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  שירים בנעליים גבוהות

 שי ליום העצמאות

  

  ציזבטרון/  זמניםהיו 
  חיים חפר / משה וילנסקי

  
  יבוא היום, ועוד תשב אל מול האח, 

  וגם הגב יהיה כפוף כחטוטרת, 
  ותיזכר אז בימיך בפלמ"ח, 

  ותספר על זאת אגב עישון מקטרת. 
  

  ומסביב, ומסביב ישב הטף, 
  ואישתך גם היא מופלגת בשנים 

  תזיל דמעה ותקנח את האף, 
  ותיאנח: היו זמנים, היו זמנים... 

  
  היו זמנים, 

  אז במשלט ישבנו, 
  היו זמנים, 

  לחמנו ואהבנו, 
   - עכשיו דבר אין להכיר 

  על המשלט יושבת עיר, 
  ותם זמנים... אולי בזכות א

  
  ותספר אזי על כיבושים וקרב, 

  והקטן בין הילדים יעיר בלחש: 
  ובכן, זה סבא שהציל את המצב, 

  מסבא שכזה באמת, באמת, יש נחת... 
  

  ואז תראה את זרועך החשופה, 
  ובה צלקת שהגלידה משנים 

  ותחייך, את זאת הן סבתא אז ריפאה, 
  היו זמנים, היו זמנים...  -נו, ומאז 

  
  היו זמנים... 

  
  ואם תמשיך ועוד תוסיף קצת לדבר, 
  וגם מוסר תטיף בקול צרוד, מזקין, 

  פתאום, הבכור שביניהם חיש יתנער 
  ויענה: אח, סבא, מה אתה מבין?... 

  
  ואז תדע שזהו חולי מדבק, 

  ואז תחשוב, אולי צודקים הם הבנים, 
   - בשעתו הייתי גם אני צודק, 

  אבל עכשיו... היו זמנים, היו זמנים... 
  

 היו זמנים...

  / להקת גיסות השריון פשוט שריונר
  יורם טהרלב / שאול ביבר

  
  לא בגלל עיני התכלת 
  התאהבתי דווקא בו 

  גם אינני מתפעלת 
  מגבהו ומרחבו. 

  
  לא בגלל צחוקו הפרא 

  הכובש כל לב נשי, 
  הסיבה ודאי אחרת 

  גם אם זה נשמע טיפשי: 
  

  הוא פשוט שריונר לא פחות ולא יותר 
  קצת נחמד קצת נבזה זה הכל זהו זה... 

  
  כבר רבים רבים חפצו בי 

  רק לצאת איתי רצו 
  לא יודעת מה חיפשו בי 

  אך ודאי שלא מצאו. 
  

  את ליבי אינני שמה 
  בי שלו הוא כבר כי לי

  אל נא תשאלוני למה 
  זה גם לי נשמע מוזר: 

  
  הוא פשוט שריונר... 

  
  אם אתן רוצות לדעת 

  איפה יש כאלה מן 
   - לא בעיר המשוגעת 

  שם תוכלנה להמתין... 
  

  בדרום אותו פגשתי 
  על הטנק בלב סיני 
  ומיד מיד הרגשתי 

  איך הסמיקו לחיי: 
  

  הוא פשוט שריונר... 
 

  
  לי: "בואי מותק", הוא אמר 

  שתי מילים ולא יותר 
  ואני כמו תינוקת 

  רצתי אל השריונר. 
  

  הוא הרים אותי לגובה 
  אל הטנק אותי הביא, 
  שם נתן לי את הכובע 

  ולקח את לבבי. 
  

  הוא פשוט שריונר... 
  

  איך אני מתגעגעת 
  שוב לרדת לסיני 
  את ידו המיוזעת 

  להחזיק בשתי ידי. 
  

   ללטף את ראש הילד
  לנער את האבק 

  מול עיניו, עיני התכלת, 
  לזמר בקול חזק: 

  
 הוא פשוט שריונר

לכבוד יום העצמאות, כדי להעשיר לכם את 
ת החג, חוהטיול, המסיבה או סתם את אר

הכנתי עבורכם שירון נחמד עם מבחר שירי 
  הלהקות הצבאיות, מהצ'יזבטרון ועד בכלל.

