

E              A         E           

 כמה בירות זה כל מה שהוא לקח

E          A          E    

 אמר שזה ממיס את האגו

C#m                A 

 הוא לא היה פרחח על הרצפה צנח

        B               A                  E 

 לקח אותי עד לוולנסיה היה טייס מורשה

 

A             B            E       A 

 את האקורד האמיתי והוא לימד אותי

B                    F#m        

 אתה ממשיך לבד-ואמר מכאן

A                  B    E       A 

 לים ולכאב צריך להקשיב ללב

B                                   F#m      

 אם תפתח חלון תשמע את רוחות הצפון

 

E        A            E    

 ואז היא לפתע הגיעה

E        A            E    

 בעינייה כבר היה הענן

E        A            E    

 אני לא יכולתי לעשות כלום

C#m                    A 

 תרחקה מכאןה כשהיא איבדה עניין

      B               A                E 

 והסתגרה בתוך עולם שכלום לא זז בו

 

A                      B          E                   A 

 היה קר ולי לא היה מעיל זוכר שנפגשנו על גשר

B                    F#m    

 מרחוק ניגנו גיטרה וחליל

A            B       E             A 

 היא חזרה אליו להתנחם בזרועותיו

B                    F#m    

 ואני המשכתי הלאה לבדי

 

E           A        E    

 נאחז בתקווה של הבוקר

E        A      E    

 נאחז ברוחות הצפון

E         A         E    

 בדיסקו בלילה עם דייגו

C#m               A 

 כשהוא מתחיל לשוט אני יכול למות

     B             A               E 

 יש את הדרך ובצידו יש את הים
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 יהודית תמיר  -  רומיאו
 

Am               Dm      E          Am 

 פנטזיה נהדרת  הייתה הו רומיאו זאת

Am             Dm     E        Am 

 מאגדה אחרת  אביר חלומותיי שבא

Am               Dm    E7      Am  G 

 מעבר לעצמנו  הרחק הבטחת שנמריא

F   C/F     Dm    E           Am 

 והחלום איננו  נפלנו המומיםאבל 

 

Am               Dm      E          Am 

 להיסחף עד סוף  עלינו אולי גזרה כפתה

Am             Dm     E        Am 

 המשוועים לחוף  כמו גלים מוכי ירח

Am         Dm    E          Am  G 

 אני אישה אחרת  השנים ועכשיו עם

F               Dm    E                 Am 

 הרבה יותר נקשרת  פחות חולמת אהבה

 

C                   G           E7         Am G 

 חידד את הראיה  מיקרוסקופ רגיש הזמן כמו

F  C/F   Dm       E7       Am    G 

 ובין מה שהיה  זקן חכם שופט ביני

C                   G     E        Am  G 

 יותר מידי שירים  אהבנו בתמימות אולי

F        Dm    E7              Am 

 אומרים על מה שהם  והאמנו שנמות

 

Am               Dm      E          Am 

 לרוח פחות גנובה  הרבה יותר נשארת פה

Am             Dm     E        Am 

 אני רוצה לנוח  האדמה טובה אליי

Am              Dm    E7      Am  G 

 ונוגע קורע  אך לפעמים הקול שלך

F   C/F     Dm    E           Am 

 ומתגעגע  משהו פתאום זוכר בי

 

Am             B7              Dm    E7 

 ואני יודעת המרחק מוחלט ואמיתי

Am             B7              Dm    E7 

 במרחב אתה קרוב אתה תמיד איתי

 

Am               Dm      E          Am 

 לרוח פחות גנובה  הרבה יותר נשארת פה

Am             Dm     E        Am 

 אני רוצה לנוח  האדמה טובה אליי

Am              Dm    E7      Am  G 

 ונוגע קורע  אך לפעמים הקול שלך

F   C/F     Dm    E           Am 

 ומתגעגע  בימשהו פתאום זוכר 

 

Am               Dm      E          Am 

 נהדרת פנטזיה  הו רומיאו זאת הייתה

Am             Dm     E        Am 

 מאגדה אחרת  אביר חלומותיי שבא
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 אביב גפן  -רומיאו ויוליה  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 E  A  B  C#mפתיחה : 

           G#m  A  E  F#4-3  A4-3 

            E  A  B  C#m 

           G#m  A  E  F#4-3  A4-3 

 

E                 A        B 

 רומיאו ויוליה היו נפרדים

C#m       G#m 

 אם הם לא היו מתים

A          E       F#    A 

 גם אנחנו כן גם אנחנו

E               A     B 

 קמתי בבוקר היה שחור

C#m                           G#m 

 בעיתונים היה כתוב שעוד אולי נחזור

    A                            E 

 הוסיפו שעברת לגור עם ההורים

F#                             A 

 שאני בדיכאון נראה על הפנים

 

 E  A  B  C#mמעבר : 

          G#m  A  E  F#4-3  A4-3 

 

E          A     F#    B 

 רומיאו ויוליה לנצח

E             A      F#    B 

 אז בואי נקפוץ מהבניין

E               A              F#    B 

 זה יעלה לנו דקה אחת של סבל

F#m     A          B 

 אז אל תעשי מזה עניין

 

 E  A  B  C#mמעבר : 

          G#m  A  E  F#4-3  A4-3 

 

E                          A    B 

 שם מתחת לחופה יאיך עמדת

C#m                          G#m 

 כל כך רציתי לבכות בשם האהבה

A                                   E 

 כל כך הרבה קהל את לא שמעת אותי

   F#                             A 

 מחאו כפיים כשהזכוכיות פצעו אותי

E                 A        B 

 רומיאו ויוליה היו נפרדים

C#m       G#m 

 אם הם לא היו מתים

A          E       F#    A 

 אוהבים       גם אנחנו כן גם אנחנו

 

 E  A  B  C#mמעבר : 

          G#m  A  E  F#4-3  A4-3 

 

E          A     F#    B 

 רומיאו ויוליה לנצח

E             A      F#    B 

 אז בואי נקפוץ מהבניין

E               A              F#    B 

 זה יעלה לנו דקה אחת של סבל

F#m     A          B 

 אז אל תעשי מזה עניין

E          A     F#    B 

 רומיאו ויוליה לנצח

E             A      F#    B 

 אז בואי נקפוץ מהבניין

E               A              F#    B 

 זה יעלה לנו דקה אחת של סבל

F#m     A          B 

 אז אל תעשי מזה עניין

 

 E  A  B  C#mסיום : 

          G#m  A  E  F#4-3  A4-3 

         E  A  B  C#m 

          G#m  A  E  F#4-3  A4-3 

         E  A  B  C#m 

          G#m  A  E  F#4-3  A4-3 

         E  A  B  C#m 

          G#m  A  E  F#4-3  A4-3 
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 יהודה פוליקר -   רומנטיקה זולה
 מילים : יעקב גלעד ויהודה פוליקר  לחן : יהודה פוליקר

 

 Dm  Gm  Bb  Aפתיחה : 

            Gm  Bb  A 

 

Dm                                 Gm 

 שקרים היא אמרהדבר איתי שטויות 

                    Dm      A 

 בוא תשב כאן מולי

Dm                        Gm 

 בטח יש מקום שקט יותר

Dm 

 אצלך או אצלי

C                                    Bb 

 ספר לי קצת על עצמך מאיפה אתה בא

               Am(3-2) 

 תגיד בן כמה אתה

Gm                                Gm/Bb 

 אתה לא נראה בגילך היא אמרה

                   A7             Dm 

 ושתתה לאיטה     ביקשה חשבון

Dm                     Gm           Dm         A 

 כמוך צריך שתהיה לו אמא מאוד יקרה רילד יק

Dm                         Gm              Dm      A 

 איר אותי צעירה היא אמרהשיש בך משהו שמ

Bb(+4)                    Am 

 יש לך כאן צרור מפתחות אם תרצה למכונית

   Gm6       A 

 לדירה

Bb(+4)                  C                     Dm 

 ויש לך מפתח ללב הזה הוא רק שלך היא אמרה

 

F                   Bb 

 הוא לא ידעהיא לא יודעת 

F               Bb 

 כמה עולה אהבה אבודה

     Dm      Gm     A4     5A4+   A4 

 או סתם רומנטיקה זולה

F                      Bb 

 החיים הטובים נגמרים כשזה רע

F                      Bb 

 בקבוקים בארון כדורים במגירה

Dm      Gm     A4     5A4+    A4 

 ולהגדומנטיקה זה לא ר

 

 Dm  Gm  Bb  Aמעבר : 

           Dm  Bb  A  Dm 

 

Dm 

 עברה שנה היא אומרת

       Gm                  Dm                A 

 אתה בורח ממני ולא מתקשר

Dm                             Gm            Dm 

 לאן אתה הולך אל תשכח לחזור ומתי נדבר

C                         Bb             Am          Gm 

 לא יודעת מה קורה נדמה לי שאני מאבדת אותך

Am               Bb 

 יש לך מפתח אחד ששכחת היא אומרת

C                     Dm 

 אבל אז היא בוכה      

 

F                   Bb 

 היא לא יודעת הוא לא ידע

F               Bb 

 כמה עולה אהבה אבודה

     Dm      Gm     A4     5A4+   A4 

 או סתם רומנטיקה זולה

F                      Bb 

 החיים הטובים נגמרים כשזה רע

F                      Bb 

 בקבוקים בארון כדורים במגירה

Dm      Gm     A4     5A4+    A4 

 ולהגדזה לא רומנטיקה 

 

Dm                      Gm 

 הוא ארז את עצמו אריזת מתנה

Dm                        A      Dm    Gm 

 ועזב בבגדים שקנה על חשבונה

Dm                           A 

 וחיכתה שהדלת תפתח היא חיכתה לו

    Bb                      Am 

 אבל הוא לא בא הוא בטח שכח

        Gm                        A 

 היא לקחה למיטה וודקה קפואה וכמה נומבון

Dm             A7                   Dm 

 נתקה את הטלפון והלכה לישון

 

 F  Bb  F  Bbמעבר : 

         Dm  Gm  A4 

 

F                    Gm         A4     Dm 

 היא לא יודעת...רומנטיקה זולה
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 משינה  -עתידנית   רומנטיקה
 

 D      C#m       F#mפתיחה :  

             D      C#m       F#m 

 

D                 C#m                F#m 

 הוא מתעורר מחלום לא זוכר מה היה בו

D                   C#m          F#m 

 מאה שנים של בדידות ליד המיטה

D            D     F#m                  F#m 

 עוד זכרון מילדות בא עם אובדן התמימות

D                C#m   F#m 

 איפה ההוא שכולם מחכים לו

 

D             C#m      F#m 

 היא מיוחדת אחת שמחכה לו

D                C#m       F#m 

 יושבת שעות מסתכלת מהבר

D            D     F#m               F#m 

 אש באביב באויר ועוד מעט היא תשיר

D               C#m         F#m 

 שיר אהבה שכולם מחכים לו

 

D   C#m     F#m 

 יש כוכב זוהר הלילה

D   C#m   F#m 

 בדרכו המסתורית

D   C#m     F#m 

 מכשף אותך הלילה

D   C#m     F#m 

 ברומנטיקה עתידנית

 

 D      C#m       F#mמעבר : 

           D      C#m       F#m 

 

D            C#m          F#m 

 הטבע חזק מכל צעקה שתביא לו

D                  C#m           F#m 

 יש בו דרכים שאינן נפגשות לעולם

D              D       F#m         F#m 

 יש אהבות טהורות אלה שלא נגמרות

      D            C#m    F#m 

 זה שיר אהבה שכולם מחכים לו

 

D   C#m     F#m 

 יש כוכב זוהר הלילה

D   C#m   F#m 

 בדרכו המסתורית

D   C#m     F#m 

 מכשף אותך הלילה

D   C#m     F#m 

 ברומנטיקה עתידנית

 

 D      C#m       F#mמעבר : 

           D      C#m       F#m 

 

D   C#m     F#m 

 יש כוכב זוהר הלילה

D   C#m   F#m 

 בדרכו המסתורית

D   C#m     F#m 

 מכשף אותך הלילה

D   C#m     F#m 

 ברומנטיקה עתידנית
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 גזוז  -  רוני
 מילים ולחן: דני סנדרסון

 

G D G D G D G F 

G D G D G D G F 

 

 G    D     G     G  C   D 

  שהכל נגמר רוני, את אומרת

 Em    A7   C      C/G  F    C 

  אין לך מה לומר ואת מצטערת

G      D     G       G    C D 

  נשמטת מידי לפני שאת עוזבת

Em            A7      C          G 

 . רוני אל תלכי קלף נואש אזרוק לך

 

Am 7D Bm    E 

 , אל תלכי   ני,     רו

Am         Bm           G            G7 

  כשאת לא לידי השמש לא תזרח עלי

Am 7D Bm    E 

 אל תלכי   ני,     רו

mA          C             G 

 . אני פשוט רוצה אותך איתי

 

G    D  G     G      C      D 

  אין לי שום כיוון רוני, בלעדייך

  Em            A7     C     C/G F    C 

  שיכור על הסיפון אפליג בין מכתבייך

G    D       G     G     C D 

  לצאת ולחפש לא רוצה כל ערב

  Em         A7     C           G 

 . תני לי מה שיש תרגום בגוף אחרת

 

Am 7D Bm    E 

 , אל תלכי   ני,     רו

Am         Bm           G            G7 

  כשאת לא לידי השמש לא תזרח עלי

Am 7D Bm    E 

 אל תלכי   ני,     רו

mA          C             G 

 אני פשוט רוצה אותך איתי

 

 

 

 

G D G D G D G F 

Em  C  G  D 

Em  C  G  E 

 

A    A4 A     A4 

 ע )יש בטבע(רוני, יש בטב

A   D     E 

  )רגע של עצבות( רגע של עצבות

    F#m     B7      D         A 

 . להפוך למציאות אך אל תתני לרגע

 

Am 7D Bm    E 

 , אל תלכי   ני,     רו

Am         Bm           G            G7 

  כשאת לא לידי השמש לא תזרח עלי

Am 7D Bm    E 

 אל תלכי   ני,     רו

Am          C 

 אני פשוט רוצה אותך

Em7         A7 

 אני פשוט רוצה אותך  

mA          C             G 

 . אני פשוט רוצה אותך איתי

 

G D G D G D G F 

G 
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 אריאל זילבר  -  רוצי שמוליק
 

         C 

 כשאת קמה בבוקר ומתלבשת

                                     Dm  G 

 והשמש לך שולחת דרישת שלום יהה

       C                            Am 

 את שותה כוס קפה ונזכרת אהה

        Dm        G         C 

 בלילה הוא הופיע בחלוםאיך 

 

         C 

 במהרה במדרגות את יורדת

                                     Dm  G 

 מספיקה לתפוס ת'אוטו האחרון אוו

       C                            Am 

 מגיעה למשרד ונזכרת אהה

        Dm        7G         C 

 איך בלילה הוא הופיע בחלום

 

         C 

 רוצי שמוליק קורא לך

       Dm         G 

 ושולח אלף נשיקות

       C                  Am 

 רוצי שמוליק מחכה לך

     Dm          G7      C 

 כמה זמן עוד תתני לו לחכות

 

         C 

 כך עובר כל היום את לא יודעת

                                     Dm  G 

 זו סתם מציאות או דמיון יההאם 

       C                            Am 

 את שותה כוס קפה ונזכרת אהה

        Dm        G7         C 

 איך בלילה הוא הופיע בחלום

 

         C 

 רוצי שמוליק קורא לך

       Dm         G 

 ושולח אלף נשיקות

       C                  Am 

 שמוליק מחכה לךרוצי 

     Dm          G7      C 

 כמה זמן עוד תתני לו לחכות

 

         C 

 ערב כשאת חוזרת הביתהבו

                                     Dm  G 

 מעיפה מבט חטוף מן החלון יהה

       C                            Am 

 הוא עומד שם בפינה ומחכה לה אהה

        Dm        G7         C 

 כן הלילה לא צריך יותר לחלום

 

         C 

 רוצי שמוליק קורא לך

       Dm         G 

 ושולח אלף נשיקות

       C                  Am 

 רוצי שמוליק מחכה לך

     Dm          G7      C 

 כמה זמן עוד תתני לו לחכות
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 שמיר אפרים  -  רוקד לקול הבנות
 מילים : עלי מוהר   לחן : אפרים שמיר

 

 Bb(4-3)  Ab  Eb/G  Bb(4-3)פתיחה : 

            Bb(4-3)  Ab  Eb/G  F 

 

Bb                                       Eb 

 היו ימים שרק דיברתי ואמרתי שירה

Bb                             Eb 

 בייחוד כשחיזרתי אחרי בחורה

Bb                                Eb 

 ומאז התבגרתי הבנתי מה הבעיה

Bb             Cm      Eb      Ab   Eb/G 

 אולי בלב זה פוגע אבל לא במטרה

 

F7 

 רק קצב אורות נוצצים אז מה נחוץ לי

F7 

 מכנסיים ממשי רחבת ריקודים

Bb(4-3) 

 תנו לי בוגי והרבה אורות

        C# 

 מתנועעכי כשאני 

Eb              Bb 

 רוקד לקול הבנות

 

 Bb(4-3)  Ab  Eb/Gמעבר : 

 

Bb                                              Eb 

 כי שכחתי כבר איך היום אני לא מדבר כבר

Bb                               Eb 

 אני לא מתבדח מקסימום מחייך

Bb                                        Eb 

 לא רוצה לסובב להן את הראש במילים

Bb             Cm      Eb      Ab   Eb/G 

 את זה אני משאיר לאינטלקטואלים

 

F7 

 רק קצב אורות נוצצים אז מה נחוץ לי

F7 

 מכנסיים ממשי רחבת ריקודים

Bb(4-3) 

 תנו לי בוגי והרבה אורות

        C#              Eb 

 כי כשאני מתנועע

                  Bb 

 רוקד לקול הבנות
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 יהודית רביץ  -רחבת הריקודים  
 מילים : יענקל'ה רוטבליט   לחן : יהודית רביץ

 

A5 

 נערה מבית טוב פוגשת בבחור בלי בית

                                  E5 

 רחבת הריקודים מוארת למחול מסוכן

           D5                            A5 

 בין האורות המהתלים נפגשות העיניים

D5                  E5 

 וצלילי הגיטרה עולים בעשן

 

A  F#m7  Dadd9  E 

 הי

 

A 

 המשקה בכוסות מרטט

 את שלה עד הסוף היא גומעת

                                     E 

 סימני אזהרהלא שומעת צלילי סכנה או 

        D                                 A 

 היא מחוללת אליו היא עושה את הצעד

   D                 E 

 שממנו אין דרך קלה חזרה

 

        D 

 כמו היו לבדם בעולם הם רקדו את עצמם לעצמם

D                                  A 

 כל הלילה הקלפים הטובים בידם

D         C#m    E   F#m 

 הריקודים   על רחבת       

    A   C#m   D 

 הריקודים  רחבת 

 

      A 

 הוא אחד בחור עבריין שנכנס ויוצא מן הכלא

                                      E 

 עם קופת שרצים מצלצלת תלויה על הגב

      D                                    A 

 לסבך את עצמך בחיים שכאלהלמה לך 

        D                              E 

 את חושבת ודאי שאיתך הוא יחזור למוטב

 

 

        D 

 כמו היו לבדם בעולם הם רקדו את עצמם לעצמם

D                                  A 

 כל הלילה הקלפים הטובים בידם

D         C#m    E   F#m 

 הריקודים   בת על רח      

    A   C#m   D 

 הריקודים  רחבת 

 

A                D 

 האושר הוא האושר הוא

Bm                           A 

 האושר הוא הפשע המושלם

   D        Dm       A 

 שתי עיניים להבה כן היא לו והוא לה

D                         A 

 כל הלילה היא לו והוא לה

 

 F#m  D  E  D  Dm  A  D  Aמעבר : 

 

  C#m    E   F#m 

 הריקודים   רחבת 

    A   C#m   D 

 הריקודים  רחבת 

 

   A5 

 פעמון אזעקה מצלצל לו והוא לא בורח

                                 E5 

 אין מקלט מפניה אפילו מעבר לים

   D5                           A5 

 משונן כך יופייה מפלחכברק של סכין 

       D5                        A5 

 את ליבו היודע שכאן הוא שפוט עד עולם

 

        D 

 כמו היו לבדם בעולם הם רקדו את עצמם לעצמם

D                                  A 

 כל הלילה הקלפים הטובים בידם

  C#m    E   F#m 

 הריקודים   רחבת 

    A   C#m   D 

 הריקודים  רחבת 

 

 האושר הוא....
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 דניאלה פיק  -רחוק  
 

 #Cפתיחה : 

 

C# 

 שוב

G#m                         

 מתעוררת במיטה זרה

B                                     

 מול אורות חמים של עיר קרה

    #F 

 לבדי.. די די די

 

C# 

 לא

G#m               F#m     

 נוגעת לא רואהנשארת לא 

B                            

 לא נוחתת ולא ממריאה

        #F 

 איך תדע

     C# 

 מי אני

 

G#              C#7 

 מתוך שמי התכלת

F#        F#7 

 לא אני נופלת

C# 

 אבל

F#m7                        C# 

 אם רק תבטיח לי שלא תיקח

F#m7                 B 

 ו רחוק כל כךאותי גבוה א

         G#m                 #C 

 אני אזכור אותך עד שתשכח

F#m7                       C# 

 אם רק תבטיח לי שלא תיקח

F#m7                  B     G#m 

 אותי גבוה או רחוק כל כך

 

 #Cמעבר : 

 

C# 

 שוב

G#m                            

 עם המדים החשופים עלי

B                           

 מתאפרת להסתיר פני

    #F 

 מכולם

 

C# 

 לא

G#m               F#m     

 למטה לא למעלה לא בצד

B                               

 לא איתך ולא עם אף אחד

#F 

 ומפה

C# 

 לאן

 

G#              C#7 

 מתוך שמי התכלת

F#        F#7 

 לא אני נופלת

C# 

 אבל

F#m7                        C# 

 אם רק תבטיח לי שלא תיקח

F#m7                 B 

 אותי גבוה או רחוק כל כך

         G#m                   #C 

 אני אזכור אותך עד שתשכח

F#m7                       C# 

 אם רק תבטיח לי שלא תיקח

F#m7                  B     G#m 

 רחוק כל כךאותי גבוה או 

 

 C#  F#m7  C#  F#m7  B  G#mסיום : 

         C#  F#m7  C#  F#m7  B  G#m 

         C# 
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 נעליים  -ריח  
 

 Dפתיחה : 

 

D                                   A6 

 תופס את הראש ונוגח בזמן   הכל מתפזר

           Bm                       Bb       A 

 בורח        עכשיו אני אורחעכשיו אני 

D                                   A6 

 ועוד מעט אחזור        לאיפה שיפה

           Bm                       Bb       A 

 ושם אני פורח          ושם אני שמח

D 

 וזה לא מאתמול

 

G                   Bb       A         Bm 

 שה אל הקולנועהיינו הולכים בשלו

G                   Bb       A         Bm  

 ריחות של ימים ישנים עזרו לשקוע

G                   D 

 בריח אחד,     בריח אחד,

Em      G       D 

 בריח אחד שלא שכחתי

 

 D    A6    Bm    Aמעבר : 

 

D                                   A6 

 בר, עיניים אומרותפותח ת'דלת, חבר שע

           Bm                       Bb       A 

 שקר לו כשחם, וקר לו כשחם

D                                   A6 

 אדם, והוא עומד-סך הכל בן

Bm                       Bb       A 

 בשקט הוא צורח, לשקט אין מפתח

D 

 וזה לא מאתמול

 

G                   Bb       A         Bm 

 היינו הולכים בשלושה אל הקולנוע

G                   Bb       A         Bm  

 ריחות של ימים ישנים עזרו לשקוע

G                   D 

 בריח אחד,     בריח אחד,

Em      G       D 

 בריח אחד שלא שכחתי

 

G                   D 

 בריח אחד,     בריח אחד,

Em      G       Gm 

 בריח אחד שלא שכחתי

 

 D       A6       Bm        Bb     Aסיום: 

 וזה לא מאתמול
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 יזהר אשדות  -ריקוד קטן  
 מילים : יהלי סובול   לחן : יזהר אשדות

 

 D   A  D  A  Bm  A  G  A  Bmפתיחה : 

 

Bm 

 רהדשתי נשמות עוברות בש

 אחת במעיל השנייה בשמלה

D       A        Bm 

 חיוך חיבוק יד מושטת

 

Bm 

 שתי נשמות נשענות על הבר

 שמלה חדשה מעיל מבוגר

  D       A        Bm 

 לוחש לה והיא צוחקת

 

G              A       D 

 וכל זה קרה בלילה לבן

G                A             D 

 בלי טוב ורע ובלי תחושת זמן

Em   Bm    F#      G   Bm 

 שתי נשמות יצאו בריקוד קטן

 

Bm 

 שתי נשמות יוצאות לרחוב

 עכשיו יותר קר עכשיו גם רטוב

  D      A     Bm 

 מעיל מכסה מעליה

 

Bm 

 שתי נשמות בחדר מדרגות

 מביטות לשמיים ומחכות

    D       A    Bm 

 שסופה תכלה ענניה

 

G              A       D 

 וכל זה קרה בלילה לבן

G                A             D 

 בלי טוב ורע ובלי תחושת זמן

Em   Bm    F#      G   Bm 

 שתי נשמות יצאו בריקוד קטן

 

 D   A  D  A  Bm  A  G  A  Bmמעבר : 

 

G              A       D 

 וכל זה קרה בלילה לבן

G                A             D 

 בלי טוב ורע ובלי תחושת זמן

Em   Bm    F#      G  Bm 

 שתי נשמות יצאו בריקוד קטן

 

 D  A  D  A  Bm  A  G  Aמעבר : 

          G  A  Bm  A  Bm 

 

Bm 

 שתי נשמות בבוקר בוהק

 אחת במיטה ואחת כבר הלכה לה

D     A             Bm 

 אחת כבר הלכה לה         

 

Bm 

 פתק אדום מונח על הכר

 פתק אדום עליו מצויר

D         A    Bm 

 חדר מדרגות וירח

 

G              A       D 

 וכל זה קרה בלילה לבן

G                A             D 

 בלי טוב ורע ובלי תחושת זמן

Em   Bm    F#     G    Bm 

 שתי נשמות יצאו בריקוד קטן

 

G              A       D 

 וכל זה קרה בלילה לבן

G                A             D 

 בלי טוב ורע ובלי תחושת זמן

Em   Bm    F#     G    Bm 

 שתי נשמות יצאו בריקוד קטן

 

 D   A  D  A  Bm  A  G  A  Bmסיום : 
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 דני רובס  -רכבות  
 מילים ולחן : דני רובס

 

      A                     E 

 אז החלטנו לעבור למקום פחות יקר

    F#     D#Ø   C#m 

 ברחוב קטן בצד השני של הכיכר

   D#         G#m    D    A  G#(4-3) 

 בדצמבר תל אביבי מפלח וקר ושנינו

      A                      E 

 התחלות חדשות אלף תשע מאות שמונים

    F#     D#Ø  C#m 

 ארוחות מוכנות מסעות מתוכננים

    D#      G#m  D    A  G#(4-3) 

 ושר נכנעו ושכבו לרגלינוהעולם והא

   F#m          G#            C#m 

 נוינילא היה בעולם דבר שיפריד ב

 

           A                E 

 קמת מוקדם והלכת לדירה החדשה

  F#   F#m6   C#m 

 שהילהזיז ארגזים לדבר עם הא

   D#   G#m          D       A  G#(4-3) 

 טרנזיסטור קטן שהבאנוואני עוד ישן עם 

                         A        E 

 טלטל אותי לקום Lucy in the skyואז 

  F#   F#m6          C#m 

a day in the life קפה מהקומקום 

   D#     G#m       D    A  G#(4-3) 

 וקריין שנשבר כשהודיע שלנון איננו

 F#m             G#        C#m 

 כמו חייו סימן חיי ומותנוומותו 

 

            C#m                            F#m 

 פולח כמו כאב בגשם אז חציתי את הרחוב אלייך

                B                                    E    G# 

 ועמדנו חבוקים באור חיוור אני זוכר את מגע ידייך

 

        C#m 

 ות באותאיך רכבות נוסעות רכב

    F#m 

 בחושך עמוסות מטען

     G#     F#m        A      G# 

 וצללים מנופפים אלי שלום מהיר

   C#m                          F#m 

 רכבות לוקחות אותך אותי למקום רחוק מאיתנו

   G#                    C#m 

 ואנחנו משלמים את המחיר

 

      A                     E 

 בדצמבר תל אביבי קולנוע מיושן

    F#     D#Ø   C#m 

 בפני קהל קטן Imagineבסרט 

   D#         G#m    D    A  G#(4-3) 

 השעון נעצר בשמונים ושמונה עלינו

      A                      E 

 שם אשתו הראשונה סיפרה בקול שקט

    F#     D#Ø  C#m 

 על רכבת להודו מסע אל האמת

    D#      G#m  D    A  G#(4-3) 

 היא סיפרה עליהם ואני חשבתי עלינו

   F#m          G#            C#m 

 כמו שלנון היה אמרה כמו שג'ון איננו
 

            C#m                            F#m 

 בהמולה היא נשארה על הרציף המון סגר עליה

                B                                    E    G# 

 היא ידעה שהרכבת שנסעה לקחה אותו מסיפור חייה
 

        C#m 

 איך רכבות נוסעות רכבות באות

    F#m 

 בחושך עמוסות מטען

     G#     F#m        A      G# 

 וצללים מנופפים אלי שלום מהיר

   C#m                          F#m 

 ות לוקחות אותך אותי למקום רחוק מאיתנורכב

   G#                    C#m     A7 

 ואנחנו משלמים את המחיר
 

          Dm 

 והובתוך המזוודה שלך אולי יש עוד תק

Gm 

 אולי אי שקט

                    C 

 בשלי יש את המוזיקה שלו

                     F     A7 

 מסרטועוד תמונה עצובה 
 

        Dm 

 איך רכבות נוסעות רכבות באות

    Gm 

 בחושך עמוסות מטען

     A     Gm        Bb      A 

 וצללים מנופפים אלי שלום מהיר

   Dm                          Gm 

 רכבות לוקחות אותך אותי למקום רחוק מאיתנו

   A                    Dm      Dm/C 

 את המחירואנחנו משלמים 

BØ           A          Dm 

 ואנחנו משלמים את המחיר
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 משינה  -רכבת לילה  
 

A                       Bb             A 

 אני כל כך עצוב לי ושמש על העיר

A                       Bb             A 

 ודיזנגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר

Bb                 A 

 כל הצלילים מחפש סימן בין

Bb                 A 

 יושב בצד הדרך יושב ליד הזמן

 

A                       Bb             A 

 בחדר הסגור בדידות מקיר לקיר

A                       Bb             A 

 ואם אצא החוצה המצב רק יחמיר

Bb                 A 

 מוכראז אני שומע צליל מאוד 

Bb                 A 

 מגיע מלמטה רחוק מהכיכר

 

A     Bb      A     Bb 

 או      או       או      או

 

A     Bb      A       A 

 או      או       או      או

 

A                   Bb 

 בתוך תוכי קודח אני יוצא לעיר

A                   Bb                  A 

 הרכבת רכבת לילה לקהיר עולה על

A           Bb 

 היה היא אנוואה

 

A     Bb      A     Bb 

 או      או       או      או

 

A     Bb      A       A 

 או      או       או      או
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 אריאל הורוביץ  -רנה  
 

 Am    F   G   Emפתיחה:

Am              F   G   Em 

 

Am                F           G              Em 

 הייתי בסרט אמריקאי והתאהבתי בשחקנית

Am        F          G         Em 

 כל הדרך הביתה חשבתי במונית

Am          F              G              Em 

 למה לא אזרוק את כל הארון שלי למזוודה

Am              F              G    Em 

 לאימא תודה על כל השנים,     ואסעאומר 

 

 Am    F   G   Emמעבר:

Am            F   G   Em  

 

Am        F            G        Em 

 על כנף המטוס בוהק דגל המולדת

Am   F          G        Em 

 אהובתי        עדיין לא חושדת

Am        F            G        Em 

 נמנע-גורל בלתישאני בנחישות של 

Am           F               G    Em 

 סוגר את המרחק ויש לי כתובת,

 Am     F 

 ותמונה רנה

 

C       G        Am         F 

 חייך ישתנו מן הקצה אל הקצה

C       G 

 כי אל הדרך אני יוצא

 

 Am    F    G    Emמעבר:

Am            F    G    Em 

 

Am                F          G          Em 

 עמוס ניכור  יורק בנימוס-פקיד המכס בניו

Am        F            G        Em 

 רוצה שאספר לו על אופי הביקור

Am   F      G        Em 

 אני בא מאהבה אני עונה

Am             F            G      Em 

 שום אוקיינוס לא יפריד בינינו

Am    F 

 רנה   רנה

 

C       G        Am         F 

 חייך ישתנו מן הקצה אל הקצה

C       G 

 כי אל הדרך אני יוצא

F       F  (G) 

 

F             F                    F         F  (G) 

 מסעדה, שימלה שחורה, מחשוף שמבלבל

C             G             F         C 

 הנאום הכנתי עוד בישראלמזל שאת 

         F       F (G)    F             F 

 תגידי רנה, תראי   אני לא עשוי מפלסטיק

G                G          G        G  (A) 

 איתי יהיו לך חיים אמיתיים

 

Bm        G               A            F#m 

 בערבי חמישי תשכבי במיטה אם איזה ספר

Bm        G                A            F#m 

 כשאני והחבר'ה נראה כדורסל

Bm    G         A            F#m 

 נגור במוצקין בדירה קטנה

Bm    G               A   F#m 

 ואת תעשי סרט עם איבגי פעם

Bm     G 

 בשנה רנה

 

D       A        Bm         G 

 חייך ישתנו מן הקצה אל הקצה

D       A        Bm         G 

 כי אל הדרך אני יוצא,     רנה

D       A        Bm         G 

 חייך ישתנו מן הקצה אל הקצה

D       A 

 כי אל הדרך אני יוצא

 

 Bm    G    A    F#mמעבר:

Bm            G    A    F#m  …Bm 
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 משינה  -רני בפריז  
 

D              C                  G 

 דורי בניו יורק הוא טס לשם בצ'ארטר

D              C                  G 

 הוא נסע מזמן לפגוש את הנשיא

D              C                  G 

 לרני בפריז נתפס שלשום הסטרטר

D              C                  G 

 כשניסה לדרוס את אליהו הנביא

 

D              C                  G 

 דורי מתקן סירות בטיחואנה

D              C                  G 

 רני מנסה לשבור לו איזה שיא

D              C                  G 

 זיכרונות קשים מיוסף וגם אנה

D              C                  G 

 OH MERCYדורי מסתדר ורני 

 

A     G                D       D7 

 והים סוער הרוח מנשבת

A     G                D       D7 

 מנגנים הרבה שרים במקהלה

A     G                D       D7   A 

 יובל מאחר בגלל הילד

A        E          Bm          E 

 מנגנים הרבה שרים במקהלה

 

D              C                  G 

 לשיכחון מרגיעהנוחות הפכה 

D              C                  G 

 דורי כבר אזרח אבל עדיין זר

D              C                  G 

 רני כבר שכח את כל מה שהבטיח

D              C                  G 

 ואנחנו כאן נראה לכם מוזר

 

A     G                D       D7 

 תוהים סוער הרוח מנשב

A     G                D       D7 

 מנגנים הרבה שרים במקהלה

A     G                D       D7   A 

 יובל מאחר בגלל הילד

A        E          Bm          E 

 מנגנים הרבה שרים במקהלה
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 ויד ברוזה )הכבש השישה עשר(יד  - רעמים וברקים 
 

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 

 רעמים וברקים בליל חורף קר

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 

 לא נשמעים תמיד אותו הדבר

G         D7 

 ברקים ורעמים

G         D7 

 רעמים וברקים

      G             D7 Am       C 

 לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים

 

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 

 רעמים וברקים בלילות הגשומים

G/B Bbdim Am7 G C G                                           C 

 את הברק רואים אבל את הרעם שומעים

D7 

 יש רעמים שמאוד מפחידים

       C              F 

 ויש כאלה שרק קצת

    Em                   A7 

 יש רעם חלש ורעם בינוני

G                   D7      Am7  

 ורעם חזק חזק שלא נעים לשמוע

    D7    A7            Em 

 בעיקר אם אתה לבד

 )לעתים רחוקות אתה פוגש רעם נחמד)

 

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 

 חורף קררעמים וברקים בליל 

G/B Bbdim Am7 G C G                                 C 

 לא נשמעים תמיד אותו הדבר

G         D7 

 ברקים ורעמים

G         D7 

 רעמים וברקים

      G             D7 Am       C 

 לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים

 

 ...רעמים וברקים בליל חורף

 

 ברקים ורעמים ברקים ורעמים
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 שולי רנד  -  אל-רפא
 מילים ולחן : שולי רנד

 

 F#m(5-b5)פתיחה : 

 

F#m  F#m+7           F#m7   F#m6 

 שבע בערב על הכביש הישן המוליך    

A       B 

 רפאל אחי ואנוכי

    D                   C#                   B 

 לרבי שמעון מחכים למכונית שתיקח אותנו

F#m  F#m+7    F#m7      F#m6 

 מביאה באפנו את ריח החריש     רוח

   A        B              D         C# 

 יום הולך ומחריש שמיים מקדירים מעלינו

F#m  F#m+7       F#m7     F#m6 

 אף מכונית לא עוצרת שעה אחת עוברת

 A      B             D       C# 

 לילה סמיך מעל כתפינו מתעטף

F#m       F#m+7              F#m7          D 

 אני פתאום פוחד בתוך החושך אין לנו אמא מלבדך

D                   A  B    F#m(5-b5) 

 גשם מתחיל לטפטף

 

F#m    F#m+7            F#m7   F#m6 

 כבר עמדנו לסוב על עקבינו לשוב לאחור

A      B       D        C# 

 את הלילה השחורזוג פנסים פוצע 

F#m  F#m+7        F#m7  F#m6 

 בחסדי שמיים סופסוף עוצרת מכונית

A             B   D             C# 

 ובתו השתקנית    חסיד מירושלים

            F#m   A   B           D 

 לרבי שמעון           עכשיו נוסעים

F#m   A   B   D   F#m   A   B   D 

 אווו

 

F#m  A              B           D 

 כדור שחור גולש אצלי בתוך הבטן

F#m  A            B           D 

 רפאל אחי נרדם אצלי על הכתף

F#m     A                 B               D 

 אין לנו אמא מלבדך אני פוחד בתוך החושך

D                   A  B 

 גשם ממשיך לטפטף

F#m   A   B   D   F#m   A   B   D 

 אווו

 

F#m  F#m+7      F#m7   F#m6 

 אמצע הלילה שעת רחמים ועת רצון

A       B 

 רפאל אחי ואנוכי

    D                   C#                   B 

 של רבי שמעון מגיעים בלי כוחות לחצר הקטנה

F#m  F#m+7   F#m7   F#m6 

 נושך כמעט ואין אנשים     רוח 

 A            B      D               C# 

 אל הקודש נכנסים     בלב מלא תקווה

F#m  F#m+7       F#m7     F#m6 

 זה פה אני זה רפאל שלום רבי שמעון

A         B                     D            C# 

 באנו מרחוק ולא כל כך יודעים איך להתפלל

F#m  F#m+7     F#m7     F#m6 

 מא שדועכת כך רפאל וקולו נסדקזו א

   A            B             D            C# 

 ראוי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק

F#m   A   B   D   F#m   A   B   D 

 אווו

 

F#m  A                  B            D 

 כדור שחור מתפוצץ אצלי בתוך הבטן

F#m  A                  B            D 

 רפאל אחי בוכה פורק אצלי על הכתף

F#m     A                      B                   D 

 אני כל כך כועס בתוך החושך אין לנו אמא מלבדה

D                   A  B   F#m(5-b5) 

 גשם על פח מתופף

 

F#m    F#m+7  F#m7   F#m6 

 יבשו הדמעות    המלים   נסתתמו

A                   B            D        C# 

 פתאום בתוך החושך עיני רפאל בוערות

F#m    F#m+7        F#m7  F#m6 

 זוכר הוא אמר לי הטיול ההוא בחולות

A                 B           D            C# 

 איך אבאל'ה ואמא היו שרים בשני קולות

F#m   A   D   A   B   F#m   D   E 

F#m   A   B   D   F#m   A   B   D 

D        A  B    F#m(5-b5) 

 

 שבע בבוקר על הכביש הישן המוליך

 פאל אחי ואנוכיר

 מחכים למכונית שתיקח אותנו

 מהר לאמא
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 רמי פורטיס ושלומי ברכה  -רץ על הקצה  
 מילים ולחן : רמי פורטיס ושלומי ברכה

 

Em 

 ח פחד דתושקר כ נגד בעד זעם דגל

 רוח סבל מוות כת נשק גזע ארץ אבן

 

C                                        Em 

 על הקצה ץר one twoרץ, רץ, רץ, 

 

Em 

 רשע פשע לחץ דם אושר רגש עצב גבול

 

C                                        Em 

 על הקצה ץר one twoרץ, רץ, רץ, 

 

Em 

 קרברכב טקס אלם  עדן סדר דמוקרטיה

 

C                                        Em 

 על הקצה ץר one twoרץ, רץ, רץ, 

C                                        Em 

 על הקצה ץר one twoרץ, רץ, רץ, 

 

Em 

 מלך מלכה שחמט זוב בית חופש ילד דוב

 

C                                        Em 

 על הקצה ץר one twoרץ, רץ, רץ, 

C                                        Em 

 על הקצה ץר one twoרץ, רץ, רץ, 

 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Am  Am/Ab  Am  Am/Ab 

Am  Am/Ab  Am  Am/Ab 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

B           C         B        C 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Am  Am/Ab  Am  Am/Ab 

Am  Am/Ab  Am  Am/Ab 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

Em  Em/Eb  Em  Em/Eb 

B           C         B        C 

 

Em  Eb+  Em  Eb+ 

Em  Eb+  Em 

Am  Ab+  Am  Ab+ 

Am  Ab+  Am 

Em  Eb+  Em  Eb+ 

Em  Eb+  Em 

B           C         B        C 

Em9 

  



 1302עמוד 

 

 עמיר בניון  -  רציתי להיות
 מילים : עמיר בניון ואסף אטדג'י  לחן : עמיר בניון

 

 C#m  F#  B  Ab/Cפיתחה : 

            C#m  F#  B  Abm 

            C#m   F#  Eb4 Ab 

 

C#   Ebm   Ab        C# 

 פעם ידעתי לדבר איתם יותר

Bbm B         Ebm     Abm 

 את פני הסברתי לשלומם תמיד שאלתי

C#        F# 

 תייהם חייכו נבוך הי

Ab     F#m          Bm           G 

 מתבייש במה שעוד עתיד איתי לקרות

             Ab      C# 

 יכולתי לעשותמה כבר 

 

C#   Ebm    Ab        C# 

 פעם מזמן הם סמכו עלי יותר

Bbm   B      Ebm         Abm 

 את סודם גילו צביטה בלחי הם נתנו לי

C#        F# 

 ואני טהור הייתי

Ab     F#m          Bm              G 

 תיכלפני שהתלכל אז לפני שהשתניתי קצת

Ab       C# 

 בגוונים כהים

 

C#    Bbm   Eb  Abm 

 פעם כל כך רציתי להיות

      C#m    F#    B     Ab/C 

 כמו גיבור מלחמה רציתי להיות

      C#m    F#    B     Ab/C 

 כמו נביא משוגע רציתי להיות

C#m  C#m/E  Eb 

 כמו סבי הזקן רציתי להיות

      Ab 

 ?מה יהיה

 

C#   Ebm    Ab        C# 

 התגלו בחלומותפעם אלי הם 

Bbm      B          Ebm           Abm 

 הם הזהירו התרגשתי הם דיברו אני הקשבתי

C#        F# 

 מפוחד כל כך 

Ab       F#m          Bm           G 

 לפני שהביישן  ל היהוהייתי אמיתי הכ

Ab                C# 

 שבי רצה להיות נוצץ

 

C#    Bbm   Eb  Abm 

 כך רציתי להיותפעם כל 

      C#m    F#    B     Ab/C 

 כמו גיבור מלחמה רציתי להיות

      C#m    F#    B     Ab/C 

 כמו נביא משוגע רציתי להיות

C#m              Eb 

 כמו סבי הזקן רציתי להיות

      Ab    Eb 

 ?מה יהיה

 

 C#  Bbm  Eb(4-3)  Abmמעבר : 

         C#m  F#  Ab 

 

C#    Bbm   Eb  Abm 

 פעם כל כך רציתי להיות

      C#m    F#    B     Ab/C 

 כמו גיבור מלחמה רציתי להיות

      C#m    F#    B     Ab/C 

 כמו נביא משוגע רציתי להיות

C#m   A+7    Eb 

 כמו סבי הזקן רציתי להיות

      Ab 

 ?מה יהיה

 



 1303עמוד 

 

 זקני צפת  -רק אל תלכי  
 

 C  Am  Bb  Fפתיחה : 

 

C       Em        Bb    G 

 היא הבחורה   שתיקח אותך

C       Em        Bb    G 

 היא הבחורה   שתחזיר אותך

Am    D 

 אתה לא יכול אתה

Am        D        G 

 אבל פשוט אמרת לה

 

         C        Am 

 רק אל תלכי, אני

Bb        F 

 אחזור שוב לעצמי

    C      Am 

 מתי אולי, אך

Bb        F 

 תאמר סוף סוף לה די

 

 C  Am  Bb  Fמעבר : 

 

C       Em        Bb    G 

 אז היא הלכה כי פגעת בה

C       Em        Bb    G 

 אמרת לה שאתה לא אוהב אותה

Am    D 

 ואז היא בכתה

Am        D        G 

 ושוב אמרת לה

 

         C        Am 

 רק אל תלכי, אני

Bb        F 

 אחזור שוב לעצמי

   C        Am 

 אולי, אך מתי

Bb    F 

 תאמר סוף סוף לה די

 

 C  Am  Bb  Fמעבר : 

 

Am    D 

 אתה לא יכול אתה

Am        D        G 

 אבל פשוט אמרת לה

 

C             Am 

 רק אל תלכי, אני

Bb              F 

 אחזור שוב לעצמי

   C        Am 

 מתיאולי, אך 

Bb              F 

 תאמר סוף סוף לה

 

C              Am 

 רק אל תלכי, אני

Bb             F 

 אחזור שוב לעצמי

   C        Am 

 אולי, אך מתי

Bb              F 

 תאמר סוף סוף לה די

 

C          Am 

 

Bb          F 

 תאמר סוף סוף לה די

 

C              Am 

 

Bb      F          C 

 תאמר סוף סוף לה   די



 1304עמוד 

 

 חמי רודנר ואיגי ווקסמן  -רק בשביל לקבל חיבוק  
 

G   F#       Bm   Bm/A 

 היא עומדת ובוהה

G   F#       Bm   Bm/A 

 בגשם האטלנטי

G   F#       Bm   Bm/A 

 מקיש בחלון שלנו

G   F#       Bm   Bm/A 

 בלי הפסקה

G   F#       Bm   Bm/A 

 מפורטוגלכל הדרך 

G   F#       Bm   Bm/A 

 עכשיו ברחוב שלנו

G   F#       Bm   Bm/A 

 מצמידה את האף לשמשה

G   F#       Bm 

 ולא מפסיקה לבכות

 

