
שירון 
ישראלי



                

    

    

           

          

       

         

          

           

           

ירושלים של זהב
 נעמי שמר מילים ולחן: 

Em Bm Em Bm 

 עובמערות אשר בסלאוויר הרים צלול כיין 
B EmB Em 

מייללות רוחות  אורנים וריח

Em B Em B

ואין יורד אל ים המלח  הערביים נישא ברוח

Bm F# BmBm F# Bm 
-רי-חו.בדרך י ע מ ו נ י ם פ עם קול

Em Bm 

 ל זהב...לים שירוש ובתרדמת אילן ואבן
B Em 

 שרויה בחלומה
Em Bm 

Em B אך בבואי היום לשיר לך 
 עיר אשר בדד יושבתה

B Em 
Bm F# Bm ולך לקשור כתרים 

 Em B ח ו מ ה ובליבה

 צעיר בנייךקטונתי מ

Bm F# Bm D A  G D A7 Em 
ומאחרון המשוררים.  אור ושל נחושת ושל זהב של ירושלים

Bm F# Bm D A  G 

 X2Em Bm כל שירייך אני כינורהלא ל

 כי שמך צורב את השפתיים

B Em 
Em Bm 

כנשיקת שרף  איכה יבשו בורות המים
Em B 

B Em 
אם אשכחך ירושלים  כר השוק ריקהכי

Bm F# Bm 
Em B 

כולה ז-הב אשר  ואין פוקד את הר הבית
Bm F# Bm 

D A ע-תי-קה.בעיר ה  G D A7 Em 

 אור ושל נחושת ושל זהב של ירושלים

Bm F# Bm D A  G 

 כל שירייך אני כינורהלא ל

D A  G D A7 Em 

 אור ושל נחושת ושל זהב של ירושלים

Bm F Em D A  G 

-נורכי כי-נור א-ני הלא לכל שירייך



 

        

    

         

      

  

  

  

 

   

         

לא נעצור
יורם טהרלב מילים : 
 נורית הירש לחן : 

B E Ab Cm Ab Cm 

 רץ גדולה ורבהאאין לנו רגע לחלום  לנו קוראים המרחקים

B A Cm G Cm G 

 שנותיה אלף גבה עלו לא בלילה לא ביום הפתוחים הארוכים

B E Cm Fm Cm Fm 

 לנו קורא המרחב רק לנוע ולנשום העמקים ההרים,

C#m G# A Cm G Ab Cm G Ab 

 צעיר. לבנו עוד לעצור. לא נעצור. לא

Ab Cm 

 C F Ab Cmבאפלה, בסערה, 

רץ גדולה ורבהא Cm G  זו הריצה שאין לה סוף
 C Bb Cm Gגם בטוב, גם ברע 

אין לנו בה רגע מנוח Cm Fm  אין לה בית אין לה חוף
 C F Cm Fm אם התחלנו אין ברירה

לנו קורא המרחב Bb Cm G Ab לא להגיע רק לשאוף 
C Dm Aלא ל-ע-צור.  Bb Bb Cm G Ab 

האופק הבהיר לא ל-ע-צור.

 ארץ גדולה ורבה...
C F Bb Eb 

רץ גדולה ורבהא ארץ גדולה ורבה 
A  C#m 

C Bb Bb Ab  לא יעצרנו הכאב
 שנותיה אלף גבה עלו אין לנו בה רגע מנוח

C#m  G#
C F Bb Eb 

לא הלהט הצורב  לנו קורא המרחב לנו קורא המרחב
C#m  F#mDm A  Bb Bb Cm G Ab 

צעיר. לבנו עוד כל עוד פועם בנו הלב  האופק הבהיר.
B C#m G# A Bb Eb 

נ-ע-צור. לא  ארץ גדולה ורבה 

Bb Ab 
B E ועל גבה אלף שנותיה 

ארץ גדולה ורבה
Bb Eb 

B A  לנו קורא המרחב
אין לנו בה רגע מנוח

Cm G Ab 
B E לבנו עוד צעיר. 