לא קל, בעיקר בגלל שפע השירים הנפלאים. זה 
  הנה נציגות קטנה לכל להקה.אז 

 חג שמח
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  ל"/ להקת הנח משלטייא 
  

  מוהר / משה וילנסקייחיאל 
  

  יש מי שגר בצריף רעוע 
  יש מי שוכן בתוך ארמון 

  שלישי יש לו שיכון קבוע, 
  ולרביעי בדון דלפון. 

  
  אך מה יש כאן להתווכח 

  היש שיכון דומה לזה? 
  גם לא שלמנו דמי מפתח 

  ועוד ביקשו שלא נצא. 
  

  יא, יא משלטי, יא משלטי, 
  ביתי שלי ללא קירות 

  יא, יא מטבחי, יא מיטתי 
  וכוכבים כמנורות. 

  
  נכון שאין בו לוקסוס רב 

  והחימום היחידי, 
  הוא חום הלב ואש הקרב 

  על משלטי (על משלטי). 
  

  בתל אביב עכשיו קולנוע 
  ונערות בשלל צבעים. 

  ואנו כאן שוכבים בלי נוע 
  ומציצים בכוכבים. 

  
  אחד זוכר את אבא אמא, 

  ספק נרדם ספק הוזה, 
  שני חולם על רות או רינה 

  ומחבק את הרובה... 
  

  טי... יא, יא משלטי, יא משל
  

  רק תמול היה לנו אורח 
  קצת לא מוזמן, אבל צפוי. 

  עשינו לו כל כך שמח, 
  הוא לא ישכח את הבילוי! 

  
  הגשנו לו כיבוד קולע, 

  ריקוד של אש, אימון קטן 
  והוא אכל והתפקע, 

  עת המקלע הגיש לפתן. 
  

  יא, יא משלטי, יא משלטי... 
  

  לא במרכז עומד ביתנו, 
   דומה לבור או למלונה

   -ויש שיכון יפה ממנו 
  אך הוא שומר על השכונה. 

  
  על כן, על כן, נאהבנו 
  ובו נחזיק בחוזק יד, 

  כי זאת לדעת בזמננו. 
  בונים בתים בזכות משלט. 

  
  יא, יא משלטי יא משלטי...

  ל"/ להקת הנח לשלוםשיר 
  רוטבליט / יאיר רוזנבלוםלה 'ינק

  
  תנו לשמש לעלות 

  לבוקר להאיר, 
  הזכה שבתפילות 
  אותנו לא תחזיר. 

  
  מי אשר כבה נרו 

  ובעפר נטמן, 
  בכי מר לא יעירו 
  לא יחזירו לכאן. 

  
  איש אותנו לא ישיב 
  מבור תחתית אפל, 

  כאן לא יועילו 
  לא שמחת הניצחון 

  ולא שירי הלל. 
  

  לכן, רק שירו שיר לשלום 
  אל תלחשו תפילה 

  מוטב תשירו שיר לשלום 
  בצעקה גדולה. 

  
  תנו לשמש לחדור 

  מבעד לפרחים. 
  אל תביטו לאחור, 

  הניחו להולכים. 
  

  שאו עיניים בתקווה, 
  לא דרך כוונות 

  שירו שיר לאהבה 
  ולא למלחמות. 

  
   - אל תגידו יום יבוא 

  הביאו את היום! 
  כי לא חלום הוא 

  ובכל הכיכרות 
  הריעו לשלום! 

  
  לכן, רק שירו שיר לשלום...

בשנת  ל"הושר על ידי להקת הנח לשלוםשיר 
השיר בעיצומה של מלחמת ההתשה.  1969

ות מערער על תרבקורא לשלום תוך שהוא 
הזכה "של נחיצות המלחמה. השכול והאתוס 

, מי אשר כבה נרו "שבתפילות אותנו לא תחזיר
  ."ובעפר נתמן, בכי מר לא יעירו..

