
שירון אביב
מרכז תרבות ידע ופנאי, שי לחג מאיתי פלאות

  האביב הולך ובא

רבינאמנשה  :מילים

עממי :לחן

 האביב הולך ובא

 רוב אושר ושמחה איתו

  חהאושר ושמחה חה 

 .האביב הולך ובא

  חגיגת אביב
דודו ברק :מילים

פייקובשייקה  :לחן

 בחרמון נמס השלג
 בחצי הלילה

  בחרמון זורם לו פלג
  .בחצי הליל

 אבא שם על הר השלג
  ,בחצי הלילה

  שר שירים על נס ופלא
  .עם כל ישראל

 האביב שוב צוהל
  ,ואיתי משתולל

 איזה לילה, איזה לילה
  .איזה ליל, איזה לילה

  בבקעה תמר פורח
  ,בחצי הלילה

 ,הירח שם זורח
  .בחצי הליל

  שם אחי וודאי שומע
  ,בחצי הלילה

 את שירנו השמח
 .כאן בישראל

  ...האביב שוב צוהל

  במדבר הולך החושך
  ,בחצי הלילה

 שקט הס בארץ גושן
  .בחצי הליל

 לדודי עיני נחושת
  ,בחצי הלילה

  ...וגם הוא חוגג כמו ש
  .כל בית ישראל

  ...האביב שוב צוהל

  ואני יושב בבית
  ,בחצי הלילה

 עם נרות וגביע יין
  .בחצי הליל

  וכוכב מאיר עיניים
  ,בחצי הלילה

 לי מוסר ברכת שמיים
  .ולכל ישראל

  ...האביב שוב צוהל

 פנה הגשם
מתתיהו שלם :ולחןמילים 

 ,הגשםפנה 
  .הלך לו, הלך

 ענן רקיע
  .הלך לו, חלף

  פני אדמה
  באור חמה

 שיבולים זקפו
  .ראשיהן בקמה

 בני הרים זה אל זה
  ברמה ישוררו

  ,שלום, שלום
  !הידד! הידד

  .אביב היום

 ערוץ הנחל
  ,גלים בוקע

 ,הומה החורש
  ,חדוה שופע

  :מוריק הנוף
 ,שדות לרוב

  צבעונים עלו
 .חן בנקיקים-באודם

 נוי-בעמקים פרחי
 :זה אל זה ישוררו

  ,שלום, שלום
  !הידד! הידד

.אביב היום

  שמחה רבה
יפה בלהה :מילים

ידידיה אדמון :לחן

 !פסח בא, אביב הגיע  ,שמחה רבה, שמחה רבה
 !פסח בא, אביב הגיע  ,שמחה רבה, שמחה רבה

 .תפרו לי בגד עם כיסים, תפרו, תפרו
  .מילאו כיסי באגוזים, מילאו, מילאו

  ...שמחה רבה

  שאול אשאל ארבע קושיות, שאול אשאל
 .שתה אשתה ארבע כוסות, שתה אשתה

  ...שמחה רבה

 תביא אימיוכוס גדולה , וכוס גדולה
 .לאליה לאליהו הנביא

...  שמחה רבה

  שהשמש תעבור עלי
טהרלביורם  :מילים

חנן יובל :לחן

 ישנם ימים ללא מרגוע
  בם לא אמצא לי נחמה

 ומוכרחה אני לנגוע
  באדמה, בעשבים

  לפסוע באותה הדרך
  בתוך פריחת הכרכומים

  ולהיות כל כך אחרת
  .ולפרוח ערב הגשמים

  רק תפילה אשא
 אלי, הוי אלי

  שהשמש תעבור עלי
  ותראה לי שוב את משעולי

 אלי, הוי אלי
  רק תפילה אשא

  שהשמש תעבור עלי
  .ותיקח אותי אל המסע

 ואם אשוב אל זאת הארץ
  ואם אפסע שוב בדרכים

  האם כקדם יכירוני
 .האנשים והפרחים

  ...רק תפילה אשא

  האם אמצא את כל היופי
 האהבה הנושנה

  שם כשעזבתי היתהאשר 
.עת אהבתי פעם ראשונה



  מצעד האביב
נעמי שמר :ולחןמילים 

  אם יבשו שלוליות
 ,ואם פרחו הפרדסים

 אם ירשו נוריות
 ,את מקומם של נרקיסים