 לנו קורא המרחב

B C#m G# A 

 האופק הבהיר



       

    

                     

  

       

    

  

       

      

חיים חפר  מילים:
דובי זלצר  לחן:

 לחיי העם הזה

Cm

העם הזה המפולג כל השנה
A 

 אה...
Dm

כוס ושתו נא בלי להתבייש  הרימו

A  Dm Gm 

 הזה העם הזה, העם לחיי

Eb Cm 
F Dm 

 כנהכשהוא מריח ס כיצד הוא קם
אל מול הנוער שעמד אל מול האש 

Bb Cm Fm 
C Dm GmDm  עד צ’יליעורר הוא מנורבגיה ואיך מת

העם הזה, לבני תימן, לבני אלג’יר, לבני הייקים - G Fm 

Dm A דע ש...כי הוא יו  Gm
Dm Fm 

טוב שהוא כזה, שכמה לבני עקיבא ולבני הדיסקוטקים Cm G 

 אם אין אני לי מי לי
D F C 

A כזה! שהוא 
אה... G

Bb A  Dm Gm 
A אה...  Dm Gm העם הזה ל ח י י 

לחיי העם הזה, העם הזה G Cm Fm 
Dm A  Gm 

 כזה! טוב שהוא שכמה Dm עם הזה, העם הזהלחיי ה
העם הזה, Cm 

 Dm Fm העם הזה,

טוב שהוא כזה, שכמה Cm Fm 

 D F C טוב שהוא כזה, שכמה

כזה! שהוא C Eb Bb 

Bb A כזה! שהוא  Dm Gm 

העם הזה ל ח י י Ab G Cm Fm 

Dm A העם הזה ל ח י י  Gm 

טוב שהוא  כזה! שכמה Cm G Fm 

 כזה! טוב שהוא שכמה

Dm 

השיר הזה נכתב לפני עשרים שנה Cm 

 F Dm לץ הוא לעזרההעם הזה מתי נח

כשעוד הכל היו תמימים פה במדינה Eb Cm 

 C Dm Gm כשהוא רואה שיש אתגר או יש צרה

היום יאמרו לך תלך תספר לסבתא Bb Cm Fm 

Dm A טורסק ואין אז עהסי אין אז, מפלגה אין  Gm 

ויום יבוא נשיר זאת שוב  בצוותא! והלוואי G Fm 

 טרקטור!ומן היעד לא תזיז אותו ב

 אה...
 לחיי העם הזה...



   

   

       

       

       

       

       

                  

   

     

  

       

  

   

נולדתי לשלום
 עוזי חיטמן מילים ולחן: 

2X לום שרק יגיע ...לש לדתיאני נו Cm G Fm Cm 

 אני נולדתי אל המנגינות

G Fm Eb Ab 
Cm G Fm Cm 

 כל המדינות ואל השירים של
 נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים

Cm G Fm Cm 
G Fm Eb Ab 

 נלדתי ללשון וגם למקום
 שמורה לה אדמה ולה חלקת שמיים

G Fm Eb Ab 
Cm G Fm Cm 

 ט יד לשלוםעט להמון שיושילמ
 והיא רואה צופה הנה עולה היום

G D Fm C Eb Bb Cm 
G Fm Eb Ab 

 אא אא אא...
 עת שלוםעה יפה זוהי שוהש

G D Fm C Eb Bb Cm 

אא אא אא... Cm G Fm 

 עאני נולדתי לשלום שרק יגי

Cm G Fm 

X2 

2X ... יגיע שרק לשלום נולדתי אני  אני נולדתי לשלום שרק יבוא

Bb Fm C Gm 

 עאני נולדתי לשלום שרק יופי

G Eb 

 אני רוצה אני רוצה

Cm 

 להיות כבר בו

Cm G Fm Cm 

 אני נולדתי אל החלום

G Fm Eb Ab 

 ובו אני רואה שיבוא השלום

Cm G Fm Cm 

 נולדתי לרצון ולאמונה

G Fm Eb Ab 

 שהנה הוא יבוא אחרי שלושים שנה.