D                          G 

 אתה לא אוהב אותי יותר

        Bm    G           Bm 

 היא אומרת יותר היא אומרת

   Em 

 ומפנה אלי את הגב

C    Eb               G     D/F# 

 רק בשביל לקבל חיבוק

C    Eb               G      

 רק בשביל לקבל חיבוק

 

G   F#       Bm   Bm/A 

 אל תהיה אדיש אלי

G   F#       Bm   Bm/A 

 כך חכם-כלתפסיק להיות 

G   F#       Bm   Bm/A 

 זקוקה לך עכשיו

G   F#       Bm   Bm/A 

 אותךאוהבת 

 

   Bb                    F 

 הגשם ממשיך ולא אכפת לו מכלום

          Bb                         G 

 הוא לא מפה והוא מכה כמו משוגע

Bb                         G  

 והוא מכה כמו משוגע

 

D                          G 

 אני אוהב אותך יותר

        Bm    G           Bm 

 את יודעת יותר את יודעת

   Em 

 תתקרבי אלי עכשיו

C    Eb               G     D/F# 

 רק בשביל לקבל חיבוק

C    Eb               G 

 רק בשביל לקבל חיבוק

 

     
 

    



 1305עמוד 

 

 הפרברים  -רק הד קולך  
 נחום היימן :לחן   איתן פרץ: מילים

 

 

  

Em  G  A  G  F  B  Em  A  Em  A 

 

mE  Em/D   A         Em 

  נישא הגל פרוע  ממרחבים   

G     D               G 

  ים מלחך את כף רגלך

A    G           Bm  F#m 

  הרוח  ובצמתך שוב תשחק 

G    F#7       B 

 ותזמר את שמך    

 

          Em            G 

  הקשיבי איך מעל שחפים

  A         G 

  ישיקו הכנפיים

F  B                Em  A  Em  A 

 רק הד קולך ...ונותר 

 

mE  Em/D   A             Em 

  במדרונות חפזו פרחים לפרוח   

G     D         G 

  לך כלנית בשערך

A       G                Bm  F#m 

  ועם האביב מיהרת גם את לברוח

G        F#7   B 

 איך   ואין יודע     

 

        Em             G 

  הביטי איך הברוש מעל

 A       G 

  מניע הצמרת

F  B                Em  A  Em  A 

 רק הד קולך ...ונותר 

 

Em  G  A  G  F  B Em  A  Em  A 

 

mE  Em/D   A          Em 

  כל השירים מצאו דרכם הערב 

G      D               G 

  מן הנירים אל סף ביתך

A          G       Bm  F#m 

  לטרף    וכל תקוותי היו איתן 

G         F#7       B 

 כי לא פתחת דלתך    

 

        Em            G 

  הביטי איך כוכב קורץ

  A        G 

  אלייך משמיים

F  B                Em  A  Em  A 

 רק הד קולך ...ונותר 

 

mE  Em/D    A         Em 

  נשקו לחוף ברוח   הגליםכל   

G     D               G 

  כל הימים נשאו דמותך

A        G        Bm  F#m 

  ברוח ורק צמתך על הכתף  

G           F#7    B 

 תשמע המיית ליבך   

 

          Em            G 

  הקשיבי איך מן המשעול

  A         G 

  קורא התן לערב

F  B                Em  A  Em  A 

 רק הד קולך ...ונותר 

 

Em  G  A  Em 

 



 1306עמוד 

 

 הפרוייקט של עידן רייכל  -שאריות של החיים  
 ולחן : עידן רייכל מילים

 

 

  

 

 C#             Bbm 

 מה הזמן מסמן לי   

                Fm   Ab   C# 

 זה הכל שאריות של החיים      

C#             Bbm 

 ולחיות את הרגע   

                Fm   Ab   F# 

 להתחיל לאסוף את השברים      

 

F#                 C#            Ebm 

 אולי אצא יותר   אתחיל קצת למהר  

 Ebm              Fm               F# 

 להתחיל להסתדר   ולעשות קצת רעש   

F#                 C#            Ebm 

 אולי מקום אחר   מקום יותר בוער    

Ebm              Fm               Ab 

 להתחיל קצת לקלקל   ולתקן עוד פעם

 

 

 #C#   Fm  Fm  Bbm  C מעבר:

 

C#             Bbm 

 מה הזמן מסמן לי   

                Fm   Ab   C# 

 זה הכל שאריות של החיים      

C#             Bbm 

 ולחיות את הרגע   

                Fm   Ab   F# 

 להתחיל לאסוף את השברים      

 

 

 

F#                 C#            Ebm 

 אולי אצא יותר   אתחיל קצת למהר  

 Ebm              Fm               F# 

 להתחיל להסתדר   ולעשות קצת רעש   

F#                 C#            Ebm 

 אולי מקום אחר   מקום יותר בוער    

Ebm              Fm               Ab 

 להתחיל קצת לקלקל   ולתקן עוד פעם

 

 Eb  F#   Eb   Bbm   2 x  מעבר:

 

F#                 C#            Ebm 

 אולי אצא יותר   אתחיל קצת למהר  

 Ebm              Fm               F# 

 להתחיל להסתדר   ולעשות קצת רעש   

F#                 C#            Ebm 

 אולי מקום אחר   מקום יותר בוער    

Ebm              Fm               Ab 

 להתחיל קצת לקלקל   ולתקן עוד פעם

 

 #Fm   Bbm   C סיום:



 1307עמוד 

 

 אמנים שונים  -שבט אחים ואחיות  
 לחן : עידן רייכלמילים : עידן רייכל   

 

Am   Em        Am 

 שבעים שנה במכונית

Am   Em        Am 

 אני נוסע ומביט

   Dm           C 

 על מה היה ומה נהיה

   Am           F 

 ואיך נפשי עוד הומיה

 

Am   Em        Am 

 מהמצדה של הזריחות

Am   Em        Am 

 ירושלים בסליחות

   Dm           C 

 כנרת ואכזיבמחוף 

     Am           F 

 מהמסיבות של תל אביב

 

Am          Dm 

 אבי חלם והתפלל

Dm           C 

 לחיות בארץ ישראל

Am               Dm 

 היום ילדי אותי שואל

Dm               Am 

 מה הסיפור של ישראל

 

C          Am 

 כאן זה בית, כאן זה לב

Am         Dm 

 עוזב ואותך אנ'לא

Dm          C 

 שורשים -אבותינו

       F    Am  Em     F 

 ואנחנו הפרחים, המנגינות

Am            G 

 שבט אחים ואחיות

 

 

Am   Em        Am 

 אותה שכונה, אותו רחוב

Am   Em        Am 

 תריסר בנים של יעקב

   Dm           C 

 אוספים ביחד נדודים

   Am           F 

 תרמיל געגועיםבתוך 

 

Am   Em        Am  

 אדם הוא נוף מולדתו

Am   Em        Am 

 חורט קווים בכף ידו

   Dm           C 

 בין התפילות לנדרים

   Am           F 

 ריחות פרדס של הדרים

 

Am          Dm 

 ובעיניה של אימי

Dm           C 

 תמיד אמצא את מקומי

Am               Dm 

 יטרה מתנגןעל הג

Am               Dm 

 ניגון עתיק שמכוון

 

C          Am 

 כאן זה בית, כאן זה לב

Am         Dm 

 ואותך אנ'לא עוזב

Dm          C 

 שורשים -אבותינו

       F    Am  Em     F 

 ואנחנו הפרחים, המנגינות

Am            G 

 שבט אחים ואחיות

 

 

A#m   Fm        A#m 

 מבראשית הכל תפור

A#m   Fm        A#m 

 טלאים, טלאים של הסיפור

  C#             D#m 

 להתחבר -כמו שתי מילים

F#              A#m 

 בחוט זהב של משורר

 

A#m   Fm        A#m 

 אני מכאן, אני שייך

A#m   Fm        A#m 

 וכל חבר שלי כמו אח

C#                D#m 

 בלבביאת הפועמת 

F#              A#m 

 מערבי-אני מזרח

 

C#          A#m 

 כאן זה בית, כאן זה לב

A#m         Ebm 

 ואותך אנ'לא עוזב

C#           D#m 

 שורשים -אבותינו

F#   Fm   A#m     F# 

 ואנחנו הפרחים, המנגינות

G#           A#m 

 שבט אחים ואחיות

 

C#            A#m 

 כאן זה לבכאן זה בית, 

A#m         Ebm 

 ואותך אנ'לא עוזב

C#            D#m 

 שורשים -אבותינו

F#   Fm   A#m     F# 

 ואנחנו הפרחים, המנגינות

G#              A#m 

 שבט אחים ואחיות

  



 1308עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -שביר  
 מילים : אריק איינשטיין   לחן : יצחק קלפטר

 

  Em   F   C7   B7   Am   Em:  פתיחה

 

Em              

 שביר, מתפורר בקלות

Em                           B7           

 מעמיס על עצמו את כל העולם,

Am                               Em    

 נושב כמו עלה למשב כל רוח קלה,

C7             B7             Em 

 ר בקלות.בקיצור, שביר    מתפור

 

Em              

 שביר, מתפורר בקלות  

    Em                            B7           

 מחפש את עצמו, מחפש כל הזמן,

Am                              Em   F 

 לוקח כבד, חושב זה סוף העולם,

C7              B7              Em 

 בקיצור, שביר      מתפורר בקלות

 

  D                              Am           

 x 2אההההההההההה  אוווווו   אוווווווו   

  

Em   F   C7   B7   Am   Em  

C7      B7       Em 

 

  D                              Am           

 x 2אההההההההההה  אוווווו   אוווווווו   

 

Em              

 בקלותשביר, מתפורר 

    Em                            B7           

 מעמיס על עצמו את כל העולם,

Am                              Em   F 

 נושב כמו עלה למשב כל רוח קלה,

C7              B7              F   Em 

 בקיצור, שביר    מתפורר בקלות.

C7              B7              Em 

 צור, שביר    מתפורר בקלות.בקי

 

  



 1309עמוד 

 

 שלמה ארצי ובן ארצי  -שבע עשרה  
 : בן ארצי מילים ולחן

 

Em          Am           G                    C 

 אין לך אפילו נעורים שלא לדבר על חברים

C                                F 

 כשעכשיו אתה עובר עם אבא

G         Dm               

 את משבר גיל הארבעים 

 

 Em         Am         G               C 

 עזבת את בית ספר כי קראת בתוך ספר

C             F 

 שזה לא החיים

G     Dm      

 אז ירדת לגלים

 

Em   C        F G Am     

 התבלבלת זה לא הגיל שלך

G          Fm  Dm                   F       

 עושה בבוקר כשכולם לומדים אז מה אתה

Em   C   F G Am   

 התבגרת וכל כך מהר

Fm          Dm                F 

 יותר 17והם אומרים שלא תהיה בן 

 

Em          Am           G                    C 

 פחדת מבני האדם אפילו שאבא אמר שהם כמוך

C                           F 

 כך רעים הם נראו לך כל

G        Dm       

 אז ברחת לשירים

 

Em       Am     G          C 

 עשית מסעות בעולם החלומות

C           F          

 אתה תהיה זמר גדול

G             Dm   

 ואחר כך שוב תיפול

 

Em   C        F G Am 

 התבלבלת זה לא הגיל שלך

G          Fm  Dm                   F       

 אז מה אתה עושה בבוקר כשכולם לומדים

Em   C   F G Am  

 התבגרת וכל כך מהר

Fm          Dm                F 

 יותר 17והם אומרים שלא תהיה בן 

 



 1310עמוד 

 

 החברים של נטאשה  -  שברי את הטלוויזיה
 מילים : מיכה שטרית  לחן : ארקדי דוכין

 

Em            D         G 

 ובואי נלך לישון ויזיהוהטלשברי את 

A                                Bm         F#m    G 

 כבר הרבה, הרבה זמן אני לא מצליח לחלום

Em           D                 G 

 יש לי אהבה ים של אהבה אפילו יש לי קצת כסף

        A 

 אז מאיפה זה בא מאיפה זה בא 

Bm        F#m      G 

 בא העצב מאיפה

 

A     D                                G+7            D 

 אתה אוהב את הפוזה המלנכולית הזאת את אומרת

              A 

 אתה מחפש ומוצא את זה

         G 

 אתה מכור אתה לא יכול אחרת

 D        

 לפעמים אני שונא את הכנות שלך

G+7 

 אבל נדמה לי שאת צודקת

        A 

 אני מחפש ומוצא את זה

    G                          Bm  G  A(4-3) 

 כנראה שאני לא יכול אחרת

 

Em        D 

 פוצצי את הלווין שמשוטט שם

G 

 מעל הוא לא שייך לשמיים

A 

 בואי נעשה ילד בואי נאמץ

Bm                             F#m     G 

 לא איכפת לי אם אחד או שניים

Em           D                 G 

 יש לי אהבה ים של אהבה אפילו יש לי קצת כסף

        A                             Bm       F#m    G 

 אז מאיפה זה בא מאיפה זה בא מאיפה בא העצב

 

A     D                                G+7             D 

 את אומרת אתה אוהב את הפוזה המלנכולית הזאת

              A 

 אתה מחפש ומוצא את זה

         G 

 אתה מכור אתה לא יכול אחרת

 D 

 לפעמים אני שונא את הכנות שלך

G+7 

 אבל נדמה לי שאת צודקת

        A 

 אני מחפש ומוצא את זה

    G                          Bm  G  A(4-3) 

 כנראה שאני לא יכול אחרת

 

Em            D         G 

 ובואי נלך לישון ויזיהושברי את הטל

A                                Bm         F#m       G 

 כלום   כבר הרבה, הרבה זמן אני לא מצליח לחלום



 1311עמוד 

 

 יהודית רביץ  -שבתות וחגים  
 מילים : יענקל'ה רוטבליט   לחן : יהודית רביץ

 

 Dadd9  Gm6  Dadd9  Gm6פתיחה : 

            Dadd9  Gm6  Dadd9  Gm 

 

D            Gm6                  D       Gm6 

 עכשיו אתה בבית עכשיו אתה שם

      D                 Gm6                 D 

 הילדים קופצים עליך הם הכי יפים בעולם

     Em7             Gm6          D        Gm6 

 פורש ידיים אתה מאושר ממש אתה נמס

       Bm               Gm6          D    Gm6 

 ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש

 

D                Gm6                  D     Gm6  

 איש משפחה למופת אתה אבא מושלם

D                  Gm6                D 

 בסוף אתה תמיד חוזר לא עוזב לעולם

       Em               Gm6   Dadd9       Gm6 

 מתנות לכולם  בכל פעם שנוסע לא שוכח 

    Bm             Gm6        D 

 עכשיו אתה שם         ועכשיו אתה בבית 

 

 G6          Aadd9     G6           Aadd9 

 אני בצל כשעולה האור ואני שותפה סמויה

        G                       A        A7 

 שנשארת מאחור אני ילדה עדה אילמת

 

Dadd9    Dadd9+5 

 הגג על           לבד

  D6/9            Gm6 

 שבתות וחגים

Dadd9    Gm6 

 הגג על       לבד

  D6/9            Gm6 

 שבתות וחגים

 

D           Gm6/9      D          Gm6/9 

 לדעת אני מכירה אותךותתפלאי 

D                 Gm6/9            D 

 אני יודעת בדיוק איפה כל דבר מונח

   Em                Gm6                   D    Gm6 

 אולי שמעת את שמי   ואולי את כבר יודעת 

       Bm               Gm6                D    Gm6 

 חושדת בקיומי לא  או ישנה לך שם בשקט 

 

G6          Aadd9              G6       Aadd9 

 רואה אתכם ואיני נראית אבל אני תמיד אתכם

      G                          AØ   A7 

 ממני כעת כשאתה שם מה נשאר לך

 

Dadd9    Dadd9+5 

 הגג על           לבד

  D6/9            Gm6 

 שבתות וחגים

Bm4       G 

 ,       לבדלבד

     G             A 

 שבתות וחגים

 

G5 

 אתה יודע איך הרגשתי

                        A5                   A7 

 כשראיתי אתכם ברחוב לא מזמן

G5                           A5 

 הייתי בסדר לא הראיתי שום סימן

        Bm        F#m           G         F#m 

 איך הרטבתי את הכר אבל בלילה איך בכיתי

Bm        Bm/A           G           A7 

 למה אני מתאהבת תמיד במה שאי אפשר

 

Dadd9    Dadd9+5 

 הגג על           לבד

  D6/9            Gm6 

 שבתות וחגים

Bm4       G6 

 ,       לבדלבד

     G6           A 

 שבתות וחגים

Dadd9    Dadd9+5 

 הגג על           לבד

  D6/9            Gm6 

 שבתות וחגים

G6 

 , לבדלבד

     G6            A 

 שבתות וחגים

 

D 

 עכשיו אתה בבית עכשיו אתה שם

 

 Dadd9  Gm6/9  Dadd9  Gm6/9סיום : 
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 מאיר אריאל  -  שדות גולדברג
 

Em 

 ילדתי שלי

Am7       Em 

 אל תלכי לבדך

Em      F    Bm   C 

 אל תלכי לבדך בשדה המוזהב

Em 

 ילדתי שלי

Am7       Em 

 אל תלכי לבדך

Em      F     Bm   C 

 השדה המוזהב הוא ימכור לך מרחב

 

Am             G 

 הוא יקסום לך אלף גוון

D    E      

 בחידת מרחקיו

F  G              

 אך בכל מקום ליבו אוון

Bm       A   

 כזבהוא לעינייך זב 

E 

 זב אכזב

 

Em 

 ילדתי שלי

Am7       Em 

 אל תלכי לבדך

Em      F     Bm   C 

 אל תלכי לבדך בשדה המוזהב

Em 

 ילדתי שלי

Am7       Em 

 אל תלכי לבדך

Em      F     Bm    C 

 השדה המוזהב הוא ימכור אם ואב

 

Am             G 

 הוא יתן לך רעננה

D    E      

 הוא יביא לך מטר רץ

F  G                   

 פרדס חנה כרכור צל עלי בננה

Bm       A   

 רק ליבך הנמרץ נמרט נשרט

E 

 ונמחץ

 

Em 

 ילדתי שלי

Am7       Em 

 אל תלכי לבדך

Em      F     Bm  C 

 בשדה המוזהב אל תלכי לבדך

 

Am             G 

 בחיים עובר שבוע

D    E      

 עוד מעט נרדם

F  G              

 לב נודד אל מבוע

Bm       A   

 אל שלחייך פרדס רימונים

E 

 כפרים עם נרדים

 

Em 

 ילדתי שלי

Am7       Em 

 אל תלכי לבדך

Em      F     Bm   C 

 אל תלכי לבדך בשדה המוזהב

Em 

 ילדתי שלי
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 יהודה סעדו  -  שדות של אירוסים
 

Bbm   Ebm        Bbm      

 באיצטדיון נדהם וצר מלהכיל

Bbm                       Ebm 

 אל מול בני האדם אני יושב

Bbm  Ebm          F# 

 מחכה שהקונצרט יתחיל

Bbm         F       

 הלהקה כבר מוכנה

 

 Bbm  Ebm  F#  Fמעבר : 

          Bbm  Ebm  F#  F 

 

Ebm           Bbm 

 שם היו בתים פזורים איים איים

Bbm              Ebm 

 ילדותי ומה איתישם 

Bbm    Ebm   F#        

 אני אקדח טעון געגועים

Bbm       F         

 וזה חוזר את מבינה

      Ebm   F 

 חוזר אליי בחדר

   Ebm     F#  F         Bbm 

 הוא זכרון בלתי נמנע  כל שיר 

 

 Bbm  Ebm  F#  Fמעבר : 

 

Ebm            Bbm 

 באיצטדיון נדהם וצר מלהכיל

Bbm                       Ebm 

 אל מול בני האדם אני יושב

Bbm     Ebm   F#    

 מחכה שהקונצרט יתחיל

Bbm         F       

 הלהקה כבר מוכנה

        Ebm   F 

 האצבע על ההדק

   Ebm  F#     F       Bbm   (B D Eb D B Bb) 

 \/   קטע  מעבר        כל שיר הוא זכרון בלתי נמנע

 

Bbm              Ebm 

 אז לא הייתה לי מכונית גדולה

           F         F# 

 אז לא ידעתי מה יש בשוליו

      Ebm 

 של הרחוב היחידי

      F             F# 

 שמעברו היו כמוסים

Ebm  F             Bbm 

 סודות שדות של אירוסים

 

 Bbm  Ebm  F#  Fמעבר : 

          Bbm  Ebm  F#  F 

 

Bbm              Ebm 

 אז לא הייתה לי מכונית גדולה

           F         F# 

 אז לא ידעתי מה יש בשוליו

      Ebm 

 של הרחוב היחידי

      F             F# 

 שמעברו היו כמוסים

Ebm    F 

 סודות שדות

 

Bbm              Ebm 

 אז לא הייתה לי מכונית גדולה

           F         F# 

 אז לא ידעתי מה יש בשוליו

      Ebm 

 של הרחוב היחידי

      F             F# 

 שמעברו היו כמוסים

Ebm      F  (F#  A  Bb  C  C#  Eb  F#  (F 

 \/            קטע  מעבר               סודות שדות

 

Bbm      F           

 זו לא אותה המדינה

        Ebm   F 

 א אותו החדרכבר ל

   Ebm  F#     F         Bbm 

 הוא זכרון בלתי נמנע  כל שיר 
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 שלמה ארצי  -  שדות של אירוסים
 מילים ולחן  : שלמה ארצי

 

 Gm7פתיחה : 

 

Gm            Dm/G 

 איים ,שם היו בתים פזורים איים

Gm             Cm7/G 

 שם ילדותי ומה איתי

        Eb  Cm7    Gm 

 טעון געגועים  אני אקדח

   D47/A   D47           Gm    Gm/F 

 את מבינה              וזה חוזר

    Ebmaj9    Dm    D 

 בחדר     אלי  חוזר 

  Cm11      Dm7          Gm 

 כרון בלתי נמנעיכל שיר הוא ז

 

Gm              Dm4  

 נדהם וצר מלהכיל באצטדיון

Gm                      Cm7 

 עם כל בני האדם אני יושב

   Eb  Cm7         Gm 

 מחכה שהקונצרט יתחיל

D47/A     D47   Gm    Gm/F 

 מוכנה       הלהקה כבר

    Ebmaj9    D      D7 

 ההדק    האצבע על 

  Cm7     Dm7            Gm 

 כרון בלתי נמנעיכל שיר הוא ז

 

          Gm2   D47/A 

 תה לי מכונית גדולהיאז לא הי

          D47        Eb+7 

 אז לא ידעתי מה יש בשוליו

         Cm 

 של הרחוב היחידי

     D47       Eb+7 

 שמעברו היו כמוסים

 Cm7  D47         Gm7 

 שדות של אירוסים סודות

 

Gm              Dm4 

 שם היו בתים דומים בלילה מי הבדיל

Gm                     Cm7 

 ולפעמים משם באים אלי

       Eb  Cm7      Gm 

 עוד ילדים אולי לא ילדים

   D47/A   D47     Gm    Gm/F 

 מדינה        זו לא אותה ה

     Ebmaj9      D      D7 

 החדר   כבר לא אותו

   Cm7      Dm7          Gm 

 כרון בלתי נמנעיז כמושיר  רק

 

          Gm2   D47/A 

 תה לי מכונית גדולהיאז לא הי

          D47        Eb+7 

 אז לא ידעתי מה יש בשוליו

         Cm 

 של הרחוב היחידי

     D47       Eb+7 

 שמעברו היו כמוסים

 Cm7  D47         Gm7 

 שדות של אירוסים סודות

 

Gm                       Dm4 

 במכונית שאת קניתעכשיו על כביש מהיר 

Gm               Cm7 

 אני נוהג זהיר מאנשים

   Eb    Cm7     Gm 

 מחלומות מרוח גזענית

   D47/A   D47     Gm    Gm/F 

 מדינה        זו לא אותה ה

    Ebmaj9     D      D7 

 כבר לא אותו החדר

  Cm11     Dm7          Gm 

 כרון בלתי נמנעירק שיר כמו ז

 

 יתה לי מכונית גדולה...ילא האז 

 



 1315עמוד 

 

 ואריק סיני חוה אלברשטיין  -שוב  
 מילים: דפנה עבר הדני   לחן: שמוליק קראוס

 

Am           B7  E7             Am 

 הנה אתה בבית    ,םחזרת פתאו      

Gm       A7         Dm 

  תן לי רק דקה לנשום      

B7                         E 

 באת לי כל כך, כל כך פתאום     

Am          B7  E7              Am 

  אני לא מתלוננת    ,היה לי קשה      

Gm    A7       Dm 

 ... כי אני יודעת ש      

B7               E 

 גם לך היה ודאי לא קל    

 

A        C                  F 

 ורק אם תרצה, אם, אם רק

              C                  F 

 תנצלנ , לאפה גם מחר משיךנ

          C       E  Am 

 תראה כעת זה לא חשוב

        B7        E         Am 

 תן לי דקה להתרגל אליך שוב

 

Am-Am/G-Am/F#-F  E  E 

 

Am            B7  E7            Am 

 אני בבית הנה     ,חזרתי פתאום      

Gm        A7         Dm 

 תני לי רק דקה לנשום      

B7                            E 

 באתי לך כל כך, כל כך פתאום      

Am           B7  E7               Am 

 ואת לא מתלוננת    ,היה לך קשה      

Gm     A7        Dm 

 ...את הרי יודעת ש      

B7                  E 

 שגם לי היה ודאי לא קל     

 

A        C                 F 

 רק אם נרצהו ,אם, אם רק

           C                   F 

 לא נתנצל, נהיה פה גם מחר

          C     E    Am 

  כעת זה לא נראה חשוב

         B7         E         Am 

 תני לי דקה להתרגל אלייך שוב

 

C  C/D  Am  Am  E  E 

 

Am           B7  E7            Am 

  הנה אתה בבית,    חזרת פתאום      

Gm       A7     Dm 

  תן לי להביט בך      

B7                      E 

  בין עיניך צצו שני קמטים      

 

Am             B7  E7               Am 

  בסדרתראי יהיה ,     אדליק ת'תנור      

Gm          A7       Dm 

  בואי לא נדבר עכשיו      

B7                     E 

  עוד יבוא הזמן להסברים     

 

A        C  C7             F 

 ורק אם נרצה,    אם, אם רק

           C   C7           F 

 לא נתנצל, נהיה פה גם מחר

          C       E  Am 

  נראה חשובכעת זה לא 

        B7        E         Am   C 

 תן לי דקה להתרגל אליך שוב

        B7        E         Am   Am/F# 

 תני לי דקה להתרגל אלייך שוב

        B7        E         Dm  F/C  F  A 

 תן לי דקה להתרגל אליך שוב
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 אביתר בנאי  -  שוב אני לבד
 וגלעד כהנא   לחן : אביתר בנאימילים : אביתר בנאי 

 

Am 

 שוב אני לבד

G                            Dm   F 

 מה אני הולך לעשות עם זה

G                                Bb 

 לא לישון בימים לקום להאמין

G                                   Dm   F 

 להפוך את המזרון אחליף ת'מצעים

 

A 

 שוב אני לבד

G                     F+7 

 כאן אני נשאר בינתיים

Am 

 שוב אני לבד

G                           Dm   F 

 מה אני הולך לעשות עם זה

 

G                                       Bb+7 

 לפטפט על השתיקות זה הזמן להרפות

G                                       Dm  F 

 לנמנם אחלום בלי בלהותאני אלמד 

 

A 

 שוב אני לבד

G                       F 

 כאן אני נשאר בינתיים

Am 

 שוב אני לבד

G                           Dm   F 

 מה אני הולך לעשות עם זה

 

G                                 Bb+7 

 לתלות ולקפל אני אלמד לבשל

G                               Dm  F 

 בים להסתכל אני אצא לטיול

 

A 

 שוב אני לבד

G                       F 

 כאן אני נשאר בינתיים

A   G                     F 

 כאן אני נשאר בינתיים     

G         Dm 

 לקום להאמין

G         Dm 

 ...לקום להאמין
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 הדורבנים  -שוב הדיסקו כאן  
 

Am7                            Dm7    Em7 

 מה המצב איתך מה המצב יא גבר

Am7                          Dm7    Em7 

 בסדר מה קורה איתך האם הכל

Am7                              Dm7    Em7 

 הכל מאה אחוז הלילה עם כוס בירה

Dm7      Cmaj7    B7           E7 

 העירה הדיסקו באתניע תעכוז 

 

Cmaj7  Fmaj7      

 תזיזי את התחת תניע ת'אגן

Cmaj7  Fmaj7         

 שמח שוב במודה קצב בלגאן

Em7 

 ג'ון טרבולטה לרקוד כמו

Dm7          Em7    Am7 

 ושוב הדיסקו לא ילך מכאן

Am7  Dm7 

 אה אה אה אה

Em7  Am7 

 כאן שוב הדיסקו

Am7  Dm7 

 אה אה אה אה

 

 טוב שבאת

 

Am7                            Dm7    Em7 

 רגליים בפישוק ויד אחת למעלה

Am7                                      Dm7    Em7 

 בשביל הלוק מחשוף עמוק אם בא לה ג'ל

Am7                         Dm7    Em7 

 גיטרה שעושה וכינורות בטעם

Dm7      Cmaj7    B7           E7 

 נשיפה ובס עם סאונד של פעם מחלקת

 

Cmaj7  Fmaj7      

 תזיזי את התחת תניע ת'אגן

Cmaj7  Fmaj7         

 שמח שוב במודה קצב בלגאן

Em7 

 ג'ון טרבולטה לרקוד כמו

Dm7          Em7    Am7 

 ושוב הדיסקו לא ילך מכאן

Am7  Dm7 

 אה אה אה אה

Em7  Am7 

 כאן שוב הדיסקו

Am7  Dm7 

 אה אה אה אה

 

 טוב שבאת

 

 Am7  Dm7  Em7מעבר : 

Am7             Dm7  Em7 

Am7             Dm7  Em7 

Dm7             Cmaj7 B7   E7 

 

Cmaj7  Fmaj7      

 תזיזי את התחת תניע ת'אגן

Cmaj7  Fmaj7         

 שמח שוב במודה קצב בלגאן

Em7 

 ג'ון טרבולטה לרקוד כמו

Dm7          Em7    Am7 

 ושוב הדיסקו לא ילך מכאן

Am7  Dm7 

 אה אה אה אה

Em7  Am7 

 כאן שוב הדיסקו

Am7  Dm7 

 אה אה אה אה
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 יוני רכטר  -  שוב היא כאן
 מילים : עלי מוהר   לחן : יוני רכטר

 

 Bb  Dmפתיחה : 

 

Ab          Bb/Ab     Gm7  Bbm7 

 שוב היא כאן ושוב הכל מאבד צורה

F#       Eb     Gm           C7   C9 

 מבולבלת ויפה היא לא השתנתה

Ab7   Bb/Ab    Gm7  Bbm7 

 יום בהיר אחד עזבה והנה חזרה

F#         Eb      Gm     AØ    D7 

 מרעידה בי בהלה מניסה שלווה

 

Gm   AØ D7   Gm  Bbm7 Eb7  Ab 

 ואין עתיד כי איתה כמו תמיד אין עבר     

    G7/4  G7 Cm  Bb/D  C7/E  Fm 

 יפה כואב     החולף לא חוזר   רק הרגע

  Eb/G  Ab         Gm/Bb   Cm 

 חר        א     כל פתאום      ה    ו

  G7/B  Bbm6   F7/A     Abm6 

 יפה יותר מהיר יותר     יותר      מסוער 

  Eb   Gm   Bb   Dm 

 אחר

 

Ab          Bb/Ab     Gm7  Bbm7 

 הכל כמו מהתחלהשוב היא כאן ושוב 

F#         Eb        Gm          C7  

 שוב אני עומד מולה בלי לומר מילה

Ab          Bb/Ab     Gm7  Bbm7 

 כמו חיוך בהיר שלה מול אותו הצחוק

F#          Eb           Gm         AØ    D7 

 הפרידה נראית פתאום כמו חלום רחוק

 

Gm   AØ D7   Gm  Bbm7 Eb7  Ab 

 ואין עתיד כי איתה כמו תמיד אין עבר     

    G7/4  G7 Cm  Bb/D  C7/E  Fm 

 יפה כואב     החולף לא חוזר   רק הרגע

  Eb/G  Ab         Gm/Bb   Cm 

 חר        א     כל פתאום      ה    ו

  G7/B  Bbm6   F7/A     Abm6 

 יפה יותר מהיר יותר     יותר      מסוער 

  Eb   Gm   Bb   Dm 

 אחר

 

 Ab  Bb/Ab  Gm7מעבר : 

Cm7  Bbm7  Eb7 

           Ab  Bb/Ab  Gm7 

Cm7  F#/Ab  DØ 

 

 #Gm  B7  Em  D7  G  Fמעבר : 

          Bm  A7  D  Bm  Em  G 

            D  Em  Bm4/F#  F#7 

 

Gm   AØ D7   Gm  Bbm7 Eb7  Ab 

 עתידואין  איתה כמו תמיד אין עבר ו       

    G7/4  G7 Cm  Bb/D  C7/E  Fm 

 יפה כואב     החולף לא חוזר   רק הרגע

  Eb/G  Ab         Gm/Bb   Cm 

 חר        א     כל פתאום      ה    ו

  G7/B  Bbm6   F7/A     Abm6 

 יפה יותר מהיר יותר     יותר      מסוער 

  Eb   Gm   Bbm   C#m  Em 

 אחר

 

Ab          Bb/Ab     Gm7  F#9  

 שוב היא כאן ושוב הכל מאבד צורה

 

 Eb13  Ab  C#/Ab  Ebm7/Ab  Abסיום : 
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 חמי רודנר  -שוב לא יהיה לי רגע  
 

 Aaug : פתיחה

 

D          A       E 

 שוב לא יהיה לי רגע

Fm           G 

 כמו הרגע שלפני

Em              Bm 

 שוב לא יהיה לי רגע

E              G 

 כמו הרגע שלפני

 

D 

 הכול היה עוד אפשרי

E              G 

 הכול היה פתוח

A 

 עמדתי בגשם חיכיתי לך

A                     Aaug 

 רועד מציפיה ורוח

 

D          A       E 

 שוב לא יהיה לי רגע

Fm           G 

 כמו הרגע שלפני

Em              Bm 

 רגעשוב לא יהיה לי 

E              G 

 כמו הרגע שלפני

 

D              A 

 את באת והתחבקנו

E              G 

 וכבר נעשה הווה

A              Amaj7 

 וכך עמדנו חבוקים

A7       Aaug 

 עמדנו חבוקים

 

D          A       E 

 שוב לא יהיה לי רגע

Fm           G 

 כמו הרגע שלפני

Em              Bm 

 שוב לא יהיה לי רגע

E              G 

 כמו הרגע שלפני

 

C#m 

 ואיפה הגשם איפה הרעד

C#m                E 

 יפה את בטרם באת

C#m 

 איפה הגשם איפה הרעד

C#m 

 איפה את בטרם באת

 

E          B        F# 

 שוב לא יהיה לי רגע

G#m         A 

 כמו הרגע שלפני

F#m            C#m 

 לא יהיה לי רגעשוב 

F#            A 

 כמו הרגע שלפני
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 אביב גפן  -שוב פעם  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 D  G  D  Gפתיחה : 

 

D+7         G+7  D+7         G+7 

 שוב פעם תאונה   שוב פעם זה אתה

Em                 A             D 

 אתה בוכה לי בשתיקה שוב פעם

D+7    G+7  D+7          G+7 

 ישוב פעם דמעותי שוב פעם לבדי

Em                 A           D 

 אולי תשוב פעם אלי שוב פעם

 

D            C          G        C#Ø 

 אנחנו לא צעצועים ותגיד לאלהים

D                      C                    G       C#Ø 

 יורד אני עולהאם אתה לא  אני שומע אותך בוכה

 

D+7          G+7   D+7                   G+7 

 וזה עושה אותי מאוד עצוב שוב פעם לא חשוב

Em            A     A+   D  D(4-3) 

 אני שר לך שירים שוב פעם

 

D            C          G        C#Ø 

 אנחנו לא צעצועים ותגיד לאלהים

D                      C                    G       C#Ø 

 אם אתה לא יורד אני עולה אני שומע אותך בוכה

D            C          G        C#Ø 

 אנחנו לא צעצועים ותגיד לאלהים

D                      C 

 אני שומע אותך בוכה

                   G      C#Ø     D 

 אם אתה לא יורד אני עולה
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 הפרוייקט של עידן רייכל  -ביתי  שובי אל 
 

 Am  Am/F  Dm  E  Amפתיחה : 

 

Am 

 שובי אל ביתי

                 Am/F 

 תשובי להביט בעיני

              Dm        E      Am 

 ערב שוב יורד וכבר נהיה מאוחר

 

Am 

 שובי אל חדרי

                    Am/F 

 זכרי שגם אם זה חורף עכשיו

             Dm        E      Am 

 תסתכלי קרוב מגיע יום מאושר

 

G         C                    Am 

 בעינייך יפתי נשמר האור והתום

           E7                     Dm 

 יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום

Am                

 יש אור של כוכב מאיר

            Am/F 

 את אותו חלוםויש 

    Am   E                Dm 

 כמה את יפה תמיד וכמה היום

 

 Am  Am/F  Dm  E  Amמעבר : 

           Am  Am/F  Dm  E  Am 

 

Am 

 שובי אל ביתי

                 Am/F 

 תשובי להביט בעיני

              Dm        E      Am 

 ערב שוב יורד וכבר נהיה מאוחר

 

Am 

 אל חדרישובי 

                    Am/F 

 זכרי שגם אם זה חורף עכשיו

             Dm        E      Am 

 תסתכלי קרוב מגיע יום מאושר

 

G         C                    Am 

 בעינייך יפתי נשמר האור והתום

           E7                     Dm 

 יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום

Am                

 יש אור של כוכב מאיר

            Am/F 

 ויש את אותו חלום

    Am   E                Dm 

 כמה את יפה תמיד וכמה היום

 

     
 

  



 1322עמוד 

 

 טוב לוי-שם  -שובי לביתך  
 טוב לוי-שם: לחן: דליה רביקוביץ'   מילים

 

Am  ºB  Am  Bº - E - 

 

Am              º7Eb  B 

  ה?מה לך בחוץ, ילד  

Em                F         Fmaj7 

 מנוח לא מצאה רגלך      

  Am             Dm      Dm/C 

  ציפור פצועה, חזרי אלי

ºB     Cº7       E 

 שובי לביתך   -   ו 

 

Am      º7Eb  B 

 האזיני לקולות

Em           F          Fmaj7 

 הרעם על גגות בתים  

 Am           Dm 

 שמרי נפשך מקול סופה

 E       Am 

 שובי לביתך

 

Bb           Am 

 סהר חצות גבוה 

Bb    Bb7/G#  Am 

 אילן   ענפי  אור על  

  F     Em    Bb 

  תני לנפשך לשמוע

ºB     E 

 זמר קטן 

 

Am       º7Eb  B 

 שם צמח לענה 

Em              F         Fmaj7 

 מרעידה מקורשם נפש  

Am         Dm 

 חלון אפל ותריס מוגף

 E       Am 

 שובי לביתך

 

 

 

Bb           Am 

 סהר חצות גבוה 

Bb    Bb7/G#  Am 

 אילן   ענפי  אור על  

  F     Em    Bb 

  תני לנפשך לשמוע

ºB     E 

 זמר קטן 

 

A  F#m  Bm  E 

A  F#m  Bm  E4  E 

 

Am       º7Eb  B 

 למרוםשאי עין 

Em              F       Fmaj7 

 כבר סדק שחר מאפיר

Am           Dm 

 נעורה כבר ציפור אחת

E        Am  ºB  Am  Bº - E - Am 

 שובי לביתך
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 אריק סיני  -שובי שובי לפרדס  
 

Em             C 

 שובי שובי לפרדס

Am7  D   Em 

 עוד מחכה    אני 

Am    D         Em  Am  D    Em 

 ל המפכה צ ה ו   עם הפריחה המשגעת

 

D           A 

 איך נפגשנו כאן את זוכרת

D           A 

 לפני שנהכאן 

D        G            D 

 על יד השיבר המטפטף

G         F#m    B7 

 הג'יפ שלי חנה

E       B 

 ירדתי לנשום קצת סתם

E          A7 

 ולסדר ת'ראש

D        G             D 

 קצת לשכב עם הטרנזיסטור

D           F#m 

 הברוש תחת עץ

 

D           A 

 את הופעת פתאום בשביל

D           A 

 עם זר כלניות

D        G            D 

 המתנדנד עם הילקוט

G         F#m    B7 

 ועיני מרגניות

E       B 

 קצת נבהלת בהתחלה

E          A7 

 בר לאואחר כך כ

D      G             D 

 הוא עודנו הטרנזיסטור

D       F#m 

 מה כן ומה לא

 

Em             C 

 שובי שובי לפרדס

Am7  D   Em 

 עוד מחכה    אני 

Am    D         Em  Am  D    Em 

 ל המפכה צ ה ו   עם הפריחה המשגעת

 

D            A 

 מחר את הבטחת לחזור

D           A 

 באותה שעה

D        G            D 

 ולרגלי הברוש ישבתי

G         F#m    B7 

 עם בוא השקיעה

E       B 

 המטפטף עם השיבר

E      A7 

 והזמזומים

D    G        D 

 עם הלב המתגעגע

D     F#m 

 והדמדומים

 

Em             C 

 שובי שובי לפרדס

Am7  D   Em 

 עוד מחכה    אני 

Am    D         Em  Am  D    Em 

 ל המפכה צ ה ו   עם הפריחה המשגעת
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 הבליינים  -ניסט  ישוב
 

Bbm   G# 

 שאלתי האם יתכן

F#                   Fm 

 אותה אתה רוצה ואיתי תתחתן

Bbm   G# 

 ידעתי זה יום הדין

F#                   Fm 

 מקווה שתביןפתחתי ת'חשבון אני 

Bbm   G# 

 שכחתי כבר את שמך

F#                     Fm 

 זוכר את יוסוף שלך שלי הפה ףא

Bbm   G# 

 קבעתי עם השכן

F#                   Fm 

 הוא יעזור לי לארוז האם זה יתכן

 

Bbm                     G# 

 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F#                     Fm 

 רק תגרום לך לרצות לברוחהיא 

Bbm                     G# 

 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F#                     Fm 

 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

 

Bbm   G# 

 שמעתי אנשים מדברים

F#                   Fm 

 נעלתי את החדר ונשארתי בפנים

Bbm   G# 

 חשבת שאיבדתי שליטה

F#                   Fm 

 דפקת בדלת וביקשת סליחה

 

Bbm                     G# 

 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F#                     Fm 

 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

Bbm                     G# 

 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F#                     Fm 

 לברוחהיא רק תגרום לך לרצות 

 

Bbm 

 לא לא אני לא מוכן

G# 

 לגרום סבל לשום אדם

F# 

 לא אני לא רוצה להיות ברוגז

Fm 

 לא אני לא רוצה לאכול אורז

Bbm 

 אני רוצה לקום מוקדם כל יום

G# 

 וללכת לישון עם השעון

F# 

 ואם תגידו לי שלא הייתי רציני

Fm 

 אל תרביצו לי

 

Bbm   G# 

 שבוע אתה מתבודד

F#                   Fm 

 האם זה אמיתי או עליי הוא עובד

Bbm      G# 

 ראיתי אותך נופל מחלון

F#                   Fm 

 הגופה שלך לא נתנה לי לישון

 

Bbm                     G# 

 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F#                     Fm 

 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

Bbm                     G# 

 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F#                     Fm 

 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

 

Bbm                     G# 

 היא לא תיתן לך אף פעם מנוח

F#                     Fm 

 היא רק תגרום לך לרצות לברוח

Bbm                     G# 

 מנוחהיא לא תיתן לך אף פעם 

F#                     Fm 

 היא רק תגרום לך לרצות לברוח
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 יצחק קלפטר, אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק  -שווה זהב  
 מילים ולחן : יצחק קלפטר

 

 C#m  B  C#m  Bפתיחה : 

 

C#m    B6                 A    G#m 

 שלא עולה כסף        המקום

       F#m   GO       G#(4-3) 

 ששווה זהב          הוא מקום 

C#m    B6                    A    G#m 

 שאת אצלי תופסת        המקום

       F#m   GO       G#(4-3) 

 עמוק ורחב           הוא מקום 

 

A       B7     G#m   C#m 

 רציתי לתת לך הכל

       A                 G#sus7/C 

 אבל איך אני יכול

       B        E 

 הרי את לא איתי עכשיו

F#m6           G#      C#m    C#m/B 

 הם שניים אחד ועוד אחד הם שניים      

BbO                G#7  C#m 

 ביחד   נחמד להיות לבד        

 

 C#m  B  C#m  Bמעבר : 

 

C#m    B6                   A    G#m 

 שלא עולים כסף         אנשים

       F#m   GO       G#(4-3) 

 ששווים זהב         הם אנשים 

C#m    B6                   A    G#m 

 ברגעים של חסד       לפעמים

    F#m   GO          G#(4-3) 

 אני עדיין מאוהב         לפעמים

 

A       B7     G#m   C#m 

 רציתי לתת לך הכל

       A                 G#sus7/C 

 אבל איך אני יכול

       B        E 

 הרי את לא איתי עכשיו

F#m6           G#      C#m    C#m/B 

 הם שניים אחד ועוד אחד הם שניים      

BbO                G#7  C#m 

 ביחד   נחמד להיות לבד        

 

 C#m  B6  A  G#mמעבר : 

           F#m  GO  G#(4-3) 

          C#m  B6  A  G#m 

           F#m  GO  G#(4-3) 

 

A       B7     G#m   C#m 

 רציתי לתת לך הכל

       A                 G#sus7/C 

 אבל איך אני יכול

       B        E 

 הרי את לא איתי עכשיו

F#m6           G#      C#m    C#m/B 

 הם שניים אחד ועוד אחד הם שניים      

BbO                G#7  C#m   C#m/B 

 הם שניים ביחד   נחמד להיות לבד        

BbO                G#7  C#m 

 ביחד   נחמד להיות לבד        

 

 C#m  B  C#m  Bסיום : 

         C#m  B  C#m  B 
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 רן דנקר ועילי בוטנר  -  שווים
 מילים ולחן עילי בוטנר

 

 Bm  F#m  Bm  F#m  B7פתיחה : 

            Em  D  C#m7b5  F#4  F# 

 

Bm     F#m 

 אתה לבן אני שחור

Bm     F#m    B7 

 אני חשוך אתה באור

Em            D 

 שמחמם כמו אמא

C#m7b5  F#4   F# 

 לך   דואג        וש    

 

Bm     F#m 

 אתה קטן אני גדול

Bm     F#m    B7 

 אני רוצה אתה יכול

Em              D 

 לרקוד לצעוד קדימה

C#m7b5  F#4   F# 

 להיות שלם בין אנשים

 

