בית ספר ממלכתי יסודי הביל"ויים ,גדרה

חינוך ערכי-הומניסטי בדרך המשחק והחקר

קום והתהלך בארץ

מילים :יורם טהרלב
לחן :יאיר קלינגר

התקווה

קום והתהלך בארץ
בתרמיל ובמקל.
וודאי תפגוש בדרך
שוב את ארץ ישראל.
יחבקו אותך דרכיה
של הארץ הטובה,
היא תקרא אותך אליה
כמו אל ערש אהבה.

מילים :נפתלי הרץ אמבר

זאת אכן אותה הארץ,
זו אותה האדמה
ואותה פיסת הסלע
הנצרבת בחמה.
ומתחת לאספלט
לבנייני הראווה,
מסתתרת המולדת
ביישנית וענווה.
קום והתהלך בארץ...
וכרמי עצי הזית
ומסתור המעיין
עוד שומרים על חלומה
וחלומנו הישן.
וגגות אודמים על הר
וילדים על השבילים,
במקום שבו הלכנו
עם חגור ותרמילים.
שיר של יום פעילות בספר דיגיטלי
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ארץ ישראל שלי

מילים :דודו ברק לחן :שייקה פייקוב

ַנע ֲָרה טוֹבָ ה יְ פַ ת עֵ ינַיִ ם
לָנּו יֵׁש בְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל
רּוׁשלַיִ ם
וְ ֶילֶד טוֹב יְ ָ
ּומי ִמילֶל?
ה ֹו ִמי פִ לֵל ִ

וְ הָ עֵ מֶ ק הּוא כַפְ ּתוֹר וָ פֶ ַרח
וְ הָ הָ ר הּוא פֶ ַרח וְ כַפְ ּתוֹר
וְ הַ צָ פוֹן ְׁשלָגִ ים וַ ֶק ַרח
וְ הַ ָדרוֹם זָ הָ ב טָ הוֹר.

וְ תו ָֹרה או ָֹרה כָז ֹו יֵׁש לָנּו
ּומגִ ילָה,
וְ גַם הַ ג ָָדה ְ
ֹלהים אֶ חָ ד ֶׁשלָנּו
וֶ אֱ ִ
וְ קוֹל חָ ָתן וְ קוֹל ַכלָה.

כָל הַ פַ ְר ֵד ִסים נו ְֹתנִ ים כָאן
ֵריחַ
וְ הַ ְׁש ֵק ִדי ֹות ֻּכלָן פו ְֹרחוֹת
הַ ֶשמֶ ׁש ָכאן ָּת ִמיד זו ֵֹרחַ
עַ ל ֵמי ּתּוגָה ּומֶ ּנּוחוֹת

אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל יָפָ ה
אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל ּפו ַֹרחַ ת
אַ ְׂת יוֹ ְׂשבָ ה בָ ּה וְׂ צוֹפָ ה
אֶ ת צוֹפָ ה בָ ּה וְׂ זו ַֹרחַ ת

אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל יָפָ ה ...

לָנּו יֵׁש אֵ חַ י הָ ִרים אֲ לְ פָ יִ ם
בָ ם נָאוּו ַרגְ ֵלי הַ ְמבַ ֵשר
וְ גַם מַ לְ אָ ְך ִמן הַ ָשמַ יִ ם
ֶׁשאֶ ת נַפְ ֵׁשנּו הּוא ׁשו ֵֹמר.

גַם לַפִ ְרחָ ִחים אֲ ֶׁשר בֵ ינֵינּו
ָארץ יִ ְש ָר ֵאל,
יֵׁש מָ קוֹם בָ ֶ
ִמן הַ צָ רוֹת ֶׁשֹּלא עָ ֵלינּו
אַ ָּתה וְ ַרק אַ ָּתה גוֹאֵ ל.