G D Fm C Eb Bb Cm 

 אא אא אא...



  

  

  

 

 

 

 

  

  

רק בישראל
אהוד מנור מילים: 

 נורית הירש לחן: 

Bm Am Am 
 צנחנים הם צנחנים התפוז הכי מתוק העם במילואים כל

Bm F#m G Am Em F Am Em F 
 רק בישראל רק בישראל רק בישראל

E Bm D Am D Am 
 סים הם טייסיםטיי הירקון תמיד ירוק עושים חיים מתנדבים

F# C#m E Bm E Bm 
 רק בישראל רק בישראל רק בישראל

A  D G C G C 
 לא ינום ולא ישן יום הולדת לאילןהכרמל יורד לים 

Em D Dm C Dm C 
התנדב לחיל הים וכינרת מול גולן דיסקוטק נסגר מוקדם 

F# E E 
רק בישראל רק בישראל  רק בישראל

Bm Am 
כל אדם הוא  בנאדם הקיבוץ והמושב

Bm F#m G Am Em F 
 רק בישראל רק בישראל

E Bm D Am 
 עצות חינם תקבל ירושלים של זהב

F# C#m E Bm 
רק בישראל  רק בישראל

A  D G C 
איזה יופי של מורל  ילדים בגן חובה

Em D Dm C 
כל אחד הוא גנרל  טובה כל אחד רוצה

F# E 
רק בישראל  רק בישראל



  

  

שיר השיירה
עלי מוהר מילים: 

 עממי יווני לחן: 

C Bbm C C 
 שמח. יהיה שהזקן נדאג עודומגטאות ומחנות הגחנו בלשונות רבות מספור דיברנו 

Bbm C C Bbm C C Bbm C 
בכלל שלא  הכרנו  את זה  כמעט  וגם הנגב עוד יהיה פורחאל הביצות ואל הישימון הלכנו וזה

C Bbm Bbm C Bbm C 
 שמח. יהיה שהזקן נדאג עודומקצות ערב, מרוסיה ופולניה  ומקומות רבים מאוד עזבנו

C Bbm C Bbm 
הדלקנו אור גם בדימונה גם  בדגניה. ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

F 

Bbm C Bbm C כל הגלויותומ 
מקצות ערב, מרוסיה ופולניה  ומקומות רבים מאוד עזבנו

C F 
בעיותכל ה עםו C Bbm C Bbm 

הדלקנו אור גם בדימונה גם  בדגניה. ואל הארץ, אל הארץ באנו.
C 
 ערסביב יהום הסמ

C F F 
 עררב הקושי והצומכל הגלויות ונמשכת שיירה 

Bbm C C F C F 
על מה לשמוח אבל יש ועם כל הבעיות מן המאה שעברה 

C Bbm C C
עוד כח. מץ, ישעוד או יש  עם נוצר וארץ קמה רחוקים כבר היוצאים 

F C C 
ונמשכת שירה ושפה אשר נרדמה  איכרים וחלוצים

C F Bbm C Bbm C 
 שעברה מן המאה שוב התחילה מתעוררת עבדו בפרך שעמלו

C C Bbm C Bbm 
כבר היוצאים רחוקים ומדברת ומדברת  בלי לראות את סוף הדרך

C C C 
איכרים וחלוצים מסביב יהום הסער ועכשיו עוברים אנחנו 

Bbm C C C 
עבדו בפרך שעמלו רב הקושי והצער לא שקטנו ולא נחנו 

C Bbm Bbm C Bbm C 
 בלי לראות את סוף הדרךאבל יש  על מה לשמוח לא ימשיכו בלעדינו

C C Bbm C Bbm 
 עוברים אנחנו כשיוועיש  עוד אומץ, יש עוד כח. זוהי הרפתקת חיינו.