 G             D  Em      Bm 

 ואולי יבוא יום ונהפוך שווים

G                D  Em  F#4  F# 

 אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים

    G 

 ונזרום ביחד עד אין סוף

C#m7b5  F#4  F#  Em  D 

 שקו החוף מגיעשנייה לפני 

C#m7b5  F#4  F#  Bm 

 שנייה לפני שקו החוף מגיע

 

 F#m  Bm  F#m  B7  ( Bm )מעבר : 

           Em  D  C#m7b5  F#4  F# 

 

Bm     F#m 

 אני בוכה אתה צועק

Bm     F#m    B7 

 אני טועה אתה צודק

Em        D 

 זאת הצגה שלנו

C#m7b5  F#4  F# 

 קהל ואין במה   ואין 

 

Bm     F#m 

 אולי נשב ננוח

Bm     F#m    B7 

 אתה אתה אני אני

Em         D 

 וגם תחלוף הרוח

C#m7b5  F#4  F# 

 השנים  ויעברו כל 

 

 G             D  Em      Bm 

 ואולי יבוא יום ונהפוך שווים

G                D  Em  F#4  F# 

 אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים

    G 

 עד אין סוף ונזרום ביחד

C#m7b5  F#4  F#  Em  D 

 שנייה לפני שקו החוף מגיע

C#m7b5  F#4  F#  Bm 

 שנייה לפני שקו החוף מגיע
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 יהודה פוליקר  -  שוטה הכפר
 לחן : דימיטריס סמסיס   עברית : יעקב גלעד   יורגוס באטיס מילים :

 

 F  C7  F  F  C7  Fפתיחה : 

            F  C7  F  F  C7  F 

 

F  Gm  C7  F  F  Gm  C7  F 

 

F 

 אם רק היה לי חשבון פתוח

             C7            F 

 כרטיס אשראי לכל דבר

          F 

 הייתי בטח שותה כפליים

          C7            F 

 שורף לילות ליד הבר

 

 F  C7  F  F  C7  Fמעבר : 

           F  C7  F  F  C7  F 

 

F 

 דלת לכל מפתחהייתה לי 

        C7            F 

 הייתי גר מחוץ לכפר

                 F 

 שותה קצת עראק נושך נרגילה

         C7             F 

 מדליק סיגר הייתי שר

 

 F  C7  F  F  C7  Fמעבר : 

           F  C7  F  F  C7  F 

 

F 

 אם היה לי כל מה שאין לי

         C7           F 

 הייתי כבר עוזב מחר

        F 

 אבל בנתיים אני תקוע

         C7               F 

 שוטף כלים שוטה הכפר

 

 F  C7  F  F  C7  Fסיום : 

         F  C7  F  F  C7  F 

         F  C7  F  F  C7  F 

         F  C7  F  F  C7  F 
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 כנסיית השכל  -שום דבר לא יפגע בי  
 ארז שטרק   לחן : יורם חזןמילים : 

 

  F#m  C#m  Bm  F#m  C#m  Bmפתיחה : 

F#m 

 

A                          E 

 שום דבר לא יפגע בי שום דבר

       D                                  A 

 לא אישה לא כדור מחבלים שום דבר

              E                           A 

 לאחי אחותי להורים כי ככה נשבעתי

   A                 E 

 ובכיתי בלילות ודאגתי בימים

    D                             A 

 כי פחדתי שמשהו יפגע בהורים

   E                                              A 

 וקולו של אבי מהדהד לי בראש כבר שנים

 

      F#m 

 אם יקרה לך משהו

        C#m                Bm          F#m 

 אין לי טעם למחר אין לי טעם לחיים

        C#m                Bm          F#m 

 אין לי טעם למחר אין לי טעם לחיים

 

 E  D  A  E  Aמעבר : 

 

A                             E 

 אם אתם עומדים כאן מעלי

     D                           A 

 כנראה שלא עמדתי בהבטחתי

   E      A       E       A 

 מצטער בחיי מצטער בחיי

     E   F#m 

 מצטער בחיי

 

 

 F#m  C#m  Bm  F#m  C#m  Bm  F#mמעבר : 

 

      F#m 

 אם יקרה לך משהו

        C#m                Bm          F#m 

 אין לי טעם למחר אין לי טעם לחיים

        C#m                Bm          F#m 

 אין לי טעם למחר אין לי טעם לחיים

 

A                          E 

 שום דבר לא יפגע בי שום דבר

       D                                  F#m 

 לא אישה לא כדור מחבלים שום דבר

  



 1329עמוד 

 

 אביב גפן  -שומקום  
 

 Cm  Dmפתיחה : 

 

Cm/G   Cm 

 הגענולאיפה 

  Dm  

 לשומקום

Cm/G   Cm 

 לאיפה הגענו

  Dm  

 לשומקום

Dm     Gm         Cm 

 בסוף תגור בבית מבטון

Cm     Cm/G         Dm 

 ואלוהים ישכיב אותך לישון

 

      F        Eb        Dm            Gm  

 כי היונה כבר נחנקה עם הזית בגרונה

  F           Eb             Dm         Gm  

 מי זה שם הולך שיכור זה ראש הממשלה

  F             Eb         Dm     Gm 

 האמא מחכה שהוא יבוא והוא לא בא

  F         Eb                  Dm       Gm 

 הבן שלך הרוג רק לא מצאנו שם למלחמה

 

Cm/G   Cm 

 לאיפה הגענו

  Dm  

 לשומקום

Cm/G   Cm 

 לאיפה הגענו

  Dm  

 לשומקום

Dm     Gm         Cm 

 בסוף תגור בבית מבטון

Cm     Cm/G         Dm 

 ואלוהים ישכיב אותך לישון

 

      F             Eb              Dm     Gm  

 הילדים לוקחים אקדח יוצאים קצת לשחק

  F        Eb             Dm         Gm  

 חתול שרוף והם צוחקים ואלוהים שותק

  F               Eb             Dm    Gm 

 האבא מזיין תבת הוא גמר כשהיא צרחה

  F          Eb               Dm      Gm 

 וכנראה שהיא תהיה כבר לעולם דפוקה

 

 Gm  Dm  Eb  Fמעבר : 

 Gm  Dm  Eb  Fמעבר : 

 

      F        Eb        Dm            Gm  

 כי היונה כבר נחנקה עם הזית בגרונה

  F           Eb             Dm         Gm  

 מי זה שם הולך שיכור זה ראש הממשלה

  F             Eb         Dm     Gm 

 האמא מחכה שהוא יבוא והוא לא בא

  F         Eb                  Dm       Gm 

 הבן שלך הרוג רק לא מצאנו שם למלחמה

 

     Dm             Eb      

 אז לאיפה הגענו לשומקום 

  Gm       F              Eb    Cm 

 לשומקום
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 יקט של עידן רייכלהפרו  -שושנים עצובות  
 

        Cm            Gm 

 שם בהרים שמעל הכפר שלנו

Ab   

 גן של שושניםיש שם 

       Cm              Gm 

 מחר אצא לי השכם בבוקר

            Ab      Bb 

 עם ציוץ הציפורים

        Eb             Bb 

 אביא לאהובי משם פרח

    Cm            Gm 

 משדה האדומים

Ab          Gm             Cm 

 אדע אני שלו והוא שלי לעולמים

 

     Cm        Gm 

 ירדתי מההר לכפר שלנו

Ab 

 בשערי שושנים

          Cm 

 אך אהובי לא בבית

Gm             Ab  Bb 

 שקט בין החדרים

        Eb            Bb 

 שם בנהר שמעל הכפר שלנו

Cm             Gm 

 אהובי בלילה לא חזר

Ab          Gm             Cm 

 מצא לו אהובה אחרת וליבי נשבר

 

Eb      Bb               Ab 

 לא אלוהים תעשה שיבוא

          Ab       Gm 

 מחכה ביום ובלילה

Eb          Bb               Ab 

 לא אין לי כוח שעוד יום יבוא

Ab            Gm            Cm 

 שושנים עצובות והוא לא פה
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 אביב גפן  -  שחור לבן
 גפןמילים : אביב גפן   לחן : אביב 

 

F                   C 

 לי שאת לבד כתבת

F                              C 

 את חייה איתו ומרגישה בצד

Fm   Em              Am 

 ואיתו זה כמו שנים, לבד

 

C                 D                  F         G   C  

 אל תחכי, אל תתני לחיים לעבור בשחור לבן

                F      G         D                  C 

 אני בא להציל אותך אני אוסיף לך צבעים,

 G            F 

 חכי, אני בדרך אלייך

      F                         C 

 אני בא, אני בא, אני בא

 

F                   C 

 אמרת שאני כמו גלוייה

F                                        C 

 שמישהו שלח לך ממקום רחוק ונפלא

Fm    Em  Am 

 כמו גן עדן, בסתיו

 

C                 D                  F         G   C  

 אל תחכי, אל תתני לחיים לעבור בשחור לבן

                F      G         D                  C 

 בא להציל אותךאני  אני אוסיף לך צבעים,

 G            F 

 חכי, אני בדרך אלייך

      F                         C 

 אני בא, אני בא, אני בא

D                     C 

 אני בא להציל אותך

D                     C 

 אני בא להציל אותך

G            F 

 חכי, אני בדרך אלייך

      F                         C 

 אני בא, אני בא, אני בא

Fm     Em  

 שנים, לבד
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 כוורת  -  שיעור מולדת
 

Em        F#   Am         Em 

 אז בבית הספר  על הקיר תמונה

Em       F#     Am   D  Bm 

 האדמה והאיכר חורש בה  את 

E7 Am         D     Am             D 

 וברקע : הברושים  שמי שרב חיוורים  

Am      B7     Em 

 האיכר יצמיח לנו לחם

Am     Em    F#m7    B7   E 

 שנהיה גדולים              גדולים

 

Em        F#   Am             Em 

 והמורה אומרת  עוד מעט כבר סתיו

Em        F#   Am     D   Bm 

 בשיעור מולדת  היא מראה חצב

E7 Am           D   Am       D 

 היורה יבוא עכשיו  שפע טיפותיו   

Am      B7     Em 

 כוילון שקוף על פני העמק

Am     Em    F#m7    B7   E 

 הפורש שדותיו              שדותיו

 

F#m7  B7  F#m7           B7 

 כך זה היה         פשטות רכה     

F#m7     B7        Em 

 הצטייר בילדותנו   זה     

Am    Em    F#m7  B7  E 

 שהיתה יפה                 יפה

 

Em        F#   Am   Em 

 וכך בדמיוננו התרבו פלאות

Em        F#   Am  D   Bm 

 הפטישים ניגנו  מחרשות רנות

E7      Am   D   Am                 D 

 יש כורמים ויש יוגבים ארץ של רועים   

Am      B7     Em 

 כך זה הצטייר בילדותנו

Am     Em    F#m7    B7   E 

 שהיתה    יפה                  י פ ה
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 פיטר רוט  -שיער קצר  
 

 C  D7  G  G: פתיחה

           C  D7  G  G 

           C  D7  G  G 

           C  D7  G  D 

 

G     C                  G 

 בסוף היא הסתפרה קצר

E     D  C               G 

 ולי היה כבר מאוחר לומר

D                 C           C  D 

 הרי שיער זה לא העיקר

 

G    C               G 

 אחרי שהסתפרה קצר

E     D    C        G 

 מצאה חבר טיפה מוזר

D      C           

 אחד חייכן ומסודר

B          C         

 ולי היה כבר מאוחר

 

A7          Em 

 חשבתי שתחזרי אלי

A7     Em 

 ומפויסתיפה 

A7              Em 

 שאני שומע דמיינתי

       Em    A7 

 נכנסתאיך שאת 

 

B             Em 

 רציתי לטייל איתך

A7       Em          

 בסוף הקיץ על החוף

G  D7  C             G 

 ידיים לתת

 

 C  D7  G  Gמעבר : 

           C  D7  G  D 

 

G    C                  G 

 בסוף היא התחתנה מהר

E     D  C               G 

 התחתנה עם מישהו אחר

D             C         

 לא הייתי מספיק חבר

B          C          

 הכל קרה מידי מהר

 

A7          Em     

 שתחזרי אליאני חשבתי 

A7     Em 

 ומפויסתיפה 

A7              Em 

 שאני שומע דמיינתי

       Em    A7 

 נכנסתאיך שאת 

 

B             Em       

 רציתי לטייל איתךאני 

A7       Em          

 בסוף הקיץ על החוף

G  D7  C             G 

 לתת ידיים

           C  D7  G  G 

 C  D7  G  Gמעבר : 

           C  D7  G  D 

 

G     C                  G 

 בסוף היא הסתפרה קצר

E     D  C               G 

 ולי היה כבר מאוחר לומר

D                 C          

 הרי שיער זה לא העיקר

D         C            

 אולי תבואי אלי מחר

D     C          

 נרד ביחד לכיכר

G     C    

 תבואי כבר
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 מתי כספי  -שיר אהבה ) כמו גלגל (  
 

Em                Am 

 כמו עלה שביר ודק

Em             B7 

 המתמוסס באור

Em            Am 

 כמו הרוח שסדק

Em              B7    E7 

 את קול המית התור

 

Am7               D7 

 כמו גלגל בתוך גלגל

   G7       C7 

 באופני הסתיו

Em7                F#7 

 כמו תלתל בתוך תלתל

    B7            Em 

 לבה בזרועותיו

 

Em                Am 

 כמו תינוק המשחק

Em           B7 

 עם החמה בחול

Em            Am 

 כמו הזמן המשתחק

Em              B7    E7 

 בין מחוגים בלי קול

 

Am7               D7 

 כמו גלגל בתוך גלגל

   G7       C7 

 באופני הסתיו

Em7                F#7 

 כמו תלתל בתוך תלתל

    B7            Em 

 לבה בזרועותיו
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 עלמה זהר  -  שיר אהבה אינדיאני )מיגל(
 מילים : עלמה זהר  לחן : עלמה זהר

 

 D  Em  C  Amפתיחה : 

 

Am 

 ארבע לפנות בוקר מעיר אותי צלצול

C 

 עדיין ישנה,אני עונה מתוך שיעול

Em 

 לא שומעים כל כך טוב 

Em                          D 

 זו כנראה שיחה מחו"ל , הלו , הלו.
 

Am                            

Me Amor It's Miguel 

C                                        

Calling You In Israel I'm 

Em                                      

Just To Say That I love U 

D                                    

Just To Say That I Love  

 

Am                           

Did I Wake You Up 

C                                  

Are U Sleeping Alone 

C                                  

Is That A Man's Voice 

C                       Em      

I Hear On The Phone 

Em                      D           

You Know That I Love you 

 

 מי, מיגל ?

Am 

 זה נוחת עליי כמו מכה

C 

 לילות טרופים בטיפי ודיג עם חכה

Em                       D            

 אהבה שאפשרית רק, בארץ רחוקה.

Am 

 ואני מיליון שנות אור משם,עמוק בתוך בלבול,

C 

 עוד לא התאפסתי מאז שחזרתי מחו"ל,

Em 

 אתמול ניתקו את החשמל,

Em 

 חודשיים אין לי גז

D 

 עדיין מנגנת, אבל שום דבר לא זז.

 

Am                            

Me Amor It's Miguel 

C                                        

Calling You In Israel I'm 

Em                                      

Just To Say That I love U 

D                                    

Just To Say That I Love 

 

C                                  Am 

 לרגע זה נשמע לי כל כך אפשרי,פשוט להמריא

Em               C 

I'm Coming ? אני אומרת לו,למה לא 

D 

 החיים הם סרט, אני אישה משוחררת.
 

Am                           

Did I Wake You Up 

C                                  

Are U Sleeping Alone 

C                                  

Is That A Man's Voice 

C                       Em      

I Hear On The Phone 

Em                      D           

You Know That I Love you 

 

Am 

 ְלְך תסביר לו שאני ואתה זה שריטה של שנים,

C 

 מלחמה ומיתון וחמסין, פהש

Em                     D 

 מבין ? הוא אינדיאני, מההוא בכלל 

Am 

 השיחה מתנתקת , אני משתתקת.

C                                   Em 

 אתה מתיישב במיטה בפרצוף רציני,

D 

 עכשיו זה אמיתי.

 Am                         C 

 או ש... או ש.....  תקשיבי מאמי זה משה ,

Em          D 

 את איתו או שאת איתי.
 

Am                           

Did I Wake You Up 

C                                  

Are U Sleeping Alone 

C                                  

Is That A Man's Voice 

C                       Em      

I Hear On The Phone 

 Em                      D           

You Know That I Love you 

 

 סיום:

Am  C  Em  D 
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 יצחק קלפטר  -יר אהבה בדואי  ש
 

Am                  Bb                          C 

 צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח

Am                  Bb                       C 

 לטף הוא את גופה הרך והסופה טרפה הכל

Am                  D7                            Em 

 חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע

       D          Em              Am 

 אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול

 

Am                  Bb                          C 

 כשהרוחות אותו לטפו בעוז אחז במוט האוהל

Am                        Bb                          C 

 אוזניו אטם הוא לא לשמוע לא לנשום כלל את הצליל

Am                  D7                      Em 

 אתה נווד לחש מדבר אתה נקבר באוהל צר

       D          Em              Am 

 והכבשים פעו בוואדי כמו חליל

 

G     Am           D    Am 

 הו הו הו הו  קול קורא לנדוד לנדוד

G     Am       Cmaj7  Em 

 הו הו הו הו  קול קורא לנדוד לנדוד

 

Am                  Bb                          C 

 וכשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח

Am                  Bb                          C 

 הושיט ידיים בסופהאל הצלילים של החליל 

Am                  D7                            Em 

 במחול טירוף בקני הסוף נסחף שיכור כמו חול ברוח

       D          Em              Am 

 גם הסלעים פרסו כנפיים כמו אנפה

 

Am                  Bb                          C 

 להעמיק את מוט האוהלוכשחזר הוא על סוסו 

Am                     Bb                          C 

 על היריעות היא בחוטים ובצבעים מילים רקמה

Am                  D7                    Em 

 ברוך שובך בוגד אחוז היטב במוט האוהל

       D          Em           Am 

 כי גם אותי סופה נודדת סחפה

 

G     Am           D    Am 

 הו הו הו הו  קול קורא לנדוד לנדוד

G     Am       Cmaj7  Em 

 הו הו הו הו  קול קורא לנדוד לנדוד
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 חוה אלברשטיין  -  שיר אהבה ישן
 

 Bm    C   D   Bmפתיחה : 

 

Bm Em Bm 

 שיר ישן  זהו

                Em   A 

 אניטה וחואן על

           D          C 

 עשבי הזמן גבהו

                        Bm      G 

 החוחים פרח עם והשושן

                          F# 

 הם שייכים עכשיו למלאכים

 

                       Bm     B 

 לחואן חיכתה אניטה

       B7                                   Em    A 

 הוא איחר לקטוף את רימוני אהבתהאך 

                          D                C 

 עוד לא שתה שפתיה הוא גביעי

            Bm       C 

 הקיץ תם פתאום

            Am          Bm 

 סיפור אהבתם לא ייתם אך

 

 Bm  C  Bmמעבר :

 

Bm Em Bm 

 כל השיר זהו

                    Em   A 

 לחלומות שייך הוא

         D          C 

 לאנשים שיש

                      Bm      G 

 לפרוח באביב שאיחרו

                             F# 

 האוהבים למדו את שפת שלא

 

                       Bm     B 

 בזמן שלא נולדו אותם

B7                            Em      A 

 בלבבם מחייכת זו אניטהאי אבל

                    D               C 

 האהבה חואן אותה אותו

           Bm       C 

 הקיץ תם פתאום

            Am          Bm 

 אך לא ייתם סיפור אהבתם

 

 Bm  C  Bmסיום :
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 אריק איינשטיין  -  שיר אהבה סטנדרטי
 יוני רכטרמילים : אריק איינשטיין   לחן : 

 

Gm      D7/F# 

 אז התחלתי ללכת

Fm6        Bb9 

 לא חשבתי בכלל לאן

Eb+7    Ebm7 

 רק רציתי ללכת

Cm7     D7 

 ללכת את כל הזמן

Gm       D7/F#     Fm6 

 לא פגשתי בדרך אף אחד

        Bb9        Eb+7 

 כמה מצחיק להיות לבד

Ebm7  Cm7       F7   D7/F# 

 אני אוהב אותךכי          

 

Gm  D7/F# 

 כשאת מחייכת

Fm6    Bb9 

 החיוך שלך    יפה

Eb+7   Ebm7 

 כשאת בשלכת

Cm7     D7 

 הכל אז עצוב כל כך

Gm        D7/F#    Fm6 

 למה בא לי ללכת לא אדע

        Bb9       Eb+7 

 בואי נתחיל מהתחלה

Ebm7  Cm7       F7 

 כי אני אוהב אותך         

 

Cm9  F7      Bbmaj9    AbO  G7 

 זר      היו ימים בהם הרגשתי   

Cm9        F7       Bb+7   G7(-9) 

 חזר אבל עכשיו הכל      

 

 #Cm7  F7  D7/Fמעבר : 

 

Gm         D7/F# 

 אז על מה את חושבת

Fm6    Bb9 

 ויפה כל כך   שקטה

Eb+7    Ebm7 

 אז על מה חולמת

Cm7   D7 

 גלי החלום שלך

Gm       D7/F#     Fm6 

 למה בא לי ללכת לא אדע

        Bb9       Eb+7 

 בואי נתחיל מהתחלה

Ebm7  Cm7       F7 

 כי אני אוהב אותך         

 

Cm9  F9         Bb9    G7 

 זר היו ימים בהם הרגשתי   

Cm9        F7        Bb   G7 

 חזר אבל עכשיו הכל      

 

 Cm7  F7מעבר : 

 

Gm  D7/F#  Fm6    Bb9 

Eb+7   Ebm7  AØ   D7 

Gm  D7/F#  Fm6    Bb9 

Eb+7   Ebm7  AØ   D7 

 

Gm      D7/F# 

 התחלתי ללכתכש

Fm6        Bb9          Eb+7 

 לא חשבתי בכלל לאן

 



 1339עמוד 

 

 ריטה  -  שיר אהובת הספן
 מילים : יאיר לפיד   לחן : רמי קליינשיין

 

 C  Bb  Cפתיחה : 

 

   F  F/G  F/A  F F/G     F 

 הודעה לים    הרוח שוב מוסרת

Gm          F     Bb 

 נסגרת רגע רגע עוברת

Bb    C     F 

 הנמל שערי בין

 

F   F/G  F/A  F F/G     F 

 ורשתות קרועות    יש ניחוח ערק

Gm             F       Bb 

 שיר אהובת הספן הנשכחת

Bb      C        F 

 שיר הנשים המחכות

 

C     Bb/F  Bb          C         F 

 איך היא קנאה בספינות  הוא לא ידע

C     Bb/F  Bb         C       F 

 איך היא חכתה בלילות הוא לא ידע

 

 Bb  F  C7  C47מעבר : 

 

F   F/G F/A  F F/G     F 

 מול מפרש רטוב רגע לא בטוח

Gm          F       Bb 

 מכה את המים זעם הרוח

Bb         C          F 

 את לב הנשים על החוף

 

F   F/G F/A  F F/G     F 

 אינו כבה    ש   נר אחד ברוח

Gm                F            Bb 

 אר ג'ורג' אמאדוישת דולק בחלון

Bb      C       F 

 הים האכזר ההוזה

 

C     Bb/F  Bb          C         F 

 קנאה בספינותאיך היא   הוא לא ידע

C     Bb/F  Bb         C           F 

 בלילותלו איך היא חכתה  הוא לא ידע

 

   F  F/G  F/A  F F/G     F 

 הודעה לים    הרוח שוב מוסרת

Gm          F     Bb 

 מספרת רגעשותקת רגע 

Bb      C     F 

 הלילה מת הספן

 

C     Bb/F  Bb          C         F 

 איך היא קנאה בספינות  ידעהוא לא 

C     Bb/F  Bb         C            F 

 בלילותלו איך היא חכתה  הוא לא ידע

 

 Bb  F  C7  Fסיום : 

         Bb  F  C7  F 

         Bb  F  C7  F 

         Bb  F  C7  F 
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 נטאשההחברים של   -שיר אחר  
 

Am     C        F         Em     Am  C  F  Em 

 מאתמול בשלוש כשהייתי ער      

Am     C        F         Em       Dm 

 עם שמיכה על הגב והראש בוער      

Am     C        F         Em     Am  C  F  Em 

 מתעורר ונרדם ואז שוב מתעורר      

Am     C        F         Em       Dm 

 מתכסה וחושב לי ומהרהר      

 

Am    G       Dm   G 

 עוד שיר אחר     

Am    G       Dm   Dm 

 עוד שיר אחר     

Am    G       Dm   G 

 עוד שיר אחר     

Am    G         D 

 עוד שיר אחר     

 

Am     C        F         Em     Am  C  F  Em 

 המכונית מחליקה ברחובות צרים      

Am       C        F    Em     Dm 

 לילה קר וחשוך האורות כבים      

Am    C       F      Em   Am  C  F  Em 

 נחים ואחרי הופעה, מעשנים      

Am         C      F    Em     Dm 

 בין פרסומת ברדיו ושני גלים      

 

Am    G       Dm   G 

 עוד שיר אחר     

Am    G       Dm   Dm 

 עוד שיר אחר     

Am    G       Dm   G 

 עוד שיר אחר     

Am    G         D 

 עוד שיר אחר     

 

Am     C        F         Em     Am  C  F  Em 

 הגיטרות צרחו, התופים מכים      

Am       C        F        Em     Dm 

 פילוסופיה זמנית בין שברי בקבוקים      

Am     C        F         Em      Am  C  F  Em 

 מסתכלים ושרים, העוצמים פוקחים      

Am       C        F    Em     Dm 

 חלומות אפלים בצבעים ורודיםוכל הזמן      

 

Am    G       Dm   G 

 עוד שיר אחר     

Am    G       Dm   Dm 

 עוד שיר אחר     

Am    G       Dm   G 

 עוד שיר אחר     

Am    G         D 

 עוד שיר אחר     
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 יהודה פוליקר  -שיר אחרי הגשם  
 לחן : יהודה פוליקר  מילים : יעקב גלעד 

 

 Emפתיחה : 

 

Am      BØ   Am       F     Em   D   Dm 

 רכבות אחרי הגשם בדרכן מעיר לעיר

Am                         G 

 יש בדרך תחנה קטנה        

  E             Am               Dm  Am 

 אווווו  אני יורד בשביל שהכרתי 

G        F#Ø    F+7           Am 

 ושוב אני שומע ליד בתי האבן

G         F#Ø   F+7       E7 

 פרה גועה ברפת עזים בדשא

Am                    G            F#Ø 

 ועכשיו אחרי שנים בגשם     

                 F+7             Am 

 איש לא יזהה אותי צ'פחו ביישן

                D   Dm    Am 

 וכל ילדי הכפר בדרך מהגן

      C 

 מצחקקים בקול

G                             D 

 תמיד כשבא אורח לא מוכר

G               C           C/B 

 מי יזכור את בנו של הספר

Am                Em 

 אני יוצא מחוץ לשיירה

Am                 Em 

 מזמזם כל הדרך חזרה

 

E       Am         D            G 

 שיר אחרי הגשם שיר אחרי הגשם

C   Am     Em                  Am  Em 

 שיר ישן שאמא לימדה אותי לשיר

E              Am    D             G 

 הגשם  שיר אחרי הגשם שיר אחרי

C    Am     Em               Am 

 שיר ישן מסתלסל ועולה בחלונות

Em 

 כרונותיואורג לי ז

 

 

 

Am       BØ     Am    F     Em      D   Dm 

 ברחובות אחרי הגשם החיים כתמול שלשום

Am                          G 

 הספק עוד מלווה אותי       

  E             Am                 Dm  Am 

 אווווו      אני חופשי ללכת הביתה 

G        F#Ø  F+7           Am 

 זכרתי שיר שמח עכשיו אני שוכח

G         F#Ø   F+7       E7 

 אולי אני בורח מפני הגשם

Am               G            F#Ø 

 בכיכר ליד חנות היין      

                 F+7             Am 

 מישהו פתאום צועק צ'פחו חזר

              Dm            Am 

 יושבי בתי קפה זוגות ליד הבר

       C                  G          D 

 מנופפים ידם כאילו כלום אף פעם לא קרה

G              C        C/B 

 כאן תמיד זורמת השגרה

Am                Em 

 אני יוצא מחוץ לשיירה

Am                Em 

 ובוכה כל הדרך חזרה

 

E       Am         D            G 

 שיר אחרי הגשם שיר אחרי הגשם

C   Am     Em                  Am  Em 

 שיר ישן שאמא לימדה אותי לשיר

 

 E  Am   D     Gמעבר : 

          C  Am  Em  Am  Em 

 

E       Am         D            G 

 שיר אחרי הגשם שיר אחרי הגשם

C   Am     Em                  Am  Em 

 שיר ישן שאמא לימדה אותי לשיר
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 שלמה יידוב  - שיר בין ערביים 
 

Amaj7              D9         Em7 

 הוא יושב על שפת הנחל בין ערביים

          G           C              G 

 הוא מקשיב לכל שירי המים היפים

Amaj7              D9         Em7 

 הוא שומע איך פרחים צומחים והטל יורד לו

G              C            G    A       A4       A 

 קופא על לחייו כמו פניניםו

 

D           D/C#     Bm    A 

 מבדידות האנשים הופכים קשים

D       D/C#   Bm      C      C/B 

 מעטים יוצאים ממנה נשכרים

Am   G       A4    C     G          A 

 יש המגלה בה נשמה יש הפוחד מהדממה

 

Amaj7              D9         Em7 

 למעלה הוא מביט אל תוך השמש

          G               C          G 

 והאור נשאר בתוך עיניו העצומות

Amaj7 D9    Em7 

 והרוח מפזרת סודותיה

G              C            G    A       A4       A 

 הוא נושם עמוק את ריח השדות

 

D           D/C#     Bm    A 

 מבדידות האנשים הופכים קשים

D       D/C#   Bm      C      C/B 

 מעטים יוצאים ממנה נשכרים

Am   G       A4    C     G          A 

 יש המגלה בה נשמה יש הפוחד מהדממה
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 שלמה ארצי  -בבוקר בבוקר  שיר 
 

 פתאום קם אדם בבוקר

 ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת

E  Bm      F#   G      E    Bm 

 ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום

  Bm   E      Bm 

 פתאום קם אדם בבוקר

 Bm    A     G          E 

 ומתחיל ללכתומרגיש כי הוא עם 

E  Bm      F#   G      E    Bm 

 ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום

 Bm           F#    G              D 

 דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת

F#m Bm          G           Bm 

 וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדר   כת

  Bm           F#     A           D 

 לים רוססים והרים, ריבוא קרנייםהטל

 F#         G        Bm      

 הם יולידו חופת שמש לכלולותיו

  Bm   E      Bm 

 פתאום קם אדם בבוקר

 Bm    A     G          E 

 ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת

E  Bm      F#   G      E    Bm 

 ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום

 Bm       F#    G           D  

 והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים

 

F#m Bm      G           Bm 

 ונכלמות משתחוות המלחמות אפ יים

 Bm      F#     A           D 

 להוד אלף שנים מפכות במסתרים

        G          Bm 

 אלף שנים צעירות לפניו

                        F# 

 רועים, כענףכפלג צונן, כשיר 

  Bm   E      Bm 

 פתאום קם אדם בבוקר

 Bm    A     G          E 

 ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת

  G    E     Bm 

 ורואה כי חזר האביב

  F#       Bm       E 

 והוריק שוב אילן מן השלכת

 פתאום קם אדם בבוקר

 ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת

E  Bm      F#   G      E    Bm 

 ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום

 

 Bm E Bm E: -סולו 

 

           Bm       F#   G 

 בדרכו קורא הוא שלום שלום שלום
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 קורין אלאל  -שיר בכיף  
 

 D  C  D  Cפתיחה : 

 

        G      D 

 שיר בכיף

       C        Em   G   A 

 שיר שקם עם הבוקר בא שוטף

       G      D 

 יום נפתח

      C   Em   G   A 

 אל הדרך יוצא רוצה נסחף

 

Bm      F#m            G     D 

 קמה לי בבוקר בוקר כבר מזמן

Bm         F#m      G  A 

 על האש יש מים ובינתיים מה

Bm    F#m        G   D 

 המצב בחוץ מעבר לחלון

Bm            F#m           G  A 

 יום אני עוד בחלוםאיך מתחיל לו 

 

        G      D 

 שיר בכיף

       C        Em   G   A 

 שיר שקם עם הבוקר בא שוטף

       G      D 

 יום נפתח

      C   Em   G   A 

 אל הדרך יוצא רוצה נסחף

 

Bm        F#m      G     D 

 אני נוסעת אל הדרך החופשית

Bm         F#m         G  A 

 חילים לאט מעל דרכישמיים מכ

 

Bb    F        Bb     #G            Bb  F     #G 

 זמן ללכת    צבעים לילה    קולות בוקר     

Bb     F     Bb      #G        Bb      F 

 תנו לגשת   יש לי כמה     יש לי למה    

 

        G      D 

 שיר בכיף

       C        Em   G   A 

 הבוקר בא שוטףשיר שקם עם 

       G      D 

 יום נפתח

      C   Em   G   A 

 אל הדרך יוצא רוצה נסחף

 

Bm      F#m     G   D 

 שמש מכשפת נחה על הים

Bm         F#m         A  G 

 אם תקשיב למוסיקה כל העולם

Bm                F#m          G   D 

 ראש אל ראש אל גוף תשוקות והזיות

Bm      F#m          G    A 

 מי אמר שלא נותנים בכיף לחיות

 

        G      D 

 שיר בכיף

       C        Em   G   A 

 שיר שקם עם הבוקר בא שוטף

       G      D 

 יום נפתח

      C   Em   G   A 

 אל הדרך יוצא רוצה נסחף
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 כוורת  -  שיר הטמבל
 מילים : כוורת  לחן : יצחק קלפטר

 

Em   Am    BbO   B 

Em   Am    BbO   B 

 

            F#Ø   B7       Em 

 כולם אומרים לי שאני בסדר 

   Em/G       Am 

 אומרים לי ברחוב

D                     G          F/C 

 הי אתה שם אתה נחמד 

       E7                       Am    Am/G 

 אבל אני יודע שאני סתם טמבל

      F#                   B7 

 ואת זה תוכלו לראות מייד

 

       F#Ø   B7      Em    Em6 

 דלתת'כשמישהו פותח לי 

          Am    D     G       G/F 

 סוגר בחזרה רואה מי בא

     E7                             Am 

 בטלפון יודעים שאני סתם טמבל

          G         F#    B7      Em 

 נורא          ובגלל זה תמיד תפוס

 

       Am7      D         G        Em 

 אני אוהב רגוע      יצאתי אט

       Am7      D    EbO    G     C 

 להיות מהר   דיוט לא טוביכי לא

     C#m7      F#      B        G#m    G#m7 

 המחשבות מתרוצצות קבוע

     C#m7      F#       F#m7     B 

 אבל בראש של מישהו אחר

 

         F#Ø   B7       Em 

 השכם בבוקר קם להתגלח

 Em/G  Am     D         G     G/F 

 אני רואה עוד טמבל ממולי     

           E7                    Am    Am/G 

 מה הוא רוצה עם מי הוא מתווכח

      F#                   B7 

 הרי בעצם הטמבל זה אני

 

      F#Ø   B7         Em 

 באוטובוס תמיד יושב אחורה

        Am    D   D7      G       G/F 

 מאחורי הגב  שלא ידברו עלי 

       E7                      Am 

 בבנק הדם תרמתי דם תרמתי

          G          F#    B7     Em 

 דם דידם דידםתרמתי דם תרמתי 

 

       Am7      D         G        Em 

 אני אוהב רגוע      יצאתי אט

       Am7      D              G     C 

 להיות מהר   דיוט לא טוביכי לא

     C#m7      F#      B        G#m    G#m7 

 המחשבות מתרוצצות קבוע

     C#m7      F#       F#m7     B 

 אבל בראש של מישהו אחר

 

       F#Ø   B7        Em    Em6 

 אני בודד והסיבה היא זאתי

     Am    D     G       G/F 

 שמתמיד הייתי בררן

     E7                         Am 

 אבל בסוף אמצא את ההדיוטית

        G       F#      B7     Em 

 טםשתחלק את החיים עם מטומ

 

     E7                            Am 

 היא בהחלט צריכה להיות הדיוטית 

        G       F#      B7     Em   Em9/6 

 שתחלק את החיים עם מטומטם
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 מתי כספי , נתנאלה  -  שיר היונה
 מילים : שמרית אור   לחן : מתי כספי

 

  D  D+7   D7           G 

 המגדליםמעל        ה     גבו

Em    F#7(4-3) 

 היונה פורשת כנף

Bm     C#Ø 

 היונה דואה במרחב

EØ  F#7    Bm   Em7/A 

 ועיניה כלות          

  D  D+7   D7        G+7 

 כמו הענבלים       ה    גבו

Em       F#7(4-3) 

 עם עלות היום היא הומה

Bm     C#Ø 

 ועם רדת ליל בדממה

EØ  F#7    Bm   B7(+5)    B7 

 .אברותיה קלות       

 

E7    A7    D9      G+7 

 הלאה        הלאה, 

C          C#Ø 

 על המים מרחפת

EØ   F#7   G 

 עוד היא מחכה

B+7     E+7 

 גבוה

              B+7    G 

 מעל הרי גלבוע

           C#Ø 

 מעל העננים

     EØ  F#7   Bm    Em7/A 

 הדרך ארוכה

 

 D  D+7  D7  Gמעבר : 

        Em     F#7(4-3) 

         Bm     C#Ø 

          EØ  F#7    Bm   Em7/A 

 

  D  D+7   D7        G+7 

 כמו הענבלים       ה---גבו

Em       F#7(4-3) 

 עם עלות היום היא הומה

Bm     C#Ø 

 ועם רדת ליל בדממה

EØ  F#7    Bm   B7(+5) 

 אברותיה קלות       

 

E7    A7    D9      G+7 

 הלאה        הלאה, 

C          C#Ø 

 על המים מרחפת

EØ   F#7   G 

 עוד היא מחכה

B+7     E+7 

 גבוה

              B+7    G 

 מעל הרי גלבוע

           C#Ø 

 מעל העננים

     EØ  F#7/Bb   Bm     Em7/A 

 ארוכה            הדרך

 

 D  D+7  D7  Gמעבר : 

        Em     F#7(4-3) 

         Bm     C#Ø 

          EØ  F#7    Bm   B7(+5) 

 

E7    A7    D9      G+7 

 הלאה        הלאה, 

C          C#Ø 

 על המים מרחפת

EØ   F#7   G 

 עוד היא מחכה

B+7     E+7 

 גבוה

              B+7    G 

 מעל הרי גלבוע

           C#Ø 

 מעל העננים

     EØ  F#7/Bb   Bm  E  B6/9 

 ארוכה            הדרך
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 להקת הנח"ל  -  שיר הלהקה
 מילים: אהוד מנור   לחן: יאיר רוזנבלום

 

 גיטרה ותופים[ –]פתיחה 

(Dm  Dm  Dm  Dm)x2 

G  G  Gm  Dm 

Dm  Dm  Gm  Gm  A 

 

   Dm         Dm/C   Bb           A 

  לשיר ביחדעומדים ליד פסנתר, לומדים 

      Dm       Bb   Am     Gm  F 

  אך קולי הולך לבד, בשיר על יום אחר

       Cm  D  Gm  Bb        A      Dm 

  מתנדנד מצד אל צד   ,חת – בארץ המובט

 

      Gm        Dm 

 אני זוכר, כן, כשבאתי לבחינות

          G         Dm 

  הכל נשכח, כן, מילים ומנגינות

     Am           Am/G 

 ואז חשבתי, כן, שהכל אבוד

Am/F                        E 

 שאין לי שום סיכוי אני חוזר לגדוד

Dm             E    Am 

 חוזר לגדוד -אין סיכוי  

 

 ]מעברון תופים[

 

 Dm 

  תמיד רציתי להיות חייל רוקד ושר

  רציתי להיות מצחיק ומאושר

  G                   Gm       Dm 

  שירי ביחד      שמחייך ושר בקול

  G                      A           Dm 

  הוא מת מפחד  אפילו אם עמוק בלב 

 

             Gm        Dm 

 ליי לה ליי לה לה לה לה ליילה לה לה 

              G          Dm 

 ליי לה ליי לה לה לה לה ליילה לה לה 

          Am                Am/G 

 דקה אחר דקה, לחיות שלוש שנים

  Am/F                            E 

 לה הל להה לה לה לה לה לה עם כל הל

   Dm           E  Am 

 להקהה לה עם כל הל

 

 ]מעברון גיטרה ותופים[

 

 Dm  Dm/C   Bb      A 

 הבמה שלנו עננים עלבסולם 

Dm               Bb 

  סביב אין סוף חולות

Am  Gm   F        Cm   D  Gm 

 נו - לים באים וצוחקים עלי - וחיי 

Bb              A  Dm 

 אך שרים את הקולות 

 

      Gm   Dm 

 תהיו לי חגיגו  ת,אני זוכר

      G        Dm 

  היו גם דאגות ,ולפעמים, כן

     Am           Am/G 

 ואז חשבתי, כן, שהכל אבוד

Am/F                        E 

 שאין לי שום סיכוי אני חוזר לגדוד

Dm             E    Am 

 חוזר לגדוד -אין סיכוי  

 

 ]מעברון תופים[

 

Dm 

  תמיד רציתי להיות חייל רוקד ושר

  רציתי להיות מצחיק ומאושר

  G                   Gm       Dm 

  שירי ביחד      שמחייך ושר בקול

  G                      A           Dm 

  הוא מת מפחד  אפילו אם עמוק בלב 

 

             Gm        Dm 

 ליי לה ליי לה לה לה לה ליילה לה לה 

              G          Dm 

 ליי לה ליי לה לה לה לה ליילה לה לה 

          Am                Am/G 

 דקה אחר דקה, לחיות שלוש שנים

  Am/F                            E 

 לה הל להה לה לה לה לה לה עם כל הל

   Dm           E  Am 

 להקהה לה עם כל הל

 

Gm  Dm  G  Dm 

Am  Am/G  Am/F  E 

Dm - E - Am 

 

 ]ברייק תופים[

 

Dm      Dm/C    Bb         A 

 לילההבמשאית     קורא את המצב 

  Dm     Bb   Am  Gm  F 

  צות-נוצ  ניים יאחרי ההופעה ע

         Cm      D  Gm 

 לה-כמו כוכבים של מע
Bb              A  Dm 

 הע-משאירות לי הוד 

 

      Gm     Dm 

  אני זוכר, כן, היו לי אהבות

      G        Dm 

 אכזבותומריבות, כן, היו גם 

     Am           Am/G 

 ואז חשבתי, כן, שהכל אבוד

Am/F                        E 

 שאין לי שום סיכוי אני חוזר לגדוד

Dm             E    Am 

  חוזר לגדוד -אין סיכוי  

 

 []מעברון גיטרה

 

Dm 

  תמיד רציתי להיות חייל רוקד ושר

  רציתי להיות מצחיק ומאושר

  G                   Gm       Dm 

  שירי ביחד      שמחייך ושר בקול

  G                      A           Dm 

  הוא מת מפחד  אפילו אם עמוק בלב 

 

             Gm        Dm 

 ליי לה ליי לה לה לה לה ליילה לה לה 

              G          Dm 

 ליי לה ליי לה לה לה לה ליילה לה לה 

          Am                Am/G 

 דקה אחר דקה, לחיות שלוש שנים

  Am/F                            E 

 לה הל להה לה לה לה לה לה עם כל הל

   Dm 

 ה לה לה להעם כל הל

     C 

 ה לה לה להעם כל הל

   Dm           E  Am  Am 

 קה-להה לה עם כל הל

 

 

  



 1348עמוד 

 

 כוורת  -  שיר המחירון
 מילים : דני סנדרסון ואלון אולארצ'יק  לחן : דני סנדרסון

 

 Aפתיחה : 

 

E               E4       A        A6  A 

 האצטבהכמה עלו הווילונות מעל 

    G              A           E    A   E   A7 

 זה לא עלה לי גרוש זה החופה מהחתונה

E                  E4         A              A6   A 

 כמה עלו המאפרות בלי מה שיש בפנים

  G                   A       E 

 אספתי אותם בנסיעה ממלונות שונים

 

A 

 לדל ולעשיר לכל דבר מחיר

A 

 זה שיר המחירון לפתוח ת'גרון

G   D   E   G   D   E 

 נה נה נה...