וְ חָ ִסיד בָ עִ יר הָ ז ֹו יֵׁש לָנּו
וְ גַם חַ יָלוֹת וְ גַם פְ ָר ִחים
וְ הַ בְ ָרכוֹת ֻּכלָן ֶׁשלָנּו
והַ בש ֹור ֹות וְ הַ ְשבָ ִחים

בְ ָכחֹל לָבָ ן מּונָף הַ ֶדגֶל
ירי,
ירּוׁשלַיִ ם כָל ִׁש ַ
ָ
וְ לִ
אֲ נ ְַחנּו ׁשּוב עוֹלִ ים ל ֶָרגֶל
ה ֹוִׁ ,ש ִירי" :עַ ם יִ ְש ָר ֵאל חַ י" !
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הכל פתוח
מילים ולחן :נעמי שמר

ראיתי ת'כנרת זוהרת בטורקיז
וגל סגול כהה הריע והתיז,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
ראיתי את הסכר פתוח לרווחה
וכל שפעת המים נוהרת בשמחה,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הייתי בעפולה הייתי באילת
הכל פתוח עוד לא מאוחר ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט,
מצב הרוח ישתפר מחר
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
זה יתכן ,זה אפשרי -
כל עוד אנחנו כאן שרים.
כל עוד אנחנו כאן שרים.
בתל אביב טיילתי חופשי מדאגה
לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח עוד לא מאוחר...
גלשתי בחרמון נפלתי על האף
נפגשתי עם המון אנשים נשים וטף,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
אולי הכל פתוח ,אולי לא מאוחר
אולי מצב הרוח ישתפר מחר
הכל עוד ייתכן ,הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
3

כאן

ארץ ישראל שלי

מילים ולחן :עוזי חיטמן

כאן ביתי פה אני נולדתי
במישור אשר על שפת הים
כאן החברים איתם גדלתי
ואין לי שום מקום אחר בעולם
כאן ביתי פה אני שיחקתי
בשפלה אשר על גב ההר
כאן מן הבאר שתיתי מים
ושתלתי דשא במדבר.
כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי
כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף
ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודי.
כאן את כל שירי אני ניגנתי
והלכתי במסע לילי
כאן בנעורי אני הגנתי
על חלקת האלוהים שלי.
כאן נולדתי...

מילים ולחן :דתיה בן דור

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני בניתי בית בארץ ישראל
אז יש לנו ארץ
ויש לנו בית בארץ ישראל.
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני נטעתי עץ בארץ ישראל -
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ בארץ ישראל.
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני סללתי כביש בארץ ישראל -
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,
ויש לנו כביש בארץ ישראל.

כאן את שולחני אני ערכתי
פת של לחם פרח רענן
דלת לשכנים אני פתחתי
ומי שבא נאמר לו "אהלן".
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ארץ ישראל שלי יפה וגם
פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני בניתי גשר בארץ
ישראל -
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,
ויש לנו כביש,
ויש לנו גשר בארץ
ישראל.
ארץ ישראל שלי יפה וגם
פורחת
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד!
אני חיברתי שיר בארץ
ישראל -
אז יש לנו ארץ,
ויש לנו בית,
ויש לנו עץ,
ויש לנו כביש,
ויש לנו גשר,
ויש לנו שיר על ארץ
ישראל.

לחיי העם הזה
מילים :חיים חפר לחן :דובי זלצר

העם הזה המפולג כל השנה
כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה
איך מתעורר הוא מנורבגיה ועד צ'ילי
כי הוא יודע ש...
אם אין אני לי מי לי
אה...
לחיי העם הזה ,העם הזה
העם הזה,
שכמה טוב שהוא כזה,
שהוא כזה!
לחיי העם הזה
שכמה טוב שהוא כזה!
העם הזה מתי נחלץ הוא לעזרה
כשהוא רואה שיש אתגר או יש צרה
אין מפלגה אז ,אין סיעה אז ואין סקטור
ומן היעד לא תזיז אותו בטרקטור!
אה...
לחיי העם הזה...
הרימו כוס ושתו נא בלי להתבייש
אל מול הנוער שעמד אל מול האש
לבני תימן ,לבני אלג'יר ,לבני הייקים -
לבני עקיבא ולבני הדיסקוטקים

אח יא ראב

מילים :חיים חפר
לחן :נורית הירש
מה אני עושה פה לא יודע
מה זה פה בכלל ,אני שואל
מכל הצדדים אני שומע
סאלח ,פה זה ארץ ישראל
פה זה ארץ ישראל ,יא סאלח
פה היה דוד המלך חי
פה אתה תחיה גם כן אינשאללה
בארץ ציון כדבר אדוני

אח יא ראב ,יא ראב
אח יא וול ,יא וול
איפה ,איפה ,איפה
ארץ ישראל

לקחו אותי באוניה,
לקחו אותי ,לקחו אותי
לכאן.
נתנו מיטה ופתיליה,
שמיכה קרועה וגם שולחן.
לקחו אותי חבובתי ‟
נתנו לי בית שכולו מפח.
לקחו אותי לקחו אותי
מתי כבר גם אני אקח
אח יא ראב ,יא ראב...