ואף נאסר  עודד מחלוקת קשה בציבורהשיר 
והיו שאמרו שהוא  קופה מסויימתלהשמעה ת

  קורא לתבוסתנות.
שר יצחק רבין את השיר  1995בנובמבר 

והפתק עם מילות השיר נותר בכיס חולצתו 
  והוחתם בדמו, ומאז הפך השיר לסמל.

  / להקת חיל האויר כנפי הכסףעל 
  נעמי שמר :ולחןמלים 

  
  על כנפי הכסף רכובים 

  אבירי הרוח בעבים 
  העזים והטובים 

  כבני רשף יגביהו עוף 
  

  ובתוך שמיים נקיים 
  זוהרים שבעת הרקיעים 

  ואנחנו ממריאים 
  מגולן ועד ים סוף 

  
  נס הים ויסוב אחור 

  חרבה  -והנהר 
  טס אחי ופניו לאור 

  ודגלו עלי אהבה 
  

  הסולם רגליו באדמה 
  אך ראשו בשמי המלחמה 

  טס אחי אל מול חמה 
  כבני רשף יגביהו עוף 

  
  החרמש -הוא חולף כלהב

  הוא כחץ שלוח ולוחש 
  הוא כותב מכתב של אש 

  מגולן ועד ים סוף 
  

  נס הים ויסוב אחור 
  חרבה  -והנהר 

  טס אחי ופניו לאור 
  ודגלו עלי אהבה 

  
 על כנפי הכסף רכובים...
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  / להקת חיל היםלים א בו
  אלמגור / יאיר רוזנבלוםדן 

  
  שוב השמש השורפת 

  את כולנו משזפת 
  שוב השמש הבוערת 
  את המים מסנוורת 
  מסנוורת את המים 

  את כולנו משחימה היא 
  אך כשהיא דומם שוקעת 

   -היא יפה היא משגעת 
  כן! 

  
  בוא אלינו, אלינו, אלינו לים 

  אל הים המלהיב הפרוע 
  אל השמש הזאת 

  לרוחות העזות 
  כי הים לכולנו פתוח. 

  
  איזו רוח מטורפת 

   על פנינו שוב צולפת
  נחשולים היא מערמת 

  ומכה ומנהמת 
  איזו רוח מטורללת 
  את כולנו מטלטלת 

  נעמוד בפה פתוח 
  כן!  -טוב לגמוע את הרוח 

  
  בוא אלינו... 

  
  בוא אל הסיפון, ויחד 
  נתבונן במעוף השחף 
  נתנדנד יחדיו בקצב 

  מול גלים רוחות וקצף. 
  עד מתי תוסיף לשבת 

  על החול ועל הזפת? 
  כי לשבת כך בדוחק 

   - ז'לא בשביל אחד כמוך 
  לא! 

  
  חיל התותחנים/ להקת בקנה פרחים  בוא אלינו...

  ברק / אפי נצרדודו 
  

  כשאביב נרדם יעור בחוורון 
  בשדות האש ייתם הקרב האחרון 

  ובוקר נהדר מן הבקעה להר 
  אז יעלה בזמר, ברון. 

  
  השמש ידם בין עזה לרפיח, 
  ירח ילבין על פסגת החרמון 
  פרחים בקנה ובנות בצריח 
  ישובו לעיר חיילים בהמון. 

  
  ילדה אחת קטנה ובידה זרים, 
  לעיר הלבנה תצא אז בשירים, 

  ולחייל נרגש תשים סביון בדש, 
  והשמיים כה בהירים. 

  
  השמש ידם בין עזה לרפיח... 

 

  / להקת חיל החינוךשבעים ושלוש חורף 
  וידיסלבסקיהספרי / אורי שמואל 

  
  אנחנו הילדים של חורף שנת שבעים ושלוש 

  חלמתם אותנו לראשונה עם שחר, בתום הקרבות 
  הייתם גברים עייפים שהודו למזלם הטוב 

  הייתן נשים צעירות מודאגות ורציתן כל כך לאהוב 
  וכשהריתם אותנו באהבה בחורף שבעים ושלוש 

  רציתם למלא בגופכם את מה שחיסרה המלחמה. 
  