C 
קטנו ולא נחנולא ש

C 
 Bbm C איך ישראל צומחת מסביבנו

כו בלעדינולא ימשי
C 

 C Bbmהיא חזקה יותר מכל חסרונותינו 

Bbm C 
 תקת חיינו.זוהי הרפ

 וגם הנגב עוד יהיה פורח



                                 

       

שלום לך ארץ נהדרת
אילן גולדהירש מילים: 
 סטיבן גודמן לחן: 

Db Ab Db Db Ab Db 
 צריחי המגדלים בירושלים הייתי בפריס וגם ברומא

Db Gb Bbm Db Gb Bbm 
 עוניטאות השוק הצבוסמראיתי את שבעת פלאי תבל, 

Db Ab Db Db Ab Db 
 עפים של גבעתייםגגות הר בקוטב הצפוני וגם דרומה,

Db Ab Bbm Db Ab Bbm 
כמו ארץ ישראל.   בעד חלוני.טים מהניב אך אין מקום

Bbm Bbm 
 את האביב בתל אביב,וכמו גלויות של נוף יפות 

Fm Fm 
את סבתי ואת סבי, תמונות בזכרוני עפות, 

Eb Ab Eb Ab
את החלה ואת נרות שבת, כמו בעד עדשה של מצלמה 

Bbm Bbm 
את ים המלח מול אדום  בתרמילי אותו אשא

Fm Fm 
 ואשת לוט צופה לסדוםבכל מקום, בכל מסע 

Db Ab Gb Db Db Ab Gb Db 
כה אילת.יץ בואואת הק קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה. 

 ארץ נהדרת... שלום לך
Db Ab Gb 

שלום לך ארץ נהדרת, 

Db Ab Db Db Ab Gb Bbm 
כנרתכחולים של המימיה ה  עבדך הדל נושא לך שיר מזמור.

Db Gb Bbm Eb Bbm Fm Db Ab 
והרקיע התואם מעל.  גם אם לעיתים נודד אני על דרך,

Db Ab Db Db Ab Gb 
כרתוהרגשת הבית המו  מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור.

Db Ab Bbm 
 כמו חשמל. בתוך עורקי זורמת

Fm Bbm 
 הרי גליל והשומרון, הפרדסים שבשרון,

Bbm Eb Ab 
 הים ואת הכרמל את המושבה, בגן וילדים

Fm 
 כולם, אחד אחד ואת

Db Ab Gb Db 
 תמיד קורצים, אומרים ברוך הבא.

 ארץ נהדרת... שלום לך



             

      

אין לי ארץ אחרת
אהוד מנור מילים: 

 קורין אלאל לחן: 

Dm 

 רץ אחרתאין לי א

A  Gm 

 ערתגם אם אדמתי בו

Gm Dm 

 עברית חודרתרק מילה ב

A 

 אל עורקיי, אל נשמתי

Dm G Dm 

 בגוף כואב, בלב רעב

A  Dm 

 כאן הוא ביתי

Dm 

 כי ארצי לא אשתוק,

A  Gm 

 שינתה את פניה

Dm 

 לא אוותר לה, אזכיר לה,

A  Gm 

 ואשיר כאן באוזניה

Dm G Dm 

 עיניה עד שתפקח את

Dm 

 רץ אחרתאין לי א

A  Gm 

 עד שתחדש ימיה

Dm G Dm 

 עד שתפקח את עיניה.