 

E                         A         A6  A 

 כמה עלו הארונות ליד הספה

    G                     A           E 

 מאות לירות במזומן כל מטר מרובע שלוש

E                          A 

 מי צבע את הקירות בכל הדירה

    G                 A       E 

 ל שנהשמונים ואחד הנביאים פתוח כ

 

A 

 לדל ולעשיר לכל דבר מחיר

A 

 זה שיר המחירון לפתוח ת'גרון

G  D  E  G  D  E 

 נה נה נה

 

 E  A  G  A  Eמעבר : 

           E  A  G  A  E 

 

E                          A              A6   A 

 מי צבע ת'ארונות רק פעם בשנה

    G                    A         E 

 מאות הנביאים שעל הספה שלוש מי הם

E                          A 

 כמה לירות במזומן בכל הדירה

    G            A       E 

 מי עלו על הקירות שמונים ואחת שנה

 

A 

 לדל ולעשיר לכל דבר מחיר

A 

 זה שיר המחירון לפתוח ת'גרון

G  D  E  G  D  E 

 נה נה נה



 1349עמוד 

 

 כוורת  -שיר המכולת  
 ולחן : דני סנדרסוןמילים 

 

(Em-Em-E4-E4)x8 

 

      Am                               D Em 

 אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה

      Am                                D      Em 

 אני זוכר אותה קונה שם סולת, אני זוכר אותה

          C                      D     Em 

  את הקרמבו נתנה לי להחזיק לה והיא

          C                  D       Em  E4  Em  E4 

 קים של טמפווגם ביקשה ממני בקבו

 

      Am                               D Em 

 אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה

      Am                                D      Em 

 אני זוכר אותה קונה שם סולת, אותהאני זוכר 

       C                        D   Em 

 ,לחם קימל אני זוכר אותה קונה שם

       C                     D    Em    Em 

 כיתה גימל... גימלאני זוכר אותה מזמן מ

 

Em                                         D       

and I'll give you myGive me the money,  

F        Bb                      B     Em 

  בור את הכביש ותחזור למכולת(ע)ת הר

 Em                  D      F   Bb 

 מרוסיה קולט גלי צה"ל וקולט עלייה

                  B    Cmaj7 

 , ואווכפר שמריהו( )כבר באים

 

(Em-Em-E4-E4)x4 

 

      Am                               D Em 

 אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה

      Am                                    D  Em 

 היה לה פה ואף כמו תרנגולת ,אני זוכר אותה

          C                       D  Em  

 מנדרינות והיא אמרה שהיא אוהבת

        C                             D  Em      Em 

 קלמנטינות... טינות וגם אוכלת את הקליפות של

 

Em               D     F 

  תן עוד שמנת ותן חמאה זה  

Bb                 B   Em 

 אין לך כסף אז לך הביתה  

Em                      D      F 

 מה היית עושה אם נולדת שנה 

  Bb                  B   Cmaj7 

 ... כולתכולת  -  לפני שהמציאו את המ

 

 

 

Em      E4      Em          E4 

 הולכת למכולת וקונה שם תרנגולת

  Em      E4      Em          E4 

 הולכת למכולת וקונה שם תרנגולתו

 

      Am                               D Em 

 אני זוכר אותה מהמכולת, אותהאני זוכר 

      Am                                D      Em 

 אני זוכר אותה קונה שם סולת, אני זוכר אותה

       C                        D   Em 

 ,לחם קימל אני זוכר אותה קונה שם

       C                     D    Em    Em 

 כיתה גימל... גימלאני זוכר אותה מזמן מ

 

Em                                         D   

 me the money, and I'll give you…Give  

 

(Em-Em-E4-E4)x4 

 

Am   D      Em   Am  D               Em 

 קונה שם סולת ,ההההה, אמהמכולת ווווו,אוו  

Am   D      Em   Am  D               Em 

  קונה שם סולת ,ההההה, אמהמכולת ווווו,אוו  

 

(Am  Bm  Em  Em)x4 

 

Am   D      Em   Am  D               Em 

 קונה שם סולת ,ההההה, אמהמכולת ווווו,אוו  

 

Am             D                 Em 

  וכך יושב לו יודוקוליס ליפשיץ, עצוב ומיותר

Am               D               Em  E4    Em  E4 

 , ללא הפסק,והדמעות זולגות מעיניו ללא הפסק

        Am         Bm           Em          Em 

 ,ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק

       Am          Bm          Em           Em 

 זה לא עסק, זה לא עסק, זה לא עסק, זה לא עסק

  Am      Bm          Em      Em 

 ולועסת, ולועסת, היא לועסת, ולועסת

       Am          Bm           Em           Em 

  ,זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף

       Am          Bm           Em           Em 

  ,זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף, זה לא יוסף

    Am      Bm      Em   Em  E 

 !וזהו זה, וזהו זה, וזהו זה

 

 

3 



 1350עמוד 

 

 כוורת  -שיר המלחים  
 מילים : דני סנדרסון ואלון אולארצ'יק  לחן : דני סנדרסון

 

 G5  F5/G  G5  F5/Gפתיחה : 

            G5  F5/G  G5  F5/G 

            G5  F5/G  G5  F5/G 

            G5  F5/G  G5  F5/G 

             D 

 

Gm          F      Gm   F   Gm 

 בספינה אז הפלגנו יצאנו אל הים

Gm        F      Gm F   Gm 

 תםירב חובל והצוות וגם אני א

Cm7    F      Cm7   F 

 ו הרוחות נשבורקהגלים ח

Bb     Am   Dm    Gm   F   G 

 כשאתה בים      ככה זה 

 

C              D 

 עוגן עננים וחול

Bb                C 

 אין דבר יותר גדול

Bb   G     Bb  F  G      D7 

 מלאהוב את כל הקשור בגלים

 

G              F      F       G      G 

 על התורן עליתי להשקיף למרחקים

G         F        G           F   G 

 והנה מתקרבת ספינה של שודדים

Cm7    F      Cm7   F 

 עק וכולם בורחיםרב חובל צו

Bb      Am   Dm    Gm   F   G 

 השודדים         מה רוצים

 

C              D 

 עוגן עננים וחול

Bb                C 

 אין דבר יותר גדול

Bb   G     Bb  F  G      D7 

 מלאהוב את כל הקשור בגלים

 

 Gm  F  Gm  Cm7מעבר : 

            F  Cm7  F 

 

Bb C   Bb  C        Bb    C 

 סכינים עלינו מתנפלים  חבלים 

Ab     Eb     Dm    G 

 די די חבר'ה אנחנו נכנעים

Bb    C    Bb    C 

 מה זה שם   חל מפנה

Bb           C 

 שודד נפל לים

Eb    F                   Gm       C 

 אני מרגיש טיפה יותר טוב

 

G              F      F   G   G 

 הטבח יקומיקו ומקראתי לאז 

G            F        G     F    G 

 ושלושתנו עמדנו עשינו כמו תותח

Cm7      F   Cm7   F 

 שודדים שמעו ומיד ברחו

Bb      Am   Dm    Gm   F   G 

 תותח  שזה         כי חשבו

 

C              D 

 עוגן עננים וחול

Bb                C 

 גדולאין דבר יותר 

Bb   G     Bb  F  G      D7 

 מלאהוב את כל הקשור בגלים

C              D 

 עוגן עננים וחול

Bb                C 

 אין דבר יותר גדול

Bb   G  Bb  F  C 

 חיי   מלחיםמלאהוב 

Eb  Bb   F  Bb  F   G5 

 אני   משתגע על   הגלים

 

 G5  F5/Gסיום : 

  



 1351עמוד 

 

 צביקה פיק,  עופרה חזה  -  שיר הפריחה
 

Dm             Bb                A                Dm 

 שכזאת אין לי ראש למילים ארוכות ואתה מין מלה ארוכה

Dm           Bb         Gm      A           Dm 

 או ידידי ודש לחייך בתקווה שתבין את הפרחה´צ

Dm             Bb                A                Dm 

 הים ואני מפליגה בתוך הכפכפים קורעת את´ השמש של פרג

Dm           Bb                  Gm      A            Dm 

 דאווין לאן שייקחו האורות אני שם עם הלכה הליפסטיק ושאר

 

Gm           C 

 כי בא לרקוד ובא לי שטויות

A                Dm 

 עליך בא ליבא לצחוק ולא 

Gm           C 

 בא לי בימים ובא לי בלילות

A                Dm 

 בא לי לצעוק אני פרחה

 

Dm             Bb                A                Dm 

 ינס בסטייל שכתוב בעיתון´עושות חשבון וג פנים שלא

Dm           Bb         Gm      A           Dm 

 קירות בשיערות ופוסטרים במקוםסלסול נצחי 

Dm             Bb                A                Dm 

 רוצה לאהוב כמו בסרטים חתיך שיבוא באנגלית וצבעים

Dm               Bb             Gm          A               Dm 

come on baby המטוס מחכה ועוד חלום שלי ממריא לו ובוכה 

 

Gm           C 

 כי בא לרקוד ובא לי שטויות

A                Dm 

 עליך בא לצחוק ולא בא לי

Gm           C 

 בא לי בימים ובא לי בלילות

A                Dm 

 בא לי לצעוק אני פרחה

 

Dm              Bb                          A        Dm 

 גמר המסיבהזמן להיות גדולה פעם ת פעם שיהיה לי

Dm                  Bb 

 כי בסוף כל פרחה מסתתר שיכון קטן

Gm      A            Dm 

 ואלף כיווני עשן בעל לדוגמה

 

Gm           C 

 כי בא לרקוד ובא לי שטויות

A                Dm 

 עליך בא לצחוק ולא בא לי

Gm           C 

 בא לי בימים ובא לי בלילות

A                Dm 

 בא לי לצעוק אני פרחה

 

    
 

 



 1352עמוד 

 

 אביב גפן  -שיר הסמרטוטים  
 

F#m    B7  F#m        B7 

 החולשה שלו  מול עצבים של

D       A    B           D         E 

 כשאת בוגדת בו הוא מבקש סליחה

F#m    B7  F#m        B7 

 הוא ימות בשקט  כשאת תלכי

D       A    B           D         E 

 הוא ישיר בשקט את שיר הסמרטוטים

 

A   Dm7               A 

 את צוחקת בחיוך רחב

A Dm/A                       Am/E        E7 

 כשלי שנה כבר לא האיר כוכב       אה

A   Dm7                  A 

 שאני בא את נהית חולה

A Dm/A                  Am/E   E7 A    

 כשאת חולה אני תמיד בא  בא   בא

 

F#m    B7  F#m        B7 

 ולך זה נוח ככה את לא תעזבי

D                   A    B    D              E 

 את רק עושה לו קול שני לשיר הסמרטוטים

 

A   Dm7               A 

 את צוחקת בחיוך רחב

A Dm/A                      Am/E        E7 

 כשלי שנה כבר לא האיר כוכב

A   Dm7                  A 

 שאני בא את נהית חולה

A Dm/A                  Am/E   E7 A    

 כשאת חולה אני תמיד בא

 

 F#m  B7  F#m  B7  D  A  B  D  Eמעבר : 

 

A   Dm7               A 

 את צוחקת בחיוך רחב

A Dm/A                      Am/E        E7 

 כשלי שנה כבר לא האיר כוכב

A   Dm7                  A 

 שאני בא את נהית חולה

A Dm/A                  Am/E   E7 A    

 כשאת חולה אני תמיד בא



 1353עמוד 

 

 אתניקס  -  שיר ישן
  לחן: זאב נחמה ותמיר קליסקי   מילים: זאב נחמה

 

 x 4( Em  D  C  G)פתיחה: 

 

Em  D   C   G          Em D  C  G 

  הו ילדתי ארד אל ים     

Em   D    C       G       Em D  C  G 

  אפליג רחוק אל העולם     

Am              D 

  אביא לך שלל פרחים     

G        C     Am 

  בכל מיני צבעים  

         D                G 

  ובד קשמיר אביא לך גם

 

Em D C G x 2 

 

Em  D   C     G          Em D  C  G 

  הו ילדתי אחפור בחול     

Em  D   C    G         Em D  C  G 

  ואתכסה בהר גדול       

Am            D 

  אביא לך שי בובה      

G         C   Am 

  מן העולם הבא   

      D             G 

  שתספר לך את הכל

 

     Bb 

  רק דקה

     Dm/A 

 עוד דקה

         G#dim 

  את מוכרחה

      G                Eb 

  שאמשיך לשיר לך כי

  F#    Bb 

  אוהב אותך

 

(Em  D  C  G )x 2 

 

 

 

 

 

Em   D   C   G          Em D  C  G 

  הו ילדתי שלום מכאן      

Em D    C       G      Em D  C  G 

  לי על ענןאני יושב       

Am              D 

  אשלח לך מלאכים      

G         C       Am 

  עם כעכים שקופים   

     D             G 

  שינגנו לך שיר ישן

 

     Bb 

  רק דקה

     Dm/A 

 עוד דקה

         G#dim 

  את מוכרחה

           G                Eb 

  אמשיך לשיר לך כיאני ש

  F#    Bb 

  אוהב אותך

 

(Em  D  C  G )x 2 

 

Am             D 

  אשלח לך מלאכים      

G        C        Am 

  עם כעכים שקופים   

     D             G 

  שינגנו לך שיר ישן

 

     Bb 

  רק דקה

     Dm/A 

 עוד דקה

         G#dim 

  את מוכרחה

      G                Eb 

  כישאמשיך לשיר לך 

  F#    Bb 

  אוהב אותך

 

(Em  D  C  G )x 4 

Fade Out 
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 גאיה  -שיר לאהבה  
 

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח ונראה

Cm7     Cm 

 ת'אור שבשמים

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה

    D 

 לאהבה

 

       G                              C 

 איך שהלב נפתח חובק את העולם

                G  Em 

 ובקריאה גדולה

D         G 

 נשיר לאהבה

 

       G                              C 

 ִאמרו הכל אפשר זה לא מאוחר

                G  Em 

 השחר כבר עלה

D         G 

 זמן לאהבה

 

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח ונראה

Cm7     Cm 

 ת'אור שבשמים

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה

    D 

 לאהבה

 

       G                              C 

 ורק אם נאמין ובלי שום דאווין

             G  Em 

 בדרך העולה

D         G 

 לאהבהזה שיר 

 

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח ונראה

Cm7     Cm 

 ת'אור שבשמים

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה

    D 

 הלאהב

 

       G                              C 

 ורק אם נאמין ובלי שום דאווין

             G  Em 

 בדרך העולה

D         G 

 זה שיר לאהבה

 

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח ונראה

Cm7     Cm 

 ת'אור שבשמים

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה

    D 

 לאהבה

 

       G                              C 

 ורק אם נאמין ובלי שום דאווין

             G  Em 

 בדרך העולה

D         G 

 זה שיר לאהבה

 

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח ונראה

Cm7     Cm 

 ת'אור שבשמים

G            B               C 

 יחד לב אל לב נפתח בתקווה

    D 

 לאהבה

 

       G                              C 

 יןורק אם נאמין ובלי שום דאוו

             G  Em 

 בדרך העולה

D         G 

 נשיר לאהבה
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 קוזינה  -שיר לילה  
 

Em 

 אור היום כבה

C                            Em 

 הלילה שוב ירד היום מוקדם

Em 

 שוכבת לבדה

   C                   Am 

 ועל הכר מונחת צמתה

Am        C               Am 

 יפה כמו אור החודר מחלונה

Gmaj 

 הלבנה

 

Em 

 עוד טיפה אחת

C                      Em 

 נוקשת על חלון הראווה

Em               C 

 היא מסתכלת בבובה הלבושה

            Am 

 שמלת כלה.

Am          C 

 רכה כמו אור פניה

C         Am    Gmaj  

 החפץ ליטוף של אהבה

 

      Am         C 

 עוד מעט עוד קצת

          Dm    F 

 אמר ירח לשקיעה

      Gmaj       Gmaj 

 אל תלכי היי קרובה.

    Am  C          Dm     F 

 והלב נצבט שני בשקט אהובה

Gmaj 

 בלאט

 

Em       Em   C              Em 

 רוח קר נושף נושק לעלי הענפים.

Em              C                                Am 

 מרבד זהוב מכסה ברוך את אספלט הכבישים.

Am   C                         Am    Gmaj 

 ואת חולמת על היום בו עוד תשקי לכוכבים

 

      Am         C 

 עוד מעט עוד קצת

          Dm    F 

 אמר ירח לשקיעה

      Gmaj       Gmaj 

 קרובהאל תלכי היי 

    Am  C          Dm     F 

 והלב נצבט שני בשקט אהובה

Gmaj 

 בלאט

 

Asus2         Em 

 ליל מה יהיה עכשיו

C            C             F 

 במרום נשאר לו רק כוכב אחד

           Gmaj 

 כוכב אחד לבד

 

            Am 

 נה נה נה נה

             C 

 נה נה נה נה נה

             Dm F      Gmaj 

 נה נה נה נה נה נה נה נהה

 

            Am 

 נה נה נה נה

             C 

 נה נה נה נה נה

             Dm F      Gmaj 

 נה נה נה נה נה נה נה נהה

 

Am              C 

 ליל מה יהיה עכשיו

Dm        F             Gmaj 

 במרום נשאר לו רק כוכב אחד

 Gmaj       Am 

 כוכב אחד לבד
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 יהודית רביץ  -שיר ללא שם  
 

e|------------------------------------------------------------------------------------------| 

B|------1---1-------0-----0------1---1-------0-----0------1---1-------0-----0---------------| 

G|----2---2-------0-----0------2---2-------0-----0------2---2-------0-----0-----------------| 

D|--2---------0-2-----2------2---------0-2-----2------2---------0-2-----2-------------------| 

A|------------------------------------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 x 3 (Em7 , Am)הקדמה: 

 

G7 Dm7 Em7  Dm7  Em7 Am Em7 Dm7   

 כי שירי הוא בת קול ברוח מכתבי השלוח

Fmaj7 F#ø  B7    Fmaj7   E4 E 

 געגועיי, הד תפילותיי  יימסילת   ח

G7 Dm7 Em7 Dm7 Em7 Am Em7 Dm7 

 כי שירי הוא עלה ברוח הנידף, השכוח

E5+ E E4 Fmaj7   B7       F#ø Fmaj7 

 הוא האור הרך הנפקח בלילותיי

Fmaj7 F#ø Fmaj7 Am Em7 Dm7 

 הוא אתה ההולך אלי

 

E7  E  E4  Dm     Gm   Em7 Am    Fm   

 תמונות ונשמותבנדודי חולפות עלי 

F#ø Fmaj7 

 ושמות שמות.

Am Em7 Dm7     

 אתה בא   והולך אלי

B7 Am/F# Cmaj7 Am/F Am/F# Am/F Am/E 

 דומיה סביב                                ים 

E7 E5+ E E4 Am/F Am/F# Am/F 

 אתה מקשיב  אם                    והיה 

F#ø   Am  Em7  Dm7 

 ליאולי   אולי  או   

Em7 Dm 

 אתה בא והולך אלי

 

(Em7 , Am) x 3 

 

G7 Dm7 Em7  Dm7  Em7 Am Em7 Dm7   

 חלוני הפתוח כי שירי הוא משב הרוח

E5+ E E4 Fmaj7   B7   F#ø Fmaj7 

 קץ ייסוריי צחוק ובכי   כוחי     ייןמע

Fmaj7 F#ø Fmaj7 Am Em7 Dm7 

 אתה בא והולך אלי

 

 

E7  E  E4  Dm     Gm   Em7 Am    Fm   

 בדרכי הולכים איתי שירים וניגונים

F#ø Fmaj7 

 ופנים פנים

Am Em7 Dm7     

 אתה בא והולך אלי

B7 Am/F# Cmaj7 Am/F Am/F# Am/F Am/E 

 עלטה סביב                             ים

E7 E5+ E E4 Am/F Am/F# Am/F 

 מקשיב שאתה                הלוואי 

F#ø   Am  Em7  Dm7 

 אולי אולי אולי

Em7 Dm 

 אתה בא והולך אלי
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 שלום חנוך  -שיר ללא שם  
 

    F#m7      G#m7     C#m11/7 

 כי שירי הוא בת קול ברוח

F#m7    G#m7 

 מכתבי השלוח

E+7       Eb7(-5)    Ab7(+5) 

 הד תפילותי.     געגועי   מסילת חיי

 

    F#m7  G#m7     C#m11/7 

 ברוח    כי שירי הוא עלה

F#m7    G#m7 

 הנידף, השכוח

E+7          Eb7(-5)    Ab7(+5) 

 בלילותי    הוא האור הרך הנפקח

F#m     G#m7       

 הוא אתה ההולך אלי.

 

 #C#m    A/C#    Bbdim/C#    A/C מעבר:

 

Am     C#m   G#m 

 עלי    בנדודי חולפות

Bm7    F#m       Ab7(4-3) 

 ונשמות    תמונות

A          Bbdim 

 ושמות שמות

F#m7     G#m7        C#m11/7 

 אלי.        והולך    אתה בא

       A     Bbdim 

 ים

F#m   A/B     E+7      Ab4/Bb 

 סביב      עלטה         

Eb7       A   Bbdim     Bbdim7        A+7(-5) 

 שאתה מקשיב                           הלוואי        

Ab7(+5)  F#m7    G#m7      C#m       BbØ 

 אולי       אולי,     אולי,                 

     F#m7  G#m7     C#m 

 אלי.     והולך     אתה בא 

 

Am     C#m   G#m 

 בדרכי הולכים איתי

Bm7    F#m       Ab7(4-3) 

 נופים וניגונים

A          Bbdim 

 ופנים, פנים

F#m7     G#m7    C#m11/7 

 אלי.     והולך   אתה בא

 

       A     Bbdim 

 םי

F#m   A/B     E+7      Ab4/Bb 

 סביב    דומיה         

Eb7       A   Bbdim   Bbdim7    A+7(-5) 

 אם אתה מקשיב                     והיה            

Ab7(+5) F#m7  G#m7      C#m       BbØ 

 אולי        אולי,       אולי,              

     F#m7  G#m7     C#m 

 אתה בא והולך אלי

F#m7  G#m7      C#m       BbØ 

 אולי        אולי,    אולי,  

     F#m7  G#m7     C#m 

 אלי.      והולך     אתה בא

 

    F#m7   G#m7     C#m11/7 

 הרוח       שירי הוא משבכי 

F#m7    G#m7 

 חלוני הפתוח

E+7         Eb7(-5)    Ab7(+5) 

 קץ ייסורי     מעין כוחי, צחוק ובכי

F#m7        G#m7     C#m11/7 

 אלי.          והולך       אתה בא
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 שבע  -שיר למעלות  
 

G          Dm                  Am 

 ההריםשיר למעלות אשא עיני אל 

   Am        F 

 מאין יבוא עזרי

G          Dm                      Am 

 עושה שמיים וארץ שםעזרי מעם ה

       Am           Dm  Am         F 

 אל ינום שומרך  אל יתן למוט רגליך

 

          Am  Dm  Am      F       

 הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל

       Am   Dm         Am         F 

 צילך על יד ימינך שםשומרך ה שםה

          Am    Dm  Am      F  

 יומם השמש לא יכך וירח בלילה

            Am       Dm  Am         F 

 ישמורך מכל רע ישמור את נפשך שםה

             Am   G    Dm    Am         F 

 ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם שםה

Am   G    Dm 

 מעתה ועד עולם
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 אריק סיני  -  שיר לערב חג
 מילים : תרצה אתר   לחן : יעקב הולנדר

 

 Am  E/G#  Gm  D/F#  Dm/Fפתיחה : 

              Am/E  B7/D#  E7  Am 

 

     Am   Am/B    Am/C 

 האופק אדום ויגע כבר ערב

A7/C#          Dm 

 אתה בוודאי לא יודע

BØ                 Am 

 אתה בוודאי לא שומע

B7    E7    Am   BØ   E7 

 ערב חג שהערב

 

      Am  Am/B          Am/C 

 העיר אורותיה הדליקה כבר ערב

A7/C#             Dm 

 צמרות אשליה הסמיקה

BØ               Am 

 כן חג יש בעיר ואני כאן

B7  E7   Am 

 לצעדך מחכה

 

       G       C    A7/C#            F 

 ריבועי זהביה מדלקת עיר חמה ושוקקת

E7     F#Ø       F+7 

 ולפתע צמרותיה שמטה

   Dm   F   E  Am 

 איתה  לא  כי אתה

 

 Am  E/G#  Gm  D/F#  Dm/Fמעבר : 

           Am/E  B7/D#  E7  Am 

 

     Am  Am/B        Am/C 

 סביב זיקוקים וירח שוב ערב

A7/C#            Dm 

 שטים על העיר ושמיה

BØ               Am 

 אולי רק אתה היודע

B7        E7   Am   BØ   E7 

 ומתי מה קרה כאן

 

  Am  Am/B         Am/C 

 שיכור משמחה ומבכי כן ערב

A7/C#          Dm 

 וכל נשמתי רק אליך

BØ           Am  B7  E7   Am 

 שאולי שעודך לדעת שאלה חייך

 

       G       C    A7/C#            F 

 ריבועי זהביה מדלקת עיר חמה ושוקקת

E7     F#Ø       F+7 

 ולפתע צמרותיה שמטה

   Dm   F   E  Am 

 איתה  לא  כי אתה

 

 Am  E/G#  Gm  D/F#  Dm/Fמעבר : 

           Am/E  B7/D#  E7  Am 

 

      Am  Am/B         Am/C 

 העיר נרדמה על בניה כבר לילה

A7/C#     Dm 

 בקרן ירח דומע

BØ                  Am 

 תלוי על כלונס מתנועע

B7    E7     Am   BØ   E7 

 רחש חול נהם רוח

 

   Am  Am/B     Am/C 

 השקט עגול ורוגע כן לילה

A7/C#      Dm 

 שלם ועמוק ויודע

BØ                    Am 

 את כל הדברים כי עיניה

B7           E7   Am 

 אומרות הכל של העיר

 

   G          C    A7/C#            F 

 לכבודך כוכביה מדלקת והעיר השותקת

E7           F#Ø     F+7   Dm   F   E  Am 

 אההה עצובה איזו עיר  איזה שקט

       G       C    A7/C#            F 

 ריבועי זהביה מדלקת עיר חמה ושוקקת

E7     F#Ø       F+7 

 ולפתע צמרותיה שמטה

   Dm   F   E  Am 

 איתה  לא  כי אתה

 

 Am  E/G#  Gm  D/F#  Dm/Fסיום  : 

           Am/E  B7/D#  E7  Am 
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 מירי אלוני  -  שיר לערב חג
 מילים : תרצה אתר   לחן : יעקב הולנדר

 

 Gm  F  Eb  D7פתיחה : 

 

      Gm 

 אדום ויגעהאופק  כבר ערב

G7                Cm 

 שומעאתה בוודאי לא 

Cm                Gm 

 יודעאתה בוודאי לא 

Eb    D     Gm   Ab   D7 

 ערב חג שהערב

 

      Gm 

 העיר אורותיה הדליקה כבר ערב

G7                   Cm 

 צמרות אשליה הסמיקה

Cm               Gm 

 כן חג יש בעיר ואני כאן

Eb    D  Gm 

 לצעדך מחכה

 

       F       Bb             Bb7      Eb 

 ריבועי זהביה מדלקת עיר חמה ושוקקת

D7                     Eb 

 ולפתע צמרותיה שמטה

     Eb   D  Gm 

 איתה  לא כי אתה

 

      Gm 

 סביב זיקוקים וירח שוב ערב

G7                Cm 

 שטים על העיר ושמיה

Cm                Gm 

 אולי רק אתה היודע

Eb    D     Gm   Ab   D7 

 ומתי מה קרה כאן

 

      Gm 

 שיכור משמחה ומבכי כן ערב

G7                Cm 

 וכל נשמתי רק אליך

Cm            Gm 

 לדעת שאלה חייך

Eb    D     Gm   Ab   D7 

 שאולי שעודך

 

       F       Bb             Bb7      Eb 

 ריבועי זהביה מדלקת עיר חמה ושוקקת

D7                     Eb 

 ולפתע צמרותיה שמטה

     Eb   D  Gm 

 איתה  לא כי אתה

 

G#m 

 העיר נרדמה על בניה כבר לילה

G#7       C#m 

 בקרן ירח דומע

C#m                G#m 

 תלוי על כלונס מתנועע

E    D#       G#m 

 ולרחש ח נהם רוח

 

G#m 

 השקט עגול ורוגע כן לילה

G#7         C#m 

 שלם ועמוק ויודע

C#m                G#m 

 את כל הדברים כי עיניה

E           D#       G#m 

 אומרות הכל של העיר

 

   F#       B                  B7        E 

 לכבודך כוכביה מדלקת והעיר השותקת

D#7                        E    E   D#  G#m 

 אההה  עצובה איזו עיר איזה שקט

 

G#m               G#7     C#m 

C#m     G#m  E       D#     G#m 

 

       F#       B             B7        E 

 ריבועי זהביה מדלקת עיר חמה ושוקקת

D#7                    E 

 ולפתע צמרותיה שמטה

     E   D#  G#m 

  איתה  לא כי אתה
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 תיסלם  -שיר לעת  
 מילים : זאב טנא   לחן : יושי שדה

 

D 

 אולי זה לא הרגע שלו את מחכה

 אולי זה לא רגע האמת

G 

 אבל את לצידי עכשיו

 ואת כל כך יפה

     D      A                D 

 אז בואי ואשיר לך שיר כעת

 

           G           D 

 לעת שיר לעת עתהשיר כן 

 A           D 

 שיר רגוע ושקט

 

D 

 השמש הבוערת כמעט וכבר נעלמה

 הכל כאן נראה כמו שובת

G 

 רק את עוד לצידי נשארת

 ואת כל כך רכה

      D      A                D 

 ואשיר לך שיר כעת בואיאז 

 

        G          D 

 שיר לעת שיר לעת עתה

A                 D 

 לא בועט ולא צובט

           G           D 

 שיר לעת שיר לעת עתהכן 

 A           D 

 שיר רגוע ושקט

 

D          G     D      A     D 

 טטההה

 

D 

 הדרך העוברת לאן היא מובילה

 וכמה עוד צריך להתבלט

G 

 אין איש אשר ידע אין איש אשר יודע

     D      A                D 

 בואי ואשיר לך שיר כעתאז 

 

        G          D 

 שיר לעת שיר לעת עתה

A                 D 

 לא בועט ולא צובט

           G           D 

 שיר לעת שיר לעת עתהכן 

 A           D 

 שיר רגוע ושקט

        G          D 

 שיר לעת שיר לעת עתה

A                 D 

 לא בועט ולא צובט

           G           D 

 שיר לעת שיר לעת עתהכן 

 A           D 

 שיר רגוע ושקט

 

D          G     D      A     D 

 פפפההה
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 קורין אלאל  - שיר לשירה 
 מילים : יהונתן גפן   לחן : קורין אלאל

 

 G  (F)  C  G  (F)  Cפתיחה : 

           G  ((F  C  G  (F)  G 

 

G                 C            G 

 דברי עכשיו ילדה אני שומעת

     Am7                      D4 

 כל העולם מקשיב למלמולך

G                 C            G 

 דברי, מלאך שלי, אני יודעת

Am7                          Am6 

 שלא תמיד יקשיבו לקולך

 

  Em                  A/E               Em 

 דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים,

G        Am                     B 

 כל עוד חלב נוטף מחיוכך.

  Em          A/E               Em 

 חבקי את כל פחדי בשתי ידייך,

G                    C               A  

 חבקי דובים גדולים מתוך שנתך

 

D              A         G        A  

 עולם חדש וטוב אני אתן לך.

D       A                Bm     G 

 בר במבט כחול את מגלהכ

D               A                     G   A  

 כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח

D                   A     G 

 קורץ צהוב צהוב

              G   (F) 

 מתוך האפילה

 

 G  (F)  Cמעבר : 

          G  (F)  C 

 

G                  C          G 

 תהיי קטנה הלילה לא יגע בך

      Am7                      D4 

 סיכת פרפר קשורה בשערך

G                    C                G 

 תהיי קטנה מאומה לא יברח לך

Am7                          Am6 

 אהיה גדולה גם בשבילךאני 

 

  Em                  A/E            Em 

 דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים,

G        Am                     B 

 כל עוד חלב נוטף מחיוכך

  Em      A/E            Em 

 חבקי את כל פחדי בשתי ידייך

G                 C               A  

 גדולים מתוך שנתךחבקי דובים 

 

D                   A            G        A 

 לם חדש וטוב אני אתן לךעו

D          A                Bm        G 

 כבר במבט כחול את מגלה

D                   A                      G   A 

 כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח

D                   A     G 

 קורץ צהוב צהוב

              G   (F) 

 מתוך האפילה.

 

D              A         G        A  

 עולם חדש וטוב אני אתן לך.

D       A                Bm     G 

 כבר במבט כחול את מגלה

D               A                     G   A  

 כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח

D                   A     G 

 קורץ צהוב צהוב

              G   (F) 

 מתוך האפילה

 

 G  (F)  Cסיום : 

         G  (F)  C 

         G  (F)  C 

         G  (F)  C 
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 להקת הנח"ל  -שיר לשלום  
 

Am       Dm 

 תנו לשמש לעלות

G7        C 

 לבוקר להעיר

F        Dm 

 הזכה שבתפילות

B7   E7   Am 

 אותנו לא תעיר

 

Am A7  Dm 

 מי   אשר כבה נרו

G7      C 

 ובעפר נטמן

F           Dm 

 בכי מר לא יעירו

E7          Am 

 לא יחזירו לכאן

 

G7          C 

 איש אותנו לא ישיב

G7             C 

 מבור תחתית אפל

      E7        Am         Dm 

 הניצחוןכאן לא יועילו לא שמחת 

B7   E7   Am 

 ולא   שירי הלל

 

           F     C 

 לכן רק שירו שיר לשלום

     Dm      Am 

 אל תלחשו תפילה

           F     C 

 מוטב תשירו שיר לשלום

Dm        E 

 בצעקה גדולה

 

Am       Dm 

 תנו לשמש לחדור

G7        C 

 מבעד לפרחים

F        Dm 

 אל תביטו לאחור

B7   E7   Am 

 הניחו להולכים

 

Am A7  Dm 

 שאו עיניים בתקווה

G7      C 

 לא דרך כוונות

F           Dm 

 שירו שיר לאהבה

E7          Am 

 ולא למלחמות

 

G7              C 

 אל תגידו יום יבוא

G7         C 

 הביאו את היום

      E7        Am         Dm 

 כי לא חלום הוא ובכל הכיכרות

B7   E7   Am 

 הריעו רק שלום

 

           F     C 

 ושירו שיר לשלום

     Dm      Am 

 אל תלחשו תפילה

           F     C 

 רק שירו שיר לשלום

Dm        E 

 בצעקה גדולה

 

   
 

    



 1364עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -שיר מספר שמונה  
 

E           A         E 

 נה נה ני דיגידם דיגידם

E           A         E 

 נה נה ני דיגידם דיגידם

A            F#m       E 

 נה נה ני ני, דיגי די דיגידם

 

E       A        E 

 יונתי תמתי חמדתי

E      A       E 

 יפתי כלתי נשמתי

A            F#m       E 

 את שלי לילי ואני רק שלך

 

A              B7   G#m7                Dbm7 

 חבצלת השרון שלי שושנה בין החוחים

F#m7      E             E7 

 בין חוחים, בין חוחים

A                 B7 G#m7   Dbm7 

 רקתך כפלח הרימון   בעד    לצמתך

F#m7     E 

 בואי נלך בואי נלך

 

E      A        E 

 יונתי תמתי חמדתי

E      A       E 

 כלתי נשמתייפתי 

A            F#m       E 

 את שלי לילי ואני רק שלך

 

A              B7   G#m7                Dbm7 

 לשדות נצא תמה שלי נלינה בכרמים

F#m7      E             E7 

 ענבים          בכרמים

A                 B7 G#m7   Dbm7 

 כי הנה הסתיו חלף פיתח גם הסמדר

F#m7     E 

 בואי כבר בואי כבר

 

E       A       E 

 יונתי תמתי חמדתי

E       A       E 

 יפתי כלתי נשמתי

A            F#m       E 

 את שלי לילי ואני רק שלך



 1365עמוד 

 

 יוני רכטר  -  שיר נבואי קוסמי עליז
 מילים ולחן: יוני רכטר ועלי מוהר

 

F#m  Bm7  Em7  Am7 

F#m  Bm7  Em7  Am7 

 

F#m     Bm7    Em7     Am7 

  כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר 

F#m     Bm7       Em7       Am7 

  תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת

F#m    Bm7 Em7         A7 

  כמו עמוד עשן תעלם בתוך החדר

C#m  F# Bm7 Bbm Am7 

 מר  -  יא      בך    הו - מש   

D7   G      C#m   C7 

 . בדרכך המשךלך 

 

F#m      Bm7    Em7     Am7 

  כמו שביל החלב שחוצה את השמיים

F#m     Bm7         Em7    Am7 

  אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים

F#m    Bm7  Em7       A7 

  שזוהרים כדי לסנוור את העיניים

C#m  F# Bm7 Bbm Am7 

 מר  -  יא      בך    הו - מש   

D7   G      C#m   C7 

 . בדרכך לך המשך

 

F#m Bm7  Em7  A7 

 ,לך ישר       הו,    

   F#m Bm7     Em7  A7 

  )הוווו( אל תפחד       , לך לבד

F#m Bm7     Em7  A7 

  , אל תכעס                

    F#m Bm7    Em7  A7 

 . לך אחד       , לך תמים

 

F#m   Bm7   Em7       Am7 

  שחולף בשמי הערבכמו אווז הבר 

    F#m       Bm7     Em7       Am7 

  הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק

F#m             Bm7 Em7          A7 

  והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך  

C#m  F# Bm7 Bbm Am7 

 מר  -  יא      בך    הו - מש   

D7   G      C#m   C7 

 . בדרכך לך המשך

 

F#m  Bm7  Em7  Am7 

F#m  Bm7  Em7  Am7 

F#m  Bm7  Em7  Am7 

F#m  Bm7  E  G/A 

 

Am           Dm7    G7              C 

  יט ברדו שתפסה כבר את העסק´כמו בריז

  Am     Dm7      Gm         C 

  השאירה מאחור את הטוב ואת הרע

Am   Dm7        Gm          C 

  מן המרפסת ועל העניינים היא צופה

Em  A7 Dm7  C#m Cm F7   Bb 

  ][ הפסק לך   מר – יא       בך   הו – מש 

 

Dm               Cm 

  בלי להתכוון תן לעצמך ללכת

Dm              Gm7 Cm 

  רו מאליהם - יגמ  כל החישובים  

Fm      Bbm    Ebm      Ab 

  כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת

 Cm    F  Bbm   Am  Abm Db  F#m 

 משךה לך    מר  -  יא      בך    הו - מש   

 

Bm7  Em7  A7 

 ,לך ישר       

   F#m Bm7     Em7  A7 

  )הוווו( אל תפחד       , לך לבד

F#m Bm7     Em7  A7 

  , אל תכעס                

    F#m Bm7    Em7  A7 

 . לך אחד       , לך תמים

 

F#m Bm7  Em7  A7 

 ,לך ישר       הו,    

   F#m Bm7     Em7  A7 

  )הוווו( אל תפחד       , לך לבד

F#m Bm7     Em7  A7 

  , אל תכעס                

    F#m Bm7    Em7  A7 

 . לך אחד       , לך תמים

 

Fade Out 
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 אריק לביא  -שיר סתיו )כל הנחלים(  
 

 Cmפתיחה : 

 

Cm                     Fm 

 כל הנחלים הולכים לים

G                       Cm 

 ולי כבר אין לאן ללכת

Eb                      Fm 

 אני עכשיו מצב קיים

Bb                      Eb 

 ואת היסטוריה מתמשכת

 

Cm                      Fm 

 כל העצים לבשו ירוק

Bb                      Eb 

 אני לבשתי ג'ינס וכובע

Fm                      Cm 

 עכשיו הכל נראה רחוק

G#                      G 

 רוצה לדעת למה כובע

 

 Cmמעבר : 

 

Cm                      Fm 

 השושנים פרחו אתמול

G                      Cm 

 אבל אתמול ברחת לפתע

Eb                      Fm 

 היום התחיל ברגל שמאל

Bb                      G 

 וגם האהבה כבר מתה

 

Cm                      Fm 

 כל הכבוד לנחלים

Bb                      G 

 כי הם יודעים לאן ללכת

Fm                      Cm 

 והעצים והעלים

G#                      G 

 שלכת הם יודעים מתי תהיה

 

 Cmמעבר : 

 

Cm                    Fm 

 שלום שלום אהובתי

G                       Cm 

 מדוע זה ברחת ממני

Eb                      Fm 

 אני חוזר לי אל ביתי

G                        Cm 

 אם ישאלו אני אינני

 

Cm                      Fm 

 כל העצים לבשו ירוק

Bb                      Eb 

 אני לבשתי ג'ינס וכובע

Fm                      Cm 

 עכשיו הכל נראה רחוק

G#                      G 

 רוצה לדעת למה כובע

 

Cm                    Fm 

 שלום שלום אהובתי

G                       Cm 

 מדוע זה ברחת ממני

Eb                      Fm 

 אני חוזר לי אל ביתי

G                        Cm 

 אם ישאלו אני פשוט אינני

 

 Cmסיום : 
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 אביב גפן  -שיר עצוב  
 

C                Am   Em    G 

 בלילה שוב קם מחלום עלייך   

C          Am    Em   G 

 חלמתי שאת בחיים עדין   

G             F                  G 

 רציתי להגיד לך שבכל מקום   

C            Am 

 את איתי בליבי

F                 G          C 

 לא הספקתי לומר לך שלום

      Am       Em 

 שירי לי שיר עצוב

F                                      D 

 רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך

 

C         Am       Em          G 

 שנתת לי להיות מה שבא לי תודה   

C          Am         Em        G 

 ואיך לפעמים את ראית איך כאב לי   

G           F                     G 

 רציתי להגיד לך שבכל מקום   

C           Am 

 את איתי בליבי

F                 G         C 

 לא הספקתי לומר לך שלום

      Am       Em 

 שירי לי שיר עצוב

F                                     D 

 רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך



 1368עמוד 

 

 שלמה ארצי  -שיר פרידה  
 מילים ולחן: שלמה ארצי

 

G 

 זה שיר פרידה

C                   G7 

 אז בואי רק אמרי שלום

D4  D          Am 

 אני אומר תודה

G   G4  G                D 

 ואת יודעת שחלום

Am              

 סופו להתגשם 

G4  G                     D        D4 

 אני אומר תודה ואחר כך נושק

 

Am7                    G 

 כמו חופים שים עוזב 

G        D        D4 

 אני עובר עכשיו ממך

Am        Em        

 בין דמעות ובין כאב

G        D     D4 

 הולך אני הולך אני

 

G 

 זה שיר פרידות 

C                   G7 

 תמיד אומרים בין השורות

D4  D      Am 

 שכמו חידות

G   G4  G                           D  

 פרידות גם הן אינן פתורות

Am             

 אין בי מנוחה  אין בי מנוחה

G4  G               D    D4 

 בוכהרוחך שבי גם היא 

 

Am7                    G 

 כמו חופים שים עוזב 

G        D        D4 

 אני עובר עכשיו ממך

Am        Em        

 בין דמעות ובין כאב

G        D     D4 

 אני הולך אני הולך
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 אילן וירצברג  -שיר קדמשנתי  
 לחן: אילן וירצברג   מילים: יונה וולך

 

Am 

 סקס אחררומזים לנו שיש 

Am 

 טוב שמישהו יודע על זה

Am 

 אם יש סקס אחר

Am 

 הביאוהו לכאן

Am 

 ונדעהו נדבר גלויות

Am 

 יש או אין

 

Am              Dm     

 שכבר אנחנו עייפים מאוד

Am        Dm 

 מנשינו הבתולות

Am     E           Dm    

 וכל הזמן מראים לנו בתמונות

Am      Dm 

 יש משהו אחר

   Dm         C            B        D 

 םאאם סתאאאנחנו מרגישים שזה לא סת

 

Am 

 ואם יש סקס אחר

Am 

 בעולם אחר

Am 

 נשים חדשות ויודעות

Am 

 למה לא יביאו כמהלהלמה לא 

Am 

 למד את נשינו היגעותלל

 

Am              Dm     

 שכבר אנחנו עייפים מאוד

Am        Dm 

 מנשינו הבתולות

Am     E           Dm    

 וכל הזמן מראים לנו בתמונות

Am      Dm 

 יש משהו אחר

   Dm         C            B        D 

 םאאם סתאאאנחנו מרגישים שזה לא סת

 



 1370עמוד 

 

 דני סנדרסון  -  שיר רועים
 מילים ולחן : דני סנדרסון

 

 D  G  D/A  C  A  G  Dפתיחה : 

            D  G  D   C6  A G  D 

 

D 

 הכבשים פועות על תל

D            A 

 ים בצלזהגדיים עול

A7                          G D 

 שיר נוגה לדליה חלילו יחלל

 

D 

 הוא רועה והיא רועה

D            A 

 מה יפה וענוגה

A7                                   G D 

 לילה יום ודליה בשדות ישא דמותה

 

 Em F#m         G                D 

 היא תבוא להשקות צאנה לבאר       

Em   F#m   E/G#            A 

 מה חבל שאינו כבשה הוא יסתכל

 

D 

 הכבשים פועות על תל

D            A 

 ים בצלזהגדיים עול

A7                          G D 

 שיר נוגה לדליה חלילו יחלל

 

D 

 הוא רועה והיא רועה

D            A 

 מה יפה וענוגה

A7                                   G D 

 לילה יום ודליה בשדות ישא דמותה

 

Em F#m     G         D 

 יתגנב אל חלונה שם בכפר

Em   F#m   E/G#             A 

 הוא רואה היא לא רואה עד מאוחר

 

D 

 הכבשים פועות על תל

D            A 

 ים בצלזהגדיים עול

A7                          G D 

 שיר נוגה לדליה חלילו יחלל

 

D  A  G  D 

 

Em F#m   G            D 

 לסרט הוא מוכרח להזמינה

Em           F#m      E/G#            A 

 כי נמצא הוא בתנ"ך אך זוהי שטות גמורה

 

D 

 הכבשים פועות על תל

D            A 

 ים בצלזהגדיים עול

A7                          G D 

 שיר נוגה לדליה חלילו יחלל

 

D 

 הוא רועה והיא רועה

D            A 

 מה יפה וענוגה

A7                                   G D 

 לילה יום ודליה בשדות ישא דמותה

 

 D  D/A  Gmמעבר : 

           D  D/A  Gm 

 

 D  G  D/A  C  A  G  Dסיום : 
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 אריק איינשטיין  -  שיר של אחרי מלחמה
 לחן: שם טוב לוי   מילים: אריק איינשטיין

 

 +Cadd9  Gפתיחה : 

 

C                  Am 

 שיר ישן נושן שיר של חיילים 

F                     C       G+ 

 שחוזרים אחרי הקרב 

C                    C7 

  -שיר של אהובה מחכה לך 

F     B/F#          G 

 מישהו שר את זה קודם 

 

Am                  Em 

 זהו שיר אחרי מלחמה 

Am                   BO   E7 

 הוא תמיד מזכיר לי תקווה 

C     C/C#   Dm      G          C 

 כה אהובה כבר חוזר        ח    היא מ

Em            Eb+          G 

 ה זהו שיר שבא אחרי המלחמ

 

C                  Am 

 הוא כותב מכתב היא עונה שלושה 

F                     C       G+ 

 ככה זה הולך תמיד 

C                    C7 

  -הוא שולח שיר היא מוחה דמעה 

F     B/F#          G 

 מישהו שר את זה קודם 

 

Am                  Em 

 זהו שיר אחרי מלחמה 

Am                   BO   E7 

 הוא תמיד מזכיר לי תקווה 

C     C/C#   Dm      G          C 

 כה אהובה כבר חוזר        ח    היא מ

Em            Eb+          G 

 זהו שיר שבא אחרי המלחמה

 

C                  Am 

 כל הרחוב יוצא וזורק פרחים 

F                     C       G+ 

 כמה טוב שבא שלום 

C                    C7 

  -הנה הם חוזרים שיהיו בריאים 

F     B/F#          G 

 מישהו שר את זה קודם 

 

Am                  Em 

 זהו שיר אחרי מלחמה 

Am                   BO   E7 

 הוא תמיד מזכיר לי תקווה 

C     C/C#   Dm      G          C 

 כה אהובה כבר חוזר        ח    היא מ

Em            Eb+          G 

 זהו שיר שבא אחרי המלחמה



 1372עמוד 

 

 מאור כהן, אילנית  -שיר של יום חולין  
 יאיר רוזנבלום :לחן   רחל שפירא: מילים

 

Gm  Gm  Eb  Eb  D  D  Eb  Eb 

Gm  Gm  Eb  Eb  D  D  Eb  Eb7 

 

            Em 

  מתנגנים ברטט אם יש לי מיתרים הם

                        E/Ab      Am 

  אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט

   Am     Am/G     D/F#    G     C 

  בשקט   אם יש בי אהבה היא תאמר 

   Am       Am/G        D/F#   G 

  אם יש לי שורשים הם מתארכים לאט

 

          C   C/B  Am  Am/G  Am/F#  B 

  רעד   עובר בי  אתה רואה כיצד פתאום 

       E         E/Ab         Am   Am/C-Am/B- 

  הרוח משנה תכופות את כיוונה

Am/G                D   G    C 

  ניסינו לעזוב אבל אני יודעת 

C/B  Am  Am/G  Am/F#  B  Em  Em 

  אחר שנה  שנה     רים   -  נשא  אנחנו 

 

    Em 

  שלך השמש משרטטת בחדרים

                     E/Ab          Am 

  קוים ורצועות של אור על הכתלים

        Am/G  D/F#      G     C - C/B -  

  כל בוקר מלקטת     אני למענך

  Am             Am/G          D/F#    G 

  פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין

 

         C   C/B  Am  Am/G  Am/F#   B 

  עונה לי      אתה    האם אתה משיב, האם 

       E         E/Ab         Am   Am/C-Am/B- 

  אולי באזנך הולמים גם שאוני

Am/G                        D         G - G/E - C - C/B - 

  אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי

  C/B Am  Am/G  Am/F#  B   Em  Em 

  פני  פים פתאום - משתק     ניך  - הן בפ

 

 

Gm  Gm  Eb  Eb  D  D  Eb  Eb 

Gm  Gm  Eb  Eb  D  D  Eb  Eb7 

 

            Em 

  אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט

                        E/Ab      Am 

  אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט

   Am     Am/G     D/F#    G     C 

  בשקט   אם יש בי אהבה היא תאמר 

   Am       Am/G        D/F#   G 

  אם יש לי שורשים הם מתארכים לאט

 

          C   C/B    Am  Am/G  Am/F#  B 

  חסד    שיש בו   הזה הוא יום   יום החולין

       E         E/Ab     Am   Am/C-Am/B- 

  ובחסדו שורות אליך נכתבות

 Am/G                     D     G    C 

  עשני מפוייסת ,קח את ידי עכשיו

C/B  Am  Am/G  Am/F#  B    Em  Em 

 מצטלבות  דרכינו       כזה      ביום חולין

 

C - C/B - Am - Am/G - B4 - B - Em 
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 אביב גפן  -  יר תקווהש
 

A               A7 

 בואו נצעד לחלום

      D     A     C#7 

 בלי גזע ולאום

      F#m  F#m/E 

 בואו ננסה

D     B 

 עד שיהיה טוב

D   E A 

 עד שיהיה

 

A               A7 

 נקבור את הרובים

  D           A     7C# 

 ולא את הילדים

       F#m  F#m/E 

 בואו ננסה

D      B 

 עד שיהיה טוב

D   E A 

 עד שיהיה

 

A               A7 

 את השלוםנכבוש 

 D             A     C#7 

 ולא את השטחים

       F#m  F#m/E 

 בואו ננסה

D      B 

 עד שיהיה טוב

D   E A 

 עד שיהיה

 

A               A7 

 לחופש הנצחי

D         A     7C# 

 לילדים שלי

       F#m  F#m/E 

 בואו ננסה

D      B 

 עד שיהיה טוב

D   E A 

 עד שיהיה
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 חוה אלברשטיין  - שיר תשרי 
 לחן: דני עמיהוד   מילים: רחל שפירא

 

 D  D4 x 4: פתיחה

 

Dm  F C Bb   Am G 

  נים - ת – מש  מיים  - הש

Bb   C         D 

 . לעיני החקלאים    

Dm   F   C    Bb Am G 

  נים - נ – כו – כנים מת - הש

Bb  C         D 

 . לימים הנוראים    

 

Em           D 

  מישהו חושב עליך     

G           G/F#  A 

 . שיך - ורושם את מע   

F     C     Eb  Bb 

  בוא הביתה במהרה

    Dm Am  G 

  עם הרוח הקרירה

 

D  D4 x 4 

 

Dm  F C   Bb  Am  G  

  לות - שי – רינות מב   מנד 

Bb    C         D 

 . בפרדס במועדן    

Dm  F    C    Bb Am G 

  לות - ע – ת – רות מש   המו

Bb     C                D 

 . והולכות לישון מוקדם    

 

Em              D 

  כבר ראיתי נחליאלי     

G         G/F#  A 

  ואולי זה רק נדמה לי   

F       C     Eb    Bb 

  עוד חמסין נשבר אתמול

    Dm   Am  G 

  דול - החופש הגגם 

 

D  D4 x 4 

 

 

 

 

Dm  F-C-Bb-Am-G 

Bb  C  D  D 

Dm  F-C-Bb-Am-G 

Bb  C  D  D 

 

Em              D 

  כבר ראיתי נחליאלי     

G         G/F#  A 

  ואולי זה רק נדמה לי   

F       C     Eb    Bb 

  עוד חמסין נשבר אתמול

    Dm  Am   G 

  דול - גם החופש הג

 

D  D4 x 4 

 

Dm    F  C Bb Am G 

 ? לוף - יח מה  - מה יקרה ו  

Bb     C        D 

 , שואלים הכתבים    

Dm  F C   Bb Am G 

  חוף - ה  לאורך כביש  כש

Bb       C         D 

 . מתייצבים החצבים    

 

Em           D 

  מה בעיתוני הערב     

G     G/F# A 

 ? הכותרתמבשרת   

F     C     Eb Bb 

  בוא הביתה במהרה

     Dm Am  G 

  הקרירה עם הרוח 

 

Dm  F-C-Bb-Am-G 

 אוווו.....