  כשנולדנו היתה הארץ פצועה ועצובה 
  הבטתם בנו, חיבקתם אותנו, ניסיתם למצוא נחמה 

  זקנים בעיניים דומעות כשנולדנו ברכו ה
  אמרו הילדים האלה הלואי לא ילכו אל הצבא 

  ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדיברתם מכל הלב 
  כשהבטחתם לעשות בשבילנו הכל להפוך אויב לאוהב. 

  
  הבטחתם יונה 

  עלה של זית 
  הבטחתם שלום בבית 

  הבטחתם אביב ופריחות 
  הבטחתם לקיים הבטחות 

  הבטחתם יונה 
  

  ו הילדים של חורף שנת שבעים ושלוש אנחנ
  גדלנו, אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק, קסדה על הראש 

  גם אנחנו יודעים לעשות אהבה, צוחקים ויודעים לבכות 
  גם אנחנו גברים, גם אנחנו נשים, גם אנחנו חולמים תינוקות 

  ולכן לא נלחץ, ולכן לא נדרוש, ולכן לא נאיים 
  ות צריך לקיים כשהיינו קטנים אמרתם: הבטח

  אם דרוש לכם כח ניתן, לא נחסוך, רק רצינו ללחוש 
  אנחנו הילדים של החורף ההוא שנת שבעים ושלוש 

  
 הבטחתם יונה...

  
  

  החיילים לעיר יגיעו בעם רב, 
  עם נערות ושיר ועם פרחי זהב, 

  וכל אשר אתמול ידע מכאוב ושכול 
  לא עוד ידע שלכת וקרב. 

  
 ידם בין עזה לרפיח...השמש 
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  / להקת פיקוד דרום הישראל יפארץ 
  ברק / שייקה פייקובדודו 

  
  עיניים  יפה טובתנערה 

  לנו יש בארץ ישראל, 
  וילד טוב ירושלים 

  הו מי פלל ומי מלל? 
  

  ותורה אורה כזו יש לנו 
  וגם הגדה ומגילה, 

  ואלוהים אחד שלנו 
  וקול חתן וקול כלה. 

  
  ארץ ישראל יפה   
  ארץ ישראל פורחת,   
  את יושבה בה וצופה   
  את צופה בה וזורחת.   

  
  לנו יש, אחי, הרים אלפים 

  בם נאוו רגלי המבשר, 
  וגם מלאך מן השמים 

  שאת נפשנו הוא שומר. 
  

  וחסיד בעיר הזו יש לנו 
  וגם חילות וגם פרחים, 

  והברכות כולן שלנו 
  והבשורות והשבחים. 

  
  ארץ ישראל יפה...   

  
  והעמק הוא כפתור ופרח 

  הוא פרח וכפתור,  וההר
  והצפון שלגים וקרח 
  והדרום זהב טהור. 

  
  כל הפרדסים נותנים כאן ריח 

  והשקדיות כולן פורחות, 
  השמש כאן תמיד זורח 

  על מי תוגה ומנוחות. 
  
  ארץ ישראל יפה...   

  
  גם לפרחחים אשר בינינו 
  יש מקום בארץ ישראל, 

  מן הצרות שלא עלינו 
  אתה ורק אתה גואל. 

  
  לבן מונף הדגל  בכחול

  ולירושלים כל שירי, 
  אנחנו שוב עולים לרגל 

  הו, שירי: עם ישראל חי! 
  
 ארץ ישראל יפה...  

  / להקת פיקוד דרוםרום בדלילה 
  פר / סשה ארגובחחיים 

  
  שביל החלב שבשמיים 

  ודרך העפר 
  נושאים אלייך, אל הבית 

  את כל חלומותי מן המידבר. 
  

  ואז אנחנו שוב בשניים 
  בעיר יפה, לילית, 

  ומחזיקים את הידיים 
  כמו תמיד, כמו תמיד.. 

  
  לילה בדרום 

  ליד הטנק האפלולי, 
  רוח מתעוררת בשיחים. 

  עוד מעט אחזור 
   - אהובתי שלי 

  תכף ירעמו התותחים. 
  

  וך הרשת הרכב נח בת
  כבר ישנים כולם, 

  ואת אל תוך פני לוחשת 
  את כל האהבות שבעולם. 