   

   

    

             

   

  

   

            

   

  

    

                  

אני ואתה
אריק איינשטיין מילים: 
 מיקי גבריאלוב לחן: 

Cm G F Cm 

 אני ואתה נשנה את העולם

Bb Cm G F Cm 

 כולם, אני ואתה אז יבואו כבר

Eb Bb Eb 

 קודם לפני, אמרו את זה

F Cm F Cm G F Cm G 

- אני ואתה נשנה את העולם. לא משנה

Cm G F Cm 

 אני ואתה ננסה מהתחלה,

Bb Cm G F Cm 

 ע, אין דבר זה לא נורא,יהיה לנו ר

Eb Bb Eb 

 קודם לפני, אמרו את זה

C G F Cm G 

- אני ואתה נשנה את העולם. זה לא משנה

Cm G F Cm 

 אני ואתה נשנה את העולם

Bb Cm G F Cm 

 כולם, אני ואתה אז יבואו כבר

Eb Bb Eb 

 קודם לפני, אמרו את זה

C G F Cm G 

- אני ואתה נשנה את העולם. זה לא משנה



                                

       

      

  

          

     

  

  

  

   

    

בגלל הרוח
מיכה שטרית מילים: 
 לאה שבת לחן: 

F# A#m G#m F# 

 את שיש לי להגיד, עוד אשנה יהיה מה שיהיה אני

A#m G#m F# C# B 

 אני עוד אצרח אני אגשים את חלומי

F# 

 F# C# Bנושאי בשורה רעה 

A#m G#m עואפילו בירח ישמ 
 #F עוד גזירה מכות או

F# C# B “מי שיגיד: “לא כך 
 A#m G#m לא ישנו את מהותי.

 אותו לא אשכח

F# C# B F# C# B 

 יבוא היום אוכיח צדקתי. אני את והאל שלצידי

B 

 ננצח עוד
 ... לצידישלהאו את אני

C# G#m 

לא בגלל הכוח 

C#  B F# 

 רק בגלל הרוח הנושבת בגבי.

B F# 

 רק בגלל הרוח

C#                     G#m 

בתוכי, במוחי בנשמתי 

B D#m 

 רק בגלל הרוח

C#                   G#m 

 בתוכי, בדמי בנשמתי.



  

  

    

דונם פה ודונם שם
יהושע פרידמן מילים: 
 מנשה רבינא לחן: 

Am 

 אספר לך הילדה

Am 

 וגם לך הילד

D C 

 רץ ישראלאיך בא

Am F 

 אדמה נגאלת

Am G Am G 

 דונם פה ודונם שם

E Am Dm 

 רגב אחר רגב

D Am 

 עםכך נפדה אדמת ה

Am F 

 עד נגב. מצפון

Am 

 על הקיר תלויה קופסה,

Am 

 כלתהיא קופסת הת

D C 

 סהטה שנכנכל פרו

Am F 

 אדמה נגאלת .

 דונם פה ודונם שם...



   

                 

                 

  

  

  

הבה נגילה
אברהם צבי אידלסון מילים: 

 עממי חסידי לחן: 

A# 

 הבה נגילה, הבה נגילה

A# B A# B 

 ונשמחה. הבה נגילה

G#m A# 

 הבה נרננה, הבה נרננה

A# B A#            G#m 

 ונשמחה. הבה נרננה

G#m A# 

 הבה נרננה, הבה נרננה

A# B A#            G#m 

 ונשמחה. הבה נרננה

D#m 

2X  עורו אחים בלב שמח.

G#m 

2X  עורו אחים בלב שמח.

D#m                                            A# 

 עורו אחים עורו אחים בלב שמח.



    

                     

    

    

     

    

    

שמרית אור  מילים:
נורית הירש  לחן:

 אל הדרך

B F#m Cm 
 עערי רקיועד לש ושוב נצאה אל הדרך,

A  E Cm 
 יעדאי נגבוו יד ביד לדרך,

C#m G# F#m Cm G Fm 
 עכשיו. ט אם לאעוד מע בשלשלת זהב.

B F#m Cm 
 עערי רקיועד לש ושוב נצאה אל הדרך,

A  E Cm 
 יעדאי נגבוו עם אחד לדרך,

C#m G# F#m C Eb Bb Fm 
 כנו לא לשווא.כי דר על גב. ושירנו

Dm Bb Fm 
להלה לה לה לה.... ועד לשערי רקיע 

Dm Ab Eb 
להלה לה לה לה.... בוודאי נגיע 

Dm A  Gm Cm G Fm 
להלה לה לה לה.... עוד מעט אם לא עכשיו. 

