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 שנה טובה 
 

 לוין קיפניס : מילים
 נחום נרדי: לחן

 
  שנה הלכה, שנה באה

  י ארימהיכפ אני
 , שנה טובה לך, אבא
  שנה טובה לך, אמא

 ! שנה טובה, שנה טובה
 

  שנה טובה לדוד גיבור
  אשר על המשמרת

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

 ! שנה טובה, שנה טובה
 

 , שנה טובה, טייס אמיץ
 , רוכב במרום שמיים

 , ורוב שלום מלח עברי
 . עושה דרכו במים

 ! , שנה טובהטובהשנה 
 

  טובה לכל עמל השנ
 , בניר וגם במלט

  שנה טובה ומתוקה
 ! לכל ילדה וילד

 !שנה טובה, שנה טובה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ה שנה הבא ב 
 אהוד מנור  :מילים

 נורית הירש :לחן
 
 

 בשנה הבאה נשב על המרפסת
 .ונספור ציפורים נודדות

 ילדים בחופשה ישחקו תופסת 
 .בין הבית לבין השדות

 
 עוד תראה, עוד תראה 

 כמה טוב יהיה
 .בשנה, בשנה הבאה

 
 ענבים אדומים יבשילו עד הערב

 .ויוגשו צוננים לשולחן
 שאו אל אם הדרךורוחות רדומים י

 .תונים ישנים וענןיע
 

 ...עוד תראה, עוד תראה
 

 בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים 
 מול האור הניגר הלבן

 לבנה תפרוש באור כנפיים  אנפה
 .והשמש תזרח בתוכן

 
 ...עוד תראה, עוד תראה

 

http://www.asaf-yaari.com/
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=587&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=717&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=58&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=714&lang=1


 

                 yaari.com-www.asafאסף יערי כותבי המילים והלחנים. ערך והוציא לאור: כל הזכויות שמורות ל

 
 

 

 

 בראש השנה 

 
 נעמי שמר  מילים ולחן:

 
  בראש השנה, בראש השנה 

  נהפרחה שושנה אצלי בגי
  בראש השנה סירה לבנה
  עגנה לה בחוף פתאום

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

 
  בראש השנה, בראש השנה 
  פרחה עננה ברקיע הסתיו

  ה כנר נשמהבראש השנ
  נדלק בשדה חצב

 
  בראש השנה, בראש השנה 

  שנהליבנו ענה בתפילה נו
  שיפה ושונה תהא השנה

  אשר מתחילה עכשיו.
 

  בראש השנה, בראש השנה 
  פרחה מנגינה שאיש לא הכיר

  ותוך יממה הזמר המה
  מכל חלונות העיר

 
  בראש השנה, בראש השנה 
  ליבנו ענה בתפילה נושנה

  ה תהא השנהשיפה ושונ
 אשר מתחילה בשיר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 שניים עשר ירחים 
  
 נעמי שמר : מילים ולחן

 
  הדקל בתשרי נתן

  פרי שחום נחמד 
  בחשוון ירד יורה

  ועל גגי רקד 
 

  בכסלו נרקיס הופיע
  בטבת ברד

  העיובשבט חמה הפצ
 . ליום אחד

 
  באדר עלה ניחוח

  מן הפרדסים
  בניסן הונפו בכוח

  כל החרמשים
 

  באייר הכל צמח
  בסיוון הבכיר

  בתמוז ואב שמחנו
  אחר קציר

 
  תשרי, חשוון, כסלו, טבת

  , חלפו ביעףחלפו
 , גם שבט, אדר, ניסן, אייר 

  סיוון, תמוז ואב
 

  ובבוא אלול אלינו
  ריח סתיו עלה

  ירנואת ש ווהתחלנ
 .מהתחלה

 
 והאר עינינו 

  
 מן התפילה : םמילי
 שלמה קרליבך: לחן

 
  ךבתורתוהאר עינינו 

  צוותיך ליבנו במודבק 
  בה וליראה את שמךו לאהנבויחד לב

  בוש ולא ניכלםשלא נ
 . ם ועדלעולולא ניכשל 

 
 

http://www.asaf-yaari.com/
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=656&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1686&lang=1


 

                 yaari.com-www.asafאסף יערי כותבי המילים והלחנים. ערך והוציא לאור: כל הזכויות שמורות ל

 
 
 

 