  
  ואז ידי אותך חובקת 

  מעבר מרחקים, 
  וכמה שקט, כמה שקט 

  ומחכים ומחכים... 
  

 לילה בדרום...

  להקת פיקוד מרכז/ של צנחן שירו 
  טהרלב / יאיר רוזנבלוםיורם 

  
  ראית אותו במטוס הממריא 

  תחתיו נפרשים פרדסים וכפרים 
  הוא חש את משא המצנח על גבו 

  אוחז ברצועות וחושב בליבו: 
  הנה עוד דקה 

  והרוח תחבוט על פני 
  הנה עוד דקה 

  יפתח המצנח מעלי. 
  

  כשיפתח עלי כשיפתח 
  את העולם כולו אשכח 

  אני לבד והמצנח 
  שיפתח, שיפתח 

  שיפתח עלי. 
  

  ראית אותו מתייצב לזינוק 
  לאור הירוק, הירוק מחכה 

  עוד רגע עוד רגע תבוא הפקודה 
  חופת המצנח על הרוח תכה 

  הנה עוד שניה 
  והרוח תחבוט על פני 

  הנה עוד שניה 
  המצנח מעלי.  יפתח

  
  כשיפתח עלי כשיפתח... 

  
  ראית אותו מרחף באוויר 

  חופה לבנה, לבנה מעליו 
  את כל מיתרי המצנח יאסוף 
  מיד כשינחת ויקום על רגליו 

  ושוב מחדש 
  הוא נושא לשמים עיניו 

  ושוב מחדש 
  הוא חוזר לפזמון שאהב: 

  
 ץץץכשיפתח עלי כשיפתח.

של  בהם פתח יורם טהרלב את הפזמוןלים המ
. "עלי שיפתח... חשיפת"היו  "שירו של צנחן"

כשהלהקה התאמנה על השיר הגיע אלוף פיקוד 
ששמע את  )גנדי(רחבעם זאבי האלוף מרכז דאז, 

  הלהקה. 
צנחן עברי לא " :שסיימו לשיר אמר להםלאחר 

תשירו לכן  אפילו לרגע.ח מפקפק בפתיחת המצנ
רשומים המלים כך .  "כשיפתח עלי כשיפתח"

אחרונות שבו ושרו מאז, אבל בהקלטות 
  שר כל צנחן לפני הצניחה., כמו ש"שיפתח עלי"



   – בנעליים גבוהות שירים 
  ליום העצמאות שירון 
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  / להקת פיקוד מרכז האחריםהימים 
  חפר / דובי זלצרחיים 

  
  אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, 

  אשר מעבר להרים העשנים, הבוערים. 
  אנחנו עוד נראה את הימים האחרים 

  עולים, באים מן הבקעה, יורדים אלינו מן ההרים, 
  צוחקים את האביב, האהבות, הנעורים 

  הדברים אשר שכחנו כבר איך הם נראים. ואת 
  

  אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, 
  את הימים האחרים. 

  
  נצא עוד לקראתם מתוך מבנים מחוררים, 

  מתוך המקלטים והשדות המשחירים, 
  נצאה על קביים מאורם מסונוורים, 

  מראש אנטנות מלחמה שרים כמו אלף ציפורים, 
  רים ונביט בהם קרוב, במבטים הבהי

  ומלוות את זימרתם גיטרות של אלף נערים. 
  

  אנחנו עוד נראה את הימים האחרים... 
  

  אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, 
  גאים כמו פרקי תנ"ך, יפים כמו שיר השירים. 

  שוטפים כמו אשד במידבר, ורודים כמו שחר בהרים. 
   - ימים של חסד ושלווה, ימים שקטים ומאושרים 

  יזכור" , ברגעי ההרהורים, ורק ביום ה"
  נחזור ונספר הכל, ונספוד לבחורים. 

  ונשמע את קול האש, ואת מטח הכדורים, 
  ואת הקרב שהתחולל אז בתנופת האדירים. 

  
  אנחנו עוד נראה את הימים האחרים... 