Dm Bb Fm 
להלה לה לה לה.... ועד לשערי רקיע 

Dm Ab Eb 
להלה לה לה לה.... בוודאי נגיע 

D F C Gm Cm G Fm 
 להלה לה לה לה....כי דרכנו לא לשווא. 

C Gm C#m 
 להלה לה לה לה.... ושוב נצאה אל הדרך,

Bb F C#m 
 להלה לה לה לה.... יד ביד לדרך,

Dm A  Gm C#m G# F#m 
 להלה לה לה לה.... בשלשלת זהב.

C Gm C#m 
 עערי רקיועד לש ושוב נצאה אל הדרך,

Bb F C#m 
 יעדאי נגבוו עם אחד לדרך,

Dm A  Gm C# E B F#m 
 כנו לא לשווא.כי דר על גב. ושירנו



               

                                                  

    

        

              

                  

             

                

                

      

               

                      

                 

                  

       

מתנות קטנות
נועם חורב מילים: 

 רמי קלינשטיין לחן: 

C Gm Dm C Gm Dm 

 זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון זה עוד יום שישי נושם את האוויר

Am Gm C Dm C F Am Gm C Dm C F 

 ט נמחקתכמו הדאגות לא השמש האור והצל משחקים שוב תופסת

C Gm Dm C Gm Dm 

 מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון ערוך תמונות ילדות על הקיר השולחן

Am Gm C Dm C F Am Gm C Dm C F 

 טכבר לא תסתיר פה את השק ערהושום ס כנסת שיירות לבנות חוזרות מבית

Dm Am Gm 

 והריח הזה ששורט לי את הלב
 מתנות קטנות...

Dm Am Gm 

 מתגנב מתגנב ופותח דלתות
C Bb 

Em Am 

 אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
 כי בנו בחרת

Bb Am 
Am Gm 

 שעובר אצלנו במשך דורות
 קידשת ואותנו

C F Bb 

 אתה ה‘ ברוך
Dm 

 Dm C Bb C קטנות מתנות

 מקדש ה-ש-בת
Dm C F 

מישהו שלח לי מתנות קטנות 

Dm Gm C F ...והריח הזה 

כוונה  עיגולים של אמונה  רסיסים של

Dm ...מתנות קטנות 
 קטנות מתנות

Dm C F 
סיום: מישהו שלח לי מתנות קטנות 

Dm 
Dm Gm C F קטנות מתנות 

כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

Am Gm Bb 

 מה עוד אפשר כבר לבקש



   

  

   

   

  

  

  

   

נוף ילדות
 שלמה ארצי מילים ולחן: 

Gm Dm Gm Dm 

 עצים המתקלפיםבגן ה בנוף הבתים הישנים

Dm Gm Dm Gm 

 ילדות בימי צלי היו אשר אשר היו צלי בימי ילדות

Dm Gm Dm Gm 

 הענפים כבר נשברו חלפו הרבה שנים

Dm A  Gm Dm A  Gm 

 זקנה פתאום. קפצה חלפו הרבה שנים

Gm Dm 

הבתים כבר  מתפורר   Gm Dmנוף

אני הולך ואת איתי
Dm Gm 

 Dm Gm נעלמים וקירותיו

Dm Gm 
 נעלמים כולם והם

 Dm Gm חלפו הרבה שנים

זקנה פתאום קפצה
Dm A  Gm 

Dm A חלפו הרבה שנים  Gm 

 איזה יום היום.

Gm Dm 

 לדות ...ל יבגן העדן ש העדן של ילדות בגן
Dm Gm 

 אשר היה פורח

Dm Gm 

הייתי חלק מהנוף 

A  Gm 

 היום אני אורח.

