
 

 
 

 השנה לראש ירוןש
 

  אסיף
  שמר נעמי

 פרת איתמר: מילים
 שמר נעמי: לחן

 
  המעשים את אסוף

  והאותות המילים את
 . משאת כבד ברכה יבול כמו

 
  הפריחה את אסוף
  לזיכרונות גמלה אשר

 . עת בטרם שחלף קיץ של
 

  היפים פניה מראות כל את אסוף
 . הבר ואת הפרי את כמו

  לשלפים מתחת אפורה היא האדמה
 . דבר לך לתת עוד לה ואין

 
  שיבולתו על חולם גבעול יותר ואין
  ואסרי נדרי יותר ואין
  בעיתו הגשם כי הרוח הבטחת רק
 תשרי בתום עפרה את יחונן עוד

 
  לנו נכונו שעוד הימים
 פאנק עדית: מילים

 יובל חנן: לחן
 

  לנו נכונו שעוד הימים
  רכונים שיהיו, נכונים שיהיו
 . תמרים כפות כמו מעלינו שיהיו

 
 , המינים שני ואנחנו
 , עליהם נברך

  ידינו כפות ובין
  רחוקים כוכבים קשתם ידריכו
 , הלילות מתוך בנו להביט

 . בימים, בימים מוארים להיות נבוש ולא
 

 ... לנו נכונו שעוד הימים
 

  לילותינו אל תבונה תביא והאפלה
 , בחלב דבש של רכות דמעות זבת בנו תהיה ועין

  מונים שבעה פי, מינים ושבעה
 . ליבנו יבשיל בבגרותו

 
 ...לנו נכונו שעוד הימים

 
 
 
 

  טובה שנה
  עממי
 קיפניס לוין: מילים

 נרדי נחום: לחן
 

  באה שנה, הלכה שנה
  ארימה כפי אני

  ,אבא, לך בהטו שנה

  אמא, לך טובה שנה
  !טובה שנה, טובה שנה

 
  גיבור לדוד טובה שנה
  המשמרת על אשר
  ,בכפר, בעיר, נוטר ולכל

  .נמסרת" חזק" ברכת

  !טובה שנה, טובה שנה

 
  ,אמיץ טייס, טובה שנה

  ,שמיים במרום רוכב

  ,עברי מלח שלום ורוב

  .במים דרכו עושה

  !טובה שנה, טובה שנה

 
  עמל לכל טובה נהש

  ,במלט וגם בניר

  ומתוקה טובה שנה
  !וילד ילדה לכל

 !טובה שנה, טובה שנה
 

 



 

 
 

  תשרי שיר
  אלברשטיין חוה

 שפירא רחל: מילים
 

  משתנים השמיים
 . החקלאים לעיני

  מתכוננים השכנים
 . הנוראים לימים

 
  עליך חושב מישהו
 . מעשיך את ורושם

  במהרה הביתה בוא
  הקרירה חהרו עם
  במהרה הביתה בוא
 . הקרירה הרוח עם

 
  מבשילות מנדרינות

 . במועדן בפרדס
  משתעלות המורות
 . מוקדם לישון והולכות

 
  נחליאלי ראיתי כבר
  לי נדמה רק זה ואולי
  אתמול נשבר חמסין עוד
  הגדול החופש גם

  אתמול נשבר חמסין עוד
 . הגדול החופש גם
 

 ? יחלוף ומה יקרה מה
 , הכתבים ואליםש

  החוף כביש כשלאורך
 . החצבים מתייצבים

 
  הערב בעיתוני מה

 ? הכותרת מבשרת
  במהרה הביתה בוא
  הקרירה הרוח עם
  במהרה הביתה בוא
 .הקרירה הרוח עם

 
 
 

  ירחים עשר שניים
  שמר נעמי

 שמר נעמי: ולחן מילים
 

  הדקל נתן בתשרי
  נחמד שחום פרי

  יורה ירד בחשוון
  רקד גגי ועל

 
  הופיע נרקיס בכסלו
  ברד בטבת

  הפציעה חמה ובשבט
  .אחד ליום

 
  ניחוח עלה באדר

  הפרדסים מן
  בכוח הונפו בניסן

  החרמשים כל
 

  צמח הכל באייר
  הבכיר בסיוון

  שמחנו ואב בתמוז
  קציר אחר

 
  טבת, כסלו, חשוון, תשרי
  ביעף חלפו, חלפו

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

 
  אלינו אלול ובבוא

  עלה סתיו ריח
  שירנו את והתחלנו

 .תחלהמה
 



 