  
  אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, 

  נראה אותם יותר מהר מאשר אנו משערים. 
  וכשיבוא השקט, וימשול בשערים 

  וכל דברי ימינו אלה יחרטו בתוך הספרים, 
  נביט אז זה בזה במבטים המוזרים, 

  ונזכור אז כי הלכנו יחד לימים האחרים. 
  

  אנחנו עוד נראה את הימים האחרים...

  / להקת פיקוד צפון באהבהלצפון 
  ברק / נורית הירשדודו 

  
  כשהשמש חיוך אחרון לחרמון 

  תשלח ביום רוח של סתיו, 
  יצלצל טלפון בפיקוד הצפון 

  זה אנחנו מעבר לקו. 
  

  את, אני והחורף נזמין אז ארמון 
  על הר ערפל וענן, 

  שם חצב וכרכום יפרחו בהמון 
  חיוכים ישלחו בלבן. 

  
    אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון   
  עד כינרת ועד לרמה,   
  נזמר והשיר יעפיל לעמון,   
  יהדהד עד מדבר השממה.   

  
  לצליל פעמון במזחלת של קרח 

  שירנו עולה בשלווה, 
  נטפס על גלבוע תבור ועצמון 

  ושירת חיילים מלווה. 
  

  מלווה את שירת הצפון הרחוק 
  של ארץ נושבת וקור 

  תחמם ותדליק את ליבנו לצחוק 
  ותמיס מצב רוח אפור. 

  
  אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון...   

  
  יום יבוא והשמש יציץ חייכני, 

  ירדו השלגים מהרים, 
  ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני 

  בשבילים הכחולים, הקרים. 
  

  את, אני והחורף הביתה חוזרים 
  שלום לך, ממלכת הכפור, 

  חיילי הצפון נתראה בהרים 
  בשנה הבאה נחזור. 

  
 אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון...  



   – בנעליים גבוהות שירים 
  ליום העצמאות שירון 
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  / להקת פיקוד צפון הדשא עלבלילה 

  ניצב / יאיר רוזנבלוםאסתר 
  

  בחוץ, כל כך יפה, יפה הליל  נשב
  נשיר רעים, נשיר לקול צלילי מיתר 

  שירים פשוטים, שירים יפים 
  על אהבה וקיץ 

  שירי הלב ההם, שירי הלב ההם 
  שאין כמותם. 

  
  ואל תשאל על מה נפשי עכשיו רוגשת 

  דבר אשר אוהב, אוהב יותר  הן אין
  מכך לשכב 

  מסתם לשכב בלילה על הדשא, 
  להתבונן בכוכבים, 

  להתבונן ולזמר. 
  

  כיפת כוכב האירי לי פנייך 
  אשוט אלייך במפרש געגועים, 

  אלי הטוב 
  מה שמת בו, בקיץ 

  אשר הופך 
  אשר הופך אותנו כת משוגעים. 

  
  במקהלה לילית שקטה ומאולתרת 

  שרים גם ארבעה קולות שרים שלושה, 
  והרעות, 

  והרעות כגל אפל עוברת 
  ומלטפת חרש, 

 מלטפת חרש קלילות.

  פיקוד צפון / להקת לא תמו כל פלאייךעוד 
  טהרלב / רמי קליינשטייןיורם 

  
  ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה 

  מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה 
  קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה 

  פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה. 
  

  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 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. 
  

 עוד לא תמו כל פלאייך...



   –בנעליים גבוהות שירים 
  ליום העצמאות שירון 
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  שריונאים 300/ נעמי לוי עם  השקיעה בשדהאחרי 
  נעמי שמר :ולחןמלים 