 ושמחת בחגיך 

 
 דודו ברק : מילים

 הלפמן  לטוני אנטונ : לחן
 

  ושמחת בחגיך
 . והיית אך שמח

  אודם החמה על ימיך
 . וממול גנך פורח 

 
 , מלאכים חגים מעליך
 . המה על משמר חייך

  והחג דואה והחג גואה
 . והחג עולה ,זורח

 
 , ושמחת, ושמחת, ושמחת בחגיך

 . והיית, והיית, והיית אך שמח
 

  ושמחת בחגיך
 . והיית אך שמח
 , יךניזוהר הנרות מול ע

 . עוד מעט יבוא אורח
 

 , יין בגביעים מלפניך
 . מטעמים על שולחניך
  והזמר שט והזמר עט

 ושמחת.....   .    וב קולחוהזמר ש
 
 
 
 

 צמאה נפשי 
 

 עממי: מילים
 נחלת הכלל : לחן 

 

 כן בקודש חזיתיך 
 .לראות עוזך וכבודך

 
 ,צמאה, הוי צמאה, הוי צמאה, צמאה

 .צמאה לך נפשי
 ,כמה, הוי כמה, הוי כמה, כמה

 .כמה לך בשרי
 

 
 

 

 שישו את ירושלים 
  

 עקיבא נוףו  מן המקורות: מילים
 עקיבא נוף: לחן

 
 , שישו את ירושלים, גילו בה 

 . גילו בה כל אוהביה
 , שישו את ירושלים, גילו בה 

 . לו בה כל אוהביהיג
 

 , על חומותייך, עיר דוד, הפקדתי שומרים
 . ילהכל היום וכל הל

 , על חומותייך, עיר דוד, הפקדתי שומרים
 . כל היום וכל הלילה

 
 , אל תחת ואל תירא עבדי יעקב

  כי יפוצו משנאיך מפניך
 , אל תחת ואל תירא עבדי יעקב

  כי יפוצו משנאיך מפניך
 

 ... ליםשישו את ירוש
 

  שאי סביב עינייך וראי כולם
  נקבצו, באו לך

  שאי סביב עינייך וראי כולם
  נקבצו ובאו לך

 
 
 
 
 

 יברכך 
 

 מן המקורות: מילים
 דוד ויינקרנץ: לחן 

 
 

 יברכך ה' מציון 
 וראה בטוב ירושלים 

 יברכך ה' מציון 
 .כל ימי ימי חייך

 
 וראה בנים לבניך
 שלום על ישראל 
 וראה בנים לבניך
  .שלום על ישראל
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 אדון עולם 
  

 ורתי מס: מילים
 עוזי חיטמן: ןחל

 
  אדון עולם אשר מלך 

  בטרם כל יציר נברא
  לעת נעשה בחפצו כל

 . אזי מלך שמו נקרא
 

  ואחרי ככלות הכל
  לבדו ימלוך נורא

  והוא היה, והוא הווה
  והוא יהיה בתפארה

 
  שניוהוא אחד ואין 

 . ילו להחבירהמשלה
  בלי ראשית בלי תכלית

 . ולו העוז והמשרה
 

  יוןבלי ערך בלי דימ
  בלי שינוי או תמורה
  בלי חיבור בלי פרוד

  גדול כח וגבורה
 

  לי וחי גואלי-והוא א
 . וצור חבלי בעת צרה

  והוא נסי ומנוסי
 מנת כוסי ביום אקרא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 שיר למעלות 

  
 מן המקורות : מילים
 יוסף קרדונר : לחן

 
 : שיר למעלות

 . ההרים, מאין יבא עזרי-אשא עיני אל
 . עזרי, מעם ה', עושה שמים וארץ

 . אל ינום שומרך אל יתן למוט רגלך;
 . הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל

 . ךיד ימינ-ה' שומרך ה' צלך על
 . יומם השמש לא יככה וירח בלילה

 . נפשך-רע ישמור את-ה' ישמרך מכל
 .ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

 
 
 
 
 
 
 

 שיר המעלות 
 הגבעטרון 

 מילים: לא ידוע 
 פנחס מינקובסקי: לחן 

 
 

 שיר המעלות
 בשוב אדוני

 את שיבת ציון
 .היינו כחולמים

 אז ימלא שחוק פינו 
 .ולשוננו רינה

 אז יאמרו, יאמרו בגויים 
 הגדיל אדוני לעשות עם אלה

 הגדיל אדוני לעשות עמנו
 .שמחים היינו
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 הכל פתוח 
 

 נעמי שמר : מילים ולחן
 

  ראיתי ת'כנרת זוהרת בטורקיז
 , וגל סגול כהה הריע והתיז

  חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
 . כל עוד אנחנו כאן שרים

 
  יתי את הסכר פתוח לרווחהרא

 , שמחהוכל שפעת המים נוהרת ב
  חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי

 . כל עוד אנחנו כאן שרים
 

  הכל פתוח עוד לא מאוחר
  מצב הרוח ישתפר מחר

  - זה יתכן, זה אפשרי
 . כל עוד אנחנו כאן שרים

 
  הייתי בעפולה הייתי באילת

 , ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט
  י לעצמי הכל עוד אפשריחשבת

 . כל עוד אנחנו כאן שרים
 

  ב טיילתי חופשי מדאגהבתל אבי
  לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה
  חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי

 . כל עוד אנחנו כאן שרים
 

 ... הכל פתוח עוד לא מאוחר
 

  על האף גלשתי בחרמון נפלתי
 , נפגשתי עם המון אנשים נשים וטף

  הכל עוד אפשריחשבתי לעצמי 
 . כל עוד אנחנו כאן שרים

 
  אולי לא מאוחרפתוח,  אולי הכל

  אולי מצב הרוח ישתפר מחר
  הכל עוד ייתכן, הכל עוד אפשרי

 . כל עוד אנחנו כאן שרים
 

 ...הכל פתוח עוד לא מאוחר
 
 
 
 
 
 

 

 שישו ושמחו 
 

 בנימין כספי : מילים
 נחום נרדי: לחן

 
  שישו ושימחו בשמחת החג

 . מחאו כפיים 
  נגנו ושירו בקול חזק

 . ובמצילתיים
  יד אל יד, כולנו כאחד

  פה בסך נעבורה
 , שבח לאל כי לישראל
 .היתה שמחה ואורה

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 הנה מה טוב 

 

 מתוך תהילים  :מילים
 עממי :לחן

 
 

 הנה מה טוב ומה נעים
 שבת אחים גם יחד 

 הנה מה טוב ומה נעים
 .שבת אחים גם יחד

 
 נה מה טובה

 שבת אחים גם יחד 
 הנה מה טוב

 .דשבת אחים גם יח
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 ק תפילה אשא ר 

 
 יורם טהרלב: מילים

 חנן יובל : לחן
 

  מרגוע ישנם ימים ללא
  בהם לא אמצא לי נחמה

  ומוכרח אני לנגוע
  בים, באדמהבעש

  לפסוע באותה הדרך
  בתוך פריחת הכרכומים 

  ת כל כך אחרולהיו
 . ולפרוח ערב הגשמים

 
  רק תפילה אשא

  הוי אלי, אלי
  שהשמש תעבור עלי

  ותראה לי שוב את משעולי
  הוי אלי, אלי

  רק תפילה אשא
  כשהשמש תעבור עלי

  תיקח אותי אל המסעו
 . תפילה אשא

 
 ... רק תפילה אשא

 
  ואם אשוב אל זאת הארץ
  ואם אפסע שוב בדרכים

  וני האם כקדם יכיר
 . האנשים והפרחים

 
 ... רק תפילה אשא

 
  האם אמצא את כל היופי

  את הבאר הנושנה
  אשר היתה שם כשעזבתי

 . עוד נובעת כבראשונה
 

 ...ארק תפילה אש
 
 
 
 
 
 

 
 חג יש לי  

 הגרובטרון 
 נעמי שמר  :מילים ולחן

 
 

 כשתאלם תרועת הפסטיבלים
 ילבלבו שירי אהבתי

 אני יכול לשמוח איך שבא לי
 תיוזהו זה החג האמי

 
 יש לי יום יום חג 
 יש לי חג יום יום 

 ום חג ם ייש לי יו
 הללויה
 

 התינוקות פתאום יודעים ללכת 
 ובני השש יודעים פתאום לקרוא

 והאופה אופה לי את הלחם 
 וזהו זה החג בהדרו 

 
 ...יש לי יום יום חג

 
 הנה היום חלף הלך הגשם
 ובמרום חמה גדולה תלויה 

 אל החלון חמדת נפשי ניגשת
 הללויה -כל החג וזהו 

 
 ...יש לי יום יום חג

 
 דברים כאלה  הללויה בגלל

 הללויה אני עדיין שר 
 הללויה יום יום ואיזה פלא 
 הללויה לחג שלא נגמר 
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 על כל אלה 
  נעמי שמרמילים: 

 שמרנעמי  לחן:
 