  

  

2 

2 

2 

2 
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 מאיר בנאי  -שירו של שפשף  
 

    Am 

 מה אני אני רק בן אדם

    Am              Dm 

 אני חי ועובד כמו כולם

          C               Bb 

 תמידורואה עתיד וחושב 

   Am     Bb    Am 

 שהכוונה נותנת אמונה

 

    Am 

 לא מבין מה קורה וחושב

    Am              Dm 

 מי שומע את מה שבלב

          C               Bb 

 ורואה עתיד וחושב תמיד

   Am     Bb    Am 

 שהכוונה נותנת אמונה.

 

     Bb                C 

 ואם רק נסתכל אם לא נבהל

    Bb          C 

 ונראה לעולם שביחד כולם

 

   Am 

 אז יחד כן ללכת יחד

 

 כן ללכת יחד אל האור

Bb 

 יחד זה הזמן ביחד

                Gm  Am 

 ואיתך ביחד  ל א ה ו ב

 

    Am 

 אין לי פחד ויש לי תחושה

    Am              Dm 

 שהדרך תהיה לי קשה

          C               Bb 

 אני רואה עתיד אני חושב תמיד

   Am     Bb    Am 

 שהכוונה נותנת אמונה

          C               Bb 

 אני רואה עתיד אני חושב תמיד

   Am     Bb    Am 

 שהכוונה נותנת אמונה.

 

     Bb                C 

 ואם רק נסתכל אם לא נבהל

    Bb          C 

 ונראה לעולם שביחד כולם

 

   Am 

 אז יחד כן ללכת יחד

 

 כן ללכת יחד אל האור

Bb 

 יחד זה הזמן ביחד

                Gm  Am 

 ואיתך ביחד  ל א ה ו ב
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 כוורת  -  שירות עצמי
 

 #G#m    /B  F#  B  Fפתיחה : 

            G#m    /B  F#  B  F# 

 

G#m        F#       E     B 

 כשנולדתי מזמן אז הייתי קטן

Eb7 C#m7  Ebm      E       

 ע ו ד י    זה   זה קורה זה טבעי 

G#m        F#       E     B 

 וביליתי שנים בתוך קן ההורים

C#              B      F# B F# 

 אבל רק לתקופת ניסיון

 

G#m        F#       E     B 

 בעזרת השמיעה גם פיתחתי שפה

Eb7 C#m7  Ebm      E       

 התקשורת    לי בתחוםשעזרה 

G#m        F#       E     B 

 ופיזרתי לעתים צירופים של מילים

C#              B      F# B F# 

 בתקווה להסביר את המצב

 

C# 

 אני לא מתעצבן

Ebm 

 לא מתלונן

C# 

 רק מספר

Ebm 

 כדי לא לשעמם

 

G#m        F#       E     B 

 כשעליתי לגן אז גידלתי שפם

Eb7 C#m7  Ebm      E       

 ובצדק        הילדים בי חשדו

G#m          F#       E        B 

 החברה לא יכלה לקבל עוד שגיאה

C#              B      F# B F# 

 והתחלתי ללמוד אופנה

 

C# 

 אני לא מתעצבן

Ebm 

 לא מתלונן

C# 

 רק מספר

Ebm 

 כדי לא לשעמם

 

G#m        F#       E     B 

 אז אספתי תגובות ומספר העוויות

Eb7 C#m7     Ebm      E       

 וקצת אופי  תדמית       ובניתי

G#m          F#       E     B 

 והשלמתי את הריק כדי לא לנתק

C#              B      F# B F# 

 את הקשר ביני לישוב

 

 #G#m    /B  F#  B  Fמעבר : 

          G#m    /B  F#  B  F# 

 

G#m        F#       E     B 

 ובבוקר בהיר היא הלכה להצהיר

Eb7 C#m7  Ebm      E       

 במכס      ועמדה לבדה שם

G#m        F#       E     B 

 ומיד תוך דקה היא נתנה לי ידה

C#              B      F# B F# 

 ונשאתי אותה בלי מסים

 

G#m        F#       E     B 

 השעות נגמרות וקטנותוהיום 

Eb7 C#m7  Ebm      E       

 מזדקנת   ואומרים שאישתי 

G#m        F#       E     B 

 אך לפי הראי שדומה לי להפליא

C#              B      F# B F# 

 המפעל ייסגר בקרוב

 

C# 

 אני לא מתעצבן

Ebm 

 לא מתלונן

C# 

 רק מספר

Ebm 

 כדי לא לשעמם

 

C# 

 עובר את הימים

Ebm 

 כי ככה רוצים

C# 

 עושה עניינים

Ebm 

 אבל בלי להגזים

 

 #G#m    /B  F#  B  Fסיום : 

         G#m    /B  F#  B  F#    G#m 
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 הגבעטרון  -שירים עד כאן  
 מילים : נתן יונתן   לחן : נחום היימן

 

              C     F   Fm    C 

 שירים עד כאן נתנה לנו ארכה

       Am        Dm G 

 עד שהזמן שלנו יעצור

         E   Am 

 היו גשמים ואור

              F 

 מה עוד אפשר לרצות

     Dm            E 

 מה עוד אפשר לרצות

      Am     Em 

 יפים ממני וממך

        F        C 

 יפים ממני וממך

         7 G  C 

 האדמה לקחה

 

              C     F     Fm  C 

 שירים עד כאן דקה אחר דקה

         Am        Dm G 

 קצרות ואוהבות וכואבות

         E   Am 

 אבל האחרונה

          F 

 סופית וארוכה

   Dm      E 

 סופית וארוכה

         Am    Em 

 שעון השמש והחול

          F        C 

 שעון השמש והחול

         7G   C 

 הגיע עד הקו

 

              C    F       Fm  C 

 שירים עד כאן בגובה הפסגה

     Am               Dm   G 

 גם האוויר מתחיל להיות דליל

        E   Am 

 אבל לכם ולי

           F 

 עוד נשארו מילים

     Dm       E 

 עוד נשארו מילים

             Am    Em 

 לזכור איך שהיינו כאן

               F       C 

 לזכור איך שהיינו כאן

       7  G C 

 כשייסגר הגן

 

              C    F     Fm C 

 שירים עד כאן הבכי והצחוק

          Am         Dm G 

 קולות האנשים כוכבי הזמן

             E Am 

 ם י ה ו  השמש 

          F 

 הלחם העולם

 Dm     E 

 המר והמתוק

        Am      Em 

 וכל מה שהיה נשאיר

          F          C 

 וכל מה שהיה נשאיר

              7G   C 

 לחיות בתוך השיר
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 שלמה גרוניך  - שירים פשוטים 

 שלמה גרוניך :מילים ולחן
 

(G  C  C  G )x 4 

 

G                 Bm       Em - Em/D - 

  כולם רוצים שירים פשוטים  

CM7           D7   G        D7+ 

  שירים בשני  אקורדים       

G                  Bm      Em - Em/D - 

  כולן דורשות מילים פשוטות  

CM7           D7              G - G/A-G/Bb-G/B- 

 שלא אומרות לי שום דבר        

 

C                C#° 

  יוצאים לרקוד    רוצים לשמוח  

G/D                  B7/Eb 

  לא לחשוב יותר מדי     

Em  Em/D   °C# 

  לשיר   בשני קולות         

C/D       D7+        G 

 שעם ישראל עוד חי      

 

(G  C  C  G )x 2 

 

G                 Bm   Em - Em/D - 

  כולם יושבים בבית קפה  

CM7    D7   G     D7+ 

  מאזינים לרדיו       

G              Bm  Em - Em/D - 

  שות -וכל השעה החד   

CM7         D7        G - G/A-G/Bb-G/B- 

 אחר כך יש פרסומות         )ככה זה(       

 

C                C#° 

  יוצאים לרקוד    רוצים לשמוח  

G/D                  B7/Eb 

  לא לחשוב יותר מדי     

Em  Em/D   °C# 

  לשיר   בשני קולות         

C/D       D7+        G 

 שעם ישראל עוד חי      

 

(G  C  C  G )x 2 

 

 

 

 

 

B7                       Em 

  שומרים על כושר גבוה )לה לה לה(    

B7                            E7 

 זורקים עיתון וקונים חדש )לה לה לה(    

A7                     D7 

 רואים משחק השבוע )לה לה לה(    

A7                  D  Eb/D 

  ונפגשים עם כולם בשבת   

    E7/D    D7+ 

 במסיבה בשכונה

 

 G    G   C7    C7  Eb7  D7   G   G 

B7  B7  Em   Em    A     A  D7  D7 

(G  C  C  G )x 2 

 

G                Bm   Em - Em/D - 

  כולם רואים שעה טובה  

CM7    D7    G     D7+ 

  ומוחאים כפיים       

G                  Bm   Em - Em/D - 

  אך השעה היא די    רעה   

CM7           D7       G - G/A-G/Bb-G/B- 

 תראו איך שאני נראה       

 

C                C#° 

  רוצה לבכות        רוצה לצרוח  

G/D                  B7/Eb 

  אך את זה לא ישדרו      

Em  Em/D   °C# 

  להיות נחמד כדאי     

C/D        D7+        G 

 כי עם ישראל עוד חי      

 

(G  C  C  G )x 2 

 

G                 Bm       Em - Em/D - 

  כולם רוצים שירים פשוטים  

C         D7+          G 

 אז קחו,      אז קחו   

          G/B               G9 

 )כולם רוצים שירים פשוטים...(

 

  



 1379עמוד 

 

 מיקסולידי  -שירת שהם  
 מילים : ליאור)מקס(כהן   לחן : ליאור)מקס(כהן

 

 E   Bm   C#m   F#m* 2פתיחה :  )

                 

Bm           C#m          F#m 

 עכשיו היא הלכה כואב קצת בבטן

F#m              E                Bm 

 מרגיש קצת לבד, מרגיש קצת מוזר

Bm           C#m          F#m 

 והלילה יורד ועולה בי העצב

F#m              E       Bm 

 לדעת שהיא לא תבין לעולם

E             Bm           C#m          F#m 

 בעיניים שלי רואים את הסבל והלב שמכריז 

    Am     A      E 

 רעידת אדמה

 

Am           Bdim 

 עוצם את שתי עיניי

F                                Bb 

 ומדמיין איך יום אחד היא עוד תשוב אליי

Am      Bdim 

 כמו באגדות

Bb 

 הכל בינינו יסתדר

G                     F  

 ואז נשוב להיות ביחד

 

Bm           C#m   F#m 

 והריח שלה מתפוגג מהחדר 

F#m                   E        Bm 

 מוחק זיכרון של תקופה שחלפה

Bm           C#m   F#m 

 ועדיין כואב ואולי קצת יותר

F#m                   E        Bm 

 כן קשה למלא את כל מה שלקחת

Bm                    C#m     F#m 

 ועכשיו זה הסוף את במילא הלכת 

E            Bm 

 והלב שוב מכריז

Am      A        E 

 רעידת אדמה

 

 

Am           Bdim 

 עוצם את שתי עיניי

F                                Bb 

 ומדמיין איך יום אחד היא עוד תשוב אליי

Am      Bdim 

 באגדותכמו 

Bb 

 הכל בינינו יסתדר

G                     F  

 ואז נשוב להיות ביחד

 

 (Em  G#m  C#m  F#m  *2מעבר : 

 

Am           Bdim 

 עוצם את שתי עיניי

F                                Bb 

 ומדמיין איך יום אחד היא עוד תשוב אליי

Am      Bdim 

 כמו באגדות

Bb 

 יסתדרהכל בינינו 

G                     F  

  ואז נשוב להיות ביחד

 

 F#mסיום : 
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 זקני צפת  -שישי שבת  
 

Am         D         E              Am 

 לא תבואי שישי שבת זהו יום הבוחר

Am         D         E              Am 

 לא תבואי שישי שבת זהו יום הבוחר

C            G   Dm               Am 

 זהו יום הבוחר      זהו יום הבוחר

C              D       E              Am 

 לא תבואי שישי שבת זהו יום הבוחר

 

F           C         F          C 

 לא אנחנו לא חיות רק בני אדם

F           C                G 

 לא אנחנו לא חיות     כן אנחנו

G  Ab  Am 

 ה   ע  ו  ל  ם



 1381עמוד 

 

 ל"להקת הנח  -שלווה  
 

Dm                        Bbdim 

 על המחנה נדלק ירח

        A7           Dm 

 על המאהל כוכב זורח

Cdim    D7      Gm 

 והזמן כמו גומי מתמרח

Dm 

 ליל שבת בלי טעם ובלי ריח

Edim  A7        Dm 

 והשקט את הלב קורע

 

C           C7         F 

 איזו מין שלוה ולא עושים שום דבר

C           C7           F          A7 

 איזו מין שלוה ועוד שבוע עבר

 

Dm                        Bbdim 

 השבת בכלל אינה עוברת

        A7           Dm 

 כבר קראנו את עיתון הערב

Cdim    D7      Gm 

 שרנו כבר שירי מגל וחרב

Dm 

 כבר תפרנו את החור בגרב

Edim  A7        Dm 

 ופתרנו תשבצים בלי הרף

 

C           C7         F 

 איזו מין שלוה ולא עושים שום דבר

C           C7           F          A7 

 איזו מין שלוה ועוד שבוע עבר

 

Dm                        Bbdim 

 ב ממך עוד לא הגיעאף מכת

        A7           Dm 

 עוד מעט המפקד יופיע

Cdim    D7      Gm 

 ויחזור ודאי שוב להבטיח

Dm 

 בקרוב לרגילה אגיע

Edim  A7        Dm 

 שתקני שוב שניים ביציע

 

C           C7         F 

 איזו מין שלוה ולא עושים שום דבר

C           C7           F          A7 

 שבוע עבראיזו מין שלוה ועוד 
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 אביב גפן  -שלוליות  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

 B  E  B  Eפתיחה : 

 

             B                  E 

 שמחפש עניין אני אדם רומנטי

                    B                      E 

 שתיקח אותי מכאן רוצה למצוא פייה

     F#add4             C#add9 

 פרחים בשמלתה יפה ומיוחדת

                 G#m  F#                B   F# 

 כן  אני אכיר אותה     למרות שלא נפגשנו

 

 B  E  B  Eמעבר : 

 

               B                      E 

 מבין גדרות חיי אני חומק בשקט

                B                       E 

 כנפייאני פורש  חופשי ומאושר לי

     F#add4          C#add9 

 יש לפעמים רוחות ואני יודע

             G#m   F#                  B 

 ושמקשות לראות     שמפריעות לנוע 

 

F#                      Bm    E 

 תמיד אמרת אתה בורח

F#                Bm    E 

 אז מה נניח שצדקת

F#              Bm       E 

 אני פרפר שמחפש לו

Bm   E          F# 

 שלוליות של אהבה

 

 B  E  B  Eמעבר : 

 

                    B                     E 

 פוחדים להיות לבד כולם רוצים ביחד

                  B                  E 

 עם המראה ביד פוחדים להשתגע

            F#add4               C#add9 

 שברת לי את הלב נעלת לי את הדלת

          G#m     F#               B    F# 

 כן  אבל אני אחד שבקלות שוב מתאהב

 

F#                      Bm    E 

 תמיד אמרת אתה בורח

F#                Bm    E 

 אז מה נניח שצדקת

F#              Bm       E 

 אני פרפר שמחפש לו

Bm   E          F# 

 שלוליות של אהבה

Bm   E          F# 

 אז מה את רוצה שלוליות של אהבה

Bm   E          F# 

 כן   שלוליות של אהבה

Bm   E          F# 

 שלוליות של אהבה

 

 B  E  B  E  B  E  B  Eסיום : 

         B  E  B  E  B  E  B  E 
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 אביב גפן  -שלום  
 גפןמילים ולחן : אביב 

 

 E  E7  E  E7פתיחה : 

 

   E 

 שלום טוב שכבר הגעת ,שלום

     D      E    E7    E    E7 

 כי פחדנו פה

  E 

 המתים היו מתים שלום ,שלום

              D    E    E7    E    E7 

 לראות אותך היום

 

Em9            C#m 

 אבל האם אתה יכול

A                        C 

 הכותל מהדם לנקות את

Em9             C#m 

 אבל האם אתה יכול

A                         C 

 להחזיר הביתה את כולם

 

 E  E7  E  E7מעבר : 

 

E 

 שלום האם נסעת בקו חמש ,שלום

D      E    E7     E    E7 

 לפה היום

E 

 שלום לא מוצאים אותך יותר ,שלום

D      E    E7     E    E7 

 בשומקום

 

Em9            C#m 

 אבל האם אתה יכול

A                        C 

 לנקות את הכותל מהדם

Em9             C#m 

 אבל האם אתה יכול

A                         C 

 להחזיר הביתה את כולם

 

 E  E7  E  E7מעבר : 

           E  E7  E  E7 

      Em9  C#m  A  C 

      Em9  C#m  A  C 

 

Em9            C#m 

 אבל האם אתה יכול

A                        C 

 לנקות את הכותל מהדם

Em9             C#m 

 אבל האם אתה יכול

A                         C 

 להחזיר הביתה את כולם

 

 E  E7  E  E7סיום : 

         E  E7  E  E7  E 
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 עמיר בניון  -  שלום אישה
 עמיר בניון ואסף אטדג'י  לחן : עמיר בניוןמילים : 

 

 Abm  Ebm  B  Abm  Bb4פתיחה : 

            Abm  Ebm  B  Abm  Bb4  Bb 

 

         Ebm    Bb   Ebm       Bb            Ebm 

 מילים שלא אומרות זה אני שכותב לך שלום אישה

           Db          Gb        Bb          Ebm 

 חוצבות את החומה שנבנתה סביבי מכברשלא 

Ebm       Bb    Ebm      Bb/F  Ebm/Gb 

 בלעדי  תוהה מה איתך ואיך את מסתדרת 

      Db       Gb   Bb            Ebm   Bb 

 ואם יש עוד געגוע ואם את קצת חשבת עלי

 

Ebm          Abm    Bb 

 לא מכתב של אהבה כותב

Ebm          Abm       Bb 

 הכל עכשיו הרבה פחות כואב

         Db       Gb       AO        Ebm 

 רק תמונה שלנו יחד מנציחה בי את הפחד

Bb  Ebm  Bb  Ebm 

 מי    מעצ ,מי    מעצ

 

 Db  Gb  Bb  Ebmמעבר : 

           Db  Gb  Bb  Ebm 

 

         Ebm    Bb   Ebm       Bb         Ebm 

 כתמים של דמעות י שכותב לךזה אנ שלום אישה

    Db         Gb        Bb       Ebm   Bb 

 שיבשו ככתמי יין על שמלת כלולותייך

Ebm    Bb       Ebm    Bb            Ebm 

 גם אם נדמה שנכשלנו רוצה שתדעי לא טעינו

   Db            Gb     Bb        Ebm   Bb 

 עלינושומר רק את הטוב והשאר נגזר 

 

Ebm          Abm    Bb 

 לא מכתב של אהבה כותב

Ebm          Abm       Bb 

 הכל עכשיו הרבה פחות כואב

         Db       Gb       AO        Ebm 

 רק תמונה שלנו יחד מנציחה בי את הפחד

Bb  Ebm  Bb  Ebm 

 מי    מעצ ,מי    מעצ
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 אריק איינשטיין  -  שלום חבר
 לחן שלום חנוך   יענקלה רוטבליטמילים 

 

 Fm  GØ  Fm  GØפתיחה  

            Ab  Db7  Db6(-5) 

 

Fm          F4/G     Fm       F4/G 

 רבבות כל אוהביך וכיכר העיר מוארת

Ab          GØ    Db7   Db6(-5) 

 נאספו לראות פניך נהרו אל העצרת

Fm             F4/G    Fm       F4/G 

 את קולך בשיר נתת נבוך סמוק כילדעת 

Ab          GØ    Db7   Db6(-5)     Fm 

 ואתה כלל לא שמעת הגורל נקש בדלת

 

Fm 

 שוב ושוב עובר בי רעד

     Fm+5   G7/D 

 היה לדעת      יכול    מי

Db7       Db6(-5)   Fm/C 

 מה נאמר ואין מילים פשוטות יותר

 G7/B     Bbm6       Fm 

 חברשלום 

 

 Fm  GØ  Fm  GØמעבר  

 

Fm          F4/G     Fm       F4/G   

 ובשיר שלום פוצח בעודך טובל באושר

Ab          GØ    Db7   Db6(-5) 

 כבר המתין המרצח שם בחושך לשעת כושר

Fm          F4/G     Fm          F4/G   

 הכיכר כולה הומה ולב אל לב נפתח כפרח

Ab          GØ    Db7   Db6(-5)    Fm 

 ועיניו קרות כקרח אקדחו טעון במוות

 

Fm 

 ליל הסתיו יורד על נגב

 Fm+5   G7/D 

 ערבה בוכה מנגד

Db7       Db6(-5)   Fm 

 גם למעלה אין מילים פשוטות יותר

Fm 

 שוב ושוב עובר בי רעד

     Fm+5   G7/D 

 היה לדעת      יכול    מי

Db7       Db6(-5)   Fm/C 

 מה נאמר ואין מילים פשוטות יותר

 G7/B     Bbm6       Fm 

 שלום חבר

 

 Fm  GØ  Fm  GØמעבר  

       Ab/C  Db7  Db6(-5) 

 

Fm          F4/G     Fm      F4/G 

 יום ולילה ושבוע רחובות שטופים בבכי

Ab          GØ    Db7   Db6(-5) 

 אור נרות רוטט מדוע הדמעות זולגות על לחי

Fm             F4/G            Fm  F4/G 

 נסוגים צללים של לילה חווריין עולה השחר

Ab          GØ    Db7   Db6(-5)     Fm 

 ונקום ללכת הלאה עוד מעט חמה זורחת

 

Fm 

 ליל הסתיו יורד על נגב

 Fm+5   G7/D 

 ערבה בוכה מנגד

Db7       Db6(-5)   Fm 

 ותרגם למעלה אין מילים פשוטות י

Fm 

 שוב ושוב עובר בי רעד

     Fm+5   G7/D 

 היה לדעת      יכול    מי

Db7       Db6(-5)   Fm/C 

 מה נאמר ואין מילים פשוטות יותר

 G7/B     Bbm6       Fm 

 שלום חבר
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 מירי מסיקה  -  שלום לאמונות
 

                  C 

 שלום לאמונות הרעות

C 

 ולא להתראות

C 

 המנעולים שעל כל החלונות כבר אין כאן רוחמרוב 

F                                       G 

 עליי להילחם בעצמי ברוחות

                       C 

 ולהשאיר חלון פתוח

 

C        

 אם אלף מילים לא הפיחו תקווה

C 

 תראה מה שתיקה אחת שווה

C 

 גם אם ננעל בתוך עצמנו לא נרגיש בטוח

       F                                  G 

 אני יוצאת להעיר את כל העיר

                        C 

 ומשאירה אותך לנוח

 

     Am 

 כשמגיע סוף הקיץ וזה מוזר

      Dm                     Em 

 זה תמיד מזכיר לי את החורף שעבר

Am 

 האנשים הולכים לאט

      Dm   Em              C 

 וגם אתה נוגע בי כאילו לא נגמר

 

C    

 על כל מה שעבר ומה שנאמר

C 

 על לא דבר

   C 

 אני לא מאמינה באמונות שמשאירות חלקות של חסר

            F                                          G 

 אני מעדיפה לקחת רק זיכרון אחד מוצק

                    C 

 היתרולוותר על כל 

 

C 

 מכל האלבומים הישנים נותר לי

C 

 רק להתגעגע

C 

 ללכת לשטח המופקר אולי הנחת איזו אבן

         F 

זה חודר לפעמים לעצמות אבל אף פעם לא 

 לבטן

 

      Am 

 כשמגיע סוף הקיץ וזה מוזר

      Dm                     Em 

 זה תמיד מזכיר לי את החורף שעבר

Am 

 לאטהאנשים הולכים 

      Dm   Em              C 

 וגם אתה נוגע בי כאילו לא נגמר
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 רונית שחר  -שלום לתמימות  
 

 שלום לתמימות

 

 למדתי גם אני לשקר

 

 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

 

 אין בסוף עולם אחר

                      Cm 

 שלום לתמימות

   Eb             Bb 

 למדתי גם אני לשקר

             Cm               Ab 

 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

Bb                Cm 

 אין בסוף עולם אחר

   Eb             Bb 

 למדתי גם אני לשקר

             Cm               Ab 

 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

                   Cm 

 אין בסוף עולם אחר

 

Cm                         Ab 

 קבעתי פגישה עם איזה איש חכם

Cm               Ab 

 כועסת אמר לי שאני

        Eb         Bb 

 הכל הבנתי שםאת לא 

Ab                     Cm 

 בסוף הוא לקח את הכסף

Eb       Bb 

 חשבתי לעצמי

             Ab 

 את השקט שבטח גם הוא מחפש

        Cm              Ab 

 שגם אצלו יש איזה בלאגן

                  Bb               Cm 

 שאני מיואשת לו טובשזה עושה 

 

               Cm 

 שלום לתמימות

   Eb             Bb 

 למדתי גם אני לשקר

             Cm               Ab 

 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

                   Cm 

 אין בסוף עולם אחר

   Eb             Bb 

 למדתי גם אני לשקר

             Cm               Ab 

 שאמות לא יקרה לי דבר אחרי

                   Cm 

 אין בסוף עולם אחר

 

Cm             Ab 

 היו לי כמה חברים

      Cm           Ab 

 רצו שאחזור לאלוהים

   Eb             Bb 

 לא מוותרת על חטאים

     Ab                         Cm 

 כלל באים לי משם השירים כי בדרך

  Eb     Bb                   Ab 

 שבטח גם הם לא משוכנעים חשבתי לעצמי

           Cm           Ab 

 שזאת האמת שגם זה נכון

       Bb             Cm 

 ביטחון ממני רוציםהם 

                Cm 

 שלום לתמימות

 

 Ab Eb Bb Cmמעבר: 

 

                 Dm  Bb 

 לא מאמינה יותר

     Dm           Bb 

 לא מאמינה יותר

     F                 C                     Bb 

 למדתי גם אני לשקר לא יקרה לי דבר 

     F                 C       Bb 

 אחרי שאמות חשבתי לעצמי

         Dm               Bb       C 

 שגם אצלו יש איזה בלאגן

   F           C             Bb 

 חשבתי לעצמי      או   או 

Dm           Bb 

 או  או       או או 

C              Dm 

 x  3   לא מאמינה יותר

                Dm 

 שלום לתמימות
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 אריק איינשטיין  - שלוש ארבע לעבודה 
 לחן: שם טוב לוי   מילים: אריק איינשטיין

 

 F#m7פתיחה  

 

C#        Bm                          F#m7 

 הבוקר בא הבוקר בא אז תגיד תודה

C#    Bm                              F#m7 

 שלוש ארבע שלוש ארבע ולעבודה

E         B   Dm  Am                   Dm    E7 

 אתה חייב את זה לעצמך אתה חייב למשפחה

C                      Dm 

 אתה חייב לשפוך הרבה זיעה

        E             F 

 אז שלוש ארבע ולעבודה

 

C#    Bm                        F#m7 

 הערב בא הערב בא אז תגיד תודה

C#    Bm                           F#m7 

 שלוש ארבע שלוש ארבע ולמנוחה

E         B    Dm  Am                  Dm 

 אתה חייב את זה לעצמך אתה חייב למשפחה

C                   Dm 

 אתה חייב לשכוח מי אתה

        E               F 

 ואז שלוש ארבע ולמנוחה

 

E   G                Am     E    G             Am 

 היי היי כן הבוקר בא לעבודה כן אז שלוש ארבע

E   G                Am     E    G             Am 

 היי היי כן הבוקר בא לעבודה כן אז שלוש ארבע

 

C#    Bm                                F#m7 

 טרה טה טיי טרה טה טיי טה טה טיי טי טיי

C#    Bm                                F#m7 

 טרה טה טיי טרה טה טיי טה טה טיי טי טיי

 

E         B    Dm  Am                  Dm 

 אתה חייב את זה לעצמך אתה חייב למשפחה

C                     Dm 

 אתה חייב לשפוך הרבה זיעה

        E               F 

 ואז שלוש ארבע ולעבודה

 

D        Cm                       Gm 

 האהבה האהבה היא תציל אותך

D       Cm                                    Gm 

 שלוש ארבע שלוש ארבע אז תאהב אותה

F         C  D#m  Bbm               D#m  F7 

 אתה חייב את זה לעצמך אתה חייב למשפחה

C#                D#m 

 אתה חייב לשכוח מי אתה

       #F             F 

 אז שלוש ארבע ולאהבה

 

F   G#               Bbm  F     G#         Bbm 

 היי היי כן הבוקר בא לעבודה כן אז שלוש ארבע

F   G#               Bbm  F     G#         Bbm 

 היי היי כן הבוקר בא לעבודה כן אז שלוש ארבע



 1389עמוד 

 

 טיפקס  -שלוש בלילה  
 

 Gm  Eb  F  Dm  Gm  Eb  F  Dmפתיחה : 

 

Gm     Eb 

 שלוש בלילה

F                  Dm 

 יושבת מולי לא בא לה לישון

Gm     Eb 

 שלוש בלילה

F                  Dm 

 המון עיניים גדולות מדברת

Eb       Cm         D 

 אנ'לא בטוח מה לעשות

Eb       Cm         D 

 אנ'לא יודע למה לצפות

 

Gm     Eb 

 שלוש בלילה

F                  Dm 

 מציץ מכפתור פרום גופה הסודי

Gm     Eb 

 שלוש בלילה

F                  Dm 

 לבוש חגיגי אבל מרגיש קצת ערום

Eb       Cm         D 

 לעשות אנ'לא בטוח מה

Eb       Cm         D 

 אנ'לא יודע למה לצפות

 

          Gm 

 י את כל כך מוליכ

Eb      Cm   D 

 ללא מבוכה

D  Gm 

 שלי מהמבט

Eb           Cm    D 

 אולי את תמימה

 

 Gm  Eb  F  Dm  Gm  Eb  F  Dmמעבר : 

 

Gm     Eb 

 שלוש בלילה

F                  Dm 

 רגיל לחייך בשיניים לחרוק

Gm     Eb 

 בלילה שלוש

F                  Dm 

 אם נתנשק אז אולי היא תשתוק

Eb       Cm         D 

 אנ'לא בטוח מה לעשות

Eb       Cm         D 

 לצפות אנ'לא יודע למה

 

          Gm 

 י את כל כך מוליכ

Eb      Cm   D 

 ללא מבוכה

D  Gm 

 שלי מהמבט

Eb           Cm    D 

 אולי את תמימה
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 יהודה פוליקר  -שלושה ימים  
 יהודה פוליקרמילים : יעקב גלעד ויהודה פוליקר  לחן : 

 

 F#m  D  A  Eפתיחה : 

            F#m  D  A  E 

 

A                                       E6 

 יורק לא מאמין-מסתובב שעות ברגל בניו

   F#m                         D 

 יצורים וטיפוסים מכל גזע דת ומין

A                         E6                 A     E6 

 מתמלא אדרנלין ומתאהב בכל בניין גבוה

A                                              E6 

 מסתכל על איזה כתובת שכתב איזה שיכור

   F#m               D 

 הלבן הוא לבן והשחור הוא שחור

A                  E6                        A 

 בוראני יודע יש כישרון שאף פעם לא נש

 

   D                          A 

 נשכח מאיפה באנו לשלושה ימים

  G                        A 

 מכל מה שפחדנו שם כל החיים

     D                        A 

 שלושה ימים זה רגע בכוכב אחר

           E 

 אל תסתנוור אל תסתחרר אני אומר ושוכח

 

F#m                       D 

 שלושה ימים כאילו שהיינו תמיד

A                         E 

 אף אחד בינינו לא יפריד

F#m                    D 

 רחוק בתוך טרור של חופש ,רחוק

A                          E 

 כלום לא כואב יותר כלום לא מפחיד

F#m             D 

 אף אחד בינינו לא יפריד

A                    E 

 כלום לא כואב כלום לא מפחיד

A                   E 

 בתוך טרור של חופש ניו יורק ניו יורק

A                            E               A 

 שלושה ימים כאילו שהיינו תמיד

 

A                          E6 

 יש ימים שנמחקו ולעולם כבר לא נחזיר

   F#m                           D 

 יש רכבת שפספסתי אבל הלילה עוד צעיר

A                    E6                        A     E6 

 אני מוחש אל הסדרה החמישית של החיים

 

   D                               A 

 בחוץ כבר מינוס שש אבל בפנים זה חם

  G                     A 

 ם אני רועב אוהב ולא נרדםפתאו

     D                           A 

 שלושה ימים כאילו הם מקום אחר

           E 

 אל תסתנוור אל תסתחרר אני אומר ושוכח

 

F#m                       D 

 שלושה ימים כאילו שהיינו תמיד

A                         E 

 אף אחד בינינו לא יפריד

F#m                    D 

 רחוק בתוך טרור של חופש ,רחוק

A                          E 

 כלום לא כואב יותר כלום לא מפחיד

F#m             D 

 אף אחד בינינו לא יפריד

A                    E 

 כלום לא כואב כלום לא מפחיד

A                   E 

 חופשבתוך טרור של  ניו יורק ניו יורק

A                            E               F#m 

 שלושה ימים כאילו שהיינו תמיד

 

F#m  D  A  E 

F#m  D  A  E 

 

 ...אף אחד בינינו לא יפריד
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 משינה  -  שלח לי מלאך
 

Gm 

 שלח לי מלאך

                         F 

 שיקח שיקח אותי ללב

 

 שאוהב ומחכה לי

             Eb 

 ורוצה בי כל הזמן

 

Gm 

 שלח לי מלאך

                              F 

 שאותי ואותך הוא לא יקח

 

 למקום שאין בו

               Eb 

 מה שיש פה כל הזמן

 

Am  C          F6           D7 

 ולפעמים הכל נראה אותו דבר

Am  C          F6           D7 

 ולפעמים פתאום יש רגע מאושר

 

Gm 

 שלח לי מלאך

                                F 

 שישמח וידליק פה את האור

 

 וישמור על מה שיש 

              Eb 

 לשמור פה כל הזמן

 

Gm 

 סתם הזיות זה גן חיות

             F 

 אריות ונמרים ואחרים

 

 מנסים למצוא מקום 

            Eb 

 לחיות בו כל הזמן

 

Am  C          F6           D7 

 כן לפעמים הכל נראה אותו דבר

Am  C          F6           D7 

 ולפעמים פתאום יש רגע
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 אבי ועמיר בניון  -  שליחות
 

 Amפתיחה : 

 

Am       C      Edim7 Dm 

 תאר לך, תאר לך שתמות

F#dim7   Em F C Edim7 Dm  E4  E 

 .תאר לך שתהיה מת, תהיה מת

Am      C 

 לך, תאר לךתאר 

Edim7 Dm  F#dim7   Em 

 כשיאמרו, כשיאמרו

F            C  Edim7    Dm  E4    E 

 ברוך דיין אמת, ברוך דיין אמת.

 

G                    C 

 והרחום והחנון עצמו

   G          Am 

 יפרוס לך כנפיים.

  G  ((G7      C 

 פשוט יד אך היזהר

Edim7        Dm  F#dim7    E4    E 

 אל תביט בו בעיניים, בעיניים.

 

Am      C            Edim7  Dm 

 לשליחות סודית., אתה יוצא לשליחות

F#dim7 Em F       C Edim7 Dm E4 E 

 הייה שלום, הייה שלום., בהצלחה אדם

Am    C        Edim7 Dm 

 אני מאחוריך תמיד., אם תזדקק לי

F#dim7 Em  F     C Edim7  Dm E4 E 

 מאחוריך תמיד, תמיד. –זו הצהרה 

 

G                    C 

 והרחום והחנון עצמו

   G          Am 

 יפרוס לך כנפיים.

  G  ((G7      C 

 פשוט יד אך היזהר

Edim7        Dm  F#dim7    E4    E 

 אל תביט בו בעיניים, בעיניים.

 

 Am  C     Edim7   Dmמעבר : 

          F#dim7   Em     F     C 

           Edim7  Dm   E4  E 

 

G                    C 

 והרחום והחנון עצמו

   G          Am 

 יפרוס לך כנפיים.

  G  ((G7      C 

 פשוט יד אך היזהר

Edim7        Dm  F#dim7    E4    E 

 אל תביט בו בעיניים, בעיניים.