איך עזבנו שמה את הבית
את הכל שמנו במזוודה
איך דיברו אלינו שמן זית
אם תרצו אז אין זו אגדה
באנו כמו ביציאת מצרים
הילדים ,המזוודה ,אשתי
מן הבוקר עד הצהריים
עברנו גם את ים הדי די טי

איך ראינו פעמי משיח
איך שמענו את קול השופר
איך אמרנו אלוהים משגיח
לא יהא חסר פה שום דבר
במקום המשיח אני באתי
ועכשיו אין מי שיעזור
אין משיח ,רק סלאח שבתי
את הגב נותן כמו חמור

אח יא ראב ,יא ראב...

אה..
לחיי העם הזה...

שיר של יום פעילות בספר דיגיטלי

השיר הזה נכתב לפני עשרים שנה
כשעוד הכל היו תמימים פה במדינה
היום יאמרו תלך תספר לסבתא
והלוואי ויום יבוא נשיר זאת שוב בצוותא!
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שיר בבוקר בבוקר

חי

מילים :אהוד מנור
לחן :אבי טולדנו

שמעו אחי,
אני עוד חי
ושתי עיני עוד נישאות לאור.
רבים חוחי
אך גם פרחי
ולפני שנים רבות מספור.
אני שואל
ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה.
עובר מזמור
מדור לדור,
כמעיין מאז ועד עולם

חי ,חי ,חי
כן ,אני עוד חי.
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני.
אני עוד חי ,חי ,חי,
עם ישראל חי.
זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא
והיום אני.
הומים ימי חי חי
ולילותי חי חי
ובשמי עמוד האש עוד קם.
אשיר בלי די ,חי חי
אפרוש ידי חי חי
לידידי אשר מעבר ים.
אני שואל ...

אני שואל...

חי ,חי ,חי...
שמעו אחי,
אני עוד חי
ושתי עיני עוד נישאות לאור.
אז כה לחי
לכל אורחי
ולבני המבקשים לחזור.

מילים :אמיר גלבוע
לחן :גידי קורן ושלמה ארצי

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.
דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת.
וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדרכת.
הטללים רוססים והרים ,ריבוא קרניים,
הם יולידו חופת שמש לכלולותיו.
פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.
והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים,
ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים,
להוד אלף שנים מפכות במסתרים,
אלף שנים צעירות לפניו
כפלג צונן ,כשיר רועים ,כענף.
פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ורואה כי חזר האביב
והוריק שוב אילן מן השלכת.
פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

אני שואל...
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שיר של יום
פעילות בספר דיגיטלי
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בואו נשיר לארץ יפה

עוד לא תמו כל פלאייך

מילים :אבי רן טוויג
לחן :יורם חיימוב

בואו נשיר לארץ יפה
ארץ של שמש ואור
זמר סוחף מלא אהבה
הבה נקדיש לה מזמור
בואו נשיר לארץ קטנה
ארץ אלפי שנים
שיר של מלים ומנגינה
חלומות יפים רוקמים
וגם מי שהולך מעבר לים
מנסה לשבת בארץ נכר
משהו בלב מחזירו לכאן
לא היום אז אולי מחר
וגם מי שהולך מעבר לים
מנסה לשבת בארץ נכר
משהו בלב מחזירו לכאן
לא היום אז אולי מחר

מילים :יורם טהרלב
לחן :רמי קלינשטיין

ארצנו הקטנטונת ,ארצנו היפה
מולדת בלי כותונת ,מולדת יחפה
קבליני אל שירייך ,כלה יפהפייה
פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה.

יחד נשמור את זו המכורה
ארץ הצבי היפה
ובתוכה יתד נתקע
ברית עולם עם אדמתה
אופק בהיר ותכלת לעד
ירק פורה של שדות
אל העתיד כך יד ביד
נפסע עם הרבה תקוות
וגם מי שהולך מעבר לים...
יד ביד נושיט בנחת
איש אישה זקן וטף
זה הזמן אולי לשכוח
את כל שעבר חלף
זה הזמן אולי לפתוח
בארצנו דף חדש