  
  בין שדה התירס ושדה החיטה 

  אחרי השקיעה בשדה 
  הלוך הלכה לה ילדה יחידה 

  אחרי השקיעה בשדה 
  חמה נעלמה מעל הרכס 

  והיא עודה בשביל הולכת 
  אחרי השקיעה בשדה 

  השקיעה בשדה 
  

  משדה הקרב או משדה תמרונים 
  אחרי השקיעה בשדה 

  חזר ברעש אז טור שריונים 
  אחרי השקיעה בשדה 

  מאין תלכי לאן תבואי 
  הדרך אל ביתך איפה היא 

  אחרי השקיעה בשדה 
  השקיעה בשדה 

  
  ענתה בעצב ילדה יחידה 

  אחרי השקיעה בשדה 
  ביתי רחוק ודרכי אבודה 

  אחרי השקיעה בשדה 
  טנק סעי עימנו "עלי על ה -

   - הטנק שלך ואת שלנו" 
  אחרי השקיעה בשדה 

  השקיעה בשדה 
  

  הביתה בין ערמות עננים 
  אחרי השקיעה בשדה 

  ילדה נוהגת בטור שריונים 
  אחרי השקיעה בשדה 
   -וזמר עולה מן הצריח 

  "איתך לקצה עולם נגיע 
  אחרי השקיעה בשדה 

 השקיעה בשדה".

ש "וי היתה סולנית להקת הילדים עלנעמי 
ביבר, שאול רציאני. צדיקוב בניצוחו של יצחק ג

ן החינוך של חיל השריון, שמע את קולה קצי
  וביקש מנעמי שמר שיר על השריון עבורה.

אחרי השקיעה כתבה את השיר שמר נעמי 
ארבע (שריונרים  300ושאול ביבר אסף בשדה 
שלמדו לשיר את השיר בשלושה קולות  )פלוגות

  כדי ללוות את הזמיר מיפו, נעמי לוי.

  / להקת חיל החינוךהפלוגות זמר 
  אלתרמן / דניאל סמבורסקי ןנת
  

  את זמר הפלוגות נשיר לך למזכרת, 
  אפל, אפל הואדי, המישמר, הכן! 

  הלכה, הלכה פלוגה בלילה בשרשרת, 
  הלכה פלוגת שדה לאש ולמגן. 

  
  חכי לנו, ארצי במשעולי הרייך, 

  חכי לנו בשדות הלחם הרחבים! 
  את שלום המחרשה נשאו לך בחוריך, 

  היום הם לך נושאים שלום על הרובים. 
  

  פלוגה, עלי, עלי בהר, 
  פלוגה, כבוש תכבושי! 

  במקום שם איש עוד לא עבר, 
  ם יעברו הפו"שים. ש

  למען אם ובן ואב 
  הסוללה נקימה. 

  פלוגה, לא תם, לא תם הקרב, 
  פלוגה , צעוד קדימה! 

  
לשווא, לשווא אמרו, רק הימים הם 

  לנו, 
  לשווא אמרו, לאש ושוד נדון הליל, 

  הלילה והיום רק לחיים ניתנו, 
  הלילה והיום הם ארץ ישראל! 

  
  מן השפלה בחוף ועד גדרות התיל, 

  ומנקרות הרים ומבקעות וגיא, 
  נשיב לך את היום, ארצי ואת הליל, 

  נשיבה לך אותם למען כל החי! 
  

  פלוגה, עלי, עלי בהר... 
  

  כי לא לשווא, אחי, חרשת ובנית, 
  לנפש ולבית לנו מלחמה! 

  , וחניתה כנרת, עמל תל, וערה ג
  אתן לנו דגלים, ואנו החומה. 

  
  חרת, כי לא נשוב אחור, ודרך אין א

  אין עם אשר יסוג מחפירות חייו. 
  הלכה, הלכה פלוגה בלילה בשרשרת, 

  פניך מולדתי, הולכים אתם בקרב! 
  

 פלוגה, עלי, עלי בהר..

כתבו נתן אלתרמן ודניאל  ר הפלוגותזמאת 
סמבורסקי לבקשתו של יצחק שדה ליום חגם 

  של ההגנה. )ש"הפו( "פלוגות השדה"של 
תחילה בייקים שעלו מגרמניה סירבו חיילים 

חכי לנו ארצי "ה לשיר את השיר בגלל השור
כי חשבו שהכוונה למשעולי  "במשעולי הרייך

  ."הרייך השלישי..."
נגינה המלהיבה של דניאל היום מנוגנת המעד 

ל בכל טכס צבאי, סמבורסקי על ידי תזמורת צה
  ל."מנון צהביחד עם ה