  

 Amסיום : 
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 אביב גפן  -שלכת  
 ולחן : אביב גפן מילים

 

Am          F#Ø 

 את ישנה גם הוא במיטה

F   C/E   Dm  Dm/C 

 אבל לא בשלך

Am          F#Ø 

 חולמת עליו וטוב לך עכשיו

F  C/E      Dm  Dm/C    E(4-3) 

 וגם לו טוב איתה       טוב לו איתה

 

EO                D/F# 

 את מזכירה לי שלכת

Dm/F          C/E 

 נופלת שותקת כשאת

F              C#+   Dm7  G(4-3) 

 את כל הזמן חולמת         והוא קם

EO              D/F# 

 אם הוא ילך את תבכי לך

Dm/F               C/E 

 אם את תלכי הוא ישיר לך

F              C#+  Dm7  G(4-3) 

 ולא תדעי מה קרה לו         לעולם

 

Am          F#Ø 

 ישנה גם הוא במיטהאת 

F   C/E   Dm  Dm/C     E(4-3)   Am 

 אבל לא בשלך              לא בשלך
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 עמיר בניון  -  שלכת
 מילים ולחן : עמיר בניון

 

Ebm                 Bb 

 עצרי עכשיו עצרי מלכת

G                               G# 

 לא אל תלכי אני עוד לא מוכן

                        Eb 

 להתעורר כשאת אינך לידי

                 Bb 

 עכשיו זה שלכת

Ebm                        Bb 

 וזה תמיד דומה ואני לאן אלך

 

Ebm                 Bb 

 עצרי עכשיו עצרי מלכת

G                             G# 

 לא אל תלכי אני עוד לא מוכן

                           Eb 

 להישאר כאן כשאת אינך לצידי

                 Bb 

 עכשיו זה שלכת

Ebm                 Bb 

 וזה תמיד דומה אז אלך לאן שאלך

 

Ebm             Bb 

 האמת היא אני אדם שמתגבר

Cm             Ab      Abadd9     Eb 

 חושבורק מזה אני פוחד ורק על זה אני 

                Bb 

 את יודעת היטב

Ebm                Bb                 Ebm 

 שאת תצאי מתוך ביתי ואחר כך מהלב

 

 Bb  Abm  Bbמעבר : 

 

Ebm                 Bb 

 עצרי עכשיו עצרי מלכת

G                     G# 

 כדי שאוכל לדעת כמה זמן את כבר

       Eb 

 לא אוהבת אותי

                 Bb 

 עכשיו זה שלכת

Ebm                                         Bb 

 זה כמו עוד חרוז בשרשרת וזה כל כך דומה

 

Ebm             Bb 

 האמת היא אני אדם שמתגבר

Cm             Ab      Abadd9     Eb 

 ורק מזה אני פוחד ורק על זה אני חושב

                Bb 

 את יודעת היטב

Ebm                Bb                 Abm   Bb 

 שאת תצאי מתוך ביתי ואחר כך מהלב

 

Ebm             Bb 

 האמת היא אני אדם שמתגבר

Cm          Ab/Eb                  Eb 

 ורק מזה אני פוחד ורק על זה אני חושב

                Bb 

 את יודעת היטב

Ebm             Bb 

 האמת היא אני אדם שמתגבר

Cm             Ab         Ab         Eb 

 ורק מזה אני פוחד ורק על זה אני חושב

                Bb 

 את יודעת היטב

Ebm                Bb                 Abm    

 שאת תצאי מתוך ביתי ואחר כך מהלב

 

 Bb  Ebmסיום : 
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 גידי גוב  -שלל שרב  
 מילים : מאיר אריאל   לחן : יהודה פוליקר

 

Em  Em 

 

Em                                  B7 

  השמש רד לים הכחול, תם השרב הגדול  

           Am            B7                 Em 

 נחיריים ודם ,פנים וצוואר ורוח חרישית מרגיעה

Em                                       B7 

  רואים לאור היום את הסוף שני ציירים על החוף

            Am              B7                 Em 

 יםשביס אפרפר כלטיפה על ה ולהקת שחפים כמראה

 

                 Am 

  היא לא יודעת כמה תוכל למשוך

                  Em 

  יודעת כמה תוכל לנשוך היא לא

                    B7 

  וכבר חשבה לברוח מכאן

CM7                 B  -  B/A - Ab/ - F#/ -   

 ןזה לא עניין רק שאין לה לא  

 

E          A         E   C#m 

 )אווו( והיא נרדמת בהקיץ   

            A  B7                E  E7 

  עם הראש לשם ,    עם הגב לים

       C#m       Abm        A      E 

 כך עליה יעבור ,ולא אכפת שכבר יבוא

            A  F#m             7B    A/B    D/    #F/ 

 עם הראש לשם,      עם הגב לים

 

Em  Em 

 

Em                                     B7 

  ואת החושך זה מענג, אור החשמל מדגדג 

             Am              B7 

  מקרה שיקרה ואנשים יוצאים לחפש

       Em 

 אם אפשר במקרה

Em                                     B7 

  עוד לא מאמינים שנגמר שני ציירים על הבר

               Am             B7         Em 

 על בטן גליה ולא במקרה ושביס הרקדנית מרחף

 

 

 

 

            Am 

  ובשדרות הרעד עובר גובר

            Em 

  בחצרות הפחד נובר צובר

                    B7 

  פתאום היא מתרגשת נורא

CM7               B7     B/A  Ab/  F#/       

 סף מאורע זה יקרה זה קרה   

 

E           A        E   C#m 

 )אווו(  העיר נפתחת לפניו    

            A  B7                E  E7 

  עם הראש לשם  ,    עם הגב לים

     C#m   Abm         A                  E 

  לא אכפת לה כבר לגמור, לא נלחמת לעצור

            A  F#m               7B   A/B   D/   #F/ 

 עם הראש לשם,        עם הגב לים

 

Em  Em 

Am  Em  C  D 

Am  Em  C  B - B/A - Ab/ - F#/ -   

 

E           A        E   Bm 

 )אווו( והיא נפתחת לפניו    

            A  B7                E  E7 

  עם הראש לשם ,    עם הגב לים

  C#m   Abm      A          E 

  יציירוה שיכורים, יאהבוה ציירים

            A  F#m             7B   A/B   D/   #F/ 

 עם הראש לשם,      עם הגב לים

 

Em  Em 

 

Em 

 תם השרב הגדול 
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 יעקוב שוואקי  -שמח תשמח  
 מילים : ברכות נישואין ותהילים   לחן : יעקב שוואקי

 

Am          F  C  G     C 

 שמח תשמח רעים אהובים

   F       F     G    F  G    

 עדן  -כשמחך אווו יצירך בגן 

G  Am 

 מקדם

 

Am           F C  G    C 

 שמח תשמח רעים אהובים

   G      F        G   F  G     

 אווו יצירך בגן עדן   כשמחך 

G  F 

 מקדם

 

C       F     C 

 והוא, והוא כחתן )חתן(

 C       F     C 

 יוצא, יוצא מחופתו

Am   G F          C 

 אה -אה  -ח תשמ -אוי אוי אוי שמ

F 

 אח-אה 

C     G              F 

 אהובים-רעים, רעים א
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 מיכה שטרית ועמיר בניון  -שמחות קטנות  
 

Em Cmaj7 B7               Em 

 עיגולים של שימחה     עמוק בלבך

Em Cmaj7 B7   Em 

 בנשמת אפך  גנוז   ואור 

Em  Cmaj7 B7      Em 

 בלב עיגולים של כאב   עמוק

Em Cmaj7 B7   Em 

 אתה אוהב שונא    אתה

 

C          G 

 יהללו, יהללוך מלאכים

       Am  D/F#          G  G7 

 ולא תאבד דרכך בזוהר ובחשכה

C         G       Gmaj7 

 יהללו, יהללוך מלאכים

          Am  D/F# 

 שמחות קטנות יאירו

               G    D/F# 

 כנצנוץ הכוכבים

 

Em Cmaj7 B7        Em 

 לחיי התמימים ודוברי האמת

Em Cmaj7 B7        Em 

 וכל החיים את חייהם באמת

Em Cmaj7           B7    Em 

 שזוכרים את השמש ונוגעים באור

Em      Cmaj7 B7        Em 

 חלוף-שיודעים אהבה, שאינה בת

 

C          G 

 יהללו, יהללוך מלאכים

       Am  D/F#          G  G7 

 ולא תאבד דרכך בזוהר ובחשכה

C         G       Gmaj7 

 יהללו, יהללוך מלאכים

          Am  D/F# 

 שמחות קטנות יאירו

               G    D/F# 

 כנצנוץ הכוכבים
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 המשולש  -  שמיים כחולים
 

 F  Am  F  Amפתיחה : 

 

F 

 לפעמים אני אומר לך

Am 

 מילה אחת יותר מדי

F 

 תחייכי תקשיבי

Am 

 זה לא מאוחר

                     Bb 

 לפעמים אני מרגיש

                             Dm 

 כאילו זאת הפעם האחרונה

               Bb 

 כאילו אין מחר

                                  C 

 צריך לומר את המילה הנכונה

 

                F 

 ותמיד את איתי

               C 

 חכה שאחזורמ

               Dm              Bb 

 ואני כמו שיכור מתעלם מהאור

                F 

 מציירת תמונה

         A 

 שלי ושלה

             Dm              Bb 

 צבעים לבנים שמיים כחולים

 

 F  Am  Dm  Bb  Cמעבר : 

 

F 

 לפעמים אני שומעת

Am 

 צלילים משוגעים

F 

 קורא ליכמו ליבך 

Am 

 לבוא בין הגלים

                 Bb 

 אני אולי מרגישה

                             Dm 

 כאילו זאת הפעם הראשונה

               Bb 

 יום חדש מתחיל

                                  C 

 צריך לומר את המילה הנכונה

 

                  F 

 ותמיד אתה איתי

         C 

 יודע שטוב לי

          Dm              Bb 

 לוקחת מכחול חושבת המון

                F 

 מציירת תמונה

        A 

 שלי ושלך

            Dm              Bb 

 צבעים לבנים שמיים כחולים

 

                  F 

 ותמיד אתה איתי

         C 

 יודע שטוב לי

               Dm              Bb 

 מתעלם מהאור ואני כמו שיכור

                F 

 מציירת תמונה

        A 

 שלי ושלך

            Dm              Bb 

 כחולים שמיים לבנים צבעים

 

F  C  Dm  Bb  F  A  Dm  Bb 

 אהההה אה אה אה אהההה אה אה אה

F  C  Dm  Bb  F  A  Dm  Bb 

 אהההה אה אה אה אהההה אה אה אה
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 פורטיסחרוף  -שמיים של שומקום  
 

Bm 

 אין פה על מי להתרגז

F# 

 ואין אל מי להתייחס

G                              D 

 לבקש סליחה או לחוש בושה

Bm 

 מה זה טוב ומי זה רע

F# 

 תמיד שותקים כי אין ברירה

G                       D 

 האם זו דרך או המטרה

 

Bm 

 שאין מוצאהחץ מראה 

F# 

 הכל סגור ואין פרצה

A  

 ומסתבך ומסתבך

  D                              F 

 אתה תפוס אתה תפוס

 

 

F                           Em 

 מתחת לשמים של שומקום

C                        Am    Em 

 השמש מפוררת ומכה אותך בשיגעון

F                           Em 

 לשמים של שומקוםמתחת 

C                    Am     Em     G 

 הרוח מיללת והשד מחייך מהחלון

 

Bm 

 לא אין פה זמן לחלומות

F# 

 ואין פה סוף או התחלות

G                              D 

 סיבה לשמוח או מקום לברוח

Bm 

 יש כח שמוכה בשיגעון

F# 

 מסתובב כמו סביבון

G                     D 

 בלי מנוח ולוקה בעיוורון

 

Bm 

 החץ מראה שאין מוצא

F# 

 הכל סגור ואין פרצה

A  

 ומסתבך ומסתבך

  D                              F 

 אתה תפוס אתה תפוס

 

 

F                           Em 

 מתחת לשמים של שומקום

C                        Am    Em 

 מכה אותך בשיגעוןהשמש מפוררת ו

F                           Em 

 מתחת לשמים של שומקום

C                    Am      Em     G 

 הרוח מיללת והשד מחייך מהחלון
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 קרן פלס  -שמעון השכן  
 

E                    A 

 ובתיבת הדואר הצפה

G#m                       C#m 

 המכתבים גולשים אל הרצפה

F#                 E           B 

 אני אתן קפיצה כדי לא ללכלך

B 

 ואלך

E                    A 

 השמש חיממה וקצת ניתך

G#m                     C#m 

 ושוב צריך לחזור אל המוסך

F#                      E 

 עכשיו דביק  גם הקפה נשפך

    A                       B 

 הזאת קצרה וזה מציקהחצאית 

 

            E           G#m         C#m 

 שמעון השכן נפטר לפני שלושה ימים

                B   #((G    A 

 ממש בפתח של הבית חולים

             E          B 

 גם שמו שלט על הדלת

                E           G#m     C#m 

 מהיר כבר חמש שנים אומר שלום כזה

            B  #((G    A              E 

 בלי להכיר אותך כמעט  פחדתי ממך 

B                                    E 

 מוזר יש חושך בדירה מספר אחת

 

E                    A 

 שיתחלף כבר הרמזור מאדום

G#m                     C#m 

 כמעט שרפתי ככה את כל היום

F#                          E                 B 

 גם עצבות פתאום נחתה ולא רוצה לעזוב

B 

 לא זה לא טוב

 

E                      A 

 ק בחתונה'איך לא השארנו צ

G#m                     C#m 

 שוב מתקשרת אבל היא לא זמינה

F#                   E 

 היא בטח ישנה לידו במיטה

        A                     B 

 אותה מגיע לה אותו ולו מגיע

 

            E           G#m         C#m 

 שמעון השכן נפטר לפני שלושה ימים

                B   #((G    A 

 ממש בפתח של הבית חולים

             E          B 

 גם שמו שלט על הדלת

                E           G#m     C#m 

 כבר חמש שנים אומר שלום כזה מהיר

            B  #((G    A              E 

 בלי להכיר אותך כמעט  פחדתי ממך 

B                                    E 

 מוזר יש חושך בדירה מספר אחת

 

E        G#m   C#m 

 לפני שלושה ימים   

                B   #((G    A 

 ח של הבית חוליםממש בפת

             E          B 

 גם שמו שלט על הדלת

                E           G#m     C#m 

 כבר חמש שנים אומר שלום כזה מהיר

            B  #((G    A              E 

 בלי להכיר אותך כמעט  פחדתי ממך 

B                                    E 

 בדירה מספר אחת מוזר יש חושך

 

 E  G#m  C#mמעבר : 

          B   (G#)   A 

          B      E 

E            G#m  C#m 

          B   (G#)   A 

          B      E 

 

E                              A 

 אומרים שהוא היה לא ממש בסדר

G#m                C#m 

 לקח תרופות כדי לצאת מהחדר

F#                                E 

 מרוב הפחד לא דיבר יותר מדי

   A                 B     E 

 הייתה לו ידידה אחת אולי

 

 G#m  C#m     סיום : 

         B   (G#)   A 

         B      E 
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 בית הבובות  -שמש  
 

 Am   Dm  E  F  G  Amפתיחה : 

            Dm  E  F  G  Am 

 

             Dm  E          F  G  Am 

 כשתעלה השמש יתגלה מסך האור

             Dm         E                     F  G  Am 

 עושים אותי שיכור -ניחוחות בשלל צבעים 

 

             Dm               E 

 בואי ונלך הביתה )בואי ונלך(

                  F      G  Am 

 לא קשורים לזה אנחנו

                 Dm                      E 

 זה לא יקרה הלילה )אולי בעולם אחר(

                  F      G  Am 

 זה לא יקרה בלאו הכי

 

 Am   Dm  E  F  G  Amמעבר : 

 

                  Dm E          F  G  Am 

 נתפזר לכוכבים - עכשיו זה זמן ירח

              Dm   E                          F  G  Am 

 היא שאלה אותי ?אתה פוחד - ממה אתה בורח?

 

             Dm               E 

 בואי ונלך הביתה )בואי ונלך(

                  F      G  Am 

 אנחנו לא קשורים לזה

                 Dm                      E 

 לילה )אולי בעולם אחר(זה לא יקרה ה

                  F      G  Am 

 זה לא יקרה בלאו הכי

 

 Am   Dm G7  C  C/Bמעבר: 

          Am   Dm G7  C  E  Am 

 

             Dm  E                      F  G  Am 

 יש מקום שהוא רק שלך ושלי -רי השמש חומא

           Dm  E              F  G  Am 

 מזכירה לי מי אני -ורוח של ערב 

 

             Dm               E 

 בואי ונלך הביתה )בואי ונלך(

                  F      G  Am 

 אנחנו לא קשורים לזה

                 Dm                      E 

 זה לא יקרה הלילה )אולי בעולם אחר(

                  F      G  Am 

 לא יקרה בלאו הכי זה

 

 Am   Dm  E  F  G  Amמעבר: 

         Am   Dm G7  C  C/B 

         Am   Dm G7  C  E  Am 



 1402עמוד 

 

 גלי עטרי  -שמש אדומה  
 מילים  :  שמרית אור   לחן  : קובי אושרת

 

Abm     Bbm            Eb47 

 איך מלאו מיליון שנה

Abm             Bbm    Eb47 

 היא כה רעננהועם שחר 

   B            Ab  Dbm   Gb 

 מבטה מצטעף כשחולפת עננה

  Abm  Gb   E  Ebm   Abm           Ebm7 

 חינה      ב   יפתיכאישה המתיפ

 

Abm      Bbm        Eb47 

 שטה לה מעל ,שטה

Abm        Bbm      Eb47 

 ברקיע הרם המעוגל

   B               Ab  Dbm   Gb 

 תמיד שאננה   כאישה חשוקה היא

           Abm  Gb   E  Ebm   Abm   Ebm7 

 אינה       היא נמצאת אי שם אפילו כש

 

    Abm           Dbm 

 עגולה וגדולה היא עולה ועולה

  Eb                         Abm 

 ובלהט אש תלהיב את השמיים

  Abm               Dbm 

 חמה כה חמה והיא אדומה, אדומה

  Eb                         E+7 

 אל מרכבת להבה היא רתומה

Ebm    Abm 

 המלכה החמה

 

Abm    Bbm              Eb47 

 ועם רדת, רדת יום

Abm          Bbm        Eb47 

 על שטיח עטור זהב אדום

   B             Ab  Dbm           Gb 

 ראשה פתאום מטה  כאישה עייפה היא

       Abm Gb   E  Ebm   Abm   Ebm7 

 עד תום  בא    להט  היא שוקעת וה

 

    Abm           Dbm 

 עגולה וגדולה היא עולה ועולה

  Eb                         Abm 

 ובלהט אש תלהיב את השמיים

  Abm               Dbm 

 והיא חמה כה חמה אדומה, אדומה

  Eb                         E+7 

 אל מרכבת להבה היא רתומה

Ebm    Abm 

 המלכה החמה

 

  



 1403עמוד 

 

 אריאל זילבר  -שמש שמש  
 

Abm                  A     

 שמש, שמש באה בימים    

Abm                      A     

 יש חלום אחד שלא חולמים    

E                               Bm 

 מקום אליו גם לא הולכים לבדיש     

A    E7     

 אחד אחד    

 

Bm                          A     

 רוחות רעות על פני הים, ובהרים יש    

   E                     D  

 עוד רבה הדרך, והאנשים    

E     Bm 

 קשים ,הו    

 

Abm                A     

 בוא ונעבור על השנים

Abm              A     

 בוא ונדלג על הימים

E                         Bm 

 למערות קרות בוא ונכנס

A    E7     

 .שלא לראות

 

Bm                          A     

 בוא נביט בשמש, היא יודעת מה קורה

   E                     D  

 אפשר לזרוח כשהים מלא איך

E   Bm 

 ים חולה

 

A / Abm / A / Abm / Bm / E / A  

 

Bm                          A     

 נעצום עיניים רק ליום שלא נראה

   E                     D  

 איך חכם טועה איך גואים המים

E     Bm 

 הו, הו

 

Abm             A     

 בוא ונחפש את האבות

Abm              A     

 בוא ונתעטף באהבות

E                       Bm 

 לשמש העולה בוא ונצטרף

A    E7     

 כך כך גדולה

 

Bm                  A     

 נעצום עיניים רק ליום שלא נראה

   E                     D  

 גואים המים, איך חכם טועה איך

Bm                       A     

 נצטרף לשמש העולה כל כך גדולה

   E                     D  

 יש שלי, שלה יש, עוד יש, שמיים

E     Bm 

 או כולה



 1404עמוד 

 

 אביתר בנאי  - שמתי לי פודרה 
 

 Dmaj7  Amaj7פתיחה : 

 

Dmaj7     Amaj7 

 שמתי לי פודרה

             F#m       Amaj7 

 צבעתי ריסים

                Amaj7     Dmaj7        E        Bm 

 שמלה מקושטת כיסיםלבשתי 

          Dmaj7 

 סלסלתי שיער

                  Bm 

 והכל כבר מוכן

                D7  Eb7 

 עכשיו רק חסר

     Dm     E7 

 שיבוא החתן

 

 Dmaj7  Amaj7מעבר : 

 

Dmaj7     Amaj7 

 שמתי לי פודרה

             F#m       Amaj7 

 צבעתי ריסים

                Amaj7     Dmaj7        E        Bm 

 לבשתי שמלה מקושטת כיסים

          Dmaj7 

 סלסלתי שיער

                  Bm 

 והכל כבר מוכן

                D7  Eb7 

 עכשיו רק חסר

     Dm     E7 

 שיבוא החתן

 

F#m       A 

 טו דו דו או

          C#m 

 טו דו דו או

         D 

 טו דו דו



 1405עמוד 

 

 תיסלם  -  שנייהשנה 
 

Am      Am      F      Dm  Em 

Am      Am      F      Dm  Em 

 

Am      Am      F      Dm  G 

 

Am      Am      F             Dm  Em 

 שנה     שנייה   בפקולטה למדעי המדינה  

Am      Am      F             Dm  Em 

 עיני     חתול      אף סולד   ואבא מסטול  

Am           Am              F        Dm  Em 

 היא אוהבת      על הדשא לשכב

Am           Am              F        Dm  Em 

 הם רוצים אבל היא מתעקשת לבד,  רוצה להיות

F         F       G 

 לבד,     רוצה להיות לבד

 

Am      Am      F      Dm  Em 

Am      Am      F      Dm  Em Am 

 

Am      Am      F             Dm  Em 

 היא לא   רוצה   לא זכויות יוצרים ולא הפקה

Am      Am      F             Dm  Em 

 ללא     בגדים     יחסי ציבור ולא תמלוגים

Am           Am              F        Dm  Em 

 היא עובדת      במפעל השכפול

Am           Am              F        Dm  Em 

 ואוהבת          את הכל בכפול,     רוצה להיות 

F         F       G 

 לבד,     רוצה להיות לבד

 

Am      Am      F      Dm  Em 

Am      Am      F      Dm  Em D 

 

G                        Em 

 הזמן עובר והיא עוד שם

C                       Am 

 אני מרגיש אצלי זה חם

F       F        F                Am  D 

 מבוי   סתום    היא אומרת   לא יהיה כלום

F       F        F                Am  D 

 חיבור  חיסור   ופתאום היא נכנסה לשיעור

 

Am      Am      F      Dm  Em 

Am      Am      F      Dm  Em 



 1406עמוד 

 

 האחים והאחיות  -שני אלונים  
 גידי קורןלחן  : :  נתן יהונתן,  מילים 

 

Gm           A   A# 

 יהוואדפעם על גדות 

C7        D      Gm 

 שני אלונים בסלע

Gm          A   A# 

 שני אלונים ידעתי

C7        D     Gm 

 .יהוואדשם במורד 

 

D#         A# 

 את האחד הרעם

C#            G# 

 פעם היכה צמרת.

Cm          Gm 

 גזע אחיו קרוע

D            Gm 

 באו בו אש ורוח.

 

Gm        A   A# 

 קיץ שילח שיניים

C7               D     Gm 

 מי הגשמים הולכים הם.

Gm              A   A# 

 אך הם עומדים השניים,

C7              D     Gm 

 שני אלונים אחים הם.

 

D#           A# 

 תם הסיפור איננו.

C#            G# 

 מי כאלון יתננו.

Cm          Gm 

 שני אלונים ידעתי

D            Gm 

 .יהוואדשם במורד 

 

  



 1407עמוד 

 

 עומר אדם  - משוגעים שני 
 

                Bm                        G 

 נרוץ רחוק תני לי רק כמה דקותבואי 

               D                     A 

 להזכר במקומות שאז היינו ילדים

                Bm                        G 

 לא פחדנו סתם לחיות בלי המנוס והצרות

                      D 

 בלי לתלות את התקוות

                       A 

 על חבלים כמו כביסה

 

                     Em     Bm 

 כמו איזה שני משוגעים בחוף

                       D          A 

 שמרנו רגעים בלב שתינו ת'נוף

                      Em            Bm 

 ואת הית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף

                   D                    A 

 רק לקטוף אותך רציתי לקטוףרציתי 

 

                     Em     Bm 

 כמו איזה שני משוגעים בחוף

                       D          A 

 שמרנו רגעים בלב שתינו ת'נוף

                      Em            Bm 

 ואת הית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף

                   D                    A 

 רציתי רק לקטוף אותך רציתי לקטוף

                   Em 

 כמו איזה שני משוגעים

 

 Em Bm D A  Em Bm D Aמעבר:

 

                Bm                 G 

 בואי נרוץ רחוק ברגליים יחפות

               D                       A 

 רצינו לשחררמזכרונות ואכזבות שאז 

                Bm 

 כמעט וויתרנו על עצמינו

                     G 

 נברח רחוק מהשגרה

               D                     A 

 כמו אז שהסתפקנו באושר הפשוט

 

                     Em     Bm 

 כמו איזה שני משוגעים בחוף

                       D          A 

 שמרנו רגעים בלב שתינו ת'נוף

                      Em            Bm 

 ואת הית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף

                   D                    A 

 רציתי רק לקטוף אותך רציתי לקטוף

                   Em 

 כמו איזה שני משוגעים

 

 Em Bm D A  Em Bm D Aמעבר: 

 

                     Em     Bm 

 כמו איזה שני משוגעים בחוף

                       D          A 

 שמרנו רגעים בלב שתינו ת'נוף

                      Em            Bm 

 ואת הית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף

                   D                    A 

 לקטוף רציתי רק לקטוף אותך רציתי

                   Em 

 כמו איזה שני משוגעים

 

 Em Bm D A  Em Bm D Aסיום : 



 1408עמוד 

 

 החברים של נטאשה  -  שני סיפורי אהבה קטנים
 מילים ולחן : מיכה שטרית וארקדי דוכין

 

G   Bm/F# C   Em/B Am  C/G  D 

 

G             Bm/F#            C 

 הוא אוהב אותה והיא אותו 

 Em/B    Am  C/G     D 

 זה נחמד זה נחמד זה נחמד

G       Bm/F#            C    Em/B 

 אבל האמת היא שהוא פוחד 

          Am    C/G         D 

 להיות לבד        והיא גם כן

 

G      Bm                    C    C/B 

 אז מה שווה כל סיפור האהבה הזה 

Am                    C           D 

 אם אין פה פרחים וכינורות דביקים שמנגנים

G      B7                    C    C/B 

 אז מה שווה כל סיפור האהבה הזה 

Am                                 D 

 אם אין פה פרחים וכינורות דביקים שמנגנים

 

G          G/B        C 

 זה לא רומן זאת סתם בדידות 

Am          D 

 אל תהיי מודאגת

G          G/B       C   

 זה לא פשוט  זה לא עובד

       D 

 מן הסתם

 

G    G/B    C 

 מהכאב הזה לא נמות 

      Am           D 

 אך גם לא נחיה בשקט 

G     G/B         C     D 

 זה לא רומן זאת סתם

 

Am  D  G  C  C/G 

Am  D  G  Cm  D 

 

G             Bm/F#            C 

 הוא אוהב אותה והיא אותו 

 C/B      Am  C/G     D 

 זה נחמד זה נחמד זה נחמד      

 



 1409עמוד 

 

 שלמה ארצי וריטה  -  שניים
 מילים ולחן  :  שלמה ארצי

 

 F#m  FO  F#m  FOפתיחה : 

            F#m  FO  F#m  FO 

 

F#m               FO    F#m/E 

 לא הרבה       מה אני מבקש לי 

                            EbØ      D 

 בסביבה     את זה כל מה שיש לי 

              F#m    Bm               C#7 

 טיפת אהבה בין הצער לאושר מחפש לי

 

F#m                FO   F#m/E 

 זה דומה         מה שאני מבקשת

                       EbØ      D 

 ושונאת         לפעמים מתכנסת

              F#m      Bm         C#7 

 לך ת'דמעה לפעמים מסתפקת בלנשק

 

A 

 ככה זה שיש שניים מסתבר

                    G#O   F#m 

 לדבר       זה תמיד פעמיים

                           Bm                  C#7 

 על מאה מכות להתגבר גם זה נותן לי ת'כוח

 

A 

 ככה זה שיש שניים זה הרבה

                    G#O   F#m 

 לדבר       זה תמיד פעמיים 

                                 Bm           C#7 

 לא זה לא בשמיים זה מה שגורם לי לבכות

 

 F#m  FO  F#m  FOמעבר : 

           F#m  FO  F#m  FO 

 

F#m                   FO    F#m/E 

 אל תבכי          אל תבכי לא הפעם

                            EbØ      D 

 ים הבכי        לא אחזיק מעמד מול

              F#m        Bm                 C#7 

 אני פה בסביבה ואם בא לך לזוז קצת תרקדי

 

F#m                   FO     F#m/E 

 שוב מזכיר      על פני זהשים לי יד 

                            EbØ      D 

 מול העיר    איך נישקת אותי פעם 

          F#m       Bm                   C#7 

 תה שם אהבהיכי הי נעורינו היו אז מתוקים

 

A 

 ככה זה שיש שניים מסתבר

                    G#O   F#m 

 לדבר       זה תמיד פעמיים

                           Bm                  C#7 

 להתגבר גם על מאה מכות זה נותן לי ת'כוח

 

A 

 ככה זה שיש שניים זה הרבה

                    G#O   F#m 

 לדבר       זה תמיד פעמיים 

                                 Bm           C#7 

 רם לי לבכותלא זה לא בשמיים זה מה שגו

 

 F#m  FO  F#m  FO :סיום 

         F#m  FO  F#m  FO 

 

 



 1410עמוד 

 

 מוניקה סקס  -שנים חסומות  
 

             G# 

 שנים חסומות

             Eb 

 שנים בלי רגש

           Fm 

 שנים מהצד

   Cm 

 מנותק

              C# 

 מלא בעובדות

               G# 

 חסרות כל ערך

                Fm 

 הקיסר של יפן

             Db6/F 

 הקיסר של יפן

 

        G# 

 יושב בכיסא

        Eb 

 מנפנף בדגל

      Fm 

 זה לא את

   Cm 

 זה אני

              C# 

 שנים חסומות

               G# 

 שנים של הבל

                Fm 

 אז תתפלאי

             Db6/F 

 אל תתפלאי

 

     G#   C#  Eb  Cm 

 אני לא  יודע ללכת

     G# Bbm  Cm  C# 

 אני לא יודע לדבר

    G# Bbm     Cm         Db6/F 

 אני רק יודע שהקיר הזה נשבר

  G# Bbm       Cm  C# 

 ואני         לא חוזר

 

        G# 

 נתתי לך יד

        Eb 

 זרקתי אבן

           Fm 

 לתוך הבאר

   Cm 

 עמוקה

              C# 

 אני מתכופף

               G# 

 מקשיב בחושך

                Fm 

 אני לא שומע פגיעה

             Db6/F 

 לא שומע פגיעה

 

        G# 

 אני מפחד

        Eb 

 מנפנף בדגל

      Fm 

 זו לא את

   Cm 

 זה אני

              C# 

 שנים חסומות

               G# 

 שנים של הבל

                Fm 

 אז אל תתפלאי

             Db6/F 

 אל תתפלאי

 

     G#   C#  Eb  Cm 

 אני לא  יודע ללכת

     G# Bbm  Cm  C# 

 אני לא יודע לדבר

    G# Bbm     Cm         Db6/F 

 אני רק יודע שהקיר הזה נשבר

  G# Bbm       Cm  C# 

 ואני         לא חוזר



 1411עמוד 

 

 אביב גפן  -  שנינו שווים
 

Am      Am/G       C/Bb       F 

D/F#   D/F#         G9         G9/F 

D/F#   D/F#         G9         G/F 

 

Am            Am/G 

 שנינו שווים פחות או יותר

E                                   F      G 

 רק לך יש עוד טמבל ששונא לדבר

  C9         G47    Am7        Em 

 ואהבתי אותך       והלכתי ממך

F                                 Fm         C    G4 

 ונתת לי הרגשה שאף פעם לא נתראה

 

Am       Em  F                 C  G/B 

 אוהב אותך אך את לא מאושרת

Am    Em    F               G 

 קושרת בחבל היא השונא אות

Am7       Em  F                 C  G/B 

 רוצה אותך ולא רואה אותך נלחמת

Am          Em         F              G    G7 

 חושב שהיא תפשה והיא כבר מתעייפת

 

Am            Am/G 

 שנינו לבד רק לך יש פחדים

E                                   F      G 

 ויראה אותנו שוכביםשהטמבל יבוא 

  C9         G47    Am7        Em 

 ולי  יש    כאב       הראש מסתובב

F                                 Fm         C    G4 

 ותגידי לטמבל                        שלא יתערב

 

Am       Em  F                 C  G/B 

 אוהב אותך אך את לא מאושרת

Am    Em    F               G 

 היא כל יום מתקשרת השונא אות

Am7       Em  F                 C  G/B 

 רוצה אותך ולא רואה אותך נלחמת

Am          Em         F              Em7    F 

 חושב שהיא תפשה והיא כבר מתעייפת

G4             C9 

 םושנינו שווי



 1412עמוד 

 

 ברי סחרוף  -  שפל רוח
 ברי סחרוף: לחן  : שלמה אבן גבירולמילים

 

  Am            E         Am               E 

 ברב פחד ואימה ךאקדמ שפל רוח שפל ברך וקומה

 Am           E         Am           Dm   E 

 תולעת קטנה באדמהכלפניך אני נחשב בעיני 

 Am           E    Am                     E 

 ובמה הכמני יהללך א עולם אשר אין קץ לגדלומל

 Am             E    Am        Dm           E 

 ועל אחת אני כמה וכמה הדרך לא יכילון מלאכי רום

 

  Am            E         Am               E 

 ברב פחד ואימה ךאקדמ  שפל רוח שפל ברך וקומה

 Am           E         Am           Dm   E 

 לפניך אני נחשב בעיני כתולעת קטנה באדמה

 Am           E   Am                     E 

 ובמה הכמני יהללך מלא עולם אשר אין קץ לגדלו

 Am             E    Am        Dm           E 

 ועל אחת אני כמה וכמה הדרך לא יכילון מלאכי רום

 

 



 1413עמוד 

 

 מאיר בנאי  -שער הרחמים  
 

 Bm  F#m: פתיחה 

 

D       #C        A        Bm 

 מ ס ת ו ב ב      בעיר הישנה  

D       #C        A        Bm 

 ו ר ע ש   ב ה    מכל פינה  

F#m   A          Bm                D 

 אני מכיר כבר, מכיר כבר את דרכי  

F#m      A     Bm   F#m 

 ה ד ר ך אל שער הרחמים  

 

D       #C        A        Bm 

 לא מקשיב   לא מביט סביב, 

D       #C        A        Bm 

 איש חולם אני וכך היה תמיד

F#m   A          Bm                D 

 אבל מכיר כבר, מכיר כבר את דרכי

F#m      A     Bm   F#m 

 ה ד ר ך אל שער הרחמים  

 

D       Dbm 

 חי פעם, רק פעם

D       Dbm 

 יש טעם, אין טעם

Bm      A 

 עם כוח, בלי כוח

G#m7(-5)  F#m 

 שער הרחמים

D       Dbm 

 בואי איתי יחד

D       Dbm 

 בואי מתוך הפחד

Bm         A 

 כי את גם, את חלק

G#m7(-5)  F#m 

 משער הרחמים

 

 

D       #C        A        Bm 

 השלטים מעל החנויות

D       #C        A        Bm 

 משקיפים על הרחובות

F#m   A       Bm            D 

 בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה

F#m  A       Bm     F#m 

 לי את שער הרחמים   הראו

 

D       Dbm 

 חי פעם, רק פעם

D       Dbm 

 יש טעם, אין טעם

Bm      A 

 עם כוח, בלי כוח

G#m7(-5)  F#m 

 שער הרחמים

D       Dbm 

 בואי איתי יחד

D       Dbm 

 בואי מתוך הפחד

Bm         A 

 כי את גם, את חלק

G#m7(-5)  F#m 

 משער הרחמים



 1414עמוד 

 

 בלאגן  -שקט  
 

 Cmפתיחה : 

 

Cm 

 שלח לי שקט טוב מוגן

Cm 

 שלח לי שקט מענן

F 

 שלח לי שקט ממוכן

Cm 

 לשמוע שקט לא מכאן

F                       B 

 אתשלח לי שקט בקופס

Cm 

 מארץ רחוקה

 

 Cmמעבר : 

 

Cm 

 שלח לי שקט מאורגן

Cm 

 שלח לי שקט מעודכן

F 

 שלח לי שקט מפואר

Cm 

 תשלח לי שקט מהכפר

F                       B 

 אתשלח לי שקט בקופס

Cm 

 מארץ רחוקה

F                       B 

 אתשלח לי שקט בקופס

Cm      Cm/A 

 מארץ רחוקה

 

 Cmמעבר : 

 

Cm               Eb       Bb 

 שקט שקט מופתי שקט שקט

G                   G# 

 מיום הולדתי עד יום מותי

Cm  G#m   Bb   Eb 

 עד יום מותי        שקט 

Cm  G#m   Bb   Cm 

 שקט עד יום מותי

 

 Cmמעבר : 

 

Cm 

 שלח לי שקט מהודר

Cm 

 שלח לי שקט מאולתר

F 

 ישלח לי שקט ירח

Cm 

 כוכביםתשלח לי שקט בין 

F                       B 

 אתשלח לי שקט בקופס

Cm 

 מארץ רחוקה

F                       B 

 אתשלח לי שקט בקופס

Cm 

 מארץ רחוקה

 

 Cmמעבר : 

 

Cm               Eb       Bb 

 שקט שקט מופתי שקט שקט

G                   G# 

 מיום הולדתי עד יום מותי

Cm  G#m   Bb   Eb 

 עד יום מותי        שקט 

Cm  G#m   Bb 

 יום מותי       שקט עד 

 

 #Ebm  Ebm  G#  Gסיום : 

Ebm  Ebm           G#  G# 

Ebm  Ebm           G#  G# 

Ebm  Ebm           G#  G# 

 Ebm         



 1415עמוד 

 

 פורטיסחרוף  -  שקיעתה של הזריחה
 

A                      G 

 כתומהכלב מתרוצץ על גבעה 

Fmaj7         E4  E 

 נובח ומחפש פינה

A                      G 

 ז'ור מיסיה איזה יום יפה-בון

Fmaj7         E4  E 

 הארנבות שוב במסע

A                      G 

 גמדים צוחקים ומשחקים בחול

Fmaj7    E4  E 

 עולם שמח וכחול

A                      G 

 אור שמש לבנה מטילה קצת

Fmaj7         E4  E 

 צובעת אופק בשחור

 

Am       Am/G              D/F#        E 

 אין פנאי אין פנאי ואין עוד תקווה

C                             Fmaj7 

 הכל מתמוטט נשאר רק חלום

C                             Fmaj7 

 כשהפטריה הופיעה פתאום בחלון

Am           C 

 אין ספק ש    אין ספק ש

D/F#                  Dm 

 זוהי שקיעתה של הזריחה

Am           C 

 אין ספק ש    אין ספק ש

D/F#                  Dm 

 זוהי שקיעתה של הזריחה

 

 Am G C Amמעבר : 

           Am G C Am 

 

 

A                      G 

 בוקר שוב עולה שקט ודממה

Fmaj7         E4  E 

 האדמה היא צל שחור

A                      G 

 ערפל צהוב נח על פני החוף

Fmaj7         E4  E 

 אין כבר עיר ואין רחוב

A                      G 

 קשת בענן נמלה ציפור

Fmaj7         E4  E 

 הכל נעלם ולא יחזור

A                      G 

 שמש לבנה מטילה קצת אור

Fmaj7         E4  E 

 צובעת אופק בשחור

 

Am       Am/G              D/F#        E 

 אין פנאי אין פנאי ואין עוד תקווה

C                             Fmaj7 

 הכל מתמוטט נשאר רק חלום

C                             Fmaj7 

 כשהפטריה הופיעה פתאום בחלון

Am           C 

 אין ספק ש   אין ספק ש 

D/F#                  Dm 

 זוהי שקיעתה של הזריחה

Am           C 

 אין ספק ש    אין ספק ש

D/F#                  Dm 

 זוהי שקיעתה של הזריחה

 

 Am G C Amסיום  : 

           Am G C Am 

 

 

     

 
 

     



 1416עמוד 

 

 גבי שושן  -  שש עשרה מלאו לנער
 

Em           C        D         G B 

 שש עשרה מלאו לנער ולבו המה

C             B   Em    B     Em 

 היא הייתה יפה כלבנה במלואה

Em           C        D         G B 

 שושנים בלחייה שמש בשערה

C          B       Em       B     Em 

 תלתלים רכים כמה לבן הוא צווארה

Bm                         C 

 והוא אהב אותה  והוא חלם דמותה

           B4  B 

 והוא רצה בה

 

                   Em   B Em 

 המתוק צבוכך התחיל הע

               C     D      E 

 והבדידות חונקת את הצחוק

 

Em           C        D         G B 

 שש עשרה מלאו לנער ולבו המה

C          B       Em       B     Em 

 הוא כתב שירים עם שחר ולחש את שמה

Em           C        D         G B 

 ברחוב שבו היא גרה הסתובב שעות

C          B       Em       B     Em 

 כדי לראות אותה עוברת עם החברות

 

Bm                         C 

 דמותה והוא אהב אותה  והוא חלם

           B4  B 

 והוא רצה בה

 

                   Em   B Em 

 המתוק צבוכך התחיל הע

               C     D      E 

 והבדידות חונקת את הצחוק

 

B                       A             E 

 היא למדה בעצם בכיתה המקבילה

G#         C#m        A     D       B 

 אותה רק מדי פעם בהפסקההוא ראה 

 

                 Em   B Em 

 המתוק צבוכך התחיל הע

                   Em   B Em 

 והבדידות חונקת את הצחוק

 

Em        C      D       G B 

 נערה יפה ונער ככה זה היה

C      B     Em     B    Em 

 ואהבה אורנערה יפה מוקפת 

Em         C        D       G B 

 שושנים בלחייה שמש בשערה

C          B       Em       B     Em 

 תלתלים רכים כמה לבן הוא צווארה

 

Bm                         C 

 והוא חלם דמותה והוא אהב אותה

      Bsus4  B 

 והוא רצה בה

 

                   Em   B Em 

 המתוק צבוכך התחיל הע

               C     D      E 

 והבדידות חונקת את הצחוק

 

      
 

    



 1417עמוד 

 

 ריפבעז עו  -  שתי אצבעות מצידון
 

Am 

 שתי אצבעות מצידון

       F     G      C 

 אני יושב בדיכאון

     Dm           Am 

 כל היום סיור שמירות

   Dm   G7       C 

 מסתכלים על מי לירות

         Dm         Am 

 רואה ילדה יפה בכפר

      E7  Am 

 ובך אני נזכר

 

G               C 

 רחוק מהלב העיןרחוק מ

G               C 

 שכחת אותי וזה כואב

 A7           Dm 

 חושב עלייך המון

    Am  E7 Am  

 חייל שבוז בלבנון

 

Am 

 שתי אצבעות מצידון

       F     G      C 

 פתיחת צירים דבר ראשון

     Dm           Am 

 קצת פתוח קצת נפחד

   Dm   G7       C 

 בשיחים מטען צד

     Dm         Am 

 על ענף יושב פרפר

      E7  Am 

 ובך אני נזכר

 

G               C 

 רחוק מהלב העיןרחוק מ

G               C 

 שכחת אותי וזה כואב

A7           Am 

 חושב עלייך המון

    Am  E7 Am  

 חייל שבוז בלבנון

 

 

Am 

 שתי אצבעות מצידון

       F     G      C 

 אני שומר אך מת לישון

     Dm           Am 

 מה עושים לעזאזל

   Dm   G7       C 

 במשקפת מסתכל

         Dm         Am 

 מואר רואה חלון רחוק

E7       Am 

 ובך אני נזכר

 

G               C 

 רחוק מהלב העיןרחוק מ

G               C 

 שכחת אותי וזה כואב

A7           Dm 

 חושב עלייך המון

    Am  E7 Am  

 חייל שבוז בלבנון

 

G               C 

 רחוק מהלב העיןרחוק מ

G               C 

 שכחת אותי וזה כואב

A7           Am 

 חושב עלייך המון

    Am  E7 Am  

 חייל שבוז בלבנון

 

     

 
 

   



 1418עמוד 

 

 אריק איינשטיין  -שתי גיטרות בס תופים  
 מילים : אריק איינשטיין  לחן : ברי סחרוף

 

  B            A 

 שתי גיטרות בס תופים

E            D 

 כוס קפה ועוד סיגריה

  B            A 

 קח תביט על המילים

E               G#m 

 זה ידליק את הגיטרה

 

E                 Bm 

 אולי כדאי קצת לחכות

  A                  C 

 מוקדם קצת להתחיל עם כוח

   E           Bm 

 כשזה יותר נהיה פחות

A           C 

 תן לזה לנשום בנוח

 

E            Bm 

 לאט נצא לדרך ,לאט

A                C 

 עם קצת בס אולי תופים

E             Bm 

 מתחיל להיות בערךה ז

A      E     F#     B 

 הם טובים ממש טובים

 

  B            A 

 שתי גיטרות בס תופים

E            D 

 כוס קפה ועוד סיגריה

  B               A 

 הנה הם כבר מחייכים

E               G#m 

 זה הזמן של הגיטרה

 

E                       Bm 

 לחכותעכשיו כבר אין מה 

A                   C 

 אפשר לרוץ חופשי בשקט

E              Bm 

 הולך להיות יפה מאוד

A           C 

 יש מצב האש דולקת

 

E               Bm 

 עכשיו הסוס דוהר בדרך

A                   C 

 תן לו בדרבן תן באוכפים

E               Bm 

 זה ממש כבר לא בערך

A         E  F#     B 

 שתי גיטרות בס תופים

 

  B            A 

 שתי גיטרות בס תופים

E            D 

 כוס קפה ועוד סיגריה

B                 A 

 אל תחשוב על המילים

E               G#m 

 רק שחק עם הגיטרה

 

 E  Bm  A  C  E  Bm  A  Cמעבר : 

           E  Bm  A  C  E  Bm  A  E  F#  B 

 

B               A             E    D 

 שתי גיטרות בס תופים

B          A                  E    D 

 הנה, הנה הם באים

B              A              E    D 

 הם טובים ממש טובים

B            A                E    D 

 אל תיתנו להם רובים

 

 B  A  E  D  B  A  E  Dסיום : 

         B  A  E  D  B  A  E  D 

  



 1419עמוד 

 

 ברי סחרוף  -שתי פנים  
 לחן: ברי סחרוף   מילים: ברי סחרוף ודן תורן

 

A   B   E 

 תעני לי אם את שומעת              

A  B  E 

 האם את פה או עוד לא הגעת        

A  B  E 

 כי הכל התבלבל אצלי             

A   B    C7                 Em 

 דברי אלי                  

        Bm           C 

 עד שאבין אם זה חסד

B7              Em 

 או מרתף עינויים

                        Bm/E 

 למה את באה בשתי פנים

Em   Bm/E       Em+5 

 איך זה קרה שאני מאוהב בך

 B7(-9)           Em 

 גם בלי שממש אדע

                               Bm/E 

 את לא מראה כי את לא מראה

C7/E 

 מה קורה אצלך בפנים

 

A   B   E 

 תאמיני אני פתוח               

A   B   E 

 יכול מתוק ויכול מלוח              

A   B   E 

 אבל לא שנגמר אוויר               

A   B   C7 

 דברי אלי                  

Em       Bm           C 

 עד שאבין אם זה קסם     

B7                    Em 

 או שזה סתם דיבורים

                          Bm/E 

 למה את באה בשתי פנים

Em   Bm/E      Em+5 

 איך זה קרה שאני מאוהב בך

 B7(-9)          Em 

 גם בלי שממש אדע

                                  Bm/E 

 את לא מראה כי את לא מראה

C7/E 

 מה קורה אצלך בפנים

 



 1420עמוד 

 

 אביב גפן  -שתיקה  
 מילים ולחן : אביב גפן

 

           Dm                Am 

 זו הצרחה הכי גדולה השתיקה שלי

Gm    Dm    Am 

 שבי

            Dm            Am 

 הכאב הכי כואב זה השתיקה שלי

Gm    Dm    Am 

 אצלי

 

Dm   Dm+7   Dm7   Dm6 

 פול כמו חוליי   וכשהשקט     

A               Bb+7 

 קולי לאיש לא יגיע

Dm   Dm+7   Dm7   Dm6 

 אבל  לבכות    אני יכולתי     

A              Bb+7     Dm 

 פחדתי שזה יפריע

 

           Dm                Am 

 זו הצרחה הכי גדולה השתיקה שלי

Gm    Dm    Am 

 שבי

            Dm            Am 

 זה הכאב הכי כואב השתיקה שלי

Gm    Dm    Am 

 אצלי

 

Dm   Dm+7   Dm7   Dm6 

 פול כמו חוליי   וכשהשקט     

A               Bb+7 

 קולי לאיש לא יגיע

Dm   Dm+7   Dm7   Dm6 

 אבל  לבכות    אני יכולתי     

A              Bb+7     Dm 

 פחדתי שזה יפריע

 

 Dm  Am  Gm  Dm  Amמעבר : 

          Dm  Am  Gm  Dm  Am 

 

Dm   Dm+7   Dm7   Dm6 

 פול כמו חוליי   וכשהשקט     

A               Bb+7 

 קולי לאיש לא יגיע

Dm   Dm+7   Dm7   Dm6 

 אבל  לבכות    אני יכולתי     

A              Bb+7     Dm 

 פחדתי שזה יפריע

             Dm   Am   Gm   Dm   Am 

 השתיקה שלי

             Dm   Am   Gm   Dm   Am 

 השתיקה שלי

 

 Dm  Bb+7  Dm  Bb+7  Dmסיום : 

 

  



 1421עמוד 

 

 שלמה ארצי  -  תגידי
 מילים ולחן: שלמה ארצי

 

G                 F         G            Am 

 תגידי שאת מתכוונת השתיקה שלך רועמת

Am       

 איזה יום עצוב

G            F                G            Am 

 תגידי מה את מתעלמת תגידי שקר או אמת

Am      

 תגידי משהו

 

G                   C 

 תגידי כי כמעט שכחתי

Am           F           

 מה זה רגש כמו שלימדת אותי

G                  F 

 לא מרגיש אפילו יום

G                 C 

 תגידי כי אולי נכון

G           F  Am        F      

 לא לפתח ציפיות לא לפתח אשליות

 

G            F         G                   Am 

 תגידי את לא שמה אודם לכבודי כמו מקודם

Am       

 איזה יום עצוב

F          G                     Am 

 תגידי כי זה כמו מלכודת לא צחקת כבר איזה

G               Am 

 תגידי משהו     חודש 

 

G                   C 

 תגידי כי כמעט שכחתי

Am           F           

 מה זה רגש כמו שלימדת אותי

G                  F 

 לא מרגיש אפילו יום

G                 C 

 תגידי כי אולי נכון

G           F  Am        F      

 לא לפתח ציפיות לא לפתח אשליות

 

G                 F         G            Am 

 תגידי שאת מתכוונת השתיקה שלך רועמת

Am       

 איזה יום עצוב

G            F                G            Am 

 תגידי שקר או אמת תגידי מה את מתעלמת

Am      

 תגידי משהו

 



 1422עמוד 

 

 אוהד חיטמן  -תגידי לו  
 

 D  A  D  Aפתיחה  

 

D                 G      A                D 

 תגידי לו שזה נגמר תגידי לו שאת עוזבת

D                      G    A                D 

 תאמרי לו שהלב אמר שכבר הגיע השלכת

D7                        G   Gm             D 

 למרות שהוא אוהב אותך תגידי לו שלא יבטח

Bm               G          A           D 

 את לא עוזבת בגללו זה בגללך תגידי לו

 

D                 G    A                      D 

 תגידי לו שבלילות יותר מדי את לא נרדמת

D                    G     A                 D 

 ואז במקום המציאות תגידי לו שאת חולמת

D7                         G   Gm              D 

 תגידי לו שאת רוצה למרות שטוב שהוא נמצא

Bm                G        A           D 

 לדעת להגיד לו לא זה בגללך תגידי לו

 

Bm    F#m7 

 שוב רואה ואת

Bm    F#m7 

 שזה לא פשוט

         G    D          E 

 להקשיב למחשבות שלך

Bm    F#m7 

 את אולי טועה

G               Gm 

 ואולי הוא לא יסלח

D                  A              D 

 תגידי לו שלא יחשוב שאת מלאך

 