  יהיה עוד
  איינשטיין אריק

 איינשטיין אריק: ולחן מילים
 

 , בים וכולם הקיץ בא הנה
 . החם חולה על, מתפנקים, מתמכרים

 , עבודה על אחד, בית על חושב אחד
 . יפה שנה תהיה ולכולם הלואי

 
 , יהיה עוד, יהיה עוד
 , עלינו שלום יבוא עוד
 . יהיה עוד! יהיה עוד

 
 , גשום הזמן רוב, החורף בא הנה
 . לקום רוצים ולא בבית קר

 , אהבה על אחד, ילד על חושב אחד
 . יפה שנה תהיה ולכולם הלואי

 
 ... היהי עוד

 
 , האניה על, נתן אייבי הנה
 , החשכה לתוך, מפליג הוא

 , לך בהצלחה, אייבי חביבי יא
 . גדולה אחת תפילה בלב עמוק יש
 

 ...יהיה עוד
 

  השנה בראש
 שמר נעמי: ולחן מילים

 
  השנה בראש, השנה בראש
  בגינה אצלי שושנה פרחה
  לבנה סירה השנה בראש
  פתאום בחוף לה עגנה

 
  השנה בראש, השנה בראש
  נושנה בתפילה ענה ליבנו
  השנה תהא ושונה שיפה
  היום לה מתחילה אשר

 
  השנה בראש, השנה בראש
  הסתיו ברקיע עננה פרחה
  נשמה כנר השנה בראש
  חצב בשדה נדלק

 
  השנה בראש, השנה בראש
  נושנה בתפילה ענה ליבנו
  השנה תהא ושונה שיפה
 . עכשיו מתחילה אשר

 
  השנה בראש, השנה בראש
  הכיר לא שאיש מנגינה פרחה

  המה הזמר יממה ותוך
  העיר חלונות מכל

 
  השנה בראש, השנה בראש
  נושנה בתפילה ענה ליבנו
  השנה תהא ושונה שיפה
 בשיר מתחילה אשר

 סתיו יהודי
 אברהם חלפי

 

  סתיו יהודי בארץ אבותי
  שולח בי

 . רמזי אלול
 

  כבר משתגעות בי קצת
  הציפורים הקטנטנות שורקות העצב

 . של יום הכיפורים
 

 . אז יתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים
  ופנים יהודיות מן הגולה

  באפרפר נוגה
 . ירחפו לפני כסא אדון עולם

 
  נונים וניצוצות הרבהובקשות ותח

 . בעומק עיניהן

 
 

  שיעור מולדת

  כוורת

 עלי מוהר :מילים
 אפרים שמיר :לחן

 

  אז בבית הספר
  על הקיר תמונה

  והאיכר חורש בה
  את האדמה

  וברקע, הברושים
  שמי שרב חיוורים

  האיכר יצמיח לנו לחם
  .שנהיה גדולים

 
  :והמורה אומרת

  ."עוד מעט כבר סתיו"
  בשיעור מולדת

  .היא מראה חצב
  היורה יבוא עכשיו

  שפע טיפותיו
  כוילון שקוף על פני העמק

  .הפורש שדותיו
 

  כך זה היה, פשטות רכה
  זה הצטייר בילדותנו

  .שהיתה יפה
 

  וכך בדמיוננו התרבו פלאות
  הפטישים ניגנו
  מחרשות רנות

  יש יוגבים ויש כורמים
  - ארץ של רועים

  כך זה הצטייר בילדותנו
 .שהיתה יפה

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=563&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=791&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=157&lang=1


 

 
 
 

  הלוואי
  שרעבי בועז

 מנור אהוד: מילים
 שרעבי בועז: לחן

 
  קשת עלינו תרד ומענן הלוואי
  ...תקנה יש הזה שלעולם יהלווא

 
  גועשת סופה מתוך יצמח ויום הלוואי
  המתנה לעד תאבד ולא הלוואי
  דשא עשב יצמיח שהמדבר הלוואי
  .התאנה בצל נשב ועוד הלוואי

 
  יאהב אחיו ואיש נכאב שלא הלוואי
  עדן גן שערי שוב ויפתחו הלוואי
  ומערב מזרח ויתמזגו הלוואי
  .כקדם כאן ימינו ונחדש הלוואי הלוואי

 
  חרב גוי אל גוי עוד ישא ולא הלוואי
  התקווה דרך את ננטוש ולא הלוואי
  ערב עד רחום יהיה והאדם הלוואי
  .לאהבה אחד סיכוי שיש הלוואי

 
 ...נכאב שלא הלוואי

  הבאה בשנה
 מנור אהוד: מילים

 הירש נורית: לחן
 

  המרפסת על נשב הבאה בשנה
 . נודדות ציפורים ונספור
  תופסת ישחקו בחופשה ילדים

 . השדות לבין הבית בין
 

  תראה עוד, תראה עוד
  יהיה טוב כמה

 . הבאה בשנה, בשנה
 

  הערב עד יבשילו יםאדומ ענבים
 . לשולחן צוננים ויוגשו

  הדרך אם אל ישאו רדומים ורוחות
 . וענן ישנים עיתונים

 
 ... תראה עוד, תראה עוד

 
  ידיים כפות נפרוש הבאה בשנה

  הלבן הניגר האור מול
  כנפיים באור תפרוש לבנה אנפה

 . בתוכן תזרח והשמש
 

  ...  תראה עוד, תראה עוד