 , על הדבש ועל העוקץ
 , ר והמתוקעל המ

  על בתנו התינוקת
 . שמור אלי הטוב

 
 , על האש המבוערת

 , על המים הזכים
  על האיש השב הביתה

 . מן המרחקים
 

 , על כל אלה, על כל אלה
 . שמור נא לי אלי הטוב
 , על הדבש ועל העוקץ

 . על המר והמתוק
 , אל נא תעקור נטוע
  ווהאל תשכח את התק
  השיבני ואשובה

 . בהאל הארץ הטו
 

 , שמור אלי על זה הבית
 , על הגן, על החומה
  מיגון, מפחד פתע

 . וממלחמה
 

 , שמור על המעט שיש לי
  על האור ועל הטף

  על הפרי שלא הבשיל עוד
 . ושנאסף
 

 ... על כל אלה
 

 , רוחמרשרש אילן ב
 , מרחוק נושר כוכב

  משאלות ליבי בחושך
 . כשיונרשמות ע
 

  אנא, שמור לי על כל אלה
 , ועל אהובי נפשי

  על השקט, על הבכי
 . ועל זה השיר

 
 ...על כל אלה

 

 ללויה ה 
 

 יענקל'ה גלפז : מילים
 מני גל : לחן 

 
 

 אדם חוזר וקציר יומו 
 ,צנוע הוא ודל

 ועל גבו צרות החול
 .עומסות לו כמגדל

 ולפניו רואה פתאום
 את שתי עיניה של ביתו
 והוא אז שר, והן איתו 

 .שרות הללויה
 

 הללויה, וזה השיר
 עולה מכל פינות העיר 

 דם ושתי עיני ביתו כשהא
 .שרים הללויה

 
 בונה אדם את בנייניו

 ,הבל וקלפיםמ
 יום יום טורח ועמל 
 .יום יום הם נטרפים

 אבל אל מול חורבן קלפיו 
 עולה השמש מעליו 
 ו והוא אוסף אותם אלי

 .ושר הללויה
 

 הללויה וזה השיר
 עולה מכל פינות העיר 

 כשהאדם אוסף את כל קלפיו 
 .ושר הללויה

 
 י בפני האלפרושים ימ 

 יודע הוא דרכי 
 וכל שירי כמו תפילות

 .רחקיםשולחו למ
 וכשיגיע סוף התוואי 
 אנעל בשקט את חיי
 ושיר חדש צעיר וחי 

 .יושר הללויה
 

 הללויה וזה השיר
 יר עוד יעלה בכל הע

 והוא חדש והוא צעיר וחי 
 .ושר הללויה
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 הנה מה טוב 
 

 מתוך תהילים  :מילים
 עממי :לחן

 
 

 הנה מה טוב ומה נעים
 שבת אחים גם יחד 

 הנה מה טוב ומה נעים
 .שבת אחים גם יחד

 
 הנה מה טוב

 שבת אחים גם יחד 
 הנה מה טוב

 .דשבת אחים גם יח
 
 
 
 
 
 
 

 
 עושה שלום 

 
 מן התפילה  :מילים
 נורית הירש :לחן

 
 

 עושה שלום במרומיו 
 הוא יעשה שלום עלינו

 ועל כל עם ישראל
 .אמן ואמרו, אמרו

 
 יעשה שלום, יעשה שלום
 שלום עלינו ועל כל ישראל

 שה שלום, יעשה שלוםיע
 .שלום עלינו ועל כל ישראל

 
 

 יתמו 
 יתמו, יתמו, חטאים מן הארץ

 ה..אשירה, אשירה אה יה יה י

 

 ו יהי ל 
 

 נעמי שמר  :מילים
 פול מקרטניו ג'ון לנון :לחן

 
 
 לבן באופק  עוד יש מפרש

 מול ענן שחור כבד 
 .כל שנבקש לו יהי

 ואם בחלונות הערב
 ד אור נרות החג רוע
 .כל שנבקש לו יהי

 
 לו יהי, לו יהי 

 לו יהי -אנא 
 .ו יהיכל שנבקש ל

 
 אם המבשר עומד בדלת 

 תן מילה טובה בפיו 
 כל שנבקש לו יהי

 אם נפשך למות שואלת 
 מפריחה ומאסיף 
 כל שנבקש לו יהי

 
 ...לו יהי, לו יהי

 
 מה קול ענות אני שומע
 קול שופר וקול תופים 

 כל שנבקש לו יהי
 וך כל אלה לו תישמע בת

 גם תפילה אחת מפי 
 כל שנבקש לו יהי

 
 ה מוצלת בתוך שכונה קטנ

 בית קט עם גג אדום 
 .כל שנבקש לו יהי

 זה סוף הקיץ סוף הדרך 
 ב הלוםתן להם לשו

 .כל שנבקש לו יהי
 

 ואם פתאום יזרח מאופל
 על ראשנו אור כוכב
 .כל שנבקש לו יהי

 אז תן שלווה ותן גם כוח 
 לכל אלה שנאהב 

 .קש לו יהיכל שנב
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