D                     G    A              D 

 ו שזה לא זה תגידי שאת משקרתתגידי ל

D                          G      A                D 

 אם הוא ייקח את זה קשה תגידי שאת מצטערת

D7                        G   Gm           D 

 למרות שאת עצמך עושה תגידי שאת מנסה

Bm               G     A              D 

 זה בגללך תגידי לואפשר לומר למזלו 

 

 

Bm    F#m7 

 ואת שוב רואה

Bm    F#m7 

 שזה לא פשוט

         G    D          E 

 להקשיב למחשבות שלך

Bm    F#m7 

 את אולי טועה

G               Gm 

 ואולי הוא לא יסלח

D                  A              D 

 תגידי לו שלא יחשוב שאת מלאך

 

 #D     G      A  Fמעבר :   

           Bm    E    G     A 

             D     G    C     F 

            Bb    E    A     A 

 

D7                        G   Gm           D 

 למרות שאת עצמך עושה תגידי שאת מנסה

Bm               G       A            D 

 לו אפשר לומר למזלו זה בגללך תגידי

 

 D  A  D  Aסיום : 
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 שי גבסו  -תגידי לי את  
 

C          G 

 תגידי לי את

          Am        Em 

 האם בין כל ענני הסתיו

D                                Em 

 אפשר למצוא את מה שכבר אבד

C          G 

 תגידי לי את

          Am          Em 

 כשעלה נושר מה הוא אומר

Em    D              C 

 ומה העץ מה הוא מרגיש

D 

 את יודעת ליאת

 

     C                              Am 

 כשאווירון ממריא ומתרחק מאיתנו

D     Am                         G           

 האם הדרך האם היא כבר ברורה לו

 

G              D 

 ליאת אז גלי לי

        C 

 כשהשמש זורחת

Em             Am 

 לאן את בורחת לאן

        C 

 וכשהחורף מגיע

Em             Am 

 למי הוא מודיע למי

          C 

 שעוד מעט ירד קצת גשם

G 

 עוד קצת

 

 G  D  C  Gמעבר : 

          G  D  C  D 

 

C          G 

 תגידי לי את

        Am               Em 

 איך נראים הדברים מהאופק

C                G 

 כשהם לא ממבטי

C          G 

 תגידי לי את

          Am                   Em 

 האם האנשים נראים כמו ילדים פה

G                  Am    

 והימים מה הם אומרים

D 

 את יודעת ליאת

 

     C                              Am 

 כשאווירון ממריא ומתרחק מאיתנו

D     Am                         G         

 האם הדרך האם היא כבר ברורה לו

 

G              D 

 אז גלי לי ליאת

        C 

 כשהשמש זורחת

 Em            Am 

 לאן את בורחת לאן

        C 

 וכשהחורף מגיע

Em             Am 

 מודיע למילמי הוא 

G          D 

 וכשהערב יורד

         C 

 והשמש שוקעת

Em            Am 

 לאן את בורחת לאן

        C 

 והחורף מגיע

Em                 Am 

 את מי זה מרגיע את מי

             C 

 שעוד מעט ירד קצת גשם

G 

 עוד קצת
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 כנסיית השכל  -תגידי שטוב  
 : רן אלמליח ויורם חזןלחן   שמעון אדףו רן אלמליח: מילים

 

(Bm  G  Em  F#)x2 

 

            Bm               G 

  ואת במרפסת יום שבת גשום

                 Em                        F# 

  ילדים משחקים תופסת, ים'רואים משם ת

             Bm                    G 

  את עדיין שותקת, קפה ביאאני מ

                Em                     F# 

  ?אז מה את אומרת, רואים שלא ישנת

 

         Bm            G 

  תגידי שקר ,שחםתגידי 

           A             F# 

  תגידי שאין בי שום דבר

         Bm             G 

  תגידי שרע ,תגידי שטוב

          A             F# 

  תגידי תלך וזה לא נורא

 

(Bm  G  Em  F#)x2 

 

                Bm               G 

  ואת מתלבשת הערב בא מוקדם

              Em                     F# 

  ילדים הולכים בגשם, הים כבר נעלם

               Bm                 G 

  ?"לאן את הולכת ?לאן"אני שואל 

            Em                   F# 

  ?אז מה את אומרת, בחוץ הסערה

 

         Bm            G 

  תגידי שקר ,תגידי שחם

           A             F# 

  תגידי שאין בי שום דבר

         Bm             G 

  תגידי שרע ,תגידי שטוב

          A             F# 

  תגידי תלך וזה לא נורא

 

(Bm  G  Em  F#)x6 

F# ][ 

(Bm  G  Em  F#)x2 

 

         Bm            G 

  תגידי שקר ,תגידי שחם

           A             F# 

  תגידי שאין בי שום דבר

         Bm             G 

  תגידי שרע ,תגידי שטוב

          A             F# 

   תגידי תלך וזה לא נורא

 

         Bm            G 

  תגידי שקר ,תגידי שחם

           A             F# 

  תגידי שאין בי שום דבר

         Bm             G 

  תגידי שרע ,תגידי שטוב

          A             F# 

   תגידי תלך וזה לא נורא

 

Bm  G  Em  F# 

Bm  G  Em  ][ ][ ][F# 

Bm 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=923&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=995&lang=1
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 גזוז  -  תה עושה סחרחורת
 מילים ולחן  : דני סנדרסון

 

C                F       Am            G 

 ולבן עושה לי רע תה עושה סחרחורת

F          G       Am           G 

 מעוררת בי בחילה ורגל תרנגולת

        Ab    Gm           Fm             Eb 

 שיש בהם מן הנזק אני נמנע מלאכול דברים

     Ab    Gm            Fm             C 

 ביצים זיתים ושסק וזה כולל עוגות תמרים

     Fm     Bb  Bb+   Eb 

 נוגע בכוסות שלא רחצו אותןלא 

Gm         Cm  F7    Bb 

 וצלחות דביקות שלא ניגבו אותן

Cm    G             Cm 

 נזהר מאוד וישנה סיבה לי

    Ab                 Eb         Bb          Eb   G 

 יש חיידק פוטנציאלי קיוןיכי בכל מקום בלי נ

 

C         F         Am             G 

 נט עושה ורידיםלעוצ'ו גלידה מצננת

F          G        Am           G 

 לועסים כשסנדוויץ' הבטן מתנוונת

    Ab    Gm          Fm       Eb 

 העצים ובשמיים חיידקים נמצאים על

     Ab    Gm        Fm         C 

 ולא נכנס למים אני כמעט ולא נושם

    Fm     Bb  Bb+   Eb 

 לעולם לא מפהק בפה פתוח

Gm       Cm      F7    Bb 

 עד שלא בודק את כיוון הרוח

Cm   G         Cm 

 נזהר באופן מדיקלי

    Ab               Eb      Bb            Eb     G 

 פחות מזה לא בא לי לחיות עד מאה ושלושים

 

 C  F  Am  Gמעבר : 

           F  G  Am  G 

         Ab  Gm  Fm  Eb 

         Ab  Gm  Fm  C 

         Fm  Bb  Bb+  Eb 

        Gm  Cm  F7  Bb 

        Cm  G  Cm 

         Ab  Eb  Bb  Eb  G 

 

C             F       Am             G 

 נראה לי קצת חשוד מי שם מתקרב לו

F                  G      Am           G 

 אני עכשיו אבוד והופס הוא מתעטש לו

      Ab    Gm         Fm               Eb 

 אני אסגור את עצמי בחדר לא תהיה ברירה

     Ab     Gm          Fm         C 

 גם לא בליל הסדר יה אחתילא אצא שנ

    Fm         Bb  Bb+   Eb 

 אשטוף את הסבון לפני מקלחת

Gm       Cm      F7    Bb 

 ארים ת'טלפון רק עם מטפחת

Cm          G              Cm 

 יום, יום אבדוק את חום המצח

      Ab   Eb       Bb            Eb 

 פשוט אחיה לנצח ואם הכל ילך יפה

 

 Ab  Eb  Bb  Ebסיום : 
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 רז חדד  -  תודה לך
 מילים ולחן: רוני ברק

 

B  E              A              E            C#m 

 לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה  

B            A            E                 C#m 

 כל השנים שלנו יחד נראות כמו יום אחד  

C#m      G#m C#m          G#m 

 עם הזמן שחולף אני שב ומתאהב  

G#m7     G#m  F#m7    F#m       

 ר את שבלבורק רוצה להודות לומ

 

B  E           A                E               C#m 

 לפעמים מרוב שטוב לי אני שוכח את הרע  

B            A          E                   C#m 

 איתך הכל כל כך רגוע אין שום דבר נורא  

C#m      G#m     C#m     G#m 

 והעתיד מחייך וזה הכל בזכותך  

G#m7     G#m  F#m7    F#m       

 ומה נותר לבקש מלבד אהבתך

 

B            F#m             A   C#m 

 תודה ליפה שלי הנסיכה שלי המהממת

B            F#m    C#m   G#m 

 תודה שהבנת אותי כל השנים האלה

B            F#m            A      C#m 

 ואין עוד אחת כמוך שתאהב אחד כמוני

B            F#m    C#m  G#m 

 את בשבילי את כל העולם כל העולם

 

B  E              A              E            C#m 

 את לא אחת שמוותרת את נלחמת בשבילי  

B         A              E            C#m 

 ולא נותנת לי ליפול תמיד את לצידי  

C#m      G#m C#m          G#m 

 לאהוב וסולחת לי בלי סוף יודעת  

G#m7     G#m  F#m7    F#m       

 בלעדייך לא אוכל גם דקה אחת לחיות

 

B            F#m             A   C#m 

 תודה ליפה שלי הנסיכה שלי המהממת

B            F#m    C#m   G#m 

 תודה שהבנת אותי כל השנים האלה

B            F#m            A      C#m 

 ואין עוד אחת כמוך שתאהב אחד כמוני

B            F#m    C#m  G#m 

 את בשבילי את כל העולם כל העולם
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 דנה ברגר  - תוך כדי תנועה 
 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

 

Bsus2      Asus2 

 שוכח לנשום אתה

Gmaj7 E79     

 בחלום עומד במקוםבוגד 

Bsus2      Asus2      Gmaj7   E79 

 לא מתחבר נותן למוח להתפזר

Bsus2        Asus2 

 אתה מוכר את עצמך

     Gmaj7                E79 

 אתה לוחץ על הכפתור סותם את החור

Bsus2      Asus2 

 מכונית בית אישה יפה

Gmaj7                  E79 

 דיברת עם הלב שלךמתי בפעם האחרונה 

 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

 

Gmaj7            F#5+ 

 להתקדם תוך כדי תנועה

            Bm7              E7 

 תוך כדי חולשה תוך כדי בושה

            7Gmaj  F#5+         Bsus2        E79 

 תוך כדי תנועה       תוך כדי תנועה

         Gmaj7        F#5+            Bsus2 

 להתקדם תוך כדי תנועה תוך כדי תנועה

 

 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

 

Bsus2       Asus2 

 אתה מושך בחוטים

Gmaj7 E79               

 אתה דוחף מרפקים מוחק אנשים

Bsus2         Asus2    Gmaj7   E79 

 נותן לרעל להשתחרר לא מתייסר

Bsus2       Asus2 

 אתה מוכר את עצמך

Gmaj7 E79              

 אתה חופר את הבור סוגר את האור

Bsus2     Asus2 

 עבודה בית ילדה קטנה

Gmaj7 E79                

 מתי בפעם האחרונה אמרת לה מילה טובה

 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

 

Gmaj7            F#5+ 

 להתקדם תוך כדי תנועה

            Bm7              9E7 

 תוך כדי חולשה תוך כדי בושה

            7Gmaj  F#5+     Bsus2        E79 

 תוך כדי תנועה       תוך כדי תנועה

         Gmaj7        F#5+         Bsus2 

 להתקדם תוך כדי תנועה תוך כדי תנועה

 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 

 

            7Gmaj  F#5+     Bsus2        E79 

 תוך כדי תנועה       תוך כדי תנועה

         Gmaj7        F#5+         Bsus2 

 להתקדם תוך כדי תנועה תוך כדי תנועה

 

Bsus2  Asus2  Dmaj7  E79 
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 אריק איינשטיין  -תוצרת הארץ  
 

G 

 כבד לבבכם כעופרתאם 

B                   F#m 

 אם אבלה בגופכם הנשמה

Em            Em 

 האזינו לשיר התוצרת

G               D 

 שאבו מתוכו נחמה

A                       C 

 זה הדור דור ימות המשיח

E       B       G 

 מנמנם ולקום ומאחר

Em                  Em 

 ומוכיחהוא זקוק ולנביא 

G      D        G 

 ולפחות לשעון מעורר

 

               F#m                               G 

 לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה

                 B 

 מתוצרת הארץ

                     D                         Em 

 לחלב לחצץ לעוגות לריבה לגבינה

                 G 

 מתוצרת הארץ

             G                     A                    C 

 אם רצית מתוק מסוכר לכבוד חג לך לבחור

     B          E 

 מתוצרת הארץ

 G                                                 Em 

 אם תרצה מר ממוות לטעום אל תדאג יש מרור

G          D    

 הארץמתוצרת 

 G                    A                     C 

 יש מכל הזמנים יש מכל המינים הב כוחות

E          B    

 לתוצאת הארץ

 G                                          Em 

 אך שומעים יהודים ואינם מבינים יש מוחות

G          D    

 מתוצרת הארץ

 

 D  A  Em  Gמעבר : 

 

                                                  G 

 אין אחדות באומה הנולדת

F#m                 B 

 אין שרשרת ידיים אחת

                                                      Em 

 אין כתף אין חזית מאוחדת

D                 G 

 אבל יש אבל יש לא מעט

 

               F#m                                   G 

 מפליאות אבל יש כתפיות חזיות ידיות

                 B 

 מתוצרת הארץ

                     D                              Em 

 אריות וישנו גן חיות ובגן החיות

                 G 

 מתוצרת הארץ

       G                          A                    C 

 זה תמיד בסדרים ונימוס אל תשאל לפטנט

     B          E 

 מתוצרת הארץ

 G                                              Em 

 גרמנית ובתולות בת ציון מדברות באקצנט

G          D    

 מתוצרת הארץ

 G                    A                     C 

 י אוכלת האש בשדותושנתיים וחצ

 E         B    

 תוצאת הארץמ

                                      Em 

 ואנגלי השלטון אך גם הוא משתמש

G 

 בשיטות

G          D    

 מתוצרת הארץ
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 אתניקס  -תותים  
 

 F  Am  C  Am :פתיחה

 

C           G                     C 

 שבגניהקור שבגנך מול החום 

G                                         A 

 הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי

 

 C   Am    Fמעבר: 

 

C                       G                          C 

 הרימון שלך לא פרי והוא מוכן אצלך ביד

G                                           A 

 ם אחד אחדאצלי במחסנית הם מוכני

 

 C   Am    Fמעבר: 

 

C                    G      Am         C 

 אור עולה מן המזרח יום חדש הגיע

 Am        F             G 

 שנינו נתגבר על האימה

 

  C      G       Am                  C 

 תותים תותים בואי נקנה רק תותים

Am              F              G 

 במקום עוד מכונות של מלחמה

 

C                 G                            C 

 את המיטה חסמת בהרבה שקים של חול

G                                         Am 

 ועל ראשך קסדה מן הבונקר שמשמאל

 

 C   Am    Fמעבר: 

 

C              G                       C 

 תהיה צרורה לעד רצית שנשמתי

G                                               Am 

 אבל אצלי במחסנית הם מוכנים אחד אחד

 

 C   Am    Fמעבר: 

 

C                    G      Am         C 

 אור עולה מן המזרח יום חדש הגיע

 Am        F             G 

 שנינו נתגבר על האימה

 

  C      G       Am                  C 

 תותים תותים בואי נקנה רק תותים

  Am              F              G 

 הבמקום עוד מכונות של מלחמ
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 ערן צור  -  תותים
 מילים : יונה וולך   לחן : ערן צור

 

 Am  F  C  G/Bפתיחה : 

            Am  F  C  G/B 

 

     Am 

 איתי כשתבואי לשכב

F                        Am 

 תלבשי שמלה שחורה   

    F 

 מאוירת בתותים

C  G/B       Am 

 ומגבעת שחורה   

     F 

 מקושטת בתותים

C    G/B     Am 

 והחזיקי סלסלת תותים   

F               C       A 

 ותמכרי לי תותים   

Dm                 G 

 תגידי בקול דק ומתוק

 

C       G/B  F    

 תותים,         תותים

G            C    G/B 

 מי רוצה תותים?

   F 

 תותים

G            C    G/B 

 מי רוצה תותים?

 

Am            F                 Am 

 אל תלבשי כלום מתחת לשמלה 

              F                    Am 

 אחר כך חוטים יעלו אותך למעלה

           F           C    A 

 בלתי נראים או נראים

  Dm           G               C  G/B 

 ויורידו אותך ישר על הזין שלי

   F 

 תותים

G            C    G/B 

 מי רוצה תותים?

   F 

 תותים

G            A 

 מי רוצה תותים?

 

 A  Dm  A  Dm:  מעבר

          A  Dm  G 

 

C       G/B  F    

 תותים,         תותים

G            C    G/B 

 מי רוצה תותים?

   F 

 תותים

G            C    G/B 

 מי רוצה תותים?

   F 

 תותים

G            C    G/B 

 מי רוצה תותים?

   F 

 תותים

G            C 

 מי רוצה תותים?
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 משינה  -  תחזור תחזור
 

F             C7 

 תחזור תן לי גבתחזור 

F             C7 

 מתי מתי אני אוהב

F             C7 

 אולי אולי אני נגנב

F             C7 

 חלום חלום לך עכשיו

 

Gm        Bb        F         C         Gm 

 זה כתוב בספרים בשירים במפות הכוכבים

Bb        F         C         Gm 

 האושר מקוויםמה כולם מחפשים את 

Bb                F             C 

 והגורל צבעו אפל עמוק בפנים

Gm               Bb             F              C 

 אל תבכי אחות קטנה זה לא פשוט את מבינה

 

F             C7 

 מחר מחר יום חדש

F             C7 

 אויר אויר אני נרגש

F             C7 

 תחזור תן לי גבתחזור 

F             C7 

 אולי אולי אני אוהב

 

Gm        Bb        F         C         Gm 

 זה כתוב בספרים בשירים במפות הכוכבים

Bb        F         C         Gm 

 מה כולם מחפשים את האושר מקווים

Bb                F             C 

 והגורל צבעו אפל עמוק בפנים

Gm               Bb             F              C 

 אל תבכי אחות קטנה זה לא פשוט את מבינה

 

F             C7 

 תחזור תחזור תן לי גב

F             C7 

 מתי מתי אני אוהב

F             C7 

 אולי אולי אני נגנב

F             C7 

 חלום חלום לך עכשיו

 

 

 והקבוצה הפסידההיה זה יום סגריר 

 הוא היה מטורף אמר פוליטיקאי משופשף

 נהרגו עשרות אנשים סיים קריין הטלוויזיה

 נקווה שיהיה שקט עכשיו הפרסומות

 אישה מאוד יפה אני סוגר עם הכפתור

 עם חץ בתוך הלב מתחיל הלילה השחור

 לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת

 משהו בחיי הולך להשתנות

 אורות ניאוןמעל 

 מעל לעיר בטון

 אני רואה מלאך

 והוא אומר לי קח

 את שנות התשעים

 משהו בחיי הולך להשתנות

 

     



 1432עמוד 

 

 אייל גולן  -  תחזרי
 

// A / Abm / F#m / B E // 

 

Ab/C       B       A        E 

 תחזרי, תחזרי בבקשה ממך

B         A    C#m 

 אני לא מבקש את הכול

C#m   Ab         A            E 

 אסטרולוגים אומרים שהעולם יתהפך

E               B      A 

 אם לא תחזרי זה יהיה נכון

 

Ab/C         B         A        E 

 תחזרי, תחזרי זו הייתה טעות

B       A      C#m 

 כמה זמן עוד צריך לשלם

C#m     Ab       A         E 

 ההוא חשבתי אתמול על הלילה

E            B         A 

 על היום בו שמחנו יום שלם

 

E       B                  A 

 הכול היה יכול להיות ככה או אחרת

C#m       B            A 

 הכול יכול להשתנות אם תרצי

E   A       B    A 

 אני לוקח רכבת ונוסע לעבר

B                  F#m 

 המקום בו אולי תמצאי

 

Abm                   A 

 תחזרי, אין עם מי לדבר

     F#m 

 אין עם מי לעשות

B            E               B 

 אין את מי לשקר, מה לעשות

Abm                   A 

 תחזרי, אין את מי לנשק

E             B F#m 

 אין עם מי לחלק את החיים שלי

 

Ab/C         B        A       E 

 חזרי, תחזרי בבקשה ממךת

B             A     C#m 

 אני שונא את הכוח שלך עליי

C#m     Ab       A          E 

 כבר הפסקתי לישון בלילות בגללך

E            B              A 

 כבר נשאר פתאום לבד יותר מדי

 

Ab/C          B       A        E 

 תחזרי, תחזרי השעות חולפות

B           A         C#m 

 מתגעגע כבר לאיזה יום שקט

C#m         Ab   A              E 

 אתה בא איתי או לא שאלת על החוף

E          B     A 

 ואני בחרתי רק לפחד

 

E       B                  A 

 הכול היה יכול להיות ככה או אחרת

C#m       B            A 

 תרציהכול יכול להשתנות אם 

E   A       B    A 

 אני לוקח רכבת ונוסע לעבר

B                  F#m 

 המקום בו אולי תמצאי

 

Abm                   A 

 תחזרי, אין עם מי לדבר

     F#m 

 אין עם מי לעשות

B            E               B 

 אין את מי לשקר, מה לעשות

Abm                   A 

 ת מי לנשקתחזרי, אין א

E             B F#m 

 אין עם מי לחלק את החיים שלי



 1433עמוד 

 

 מזי כהן  - תחנה בזמן 
 

E E4 E 

 עכשיו את יודעת

 4E E 

 את לא מופתעת -היו סימנים אצלו תמיד 

A E 

 רהתאווה הזו אל קו האופק אל כביש מהי

A 

 תמיד היה לו משהו להסתיר

E 

 את יודעת

 

Bm F#m A D 

 ישאל לאן מכונית נעצרת. הוא לא

Bm F#m E A 

 הוא חוזר אל הדרך. ואת תחנה בזמן

 

E E4 E 

 עכשיו את יודעת

4E E 

 שאין זו אחרת מלבדך את עוד שומעת.

A E 

 את הלילות שלא מצא מקום וידו קפוצה

A 

 איש ללא מוצא -שוב אותו חלום 

E 

 את יודעת

 

Bm F#m A D 

 מכונית נעצרת. הוא לא ישאל לאן

Bm F#m E A 

 אל הדרך. ואת תחנה בזמןהוא חוזר 

 

E E4 E 

 עכשיו את נזכרת.

4E E 

 את מקשרת -סיפר סיפורים על מסעות 

A E 

 הדלת אז כבר הייתה פתוחה -איך בערה בו אש 

A 

 ולבו יוצא וידו שלוחה

E 

 את נזכרת.

 

Bm F#m A D 

 מכונית נעצרת. הוא לא ישאל לאן

Bm F#m E A 

 הוא חוזר אל הדרך. ואת תחנה בזמן

 

 



 1434עמוד 

 

 פורטיסחרוף  -תחנה סופית  
 

G                      Am 

 קתדכן גם פה המלחמה צו

                   Bm 

 בתוך שקט דימיוני

                         F 

 ורה של סרטפאכמו מת

                           Am 

 ברלין נראית לי כמו חלום

G                       

 לפעמים או שנדמה לי

                   Bm 

 לאנשים פה אין פנים

                      F 

 רק חומה דקה חותכת

                       Am     A 

 את מה שיש להם בפנים

 

D          Bm         F#m     A 

 הגבול פה צר ואין בו ערך

D          Bm         F#m     A 

 אין שום מגע ואין שום דרך

G                   D 

 המזרח שוב מסתתר

 

 מאחורי קירות

G 

 תביט למעלה ותראה

       Bm 

 את השמים צועקים

 

G                   Am 

 בתוך דמעה שמתנפצת

                     Bm 

 עולות תמונות מן העבר

                         F 

 ספר-אינשטיין פה סיים בית

                    Am 

 ורק הזמן כאן נעצר

G                       

 ילדות שולחות ידיים

                          Bm 

 כדי להראות את הסימנים

                     F 

 אתה רואה שבעיניים

                 Am     A 

 זוהי תחנה סופית

 

D          Bm         F#m     A 

 הגבול פה צר ואין בו ערך

D          Bm         F#m     A 

 אין שום מגע ואים שום דרך

G                   D 

 המזרח שוב מסתתר

 

 מאחורי קירות

G 

 תביט למעלה ותראה

       Bm 

 את השמים צועקים

 

     

 



 1435עמוד 

 

 אביתר בנאי  -תחרות כלבים  
 

 F#m   C#m   G#m   Dפתיחה : 

           F#m   C#m   G#m   D 

 

F#m   C#m   G#m   D 

 רצים במעגל תחרות כלבים

F#m   C#m  G#m   D 

 דיבור מרומז  רעבות עיניים

F#m   C#m  G#m   D 

 אני רץ יחף   בנעלים היפות

F#m   C#m  G#m           D 

 מגיע ראשון אני חלומות עמוקים

 

A                                   E 

 הכתובתנוסע במונית, לא זוכר את 

Bm                    D 

 בחושך כל כך הרבה זמן

A                       E 

 הייאוש, הבשר, הגאווה

Bm                          D 

 אויבים גדולים שאני טיפחתי

A                                 E 

 בצחוק ובכי השמש להדליק את

      Bm    D 

 ובמנגינה

F#m       E                  D 

 אני כבר מגיע, אני כבר נמצא

 

 F#m   C#m   G#m   Dמעבר : 

           F#m   C#m   G#m   D 

 

F#m   C#m  G#m     D 

 המדרגות גבוהות רטוב המעקה

F#m    C#m  G#m   D 

 על הצוואר לחישות שקטות

F#m   C#m  G#m     D 

 במיטה בלילה שומע חצוצרות

F#m      C#m G#m   D 

 בלי לדעת לאן מכוון את התנועה

 

D A                                   E 

 נוסע במונית, לא זוכר את הכתובת

Bm                    D 

 בחושך כל כך הרבה זמן

A                       E 

 הייאוש, הבשר, הגאווה

Bm                          D 

 אויבים גדולים שאני טיפחתי

A                                 E 

 בצחוק ובכי השמש להדליק את

      Bm    D 

 ובמנגינה

F#m       E                  D 

 אני כבר מגיע, אני כבר נמצא

 

     
 

  



 1436עמוד 

 

 אודי דוידי  -  תחשוב טוב
 מילים ולחן : אודי דוידי

 

 #F#  D#m  B   C#  F#  D#m  B  Cפתיחה : 

            F#  D#m  B   C#  F#  D#m  B  C# 

 

F#     D#m         B            C# 

 כמו במכחול את העולם אתה צובע

F#   D#m       B         C# 

 יודע האת קוראוקול פנימי לך 

D#m   B     D#m         B         F# 

 מצב הרוח מסביבך        הכל תלוי בך  

       B            G#m             C# 

 המציאות היא כמו המציאות בדמיונך 

 

F#           D#m          B      C# 

 תאמין בעצמך תחשוב טוב יהיה טוב

B              F#           G#m         C# 

 אלוקים אוהב אותך תחשוב טוב יהיה טוב

F#           D#m          B      C# 

 תאמין בעצמך יהיה טוב תחשוב טוב

B              F#           G#m         C# 

 אלוקים אוהב אותך תחשוב טוב יהיה טוב

 

F#           D#m          B      C# 

 היום אתה רואה במשקפיים רק אפור

F#    D#m             B              C# 

 מחר אפשר לראות דרכם שוב את האור

D#m   B      D#m         B             F# 

 שלך אומר בפנים            הכל תלוי בקול   

     B        G#m        C# 

 תחשוב טוב יהיה טוב תאמין

 

F#           D#m          B      C# 

 תאמין בעצמך תחשוב טוב יהיה טוב

B              F#           G#m         C# 

 לוקים אוהב אותךא תחשוב טוב יהיה טוב

F#           D#m          B      C# 

 תאמין בעצמך תחשוב טוב יהיה טוב

B              F#           G#m         C# 

 אלוקים אוהב אותך תחשוב טוב יהיה טוב

 

 #F#  D#m  B  C#  F#  D#m  B  Cמעבר : 

          D#m  B  D#m  C#  D#m  B  F# 

 

F#     D#m           B         C# 

 יש לך מלאך שאומר לך גדל       

F#   D#m           B        C# 

 ויש מלאך אחר שאומר לך חדל

D#m       B     D#m   B      F# 

 עקת מהלב   תקשיב רק לאמת שזו

          B            G#m                C# 

 אותך אוהבתדע שאלוקים תדע שאלוקים 

 

F#           D#m          B      C# 

 תאמין בעצמך תחשוב טוב יהיה טוב

B              F#           G#m         C# 

 אלוקים אוהב אותך תחשוב טוב יהיה טוב

F#           D#m          B      C# 

 תאמין בעצמך תחשוב טוב יהיה טוב

B              F#           G#m         C# 

 אלוקים אוהב אותך שוב טוב יהיה טובתח

F#           D#m          B      C# 

 תאמין בעצמך תחשוב טוב יהיה טוב

B              F#           G#m         C# 

 אלוקים אוהב אותך תחשוב טוב יהיה טוב

F#           D#m          B      C# 

 תאמין בעצמך תחשוב טוב יהיה טוב

B              F#           G#m         C#    F# 

 אלוקים אוהב אותך תחשוב טוב יהיה טוב

  



 1437עמוד 

 

 הפרברים  -תלבשי לבן  
 

Bm  F#m  Bm  F#m 

 לבן   הזה תלבשי   בקיץ

A       E       D       

 תחשבי מחשבות בהירות

Bm  F#m  Bm  F#m 

 אולי תקבלי מכתב אהבה

F#m     E       D 

 בחירותאולי נעשה 

 

F#m  C#m     E            D 

 תבחרי  אני אבחר בך ואת בי 

A     E       D 

 וביחד נהיה לרוב

Bm  F#m        Bm  F#m 

 בקיץ הזה תלבשי לבן     אם

F#m   E     D 

 ותתפללי לטוב

 

Bm  F#m  Bm  F#m 

 בקיץ   הזה תלבשי   לבן

A       E       D 

 וככה תצאי לבלות

Bm   F#m  Bm  F#m 

 נעשה חתונה   בקיץ הזה 

F#m        E       D 

 ויהי חלקך עם הכלות

 

F#m  C#m        E       D 

 אני אבחר בך ואת בי תבחרי

A     E       D 

 וביחד נהיה לרוב

Bm  F#m        Bm  F#m 

 בקיץ הזה תלבשי לבן     אם

F#m   E     D 

 ותתפללי לטוב

 

Bm  F#m  Bm     F#m 

 הזה  בקיץ   נצא מן הדעת 

A       E           D 

 ואחר כך נדע שלווה

Bm  F#m  Bm     F#m 

 הזה בקיץ     יקרה לנו נס

F#m   E     D       

 אם רק תלבשי לבן

 

F#m  C#m     E            D 

 תבחרי  אני אבחר בך ואת בי 

A     E     D    

 וביחד נהיה לרוב

Bm  F#m        Bm  F#m 

 בקיץ הזה תלבשי לבן     אם

F#m   E     D 

 ותתפללי לטוב

 

     
 

 



 1438עמוד 

 

 וילדי החוץ עילי בוטנר  - תם ולא נשלם 
 

C                     Em 

 תם ולא נשלם   נחתם עוד פרק בעולם

            G       

 אני אמצא לי אור קטן

      Em                  A 

 תקווה קטנה   באפלה שבחייאני אמצא 

        G                     C 

 לו רק יכולתי אז אולי אשים את כל הכעסים,

     A    G     C  Em              A 

 את כל הפחד, השקרים שבחיי    )שבחיי   אה  אה(

          C                   Em 

 תם ולא נשלם   תמיד אהיה אותו אדם

          G 

 המחפש כמו כולם

         A 

 להיות עוד משהו בעולם

          C                 Em 

 המנוכר והפוגע,   זה שרואה זה ששומע

 B      A                G 

 המציאות העגומה כמו אהבה שנעלמה

  Em   B     C 

 אז אני בורח ונוסע אלייך

  Em      B              C 

 ניצוץ בעינייךוכל חלום  הוא כמו 

     Gm               Cm 

 אני נוסע ויודע    אין מקום אחר

C  Em   D      D4                    Am 

 וכמו אחד שמנסה,   להיות עוד משהו בעולם הזה

A       G 

 משהו בעולם הזה

           C                   Em 

 אני עוצר, אני צורח   מי היורה? מי הרוצח?

          A                  G 

 מי שדרס ונעלם?   מי מתעורר ומי נרדם?

           C                   Em 

 מי הרעב? מי השבע?   מי שמקשיב מי שיודע,

 B         A                       G 

 היכן הדרך מתחילה?  בין כביש מהיר או מנהרה?

 

 

  Em   B     C 

 ייךאז אני בורח ונוסע אל

  Em      B              C 

 וכל חלום  הוא כמו ניצוץ בעינייך

     Gm               Cm 

 אני נוסע ויודע    אין מקום אחר

 D      D4                    Am 

 וכמו אחד שמנסה,   להיות עוד משהו בעולם

  Em   B     C 

 אני בורח ונוסע אלייך

  Em      B              C 

 וכל חלום  הוא כמו ניצוץ בעינייך

     Gm               Cm 

 אני נוסע ויודע    אין מקום אחר

C  Em   D      D4                    Am 

 וכמו אחד שמנסה,   להיות עוד משהו בעולם הזה

A       G 

 משהו בעולם הזה

 

 Em C G A Bמעבר:

 

  Em   B     C 

 אני בורח ונוסע אלייך

  Em      B              C 

 וכל חלום  הוא כמו ניצוץ בעינייך

     Gm               Cm 

 אני נוסע ויודע    אין מקום אחר

     D      D4                    Am 

 וכמו אחד שמנסה,   להיות עוד משהו בעולם הזה

  Em   B     C 

 אני בורח ונוסע אלייך

  Em      B              C 

 חלום  הוא כמו ניצוץ בעינייךוכל 

     Gm               Cm       

 אני נוסע ויודע    אין מקום אחר

Cm   D      D4                    Am 

 וכמו אחד שמנסה,  להיות עוד משהו בעולם הזה

     D      D4                Am             Bb 

 משהו בעולם הזהאוו אוו אוו כמו אחד שמנסה להיות עוד 



 1439עמוד 

 

 כרמלה גרוס ואגנר  -תמונה אימפרסיוניסטית  
 

D 

 משהו כאן

F#m         D 

 שבור לרסיסים

G               D           F#m  G 

 שרק השמש יכולה לאחות

 

D 

 מכורסם עור

F#m         D 

 מחוספס מכדי מגע

G               D        F#m  G 

 לא ניתן להפיס בליטוף

 

             C#m    F#m    G 

 תיזע כההשמש ת

           C#m       F#m    G 

 כחולים של דרום צרפת שמים

           C#m       F#m    G 

 על גדות הירקון זבובונים תלויים

           C#m       F#m    G 

 כדגלונים ובד חולצה דק מתנפנף

 

G                                     D       F#m  G 

 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

G                                     D       F#m  G 

 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

G                                     D 

 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

 

             C#m    F#m    G 

 תיזע כההשמש ת

           C#m       F#m    G 

 כחולים של דרום צרפת שמים

           C#m       F#m    G 

 על גדות הירקון זבובונים תלויים

           C#m       F#m    G 

 כדגלונים ובד חולצה דק מתנפנף

 

G                                     D       F#m  G 

 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

G                                     D       F#m  G 

 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

G                                     D       F#m  G 

 הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

 

G                                     D          F#m  G 

 הכל ל  כ  ד  י הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

G                                     D          F#m  G 

 הכל ל  כ  ד  י הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

G                                     D          F#m  G 

 הכל ל  כ  ד  י הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

 

    



 1440עמוד 

 

 לאה שבת  -  תמיד יחכו לך
 

A  B          E 

 הו ילד עבר זמן

A        B             E 

 נסעת לחפש רחוק מכאן

Bm A  E/G# 

 ואני מחכה לך   

A  B          E 

 בעולם הו ילד שלי

A        B             E 

 ציפור אדם כמו כולם

Bm A  E/G# 

 מחפש את האופק

 

A    B           C#m 

 כל מטוס שטס בשמים

      D                A 

 מאיר בעיניים כל כוכב

               F#m 

 מזכיר לי אותך

G#m           C#m 

 נחליאלי לפני הגשם

   D                A 

 צרצרים בשעות הערב

  C          G 

 יחכו לך תמיד

 

A  B          E 

 הו ילד כששקט

A        B             E 

 אני יושבת במרפסת לנגן

Bm A  E/G# 

 געגוע מנגינות

A  B          E 

 הו ילד תשתדל

A        B             E 

 להגיע לכאן מהר

Bm A  E/G# 

 בשקט ככה אני מבקשת בשקט

 

A    B           Dbm 

 כל מטוס שטס בשמים

      D                A 

 מאיר בעיניים כל כוכב

               F#m 

 מזכיר לי אותך

G#m           Dbm 

 נחליאלי לפני הגשם

   D                A 

 צרצרים בשעות הערב

  C          G 

 יחכו לך תמיד

 

     
 

    

 



 1441עמוד 

 

 אפרת גוש  -תמיד כשאתה בא  
 

 Gm :  Gm7  Am  Aפתיחה 

            Dm  Dm7  Em  E 

Gm             Gm7  Am  A 

            Dm  Dm7  Em  E 

 

Gm7          Gm 

 תמיד כשאתה בא

A    Am      

 אני טיפה יותר

Gm7    Gm 

 יודעת שאסור

Dm          A           Am 

 אבל זה לא עוזר לי לא עוזר

 

       Dm7 

 כשאתה בא

  Em             E 

 אני שומרת מחזיקה

Gm7    Gm  

 שהכל עוברעד 

Em           E    A 

 אני יודעת למה באת

                 Dm 

 ומה אסור שיאמר

 

 Dm7  Em  E  ( Dm )מעבר : 

             Dm    Dm7  Em  E 

 

Gm7          Gm 

 תמיד כשאתה בא

A    Am      

 פחותאני טיפה 

Gm7      Gm 

 מרוקנת מעצמי

Dm      A           Am 

 אבל שומרת עוד כוחות

 

       Dm7 

 כשאתה בא

  Em           E 

 אני נופלת בגללך

Gm7     Gm  

 אני רוצה לבכות

Em           E    A 

 אני יודעת למה באת

                   Gm 

 ומה אסור לי לצפות

 

     

 

Dm                        Gm 

 אולי אצליח יום אחד לצאת

E    Em   Bb7             Bb 

 אולי תראה בי מה שאני באמת

Dm                        Gm 

 אולי אצליח יום אחד לצאת

E   Em     Bb7           Bb 

 אולי תראה בי מה שאני באמת

 

 Gm :  Gm7  Am  Aמעבר 

           Dm  Dm7  Em  E 

 

Gm7          Gm 

 תמיד כשאתה בא

A    Am      

 אני כאילו קצת

Gm7    Gm 

 יודעת שאסור

Dm           A              Am 

 לא אכפת בר לא אכפת ליאבל כ

 

       Dm7 

 כשאתה בא

  Em           E 

 אני כאילו מוכנה

Gm7     Gm  

 לקום להיעלם

Em           E    A 

 אני יודעת למה באת

                   Gm 

 ומה אסור לי לדמיין

 

Dm                        Gm 

 אולי אצליח יום אחד לצאת

E    Em   Bb7             Bb 

 אולי תראה בי מה שאני באמת

Dm                        Gm 

 אולי אצליח יום אחד לצאת

E   Em     Bb7           Bb 

 אולי תראה בי מה שאני באמת

 

 Gm) :  Gm7  Am  (A x 3מעבר 

Gm              Gm7  Am 

 

 Gm)   :  Gm7  Am  A )x 3סיום 

             Dm  Dm7  Em  E 

 

 

      



 1442עמוד 

 

 הגשש החיוור  -  על דיונה תן לשים ת'ראש
 

E              A           E  A E             A   E        A 

 תן למוזות קצת לרעום    ראש על דיונה´תן לשים ת

E        G#    Dbm Dbm     B       E 

 תן את הכבוד לצהל    לנוח על כל שעל תן

 

E              A           E  A E             A   E       A 

 תן למוזות קצת לרעום    ראש על דיונה´תן לשים ת

E        G#    Dbm Dbm     B       E 

 תן את הכבוד לצהל    לנוח על כל שעל תן

 

  B               E          B               E 

 לא חסר -וצרות פה   מלחמות ישנן בשפע

         G#        Dbm          B 

 תן לתפוס רילקס בצל  רקטה אז בין טיל לבין

 

E              A           E  A E             A   E         A 

 תן למוזות קצת לרעום    ראש על דיונה´תן לשים ת

E        G#   Dbm Dbm     B       E 

 תן את הכבוד לצהל    לנוח על כל שעל תן

 

  B               E          B               E 

 כשאני כותב אלייך  נייר העט קורע´ת

         G#        Dbm          B 

 בעיניי מתנוצצת  ודמעה של געגוע

 

E                        A   E  A E             A   E        A 

 לרעוםתן למוזות קצת     ראש על דיונה´אז תן לשים ת

E       G#    Dbm Dbm     B       E 

 תן את הכבוד לצהל    לנוח על כל שעל תן

 

  B                 E            B                  E 

 שום דבר פה לא בוער  איזי זמן וטייק איט´קח ת

         G#        Dbm          B 

 מתעורר המדבר שם  רק בסרט של וולט דיסני

 

E                        A   E  A E             A   E        A 

 תן למוזות קצת לרעום    ראש על דיונה´אז תן לשים ת

E       G#    Dbm Dbm     B       E 

 תן את הכבוד לצהל    לנוח על כל שעל תן

 

  B               E          B               E 

 רק חולם ועלייך  היום יושב בשקט כל

         G#        Dbm          B 

 הלב מתרסק אצלי  בין הבפלים והבפלות

 

E                        A   E  A E             A   E        A 

 תן למוזות קצת לרעום    ראש על דיונה´אז תן לשים ת

E        G#   Dbm Dbm     B       E 

 בוד לצהלתן את הכ    לנוח על כל שעל תן

 

  B               E          B               E 

 קול ששון וקול חפלה  קול התור נשמע בצהל

         G#        Dbm          B 

 אל תפריעו לשלווה  ישראל עייפים שם כל

 

E                        A   E  A E             A   E        A 

 תן למוזות קצת לרעום    ראש על דיונה´אז תן לשים ת

E       G#    Dbm Dbm     B       E 

 תן את הכבוד לצהל    לנוח על כל שעל תן

 

  B               E          B               E 

 התותחים בחוצות  אל תגידו בין הטנקים

         G#        Dbm          B 

 עוד תעירו את השכנים ה נהנים פה´שהחבר

 

E              A           E  A E             A   E         A 

 תן למוזות קצת לרעום    ראש על דיונה´תן לשים ת

E        G#   Dbm Dbm     B       E 

 תן את הכבוד לצהל    לנוח על כל שעל תן



 1443עמוד 

 

 גידי גוב  -תנו לגדול בשקט  
 

 A  D  A  E7פתיחה: 

 

   E7  Bm  F#m   A 

 וגזר  ישבו  מקרר אפונה

  Fdim    E7       B7   F#m         A 

 ביחד עם בטטה התחילו לקטר

D    A7 Em7 F#m/E F#m/F F#m 

 קר לי  ברגלים תדליק ת'מנורה       בקיר

   G#7      G#4 D#semidim 

 כי חושך מצריים    אז בואו נשיר

 

F#7       C#m 

 תנו לגדול בשקט

F#7    C#m 

 בכפרבערוגה 

G#7    E    B  F#m               A 

 שם תזרח השמש גם מחר

F#7       C#m 

 תנו לגדול בשקט

F#7       C#m 

 בלי לקפוא מקור

C#7   G#7 A7 E7    B           A 

 רק קצת זבל מים  וגם  אור

 

 

   E7          Bm  F#m   A 

 אפונה וגזר ישבו בתוך מחבת

  Fdim    E7         B7  F#m         A 

 ויחד עם בטטה רצו להיות לבד

D    A7    Em7 F#m/E F#m/F F#m 

 אך שוד ושבר              מישהו  גפרור מדליק

   G#7      G#4 D#semidim 

 ושמן מכל עבר    זה לא מצחיק

 

F#7       C#m 

 תנו לגדול בשקט

F#7    C#m 

 בערוגה בכפר

G#7    E    B  F#m               A 

 שם תזרח השמש גם מחר

F#7       C#m 

 תנו לגדול בשקט

F#7       C#m 

 בלי לקפוא מקור

C#7   G#7 A7 E7    B           A 

 רק קצת זבל מים  וגם  אור

 

   F# 

 גם אור!