בצל עצי החורש ,הרחק מאור חמה
יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה
אל מעיינות הזוהר ,אל בארות התום
מולדת ללא תואר וצועני יתום.
עוד לא תמו כל פלאייך
עוד הזמר לו שט
עוד לבי מכה עם ליל
ולוחש לו בלאט:
את לי רק ,את האחת
את לי את ,אם ובת
את לי את המעט
המעט שנותר.
נביאה בבגדינו את ריח הכפרים
בפעמון ליבנו יכו העדרים,
ישנה דממה רוגעת
וקרן אור יפה,
ולאורה נפסעה ברגל יחפה.
שיר של יום פעילות בספר דיגיטלי

שיר של יום פעילות בספר דיגיטלי
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שלום לך ארץ נהדרת
מילים :אילן גולדהירש
לחן :סטיבן גודמן

שאו ציונה נס ודגל

הייתי בפריז וגם ברומא
ראיתי את שבעת פלאי תבל,
בקוטב הצפוני וגם דרומה,
אך אין מקום כמו ארץ ישראל.
וכמו גלויות של נוף יפות
תמונות בזכרוני עפות,
כמו בעד עדשה של מצלמה
בתרמילי אותן אשא
בכל מקום ,בכל מסע
קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה.
שלום לך ארץ נהדרת,
עבדך הדל נושא לך שיר מזמור.
גם אם לעיתים נודד אני על דרך,
מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור.
צריחי המגדלים בירושלים
וסמטאות השוק הצבעוני
גגות הרעפים של גבעתיים
הניבטים מבעד חלוני.
את האביב בתל אביב,
את סבתי ואת סבי,
את החלה ואת נרות שבת,
את ים המלח מול אדום
ואשת לוט צופה לסדום
ואת הקיץ בואך אילת.

מילים :נח רוזנבלום
לחן :נח זלודקובסקי

פה בארץ חמדת אבות

מילים :ישראל דושמן
לחן :חנינא קרצבסקי

מימיה הכחולים של הכנרת
והרקיע התואם מעל
והרגשת הבית המוכרת
בתוך עורקי זורמת כמו חשמל.
הרי גליל והשומרון,
הפרדסים שבשרון,
וילדים בגן המושבה
את הכרמל ואת הים
אחד אחד ואת כולם,
תמיד קורצים ,אומרים ברוך הבא.
שלום לך ארץ נהדרת...

שלום לך ארץ נהדרת...

1

פה בארץ חמדת אבות
תתגשמנה כל התקוות
פה נחיה ופה ניצור,
חיי זוהר חיי דרור.
פה תהא השכינה שורה
פה תפרח גם שפת התורה.

שאו ציונה נס ודגל
דגל מחנה יהודה
מי ברכב מי ברגל
נעש נא לאגודה
יחד נלכה נא נשובה
ארצה אבותינו
אל ארצנו האהובה
ערש ילדותינו.

נירו ניר ניר ניר
שירו שיר שיר שיר
גילו גיל גיל גיל
כבר הנצו ניצנים.
נירו ניר ניר ניר
שירו שיר שיר שיר
גילו גיל גיל גיל
עוד יבואו זרעונים.
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אין כבר דרך חזרה
ארץ הצבר

מילים :יורם טהרלב
לחן :יאיר רוזנבלום

מילים ולחן :עוזי חיטמן

כשעלו הביל"ויים מלאי תקוות
ויתד תקעו בארץ האבות
בקדחת הם חלו פה
מחמסינים הם סבלו פה
אבל משהו לחש בלבבות -

ארץ ושמיים ירק ומדבר
ליד מגדל של מים בין שבילי עפר
שם אני נולדתי ,שם ליבי נשבר
ביום שבו לקחו לי את ארץ הצבר.

אם זה טוב ואם זה רע
אין כבר דרך חזרה.
אין כבר דרך חזרה!
על סוסים רכבו עם חרב ומקל
לגרש כל מתנקש ומתנכל
ברחובות ובגדרה
פתח תקווה וחדרה
הם קראו לפלשתינה  -ישראל.
אם זה טוב ואם זה רע...

כשהוקמה המדינה באש קרבות
עוד הבריטים לא נטשו את התקוות
הם ביקשו :נחזור לרגע
נחסל פה את הנגע
אך אנחנו רק קראנו" :בלי טובות".
אם זה טוב ואם זה רע...
והיום שנית עברנו בעשן
והיגענו לסיני ולגולן
לא עצרנו ,לא עייפנו
רק את השלום רדפנו
ואנחנו עוד נביא אותו לכאן!