 זה סימן שאביב
  כבר מטייל על הכבישים

 וחלון יש לפתוח
  .ולסלק את התריסים

 ,בואדיצבעוני עלה 
  ,חמורים רועים בניר
  ואני פתאום שמעתי
 .כל ארצי דוברת שיר

  כי כאן האביב הוא בן יומיים
 .כאן האביב ימות צעיר
  כל מי שעוד יושב בבית

  ,הוא פיסח או נזיר
  .הוא פיסח או נזיר, כן

 על פסגת הר השלג
 נעלה ביום כחול

  וישר לאיילת
  .במשעול נתגלגלה

 בחולתהבחצר 
  על הדשא נרדם
 ומשמה למטה

  .נתקדם עם הירדן

 ,גנוסרבחורשת 
 ,נטפס על עץ תמר

 בארבל נגלגל
  .אבנים מראש ההר

 ...כי כאן האביב

  בעקבותייך
אהוד מנור :מילים

נורית הירש :לחן

 קשרי לך סרטים
 ,כחולים וורודים

  .ככה סתם, סרטים עליזים
 זמרי לך שירים

 ,על ים והרים
  .הבחורים ייצאו מדעתם

  כי האביב שוב צועד בעקבותייך
 .והירוק מציץ מחלונך

 כי הזהב שוב גונב את צמותייך
  .ואנו נתגנב למעונך

 לגמי לך היום
 ,קצת יין אדום

  .הושיטי ידך בקלילות
  ,טיילי ברחוב

  ראי כמה טוב
  .לשמוע שוב שריקות התפעלות

  ...כי האביב שוב צועד בעקבותייך

 רקמי לך וילון
 ,לתלות בחלון

  .וילון אביבי מתנפנף
  תפרי לך חולצה
  ,שקופה למחצה

  .נביט בך אז מבלי להתעייף

...כי האביב שוב צועד בעקבותייך

 סערה של חולות
 אז תישאנו עד לסדום

  בוקר טוב גברת לוט
  היי שלום -היה נעים 

  בין שיחי המלוח
 לעין גדי נתרחק
  במפל עם הרוח

 והמים נשחק
 דרך נחל ערוגות

  זוגות-נחזור זוגות
  לא נשכח על החוף

  לאסוף פרחי הרדוף
 במכתש הכי גדול

 נמלא בקבוק עם חול
 במצדה על הקיר

 חתימה גדולה נשאיר
  מעלה עקרבים

  שבי ילדונת על גבי
  אין דבר, התחזקי

  ההר להורכבר באים 
 לו נגיע לפחות

  עד לעין אורחות
  עוד מעט, עוד מעט

 !ואנחנו באילת

  בואדיכי הצבעוני עלה 
  וחמורים רועים בניר
 ואנוכי עד כאן הגעתי

 אך עדיין לא תם השיר

  זה הזמן חלון לפתוח
  אל נופי ירוק מרהיב
 נא לזכור ולא לשכוח

  ...פעם בשנה אביב
  ...פעם בשנה אביב
!פעם בשנה אביב

 תכול המטפחת
אברהם שלונסקי :מילים

פטרסבורגסקיי 'יז :לחן

 טוהר ותכול המטפחת
  לטף ורוך של היד
 לא אשכח עוד, לא"את אז אמרת לי 
  "את פגישתנו לעד

 ויהי היום
  ואנו נפרדנו פתאום

 קורטוב של נחת, תכול המטפחת
 ויתגשם החלום

  תמו הכפור והדלף
 שמש ואור מסביב

 לילה ואלף, בוקר וערב
  אלף כוכבי האביב

 ושוב היום
  ואנו נפגשנו פתאום

 קורטוב של נחת, תכול המטפחת
החלום ונתגשם



  קצר פה כל כך האביב
דוד גרוסמן :מילים

יהודה פוליקר :לחן

  רגע קצר בין אדר לניסןיש 
 שהטבע צוהל בכל פה

 הוא שופע חיים
 -שיכור ומבושם 

  !איך שיופי יכול לרפא

  נסער ומשולהב ומתיז
  -ניצוצות 

  ויצהיב ייּבולאך עוד רגע 
  -כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת 