Gm Dm 

 העדן של ילדות בגן

Dm Gm 

 אשר היה פורח

Dm Gm 

הייתי חלק מהנוף 

A  Gm 

 היום אני אורח



      

         

      

         

   

          

             

ספירת מלאי
יוסי בנאי מילים: 

 נעמי שמר לחן: 

Em Bm Em Bm Em Bm Em Bm 

 עם אחד עתיק, שני שרים בלי תיק, פעמיים ים מדינה אחת,

D A  Em Bm D A  Em Bm 

 עצוב, השני מצחיק, הראשון ואגם אחד וקדחת גם,

F# Bm Em D F# Bm Em D 

 ילדות אחת קשה, שנים של התשה עגולה, שמש אחת

F# Bm Em D F# Bm Em D 

 עצמאות - בבקשה. ומי שרוצה עם אחד חכם מלא סגולה,

Em Bm Em Bm Em Bm Em Bm 

 מלחמות חמש, חטיבת חרמ”ש כאב ראש אחד ושלוש גלולות

D A  Em Bm D A  Em Bm 

 וחייל אחד משחק שש בש.ושישה ימים ושבעה לילות. 

Em Bm G D אלוהינו... אחד 
 אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו

Bm F# BmEm Bm Em Bm 
 ט,חיילים שלושה עייפים במשלשבשמיים ובארץ. 

D A  Em Bm 
Em Bm Em Bm .ושבעים ילדים צוחקים במקלט 

 עלייה גדולה מאלפיים שנות גולה,
F# Bm Em D 

D A  Em Bm סירי ציון יצאו לחופשי,שלושה א 
 שתי חופשות שנתיות ואחת רגילה.

F# Bm Em D 
F# Bm Em D עולם אחד בחודש השישי. סירא 

 יום של ניצחון, יום של מפלה,
Em Bm Em Bm 

F# Bm Em D .יום הילד, יום הפרח ויום השנה 
רגע ביטחון, שלושים ימי מחלה 

D A  Em Bm 
Em Bm Em Bm עונה. לא עדין עוארב עשרים עהוגב 

טרומפלדור בגליל וקונצ’רטו לחליל 

D A  Em Bm 
אלוהינו... אחד  וחצי תריסר אלופים במיל‘.

Em Bm Em Bm 
 פעמיים ים מדינה אחת, אלוהינו... אחד

Em F# Bm Em Bm 

 גם.-חתואגם אחד וקד



                           

                           

                           

                           

עושה שלום
מן התפילה מילים: 

 נורית הירש לחן: 

Bm F# Bm 

X2Bm Em 

 עושה שלום במרומיו

D A  Em 

 הוא יעשה שלום עלינו

 עם ישראל ועל כל

Bm F# Bm Em 

 א - מן. ואמרו, אמרו

D A  Em B 

 עשה שלום, יעשה שלוםי

Bm F# Em G 

 כל ישראל עלינו ועל שלום

D A  Em B 

 עשה שלום, יעשה שלוםי

Bm F# Em G 

 כל ישראל עלינו ועל שלום

F#m Bm 

 עשה שלום, יעשה שלוםי

F# Em G B 

 עלינו ועל כל ישראל. שלום

F#m Bm 

 עשה שלום, יעשה שלוםי

F# Em G B 

 עלינו ועל כל ישראל. שלום

D A  Em B 

 עשה שלום, יעשה שלוםי

Bm F# Em G 

 כל ישראל עלינו ועל שלום

D A  Em B 

 עשה שלום, יעשה שלוםי

Bm F# Em G 

 עלינו ועל כל ישראל. שלום



              

   

           

    

עץ הרימון
יעקב אורלנד מילים: 
 ידידיה אדמון לחן: 

D#m                               A# Dm A 

 ץ,שב אל הקשת, שב החעץ הרימון נתן ריחו 

A# F G#m  B A  E Gm Bb 

 עץ,שב הרימון אל ראש ה בין ים המלח ליריחו,

A# G#m  B D#m A  Gm Bb Dm 

 לך ואלייך החיל יוחל, שב, חומתי, גדודך מנדוד,

A# G#m A# A  Gm A 

 בואי כלה, כי רד הליל. שב, תמתי, דודך מדוד.