  



 1444עמוד 

 

 כנסיית השכל  -  תנו לי לשתות
 מילים ולחן : רן אלמליח

 

 Dm  Am  E  Am  A7פתיחה : 

            Dm  Am  E  Am 

 

      Dm                       Am 

 כל הלילה היא רחצה באור ירח

 E              Am   E  Am 

 בשערה זוהר כוכבים דבק 

    Dm                    Am 

 בגיטרה מזייפת היא קוראת לה החיים

         E 

 היא ניגנה אקורד אחד נקי

 

              Am             C 

 תנו לי לברוח לשתותתנו לי 

             E                  Am 

 תנו לי לשכוח את עיני אהובתי

              Am             C 

 תנו לי לברוח תנו לי לשתות

             E                  Am 

 תנו לי לשכוח את עיני אהובתי

 

          Dm          Am 

 האופקעם בוא השחר היא יצאה אל קו 

E                 Am   E  Am 

 כל הציפורים פסקו משירתם

      Dm                       Am 

 לא יכולתי אז לדעת לא יכולתי להבין

         E                             E9 

 היא ניגנה אקורד אחד נקי

 

              Am             C 

 תנו לי לברוח תנו לי לשתות

             E                  Am 

 תנו לי לשכוח את עיני אהובתי

              Am             C 

 תנו לי לברוח תנו לי לשתות

             E                  Am 

 תנו לי לשכוח את עיני אהובתי

 

 Dm  Am  E  Am  A7מעבר : 

           Dm  Am  E  Am 

           Dm  Am  E  Am  A7 

           Dm  Am  E  Am 

 

              Am             C 

 תנו לי לברוח תנו לי לשתות

             E                  Am 

 תנו לי לשכוח את עיני אהובתי

              Am             C 

 תנו לי לברוח תנו לי לשתות

             E                  Am 

  עיני אהובתי תנו לי לשכוח את

 

 Dm  Am  E  Am  A7מעבר : 

           Dm  Am  E  Am 

           Dm  Am  E  Am  A7 

           Dm  Am  E  Am 

 

      Dm                       Am 

 כל הלילה היא רחצה באור ירח

 E                   Am 

 זוהר כוכבים

  



 1445עמוד 

 

 תיסלם  -תנו לי רוקנ'רול  
 ולחן: יאיר ניצני ויזהר אשדותמילים 

 

 C  F  G  C פתיחה :

 

   C                 F 

 לפני שהכרתיה הייתי כל יכול

 G                       C 

 בעיר אז הסתובבתי גאה כמו תרנגול

 C                        F 

 כבשתי לב הנערות הלכתי על גדול

G                    C 

 לצליל הרוקנרולובלילות רקדתי 

 

            C             F           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול תנו לי תנו לי רוקנרול

C                           F 

 לא רוצה עוד דיסקו אני כבר לא יכול

           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול

            C             F           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול תנו לי תנו לי רוקנרול

C                           F 

 לא רוצה עוד דיסקו אני כבר לא יכול

           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול

 

 C  F  G  C : מעבר

 

    C                      F 

 הכל היתה זו חבצלת ששינתה אצלי

    G                         C 

 נגמר הרוקנרול -אמרה לי אין גיטרות 

 C                         F    

 היא אותי הכריחה מהרוק להתנתק

  G                        C 

 אותי משכה באוזן לרחבת הדיסקוטק

 

            C             F           G             C 

 נו לי רוקנרול תנו לי תנו לי רוקנרולתנו לי ת

C                           F 

 לא רוצה עוד דיסקו אני כבר לא יכול

           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול

            C             F           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול תנו לי תנו לי רוקנרול

C                           F 

 לא רוצה עוד דיסקו אני כבר לא יכול

           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול

 

 C  F  G  Cמעבר : 

           C  F  G  C 

 

  C                              F 

 אני אוהב גם קלאסי וגם קצת חיפושיות

  G                          C 

 אני לא יכול לחיות -הדיסקו אבל בגלל 

   C                          F 

 הושבת אותי בחדר אתמול עד מאוחר

     G                C 

 לשמוע אינדונזי של אנשי הכפר

 

            C             F           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול תנו לי תנו לי רוקנרול

C                           F 

 לא רוצה עוד דיסקו אני כבר לא יכול

           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול

            C             F           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול תנו לי תנו לי רוקנרול

C                           F 

 יכוללא רוצה עוד דיסקו אני כבר לא 

           G             C 

 תנו לי תנו לי רוקנרול

 

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו

        C           F           G      C 

 לרוקנרול רוקנרול רוקנרו לרוקנרו



 1446עמוד 

 

 בועז שרעבי  -תני לי יד  
 

Am      F     E7             Am 

 שם בבית הקטן שושנים פורחות בגן

Dm7  G7  C       Dm  E 

 ו ב ש ו ב ך   הלבן ה י ו נ ה

C       F         Ddim   Am/C 

 ואני חולם עכשיו על כנפיים של זהב

Bø      Am       B7   E7   Am 

 איך בשמים אני עף ורק אלייך שב

 

        Am              E7 

 תני לי יד מחבקת וטובה

                            Am 

 תני לי יד מחזקת ושלווה

                           Dm 

 תני לי יד וחכי לי אהובה

Am/C        Bø       E7    Am 

 לי ידכשאני כאן    לבד     תני 

 

Am      F     E7             Am 

 שם בצל אלון כבד חי לו זיכרון אובד

Dm7  G7  C       Dm  E 

 ואיתי הוא כל העת כמו תמונה

C       F         Ddim   Am/C 

 ואני חולם עכשיו בסופה ובשרב

Bø      Am       B7   E7   Am 

 איני יכול עוד בלעדיו רוצה אותך עכשיו

 

        Am              E7 

 תני לי יד מחבקת וטובה

                            Am 

 תני לי יד מחזקת ושלווה

                           Dm 

 תני לי יד וחכי לי אהובה

Am/C        Bø       E7    Am 

 כשאני כאן    לבד     תני לי יד

 

  



 1447עמוד 

 

 בנזין  -תני לי סיבה  
 

Dm       Am      

 את יודעת שניסיתי

Am        E 

 להגיע בחמש

Dm         Am      

 אבל איך שהתעוררתי

C               G     

 בשעון היה כבר שש

E            Dm        

 אז נרדמתי עד שקמתי

E            Dm 

 במצב נפשי איום

Am          E      Dm 

 והבנתי שהלך לי כל היום

 

Dm         Am     

 לא יודע מה קורה לי

Am            E         

 למה כלום לא מסתדר

Dm       Am   

 ולגמרי לא ברור לי

C        G             

 אם זה שבר או משבר

E      Dm        

 איך לרדת מהחבל

E        Dm   

 שעליו אני תלוי

Am       E             Dm  

 חצוילבדי אני רק שבר כלי 

 

C         G Dm 

 הווו אל תברחי לי

C         G Dm 

 לא, לא אל תלכי לי

Am          E      Dm 

 תני לי לבוא אליך עכשיו

 

Dm       Am       

 אם תתני לי להבטיח

Am       E     

 לעצמי ולעצמך

Dm         Am      

 אז עכשיו אני מבטיח

C           G      

 שיותר לא נסתבך

E           Dm 

 והכל יהיה בסדר

E           Dm     

 לא יהיו עוד עניינים

Am          E              Dm   

 בשבילך הבאתי זר של שושנים

 

C         G Dm 

 הווו אל תברחי לי

C         G Dm 

 לא, לא אל תלכי לי

Am          E      Dm 

 תני לי לבוא אליך עכשיו

 

C         G Dm 

 אל תצחקי ליהווו 

C         G Dm 

 לא, לא אל תבכי לי

Am             E      Dm 

 תני לי סיבה לחזור למוטב

 

     



 1448עמוד 

 

 רמי קליינשטיין  -תפוחים ותמרים  
 

Dm              Gm                       Am 

 תראה אותה בוכה, אם תלך אל השוק

            Dm            Bb                    C 

 מוציאה עוד ממחטה, אשה יפה בין הפירות

Dm                  Gm                     Am 

 מה קרה לך חמודה, הרוכלים לה צועקים

            Gm           Bb                 C 

 הוא מצא לו נערה, זה אהובי שלא רוצה

 

A7           Dm 

 ותמריםקחי לך תפוחים 

Edim       Dm/F 

 המתיקי את יומך

           G        7Bb 

 הוא לא שווה את הכאב

        7A           Dm 

 שמתרוצץ אצלך בלב

 

Dm              Gm                       Am 

 שלא אוהב אותה ,היא אוהבת את האיש

            Dm            Bb                    C 

 לך לא מספיקים, לחיים שושנים פרחיםשמלת 

Dm              Gm                       Am 

 בלי נסיון חיים, אתה רוצה אישה פלקט

            Dm            Bb                    C 

 קפואה ובלי קמטים, אתה רוצה ילדה נערה

 

A7           Dm 

 קחי לך תפוחים ותמרים

Edim       Dm/F 

 המתיקי את יומך

           G        7Bb 

 הוא לא שווה את הכאב

        7A           Dm 

 שמתרוצץ אצלך בלב

 

Dm         Gm                  Am 

 והיא פה מחכה בין דוכני שווקים

                   Dm 

 שאתה תרצה אותה אהובה

Bb              C 

 רק כשנוח ומתאים

 

A7           Dm 

 קחי לך תפוחים ותמרים

Edim       Dm/F 

 המתיקי את יומך

           G        7Bb 

 הוא לא שווה את הכאב

        7A           Dm 

 שמתרוצץ אצלך בלב

 

A7           Dm 

 קחי לך תפוחים ותמרים

Edim       Dm/F 

 המתיקי את יומך

           G        7Bb 

 הוא לא שווה את הכאב

        7A           Dm 

 שמתרוצץ אצלך בלב

 

     
 

    



 1449עמוד 

 

 חווה אלברשטיין  -תפילת יום הולדת  
 מילים : תרצה אתר    לחן : משה וילנסקי

 

E      Em          B7        Em 

 אלוהים שלי אשר מאחורי הברוש,

          B7     G      D   Am 

 זה שברוח לרגע נרעד,

C    Em    B7        Em 

 אלוהים שלי, השעה שלוש,

     Em     B7          F#m 

 יום שני, שנת שבעים ואחת...

      G                C 

 ולי יש היום יום הולדת,

       G                C 

 תל אביב, השעה שלוש,

       Bm            C 

 לא בכל יום אני נולדת,

             B7                 C 

 ולא בכל יום אתה מאחורי הברוש.

 

Bm         Em      Bm            Em 

 עשה שהוא יזכור, אלוהים, תן לו אות,

G          C         G          C 

 אלוהי הנשים, אלוהי ההפתעות,

    Em   G          D         Am 

 אלוהי השמשות והירחים,

   C           B7      Am 

 אלוהי המתנות והפרחים,

   Em             Am 

 עשה שיזכור השנה,

    B7   Em   F#m  G 

 עשה שיביא מתנה.

 

E      Em          B7        Em 

 אלוהים שלי, אשר מאחורי הברוש,

          B7     G      D   Am 

 זה שברוח הרכין את ראשו,

C    Em    B7        Em 

 שלוש, חמישה במאי, השעה

     Em     B7          F#m 

 יום שני... מה אכפת לך, מה אכפת לך אם הוא יבוא?...

 

      G                C 

 הן יש לי היום יום הולדת,

      G                C 

 בשנה שעברה הוא שכח,

       Bm            C 

 וגם בשנה שלפני שעברה

     B7                        C 

 זכר, תמיד הוא מבולבל כל כך. לא

 

Bm         Em      Bm            Em 

 עשה שהוא יזכור, אלוהים, תן לו אות,

G          C         G          C 

 אלוהי הנשים, אלוהי ההפתעות,

    Em   G          D         Am 

 אלוהי השמשות והירחים,

   C           B7      Am 

 המתנות והפרחים,אלוהי 

   Em             Am 

 עשה שיזכור השנה,

    B7   Em   F#m  G 

 עשה שיביא מתנה.

 

E      Em          B7        Em 

 אלוהים שלי, אשר מאחורי הברוש,

          B7     G            D          Am 

 זה שהרכין את ראשו אל ראשי,

C    Em        B7        Em 

 הים שלי, כבר אחרי שלוש,אלו

     Em             B7         F#m 

 ואצלי זה כבר קצת אחרי שלושים...

      G                C 

 -טוב, אז יש לי היום יום הולדת 

                G                         C 

 טוב, אז מה אם הוא שכח, אז מה יש?

          Bm                    C 

 בכל שתי דקות אישה נולדת,

     B7                        C 

 בכל שתי דקות נולד איש טיפש.

Bm      Em      Bm            Em 

 לא צריך שום ניסים, אלוהים גדול,

          G      C            G       C 

 הוא פשוט שכחן, הוא שוכח הכל.

    Em   G          D         Am 

 אלוהי השמשות והירחים,

    Em         Am 

 אלוהי השום דבר,

    C         B7 

 -אלוהי השוכחים 

   Em                     Am 

 אז מה אם חלפה עוד שנה?

    B7   Em   F#m           G 

 בגלל זה מוכרחים מתנה?...

 

 אלוהים שלי...

  



 1450עמוד 

 

 מרדכי בן דוד  -תפילה לעני  
 

E  Am 

 לעני כי יעטוףתפלה 

Dm  E  Am 

 ולפני ה ישפוך שיחו

E  Am 

 תפלה לעני כי יעטוף

      Dm      E   Am  G 

 ולפני ה ישפוך שיחו

C  F  C 

 ה שמעה תפילתי

C  F  C 

 ושוועתי אליך תבוא

C  Am  Dm 

 אל תסתר פניך ממני

G  C  G  F 

 ביום צר לי

C  F  C 

 ה שמעה תפילתי

C  F  C 

 ושוועתי אליך תבוא

C  Am  Dm 

 אל תסתר פניך ממני

Am  E  Am 

 ביום צר לי

 

  



 1451עמוד 

 

 תיסלם  -  תפסיק לכוון אלי
 מילים : דיוויד כריס   לחן : יזהר אשדות   תרגום : יעקב מנדלבאום

 

 Am  Em  F  Gפתיחה : 

 

Am  Em   F    C    Am Em         F     G 

 תן לי קצת זמן אוליית      תפסיק לכוון אלי    

 Dm Em  F    G     Am  Em    F     G 

 לא אותי אתה צריך לצלם

Am  Em        F     C    Am Em       F     G 

 נדמה לי שרק בגלל      מדוע אני כאן בכלל        

 Dm   Em  F         G      Ab   Eb   Gb   Db 

 שהכניסה לכאן היא בלי לשלם

 

Ab   Eb   Gb     Db  Ab  Eb   Gb   Db  Ab 

 המסיבה היא דיכאון-סיבה היא דיכאון   המ      

    Eb    Gb    Db   C     F 

 אברח-אם רק אמצא תזמון נכון

 

Am  Em      F    C    Am Em       F     G 

 אליו מחייכים כולם       המלך הוא הצלם        

Dm   Em    F        G      Am  Em    F     G 

 טוב את העיתון צחוק בריא מוכר

Am  Em         F    C    Am Em       F     G 

 נוסף שאאם רק יהיה פל  בפנים כבר הפחד צף      

Dm   Em    F        G      Ab   Eb   Gb   Db 

 השלטוןאת רוף יתפוס בי     הטי

 

Ab   Eb   Gb   Db Ab   Eb  Gb   Db  Ab 

 ותגמור אותהמסיבה -המסיבה תגמור אותי       

     Eb  Gb     Db   C    F 

 כולם-זיעתי   הם מריחים את 

 

A#m Fm    F#    C# A#m Fm       F#     G# 

 שדים מקפצים בפלאש יורים בי חיצים של אש      

D#m Fm   F#    G#     A#m  Fm   F#   G# 

 בבוהמה לא יודעים לרחם    

 A#m Fm   F#   C#  A#m Fm        F#    G# 

 תן לי קצת זמן אוליית       תפסיק לכוון אלי      

 D#m Fm  F#  G# 

 צריך לצלם אותי אתה   לא 

Bm  F#m  G    D Bm  F#m  G   D 

 תפסיק לכוון אלי      תפסיק לכוון אלי    

 



 1452עמוד 

 

 סינרגיה  -  תראי זה אני
 ים ולחן: רון הופמן ובנואה נחייסימיל

 

D                   G 

 לא אני לא יכול לברוח מהכל

       A       Bm   

 את לא עונה בגללי

G                    D 

 ולא אני לא מוכן לשכוח את הזמן

       A         Bm 

 שאת היית בשבילי

   G                  D 

 כי כל מה שהיה מהסוף להתחלה

        A         Bm 

 נזכר ורושם סליחה

 G                  D 

 אולי הכל עכשיו מוזר ומעורבב

         A      Bm 

 זה לא משנה אותי

 

G                  D 

 תראי זה אני בוכה, אל תלכי

         A    Bm 

 כי לא נשאר דבר

G                    D 

 רוצה שתדעי מה שאת בשבילי

            A  Bm 

 תני עוד מבט אחד

D 

 אחד

 

D                       G 

 אני רוצה יותר מדי, טוב לך בלעדי

Bm               A 

 שתוותרי בשבילי

D                   G 

 אבל זה ישתלם, אני לא אעלם

Bm            A 

 כשתצטרכי אותי

 

D                 G 

 נעצור ונתקרב אז בואי נדבר,

Bm              A 

 אז שוב נבין הכל

D                G 

 מחכה שתגלי שנשארתי רק אני

Bm             A 

 עומד וצועק בקול

G                  D 

 תראי זה אני בוכה, אל תלכי

         A    Bm 

 כי לא נשאר דבר

G                    D 

 רוצה שתדעי מה שאת בשבילי

                A  Bm 

 תני עוד מבט אחדאז 

G 

 אחד

 

F#m               G 

 אבל זה ישתלם, אני לא אעלם

A              Bm 

 כשתצטרכי אותי אז בואי נדבר

F#m             G 

 נעצור ונתקרב אז שוב נבין הכל

A       Bm                     F#m  G 

 ינא   מחכה שתגלי שנשארתי רק

F#m           G       A 

 בקול, צועק עומד וצועק

Em             F#m 

 תראי זה אני, בוכה אל תלכי

         G 

 כי לא נשאר דבר

 



 1453עמוד 

 

 שלמה ארצי  -  תרקוד
 מילים ולחן  :  שלמה ארצי

 

   Fm 

 תרקוד היא אמרה לי תרקוד

      Bbm                  C7         Fm 

 הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות

  Bbm    Eb7       Ab 

 עוד אתה יכולתרקוד כל 

 Ab             Bbm 

 אני לא בנוי לשיעור מחול

 

   Fm              C  Fm 

 ראשה הצעיר על ראשי

      Bbm              C7       Fm 

 לא תמצא כבר בעיר כאלה ברושים

 Bbm   Eb7   Ab 

 תאהב כל עוד אתה מתאים

Ab             Bbm 

 אגב היא אמרה לי תאהב אותי

 

     Fm               Bbm7 

 לא הבנתי דבר עד היום די מוזר

     Ab                             Db 

 זה גילה המוקדם או גילי המאוחר

     Ab     Cm7/G   Ab/Gb     Fm7 

 חמש ושלושים        עד היום בסביבות 

  Ab/Eb    Ab7      Db 

 צל נופל מצמרות הברושים

                  Fm  G        C7       Fm 

 זו שקיעה שכזאת       היא אומרת עזוב 

 

   Fm 

 תרקוד היא אמרה לי תרקוד

      Bbm             C7      Fm 

 הברושים בשמיים אנחנו עוד פה

  Bbm   Eb7     Ab 

 עצרימבלי לה    תרקוד

Ab               Bbm 

 אנחנו מפה לא נוכל לצאת

 

     Fm               Bbm7 

 לא הבנתי דבר עד היום די מוזר

     Ab                             Db 

 זה גילה המוקדם או גילי המאוחר

     Ab     Cm7/G   Ab/Gb     Fm7 

 חמש ושלושים        עד היום בסביבות 

  Ab/Eb    Ab7      Db 

 צל נופל מצמרות הברושים

                  Fm  G        C7       Fm 

 זו שקיעה שכזאת       היא אומרת עזוב 

 

Fm      Db     C       Fm 

Fm      Db     C       Fm 

 

   Fm 

 מותר לאבד את הראש

 Bbm           C7     Fm 

 בגילה גם אני נגעתי בברוש

Bbm   Eb7   Ab 

 חצי דקה  מוטב לרקוד 

Ab           Bbm 

 אותהמוטב מאשר לאבד 

 

     Fm               Bbm7 

 לא הבנתי דבר עד היום די מוזר

     Ab                             Db 

 זה גילה המוקדם או גילי המאוחר

     Ab     Cm7/G   Ab/Gb     Fm7 

 חמש ושלושים        עד היום בסביבות 

  Ab/Eb    Ab7      Db 

 צל נופל מצמרות הברושים

                  Fm  G        C7       Fm 

 זו שקיעה שכזאת       היא אומרת עזוב 

 

Fm 

 עכשיו בין ברושים אחדים

  Bbm   BO  C7  Fm 

 די לבדי   שרוקד זה אני

 

Fm  Db  C  Fm 

Fm  Db  C  Fm 

Fm  Db  C  Fm 

Fm  Db  C  Fm 

 

  



 1454עמוד 

 

 אבטיפוס  -תשאירי לי מקום לחבק אותך  
 

F#m 

 אמרת לי אתמול

Am 

 שחלמת עלי בלילה

Em 

 זה דבר כל כך נחמד

Gm D           F#m 

 לדעת שמישהו חולם עליך

           Am 

 גם אם זה חלום קצר

      Em 

 ואם זו את

  Gm                   D 

 זה אפילו עוד יותר נחמד

Bm          F#m 

 תחלמי     תחלמי

 

   D                  Bm             F#m  C#m 

 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

   D                  Bm           F#m  C#m 

 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

   D                  Bm            F#m 

 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

 

F#m              Am 

 כשאת ישנה ומחייכת לעצמך

      Em 

 אני שמח שאני שם

Gm D 

 לפעמים

           F#m 

 נחמד שחולמים עליך

           Am 

 גם אם זה חלום קצר

      Em 

 ואם זו את

  Gm                   D 

 זה אפילו עוד יותר נחמד

Bm          F#m 

 תחלמי     תחלמי

 

   D                  Bm            F#m  C#m 

 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

   D                  Bm            F#m  C#m 

 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

   D                  Bm          F#m 

 ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום

 

     
 

   

  



 1455עמוד 

 

 גזוז  -  תשע בכיכר
 מילים ולחן: דני סנדרסון

 

(G-C-G-C-G-C-G-C)x3 

 

G             Am 

  ביום שישיתשע בכיכר 

 F                      C 

 ה בפינה עומדים'החבר

Em          D                 G  Em D 

 רן(-)וע   אני ויואל ומשה פלתיאל וערן

       G                Am 

  סתכלים על הבנות ומרכלים'

 F                  C 

 גמרנו את הלימודים

Em             D                     G  G/A G/Bb G/A 

 יואל מסמן שכדאי להתקדם לעברן

 

     Eb            Ab 

  הכל כזה ,גיל שש עשרה

      Bb   Ab   Gm 

 ן קצפת ודובדבניםימ

      C              C7 

  רומן ראשון ,גיל שש עשרה

   F       Eb  Dm  D 

 מוביל לרומן שני

 

G             Am       F                C 

 ודינה שערה בהיר, גבי מתוקה כמרמלד

Em                      D              G  Em D 

 תן(-)אי   יואל אז שואל אם אפשר לדבר איתן

G                   Am       F                   C 

 ואבא לא נמצא בעיר אמא לא תהיה עד מאוחר

Em                 D             G  G/A G/Bb G/A 

 אני על יואל מסתכל לקבל סימן

 

    Eb             Ab 

  הכל קורה ,גיל שש עשרה

   Bb       Ab     Gm 

 הבנות מחפשות עניינים

     C           C7 

  אך לא יודעות אם כדאי

  F       Eb  Dm  D 

 נים-ללכת עם הב

 

G   Am   F      C 

Em  D     F-C-F-G 

 

G               Am 

  דינה מרגישה כאב גרון

 F              C 

  (הן לא רוצות להסתבך) וגבי מצבה דומה

Em                  D               G 

 יואל מדבר אך זה לא מסתדר איתן

   C      G     C 

 )עליו הבנות עליו(

 

     Eb            Ab 

  הכל כזה ,עשרה גיל שש

      Bb   Ab   Gm 

 ן קצפת ודובדבניםימ

      C              C7 

  רומן ראשון ,גיל שש עשרה

   F       Eb  Dm  D 

 מוביל לרומן שני

 

G             Am            F                  C 

 ה עוד מדברים'החבר, עשר בכיכר ביום שישי

Em          D                 G  Em D 

 רן(-)וע   אני ויואל ומשה פלתיאל וערן

G                Am                F              C 

 אנחנו מתמוטטים, שבע ילדות עוברות כמו שיר

Em             D                    G  G/F#  G/E  G/D 

 יואל מסמן שכדאי להתקדם לעברן

Em             D                    G 

 יואל מסמן שכדאי להתקדם לעברן

 

G-C-G-C-G-C-G-C 

G-C-G-C-G-C-G- 

       C       G   C  G  C   G 

 להתקדם לעברן, לעברן, לעברן

C  G   C  G  C   G 

 לעברן, לעברן, לעברן

       C       G   C  G  C   G 

 להתקדם לעברן, לעברן, לעברן

       C       G   C  G  C   G 

 להתקדם לעברן, לעברן, לעברן

       C       G          C       G 

 להתקדם לעברן, להתקדם לעברן

       C       G   C   G  C  G  C 

 להתקדם לעברן, לעברן, לעברן ל...

 

(G-C-G-C-G-C-G-C)x2 

 

 

  



 1456עמוד 

 

 ירמי קפלן  -תתחיל מאפס  
 

 D  G  D  Gפתיחה : 

 

D                          G 

 אם אין לך לאן ללכת

D                       G 

 אתה מוזמן להישאר

D                                G 

 חברים הם דלת מסתובבת

D                    G 

 והאף שלך מדמם

 

D                           G 

 מה קרה עם כל הקסם

D                            G 

 שפעם חילקת בכמויות

D                          G 

 מי גנב את כל החשק

D                               G 

 אולי מספיק עם השטויות

 

Bm                            A 

 במקום שטויות תתחיל לבעוט

             G                 C 

 במקום לצעוק תתחיל לחיות

             Bm               A            C 

 במקום שטויות תתחיל לבעוט להם בבטן

 

D                             G 

 אז אם אין לך לאן ללכת

D                          G 

 אתה לבד כך מסתבר

D                            G 

 והכלבים נובחים בדלת

D                           G 

 כדאי שתתעוררר חב

 

Bm                            A 

 במקום שטויות תתחיל לבעוט

             G                 C 

 במקום לצעוק תתחיל לחיות

             Bm               A            C 

 במקום שטויות תתחיל לבעוט להם בבטן

              D  G                  D  G 

 תתחיל מאפס         תתחיל מאפס

 

A           G          A           G 

 עוד לא אבוד לך     עוד לא אבוד לך    

 

Bm                            A 

 במקום שטויות תתחיל לבעוט

             G                 C 

 במקום לצעוק תתחיל לחיות

             Bm               A            C 

 במקום שטויות תתחיל לבעוט להם בבטן

              D  G                  D  G 

 תתחיל מאפס         תתחיל מאפס

 

     



 1457עמוד 

 

 אביתר בנאי  -תתחנני אלי  
 

       Gm        Eb 

 כמה אלימות כמה עצבים

       7Cm          Bb 

 באיזה רחמים גדולים אני

D7/F#  D7 

 מפנק אותי

       Dm/F     Bb 

 כולם סובלים מאהבה מאוד

   Bb            Eb 

 תתחנני אלי היום בלילה

D7/F#      Gm    Cm 

 תבכי עלי הרבה.

 

      Gm            Eb 

 כמה שקשה אני תמיד מרגיש

        7Cm        Bb 

 שזה עוד כלום שיש הרבה

D7/F# 

 יותר נמוך

    Dm/F    Bb 

 אני נבהל ובורח

    Bb            Eb 

 אני לא יודע להיות שמח

 D7/F#  D7   Gm   F     Eb   Eb      

 ..אה או אהגם לא להיות עצוב

 

A 

 עולם קשוח

F#m 

 אני יכול עליו

G 

 רק עם כוח

D 

 רק בבעיטות למוח

A         F#m 

 שישרף הכל בלחש

G         D 

 תתחנני אלי

G       D/F#    D/G#  D/G 

 תתחנני אלי

 

A 

 עולם קשוח

F#m 

 אני יכול עליו

G 

 עם כוח לך

D 

 בעיטות למוח לך על

A         F#m 

 שישרף הכל בלחש

G         D 

 תתחנני אלי

G     G/F# G/E D     

 תתחנני אלי

 

       Gm        Eb 

 לחלון שלך הייתי מנגן

    7Cm     Bb 

 גיטרה ופרחיםעם 

D7/F#  D7 

 דמעות וגשם

 

Dm/F Bb 

Bb Eb 

D7/F# D7 

 

Gm7  Gm7  F  Eb 

Gm7  Gm7  F  Eb 

Eb   D7/F# 

 

       Gm        Eb 

 כמה אלימות כמה עצבים

        7Cm          Bb D7/F#    Gm 

 או או או או או או או או או



 1458עמוד 

 

 שלישיית מה קשור  -  תתנו לו צ'אנס
 

 Dm Gm Aפתיחה : 

 

Dm 

 אני לא אהוד בנאי

C 

 אני לא גידי גוב

Gm 

 אני לא שלמה ארצי

Am 

 אפילו לא קרוב

 

Dm 

 ןאיינשטייאני לא אריק 

C 

 אני לא שלום חנוך

Gm 

 אני לא שלמה גרוניך

Am 

 ולא יוני בלוך

 

Dm          

 אבל אני שר

Am      Gm     A 

 מהלב  מהלב  מהלב

Dm          

 אבל אני שר

Am      Gm     A 

 מהלב  מהלב  מהלב

 

Dm 

 אני לא דודו טסה

C 

 אני לא אהוד מנור

Gm 

 בטח לא סמיר שוקרי

Am 

 אף פעם לא ניגנתי בכינור

 

Dm 

 אני לא עמיר בניון

C 

 אין לי כזה מנעד

Gm 

 אני לא שירי גבסו או נינט

Am 

 לא אף פעם לא הייתי בכוכב נולד

 

     

 

Dm          

 אבל אני שר

Am      Gm     A 

 מהלב  מהלב  מהלב

Dm          

 אבל אני שר

Am      Gm     A 

 מהלב  מהלב  מהלב

 

Dm         C 

 אני לא דני רובס )איך הוא שר(

A               Dm 

 אני לא דני ליטני )לא אין לו יחס חם(

Dm         C 

 אני לא דני סנדרסון )אין לו דודה ולא דוד(

A                   Bb 

 אני לא יכולה בלעדיך

 

Ebm             

 תתנו לו צ'אנס

            Bbm 

 הוא שר מהלב

G#m     Bb 

 מהלב  מהלב

 

Ebm             

 תתנו לו צ'אנס

            Bbm 

 הוא שר מהלב

G#m     Bb 

 מהלב  מהלב

 

Ebm             

 תתנו לו צ'אנס

            Bbm 

 הוא שר מהלב

G#m                      Bb 

 )מהלב(  הוא רוצה לאמא 

Ebm                          Bbm 

 )הוא מהלב(   הוא רוצה לאמא

G#m                        Bb 

 )הוא מהלב(  הוא רוצה לאמא 

               Bm 

 הוא רוצה לאמא

 

 Ebm Bb G#m Bbmסיום:

 

     



 1459עמוד 

 

 שירי חג
 



 1460עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -לגרש  באנו חושך 
 

Am E         Am 

 באנו חושך לגרש

Am E     Am 

 בידינו אור ואש

Dm Am           Dm 

 כל אחד הוא אור קטן

Dm Am   Dm 

 וכולנו אור איתן

 

Am   Em            Am 

 סורה חושך הלאה שחור

Am  Dm   Am 

 סורה מפני האור

 

Am E              Am 

 בפעמונים ציל-ציל-ציל

Am E         Am 

 סביבונים מי אנחנו

Dm Am  Dm 

 רגל אחת  לנו 

Dm Am          Dm 

 אם ניפול גם לא נפחד

 

Am   Em            Am 

 סורה חושך הלאה שחור

Am  Dm   Am 

 סורה מפני האור

 

Am     E     Am 

 אנו שובבים גדולים

Am E    Am 

 עליזים והוללים

Dm Am    Dm 

 יפה מאודאך נדע 

Dm Am    Dm 

 לספר לשיר לרקוד

 

Am   Em            Am 

 סורה חושך הלאה שחור

Am  Dm   Am 

 סורה מפני האור

 

    



 1461עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -חנוכה  
 

C 

 חנוכה חנוכה

              F 

 חג יפה כל כך

G7 

 אור חביב מסביב

            C 

 גיל לילד רך

C 

 חנוכה חנוכה

                F 

 סביבון סוב סוב

G7 

 סוב נא סוב סוב נא סוב

                 C 

 מה נעים מה טוב

 

   



 1462עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -חנוכיה לי יש  
 

C   G      C  G 

 לי יש החנוכיי

     C   G    C  G 

 צוחקת בה האש

F            C 

 ושחה לי בלאט

G               C 

 קטון אחדעל כד 

 

C   G    C  G 

 שלי החנוכיי

C         G  C  G 

 אורך נא העלי

 

C   G      C  G 

 קרה אזי הנס

C   G      C  G 

 לעם אשר העז

F                 C 

 ללחום אלי הדרור

G              C 

 עמי הוא הגיבור

 

C   G    C  G 

 שלי החנוכיי

C         G  C  G 

 אורך נא העלי

 

C   G      C  G 

 עמד בצד הפך

C   G      C  G 

 הפך עם שמן זך

F              C 

 הדליקו בו האור

G             C 

 ולמזמורלשיר 

 

C   G    C  G 

 שלי החנוכיי

C         G  C  G 

 אורך נא העלי

 

C   G      C  G 

 ובהיכל דלקה

C   G      C  G 

 זכה החנוכיי

F                C 

 בלאט לכלסיפרה 

G               C 

 כיצד פורק העול

 

C   G    C  G 

 שלי החנוכיי

C         G  C  G 

 אורך נא העלי

 

   



 1463עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -ימי החנוכה  
 

Am                    Dm  Am 

 ו נ ש ד ק ימי החנוכה חנוכת מ

Am                              Dm   Am 

 ו  נ  ב  י  ממלאים את לבגיל ובשמחה 

Am           Dm  G7  C 

 נו יסוב     לילה ויום סביבונ

C   E   Am   Dm  E7  Am 

 בם לרוב  ת נאכל ו י נ ג פ ו ס

 

Am 

 האירו הדליקו

          Dm    E 

 נרות חנוכה רבים

Am  Dm  G7   C    Dm  E7 

 אות  ועל הנפל   ים      הניס על 

Am    Dm      Am 

 אשר חוללו המכבים

Am  Dm  G7   C    Dm  E7 

 אות  ועל הנפל   ים      הניס על 

Am    Dm      Am 

 אשר חוללו המכבים

 

Am                      Dm  Am 

 ה ר מ ז ניצחון המכבים נספר נ

Am                      Dm  Am 

 ה ר ב על האויבים אז ידם כי ג

Am      Dm  G7  C 

 שבה לתחיהירושלים 

C   E   Am   Dm  E7  Am 

 ה י ש ו עשה ת   ל א ר ש עם י

 

Am 

 האירו הדליקו

          Dm    E 

 נרות חנוכה רבים

Am  Dm  G7   C    Dm  E7 

 אות  ועל הנפל   ים      הניס על 

Am    Dm      Am 

 אשר חוללו המכבים

Am  Dm  G7   C    Dm  E7 

 אות  ועל הנפל   ים      הניס על 

Am    Dm      Am 

 אשר חוללו המכבים

 

 

     

 



 1464עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -כד קטן  
 

Am 

 כד קטן כד קטן

         Dm  E     Am 

 שמונה ימים שמנו נתן

Am 

 כל העם התפלא

  G         Em  Am 

 מאליו הוא מתמלא

 

Am  Dm   Am   G7 C 

 ס  נ  כ  ת  אז ה    כל העם

Fm         F E  Am 

 נס   ו ה והכריז אך ז

G            D  G  Am 

 ר א ש אילולא כד זה נ

F    G   C  E7  Am 

 ר  א  ו  מקדשנו לא ה

G            D  G  Am 

 ר א ש אילולא כד זה נ

F    G   C  E7  Am 

 ר  א  ו  מקדשנו לא ה

 

Am 

 כד קטן כד קטן

         Dm  E     Am 

 שמנו נתןשמונה ימים 

Am 

 כל העם התפלא

  G         Em  Am 

 מאליו הוא מתמלא

 

Am  Dm  Am G7  C 

 קט   ד   ל   י  כל ילד  גם

Fm     F E  Am 

 הקט  כזה   יעמוד

G        D  G  Am 

 ר ו ה ומלב תמים ט

F    G  C  E7  Am 

 ע אור י פ ש לעולם י

G        D  G  Am 

 ר ו ה ומלב תמים ט

F    G  C  E7  Am 

 ע אור י פ ש לעולם י

 

     

 
 

   



 1465עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -לכבוד חנוכה  
 

Am 

 אבי הדליק נרות לי

          Dm  Am 

 ושמש לו אבוקה

          Dm  Am 

 ושמש לו אבוקה

           D 

 יודעים אתם לכבוד מה

Dm    Am 

 יודעים אתם לכבוד מה

G       Am         Dm 

 יודעים אתם לכבוד מה

Am   E7  Am 

 לכבוד החנוכה

 

Am 

 מורי נתן סביבון לי

          Dm  Am 

 בן עופרת יצוקה

          Dm  Am 

 בן עופרת יצוקה

           D 

 יודעים אתם לכבוד מה

Dm    Am 

 יודעים אתם לכבוד מה

G       Am         Dm 

 יודעים אתם לכבוד מה

Am   E7  Am 

 החנוכהלכבוד 

 

Am 

 אימי נתנה לביבה לי

             Dm  Am 

 לביבה חמה מתוקה

             Dm  Am 

 לביבה חמה מתוקה

           D 

 יודעים אתם לכבוד מה

Dm    Am 

 יודעים אתם לכבוד מה

G       Am         Dm 

 יודעים אתם לכבוד מה

Am   E7  Am 

 לכבוד החנוכה

 

Am 

 דודי נתן תשורה לי

              Dm  Am 

 פרוטה אחת שחוקה

              Dm  Am 

 פרוטה אחת שחוקה

           D 

 יודעים אתם לכבוד מה

Dm    Am 

 יודעים אתם לכבוד מה

G       Am         Dm 

 יודעים אתם לכבוד מה

Am   E7  Am 

 לכבוד החנוכה

 

     



 1466עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -נר לי  
 

C              G7       C 

 נר לי נר לי נר לי דקיק

C         7G      C 

 בחנוכה נרי אדליק

Am      E    F 

 בחנוכה נרי יאיר

C            G7     C 

 בחנוכה שירים אשיר

 

     



 1467עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -נרותי הזעירים  
 

A7     Dm 

 נרותי הזעירים

E         Am 

 הסיפוריםמה רבו 

Am      Dm 

 לי ילאט האור

G7         C    E 

 לי ילאט האור

Am             G7    C 

 על גבורות לי יספרו

Am  Dm  E   F 

 דמים שנשפכו  על

Dm          Dm 

 על מלחמת דרור

E          Am 

 על מלחמת דרור

 

A7        Dm 

 הקט עת אראה אורם

E         Am 

 יעטני צל בלאט

Am      Dm 

 קול קורא יעיר

G7           C    E 

 קול קורא יעיר

Am        G7    C 

 לפנים במלחמה

Am  Dm  E   F 

 ידעתי נחמה    גם

Dm   Dm 

 נצחון ושיר

E      Am 

 ניצחון ושיר

 

A7     Dm 

 ותיכון הממלכה

E         Am 

 לך ההייתוגדולה 

Am   Dm 

 עם היית עז

G7      C    E 

 עם היית עז

Am           G7    C 

 ארצך זה מבצרך

Am  Dm  E   F 

 לך זרחה   שמש בה

Dm  Dm 

 כחלום שגז

E     Am 

 כחלום שגז

 

A7     Dm 

 נרותי הזעירים

E             Am 

 כן סיפרו לי סיפורים

Am      Dm 

 על עבר של עם

G7           C    E 

 על עבר של עם

Am           G7    C 

 ונרעד שמעתי נר 

Am  Dm  E   F 

 קום התעורר!   לי קורא 

Dm      Dm 

 עם קם לתחיה

E          Am 

 עם קם לתחיה

 

     

 
 

 



 1468עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -סביבון  
 

Am     E  Am       E 

 סוב סוב סוב  ן ו ב י ב ס

  Am  Dm   Am     E 

 הוא חג טוב  ה   כ  ו  נ  ח

Am     E     Am     Dm 

 הוא חג טוב  ה   כ  ו  נ  ח

Am     E  Am      Am 

 סוב סוב סוב  ן ו ב י ב ס

 

Dm         Am 

 סוב נא סוב כה וכה

E         Am 

 נס גדול היה פה

Dm     Am 

 נס גדול היה פה

E               Am 

 סוב נא סוב כה וכה

 

   



 1469עמוד 

 

 שיר עממי לחג החנוכה  -שימו שמן  
 

Dm  Am  Dm  A   Dm 

 זית  שמן שמן    מו   שי   

Dm  Am  Dm  Dm  A7  Dm 

 אור בבית   יהי   ליקו    הד  נרות 

Dm     Dm 

 אור לנו דרור לנו

Gm  D            Gm  D 

 כן נאירה על כן נשירה  על  

   Gm   D          Gm  D 

 אור  ה  שמונה ימים שירת 

 

Dm  Am  Dm     A    Dm 

 התיכו עופרת ליקו    הד    אש 

Dm  Am  Dm  Dm  A7  Dm 

 סביבון לתפארת   לנו    נא    וצקו

Dm          Dm 

 סוב סוב לנו טוב טוב לנו

Gm  D            Gm  D 

 כן נסובה על כן נרקודה   על 

   Gm   D          Gm  D 

 שמונה ימים ריקוד הסביבון

 

      



 1470עמוד 

 

 שיר עממי לט"ו בשבט  -  פורחת ההשקדיי
 

               D 

 פורחת ההשקדיי

  D  G     D 

 ושמש פז זורחת

D                G   D 

 צפורים מראש כל גג

D             A      D 

 מבשרות את בוא החג

 

  D         G 

 ו בשבט הגיע"ט

  D      A 

 חג לאילנות

  D         G 

 ו בשבט הגיע"ט

  D      A 

 חג לאילנות

 

           D 

 הארץ משוועת

  D   G    D 

 הגיעה עת לטעת

D            G   D 

 לו עץ חייקכל אחד 

D         A   D 

 באתים נצא חוצץ

 

  D         G 

 ו בשבט הגיע"ט

  D      A 

 חג לאילנות

  D         G 

 ו בשבט הגיע"ט

  D      A 

 חג לאילנות

 

    



 1471עמוד 

 

 שיר עממי לחג פורים  -אני פורים  
 

   C          C 

 אני פורים אני פורים 

 C     G 

 שמח ומבדח

   C            C 

 הלא רק פעם בשנה

 C       G 

 אבוא להתארח

 

      C       G 

 לה לה לה לה לה לה

      C  G  F 

 לה לה לה לה לה לה 

      C       G 

 לה לה לה לה לה לה

      C  G  F 

 לה לה לה לה לה לה 

 

   C          C 

 רבי פורים רבי פורים

       C 

 אמור נא לי מדוע

   C         C 

 מדוע לא יחול פורים

 C   G   C 

 פעמיים בשבוע

 

   C            C 

 הידד פורים הידד פורים

C     G       

 ומצלתייםהכו תוף 

     C       C 

 הו מי יתן ובא פורים

C        G    

 לחודש לחודשיים

 

   



 1472עמוד 

 

 שיר עממי לחג פורים  -משנכנס אדר  
 

  C     C      C      C 

 ..מש..  מש..  מש..  מש

  C     C      C      C 

 ..מש..  מש..  מש..  מש

C       G C 

 משנכנס אדר

 

 C   F  C   F  

 דר  משנכנס א

C         G      C     

 בשמחהמרבין מרבין 

 

   



 1473עמוד 

 

 שיר עממי לחג הפסח  -מה נשתנה  
 

Am         Am 

 מה נשתנה הלילה הזה

Am    Dm  Am    Dm 

 מכל הלילות  מכל הלילות

Am             Am 

 שבכל הלילות אנו אוכלין

Am  Dm Am  Dm 

 חמץ ומצה חמץ ומצה

 

Am   Dm   Am 

 הלילה הזה הלילה הזה

Am   E 

 כולו מצה

Am   Dm   Am 

 הלילה הזה הלילה הזה

Am   E 

 כולו מצה

 

Am            Am 

 אנו אוכלין שבכל הלילות

Dm   Am  Dm   Am 

 שאר ירקות שאר ירקות

 

Am   Dm   Am 

 הלילה הזה הלילה הזה

Am     E 

 כולו מרור

Am   Dm   Am 

 הלילה הזה הלילה הזה

Am    E 

 כולו מרור

 

Am             Am 

 אנו מטביליןאין  שבכל הלילות

Dm          Am  Dm         Am 

 אפילו פעם אחת אפילו פעם אחת

Am   Dm   Am 

 הלילה הזה הלילה הזה

Am     E 

 שתי פעמים

 

Am             Am 

 אנו אוכלין שבכל הלילות

Am          Dm         Am          Dm        

 ין יושבין ובין מסובין בין יושבין ובין מסוביןב

Am   Dm   Am 

 הלילה הזה הלילה הזה

Am     E 

 כולנו מסובין

 

   



 1474עמוד 

 

 שיר עממי לחג הפסח  -עבדים היינו  
 

Am    Em            Am 

 נו  יי   ה    עבדים היינו

Am  Em              Am 

 עתה בני חורין בני חורין

 Am    Am 

 עבדים היינו

Am                           Dm 

 בני חורין בני חורין עתה עתה

Am                           Dm 

 עתה עתה בני חורין בני חורין

Am    Am 

 עבדים היינו

       Am        Dm 

 עתה עתה בני חורין

       Am        Dm 

 עתה עתה בני חורין

 

   



 1475עמוד 

 

 שיר עממי לחג הפסח  -שמחה רבה  
 

G     D   G            G 

 שמחה רבה שמחה רבה 

 D  G     D     C 

 אביב הגיע פסח בא

G     D   G            G 

 שמחה רבה שמחה רבה 

    G     D     C 

 אביב הגיע פסח בא

 

 G   D                        G 

 תפרו תפרו תפרו לי בגד עם כיסים

G   D                         G 

 באגוזיםמילאו מילאו מילאו כיסי 

 

G     D   G            G 

 שמחה רבה שמחה רבה 

 D  G     D     C 

 אביב הגיע פסח בא

G     D   G            G 

 שמחה רבה שמחה רבה 

    G     D     C 

 אביב הגיע פסח בא

 

G       D                          G 

 שאול אשאל שאול אשאל ארבע קושיות

G       D                        G 

 שתה אשתה שתה אשתה ארבע כוסות

 

G     D   G            G 

 שמחה רבה שמחה רבה 

 D  G     D     C 

 אביב הגיע פסח בא

G     D   G            G 

 שמחה רבה שמחה רבה 

    G     D     C 

 אביב הגיע פסח בא

 

G   D                       G 

 אימי תביא וכוס גדולה וכוס גדולה

   G       D      G 

 לאליה לאליהו הנביא

 

G     D   G            G 

 שמחה רבה שמחה רבה 

 D  G     D     C 

 אביב הגיע פסח בא

G     D   G            G 

 שמחה רבה שמחה רבה 

    G     D     C 

 אביב הגיע פסח בא

 

   



 1476עמוד 

 

 השבועות לחג עממי שיר  -  כתפינו על סלינו
 

   C 

 כתפינו על סלינו

    C        G 

 עטורים ראשינו

     C 

 באנו הארץ מקצות

    C      G 

 ביכורים הבאנו

C 

 מיהודה

    C       G 

 ומשומרון מיהודה

C 

 העמק מן

  C         G 

 והגליל העמק מן

F 

 לנו דרך פנו

C 

 איתנו ביכורים

  C     G              F     C 

 בחליל חלל בתוף הך הך הך

  C     G              F     C 

 בחליל חלל בתוף הך הך הך

 

   C 

 וגנינו שדינו

    C      G 

 יבולים הבשילו

   C 

 מיקשותנו כרמינו

    C          G 

 הילולים פרי ביכרו

     C 

 תאנים

   C       G 

 תפוחים תאנים

     C 

 ענבים

   C       G 

 ושקדים ענבים

F 

 לנו דרך פנו

C 

 איתנו ביכורים

  C     G              F     C 

 בחליל חלל בתוף הך הך הך

  C     G              F     C 

 בחליל חלל בתוף הך הך הך

 

   C 

 מעגלינו טובו מה

    C        G 

 הטורים יפו מה

   C 

 לנו הארץ זימרת

    C        G 

 ביכורים הבאנו

   C 

 מגולן

    C     G 

 מבשןמגולן 

C 

 הנגב מן

C           G 

 והירדןמן הנגב 

F 

 לנו דרך פנו

C 

 איתנו ביכורים

  C     G              F     C 

 בחליל חלל בתוף הך הך הך

  C     G              F     C 

 בחליל חלל בתוף הך הך הך
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