  .קצר פה כל כך האביב

 קצר וחטוף ושובר את הלב
  לחשוב שהוא תכף ידעך

  מבטו רק נפקח
 -אך התחיל ללבלב 

  .רק ניתן לי ותכף נלקח

  -וסופו ימים וסוער-אביב עול
  ,כבר כתוב בעלי ניצניו

  אבל הוא מסתחרר
  ,כפרפר במעופו

  .נצחי בעיניו-וכמוהו

 קצר וחטוף ושובר את הלב
  לחשוב שהוא תכף ידעך

  מבטו רק נפקח
 -אך התחיל ללבלב 

  .רק ניתן לי ותכף נלקח

 ואת ואני היודעים
  -ונורא הדבר שרק הוא לא 

 ,עד כמה קצרים החיים
  .החיים הקצרים שניתנו לו

 נדיב ונסער ומכאיב
  קצר פה כל כך

.האביב

 אנשים טובים
נעמי שמר :ולחןמילים 

  תסתכלו סביב, תפקחו את העיניים
  פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב

  בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות
 אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות

  אנשים טובים באמצע הדרך
 אנשים טובים מאוד

  אנשים טובים יודעים את הדרך
 ואיתם אפשר לצעוד

 איש אחד קנה לי ספר בן מאה שנה
  איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה

 ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה
  ומאז אני בדרך שרה במקומה

  ...אנשים טובים

  איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר
  איש אחר יצמיח יער במורדות ההר

 אם יהיה קשה, ואישה טובה אחרת
 -רק תצביע אל האופק ותבטיח ש 

  ...אנשים טובים

  וממש כמו צמחי הבר הבודדים
  הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים

  וכבר אפשר לראות, הרקיע מתבהר
  אנשים על אם הדרך מחכים לאות

...אנשים טובים

  ללכת שבי אחרייך
אהוד מנור :מילים

נורית הירש :לחן

 ,להיוולד כל בוקר מחדש
  ,עם כל מילת פרידה למות מעט
 ולהביא אל העולם עוד בן ובת

 .מרור ודבש, בארץ של חלב

  ,ללכת שבי אחרייך
  ,לנשום את השמש הצורב
  ,לחלום אותך מול שמייך

 .לכאוב אותך ושוב להתאהב

 ,מדורות, לשאת חלום מבטן
 ,נחמה באביבייךלשאול 

  לחיות על פני ובתוכי האדמה
 .הנוראה והיפה הזאת

 ...ללכת שבי אחרייך

 ,עם ערב הד קולנו יעלה
 מבוקר יום אלינו הוא יבוא
 ,ופדיוננו יראה עד בוא ערבו

  .מתי סוכת שלומך עלינו תיגלה

...ללכת שבי אחרייך

  ים השיבולים
יצחק קינן :מילים

חיים אגמון :לחן

 ים השיבולים שמסביב
  .על גליו לשוט יצא הרוח

  ,אלף חיוכים אלי שלח האביב
  .לשוחשמש חביבה יצאה 

 ,על המיתרים המפיקים צלילי זהב
 .הם המזמרים אל מול התכלת

  ,אלף מלאכים השרים שלום לסתיו
  .ומלטפים פצעי שלכת נוקים

  ...לה להלה 

  ,גם האהבות באור נפלא
 ,שוב פורחות כולן בשדות הזמר

  ילדה, אלף חיוכים שלוחים אלייך
 .זר שירים קטף לך משורר

 ".נפלא הוא ריחן של אהבות: "יש אומרים
  ".אורן הוא ים של זיו: "יש אומרים

  ,אלף ציפורים לקולך שיר מזמרות
  .יפית כה ילדתי מן האביב

  ...לה להלה 

.  אלף מלאכים, אלף חיוכים, ים השיבולים



 קוראים לנו ללכת
יוסי גמזו :מילים

אפי נצר :לחן

 שוב רועם בכבישים מצעדינו
  .טילטוליוומגביר התרמיל 
 לצידנושוב העמק נפרש 

  .נישא מעליו -והרכס 
  עימנואך אשרי שצעד 

  !ברגליו -ויכול לשניהם 

  כי צחוק פרחי הבר כבר מתגלגל במדרונות
  .ונסו הגשמים והשלכת

  ,ואלף מזמורים במימיות ובגרונות
  !!קוראים לנו ללכת, קוראים

 כבירים הם המים, שוב כאז
  .הגמועים בסתרי חניות

  משגעים את העין, כאז, שוב
  .הדשאים בעמקי גאיות

 כי פי שבע ארצי נפלאה היא
 !בפסיעות -למודד את יפיה 

 ...הברכי צחוק פרחי 

  משאת נפשי
צבי מאנה מרדכי :מילים

עממי :לחן

 שמש אביב נטה ימה
 עד לקצות שמיים

 שמה הוצקזיו חכלילי 
  לעיניים תאוה

 שלוות השקט תישלוטסביב 
 ,עלה בל יתעורר

  דומם, על ראש גבנון בדד
  יושב לו המשורר

 סביב תשלוט שלוות השקט
  קול משק כנף, הס

  רוח צח על פני עבר
 יגע גם כל ענף

  היא החסידה חשרת איבר
 כסולת גיוזכת 

  מעלה, שם במחוגה הלאה
 תחצה ים תכלת

 כנפי יונה יתןמי , הה
  גם לי תולעה, לי

  או כאדם לו רק חופשי
 אצאהאשב או 

  אסע קדמה, אעופהאז 
 מת הלוי, שם שר

 שם על שדמות בר ופרי
  כאבי יחשךחיש 

 אייך אדמת קודש, אייך
  הומיהרוחי לך 

  אויר ארצך חיי נפש
 לגוויהמרפא גם 

  חיי נפש, אויר ארצך
 יעיר בי הגיון
 מחזות קודש, מחזות נועם

 אראה בחיזיון

  תוגת נפשי, עוצביאשכח 
  כלו תיקוותיעל 

 חיי שקט, ימים טובים
 נגדי עוד יצהלו

 אייך אדמת קודש, אייך
  הומיהרוחי לך 

  לו גם את גם אני יחדיו
!נשוב עוד לתחיה

  סימן שאתה צעיר
יוסי גמזו :מילים

עממי אירי :לחן

  ,אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח
  ,אם בלילות אתה שיכור מן הירח

 אם רוח מרחבים בצווארונך תמיד נושבת
  ...ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת

 זה סימן שאתה צעיר
 )X2(,כמו יום אביב בהיר

 !סימן שאתה צעיר

  ,לך לצאת ולתעות בדרך איכפתאם לא 
 ,אם בשדות אתה קוטף מדי פעם פרח

 ,ואם כשכבר חורשים
  את השדות האלה, סוף סוף

  ...אתה אולי הולך בטל אך לא הולך בתלם

  ...זה סימן שאתה צעיר

 ,אם שפת הים עוד רגילה לסנדליך
 ,אם לפעמים אתה יוצא עוד מכליך

  אם טיפ טיפת חוצפה מן הנשמה שלך לא פגה
  ...א"ואם עוד בינתיים לא קראו לך להג

  ...זה סימן שאתה צעיר

 ,אם עוד מושכים אותך שירים וגם גיטרה
  !"זה בררה -? זה, זה נוער: "אם צועקים לך

  ואם עוד בחורות ברחוב עושות לך עיניים
  ...ולא בין השיניים -ויש לך זהב בלב 

  ...זה סימן שאתה צעיר

  ,גם גלילה, גם נגבה פרצושוב 
  !פרחחים, כל צבאות האביב

  שוב תמימות הרקיע הכחילה
  עוברים בדרכים" חברה"וה

  -וחוזרים על הזמר חלילה 
 !והולכים, והולכים, והולכים

...הברכי צחוק פרחי 

  ,אם יש שטויות נהדרות שעוד לא עשית
  ,ועוד לא ניסית הכלאם לא טעמת עוד 

 מוזרתואם אתה מרגיש עוד לפעמים תחושה 
  ...ושיכול להיות אחרת, צודק הכלשלא 

...  זה סימן שאתה צעיר