C#  F# C F 

 לך התרועות, לך הזרים, אוצרות אופיר וצרי גלעד,

D#m     A# F G#m Dm A  E Gm 

מצריים שללתי לך,  בת.   לך כל שלטי הגיבורים,רכב

D#m     A# G#m B Dm A  Gm Bb 

 רבבה? ומה אלף חיל לי מה אלף הזמר אתלה לך מגן

D#m A#  G#m  B Dm A  Gm Bb 

-ה-בה.מא לבבי מת עד הירדן. מן היאור

D#m A#      G#m  B 

Dm A רבבה? ומה אלף חיל לי מה 
 כלולה מכל כלות, את

D#m A#  G#m  B 

A  E Gm Bb ה-בה.מא לבבי מת-
 כנדגלות. את דגולה

A  Gm Bb Dm 

 שתיים עינייך כשתיים יונים

A  Gm A 

 פעמונים. קולך וקול

C F 

 לך התרועות, לך הזרים,

Dm A  E Gm 

 לך כל שלטי הגיבורים,

Dm A  Gm Bb 

 מה לי חיל אלף ומה רבבה?

Dm A  Gm Bb 

 לבבי מת מאהבה.



ציון תמתי
מנחם מנדל דוליצקי מילים: 

 עממי לחן: 

Bbm F Bbm Ebm 

 ציון תמתי, ציון חמדתי

Ebm Bb Ebm 

 לך נפשי מרחוק הומיה

Db Ebm Db Ab 

 כחך יפתיכח ימיני אם אשתש

Bbm Ab Bbm Ebm Bbm 

 טר בור קברי עלי פיה.עד תא

Bbm Gb Bbm Gb 

 ציון תמתי, ציון חמדתי

Ebm Bb Abm 

 לך נפשי מרחוק הומיה

Db Ebm Db Ab 

 כחך יפתיכח ימיני אם אשתש

Bbm Ab Bbm Ebm Bbm 

 טר בור קברי עלי פיה.עד תא

Bbm F Bbm Ebm 

 לא אשכחך, ציון חמדתי

Ebm Bb Ebm 

 עוד אחי, תוחלתי ושברי כל את,

Db Ebm Db Ab 

 נשמתי שארית עד כחהאש הכל ועת

Bbm Ab Bbm Ebm Bbm 

 וציון, את ציון, תהי עלי קברי

Bbm Gb Bbm Gb 

 ציון תמתי, ציון חמדתי

Ebm Bb Abm 

 לך נפשי מרחוק הומיה

Db Ebm Db Ab 

 כחך יפתיכח ימיני אם אשתש

Bbm Ab Bbm Ebm Bbm 

 טר בור קברי עלי פיה.עד תא





הופק על ידי המחלקה הפדגוגית,
ולנוער  האגף לחינוך

קימת לישראל, ירושלים קרן

 כל הזכויות שמורות לקרן קימת לישראל

www.kkl.org.il 
www.greenwin.kkl.org.il

לפעילויות חינוכיות,
כתבות, סרטים 

 ומשחקים היכנסו 
 לחלון הירוק

 משרדי האגף לחינוך ולנוער

 דרום
08-9986188  טל':
08-9986131  פקס:
kinerety@kkl.org.il 

 מרכז
03-5261153  טל':
03-5261183  פקס:
avivan@kkl.org.il

 צפון 
04-8470237 טל':
04-8470238  פקס:
shirlyb@kkl.org.il

 להורדה והדפסה עצמית של שירונים נוספים 
 היכנסו לעמוד השירון בחלון הירוק:

https://tinyurl.com/yctakrun 
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