כשעמדה לפרוץ מלחמת העולם
אז הגדוד כולו יצא לשמור על כבוד העם
אז העיר בקול רעדה -
מה יקרה לו בבריגדה?
והגדוד כולו כאיש אחד רעם

היתה או לא היתה,
אני עוד חי איתה
תחזירו לי אותה -
כמו שהיא היתה.
היתה או לא היתה,
אני עוד חי איתה
תחזירו לי אותה -
את ארץ הצבר.
כובע טמבל חאקי ,פוני ותלתל
גזוז חמוץ מתוק ,עמוד אחד חשמל
סרט ופלאפל ,בקושי חצי מיל
חלב בתוך בקבוק כל בוקר כרגיל.
היתה או לא היתה...
קיפקא וטיארה מעל צמרות ברושים
בן לוקח בת בערב יום שישי
גוגואים ודודס ,יו יו ,מחבואים
היינו "ילדודס" ולא סתם ילדים.

אם זה טוב ואם זה רע...
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אין לי ארץ אחרת

אנחנו נשארים בארץ
מילים :עוזי חיטמן
לחן :יגאל בשן

חשבנו כמעט,
עוד מעט,
אורזים מזוודה,
לקחנו פסנתר,
זה לא עוזר,
בגלל נקודה,
מטוס עולה עולה,
ליבי או בו אה בה,
ואין לי נדודים של צועני,
נפלתי על פני,
אבל אני עוד חי,
ככה זה להיות מקום שני.

ושוב עם מבט,
משחק השבת,
בין שמאל לימין,
הסתדרות ממשלה,
עסקת חבילה,
אף אחד לא מבין,
נצא או לא נצא,
העם כל כך רוצה,
נמשיך עוד למשיח לחכות,
עוד מס ועוד היטל,
נמשיך להתבטל,
אנחנו עוד שנה כאן לפחות.
אנחנו נשארים בארץ...

אנחנו נשארים בארץ,
אנחנו נשארים,
אנחנו נשארים בארץ,
עד מאה ועשרים.

חשבנו כמעט,
עוד מעט,
תופרים חליפה,
בכל זאת ניסע,
נרד בטיסה,
אילת גם יפה,
נשב על הים,
נצחק עם כולם,
איזה כייף החוף כל כך מלא,
השמש חמה,
וטוב בנשמה,
שיהיה לכם עולה עולה.
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מילים :אהוד מנור
לחן :קורין אלאל

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה

שיר של יום פעילות בספר דיגיטלי
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ארץ

ארץ ,ארץ ,ארץ,
ים אל מול החוף
ופרחים וילדים
בלי סוף.
בצפון כינרת
בדרום חולות
ומזרח למערב
נושק גבולות /נושק בסוד
ארץ שנאהב...

מילים ולחן :שייקה פייקוב

ארץ ,ארץ ,ארץ,
ארץ תכול אין עב,
והשמש לה
כדבש וחלב,
ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה
ונשב בה ,יהיה
מה שיהיה

ארץ ,ארץ ,ארץ,
ארץ התורה
את מקור האור
ושפת האמונה.
ארץ ,ארץ ,ארץ,
ארץ יקרה,
הן הבטחת
שאין זו אגדה.

ארץ שנאהב
היא לנו אם ואב
ארץ של העם
ארץ לעולם
ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה
יהיה מה שיהיה.

שורו הביטו וראו

מילים ולחן :זלמן חן

שורו ,הביטו וראו
מה גדול היום הזה ,היום הזה.
אש יוקדת בחזה
והמחרשה שוב פולחת בשדה.
את ,מכוש ,טוריה וקלשון,
התלכדו בסערה,
ונדליקה שוב את האדמה,
בשלהבת ירוקה.
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המסע לארץ ישראל

שלמה גרוניך ומקהלת שבא
מילים :חיים אידיסיס
לחן :שלמה גרוניך

הירח משגיח מעל,
על גבי שק האוכל הדל
המדבר מתחתי ,אין סופו לפנים,
ואמי מבטיחה לאחי הקטנים.
עוד מעט ,עוד קצת ,להרים רגליים
מאמץ אחרון ,לפני ירושלים.
אור ירח החזק מעמד,
שק האוכל שלנו אבד
המדבר לא נגמר ,יללות של תנים,
ואימי מרגיעה את אחי הקטנים.
עוד מעט ,עוד קצת,
בקרוב נגאל
לא נפסיק ללכת,
לארץ ישראל.

עוד מעט ,עוד קצת,
בקרוב נגאל
לא נפסיק ללכת,
לארץ ישראל
עוד מעט ,עוד קצת,
להרים עיניים
מאמץ אחרון,
לפני ירושלים.

ובלילה תקפו שודדים,
בסכין גם בחרב חדה
במדבר דם אימי ,הירח עדי,
ואני מבטיחה לאחי הקטנים.
עוד מעט ,עוד קצת,
יתגשם החלום
עוד מעט נגיע,
לארץ ישראל.

בירח דמותה של אימי,
מביטה בי ,אמא אל תיעלמי
לו היתה לצידי,
היא היתה יכולה,
לשכנע אותם שאני יהודי.

שיר של יום פעילות בספר דיגיטלי

11

שיר ישראלי

שיר השיירה

מילים :אהוד מנור
לחן :שלמה גרוניך

השלג שלך
והמטר שלי
הוואדי שלך
והנהר שלי
נפגשים סוף סוף
בחוף ישראלי
עם כל החלומות והגעגועים
עם כל הזיכרונות
הטובים והרעים
בשיר חדש ישן
שמאחה את הקרעים
הנה מה טוב
הנה מה טוב
ומה נעים.

במקצב יווני עם מבטא
פולני...
בסלסול תימני עם
כינור רומני...
מי אני? מי אני?
כן אני! אלי אלי!
שיר ישראלי.

במקצב יווני עם מבטא פולני...
בסלסול תימני עם כינור רומני...
מי אני? מי אני?
כן אני! אלי אלי!
שיר ישראלי
העמק שלך
וההר שלי
היער שלך
והמדבר שלי
נפגשים סוף סוף
בנוף ישראלי
עם כל החלומות והגעגועים
עם כל הזיכרונות
הטובים והרעים
בשיר חדש ישן
שמאחה את הקרעים
הנה מה טוב
הנה מה טוב
ומה נעים.
שיר של יום פעילות בספר דיגיטלי

ה" -למד" שלי
וה" -חת" שלך
ה"-עין" שלי
וה"-ריש" שלך
נפגשים סוף סוף
עם תוף ישראלי
עם כל החלומות
והגעגועים
עם כל הזיכרונות
הטובים והרעים
בשיר חדש ישן
שמאחה את הקרעים
הנה מה טוב
הנה מה טוב
ומה נעים.
במקצב יווני עם מבטא
פולני...
בסלסול תימני עם
כינור רומני...
מי אני? מי אני?
כן אני! אלי אלי!
שיר ישראלי.

מילים :עלי מוהר
לחן :עממי יווני

בלשונות רבות מספור דיברנו
וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו
ומקומות רבים מאוד עזבנו
ורק מקום אחד רצינו ואהבנו
ומקומות רבים מאוד עזבנו
ואל הארץ ,אל הארץ באנו.
ונמשכת שיירה
מן המאה שעברה
רחוקים כבר היוצאים
איכרים וחלוצים
שעמלו עבדו בפרך
בלי לראות את סוף הדרך
ועכשיו עוברים אנחנו
לא שקטנו ולא נחנו
לא ימשיכו בלעדינו
זוהי הרפתקת חיינו.
מגטאות ומחנות הגחנו
אל הביצות ואל הישימון הלכנו
מקצות ערב ,מרוסיה ופולניה
הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה.
מקצות ערב ,מרוסיה ופולניה
הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה.

ומכל הגלויות
ועם כל הבעיות
עם נוצר וארץ קמה
ושפה אשר נרדמה
שוב התחילה מתעוררת
ומדברת ומדברת
מסביב יהום הסער
רב הקושי והצער
אבל יש על מה לשמוח
יש עוד אומץ ,יש עוד כח.
איך ישראל צומחת מסביבנו
היא חזקה יותר מכל חסרונותינו
וגם הנגב עוד יהיה פורח
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.
וגם הנגב עוד יהיה פורח
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.
ומכל הגלויות
ועם כל הבעיות
מסביב יהום הסער
רב הקושי והצער
אבל יש על מה לשמח
יש עוד אומץ ,יש עוד כח.
ונמשכת שירה
מן המאה שעברה
רחוקים כבר היוצאים
אכרים וחלוצים
שעמלו עבדו בפרך
בלי לראות את סוף הדרך
ועכשיו עוברים אנחנו
לא שקטנו ולא נחנו
לא ימשיכו בלעדינו
זוהי הרפתקת חיינו.
שיר של יום פעילות בספר דיגיטלי
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