
השנההשנההשנההשנהשירון לערב ראש שירון לערב ראש שירון לערב ראש שירון לערב ראש 

שנה טובה
לוין קפניס: מלים

נחום נרדי: לחן

שנה באה  , שנה הלכה

אני כפי ארימה 

,  אבא, שנה טובה לך

אמא  , שנה טובה לך

! שנה טובה, שנה טובה

שנה טובה לדוד גיבור  

אשר על המשמרת 

,  בכפר, בעיר, ולכל נוטר

.  נמסרת" חזק"ברכת 

! שנה טובה, שנה טובה

,  טייס אמיץ, שנה טובה

,  רוכב במרום שמיים

, ורוב שלום מלח עברי

. עושה דרכו במים

! שנה טובה, שנה טובה

שנה טובה לכל עמל  

,  בניר וגם במלט

שנה טובה ומתוקה 

! לכל ילדה וילד

! שנה טובה, שנה טובה

בראש השנה
נעמי שמר: מלים ולחן

בראש השנה , בראש השנה
פרחה שושנה אצלי בגינה  
בראש השנה סירה לבנה  

עגנה לה בחוף פתאום  

בראש השנה , בראש השנה

ליבנו ענה בתפילה נושנה 
שיפה ושונה תהא השנה 

אשר מתחילה היום 

בראש השנה , בראש השנה
פרחה עננה ברקיע הסתיו 

בראש השנה כנר נשמה 
נדלק בשדה חצב  

בראש השנה , בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה 
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 

שיפה ושונה תהא השנה 
אשר מתחילה בשיר

זו הזדמנות לעשות משהו  , כאשר כל המשפחה מתכנסת, בערב ראש השנה
.   משמעותי ביחד

הנתונים הסטטיסטיים המתפרסמים לקראת ראש השנה מלמדים שמשפחות  
פעילות חשובה מעין כמוה ליצירת  , ממעטות לשבת יחד אל שולחן האוכל

.קשר עם הילדים וחברּות, אווירה משפחתית

קחו לכם כמה דקות של נחת ושירו כולכם  , או בין המנות, אז אחרי האוכל
.שירים של אופטימיות ותקווה, ביחד את השירים היפים לראש השנה

.ממני, בצירוף ברכת שנה טובה, שירון זה מוגש לכם באהבה

מרכז תרבות ידע ופנאי–איתי פלאות 

כשהחצב פורח
.הקיץ בורח
?ראית חצב

!הגיע הסתו

הקיץ עבר
שמואל בס: מלים

עמנואל עמירן: לחן

החום הגדול , הקיץ עבר

שנה חדשה באה לכל 

נודדות ציפורים  , רוחות מנשבות

. הולכים ובאים הימים הקרים

הביטו וראו קטונתי אתמול  

הקיץ עבר ואני כבר גדול 

שנה חדשה התחילה היום 

.  היי נא טובה ובואך לשלום



ותן ברכה
מן המקורות: מלים

נורית הירש: לחן

ברך עלינו את השנה הזאת 

. את השנה הזאת

ברך את כל מיני תבואתה לטובה 

. ותן ברכה על פני האדמה

ושבענו מטובה וברך שנתנו  

כשנים הטובות 

ושבענו מטובה וברך שנתנו  

כשנים הטובות 

ותן ברכה ותן ברכה  

. ותן ברכה על פני האדמה

ותן ברכה ותן ברכה  

. ותן ברכה על פני האדמה

כל יום מתחילה שנה
אהוד מנור: מלים

נורית הירש: לחן

הרקיע עוד בהיר  

אך בערב כבר קריר 

בחלון אשר פונה לים  

אי אפשר אולי לומר 

שהקיץ כבר נגמר  

אך השמש מתעייף יותר מוקדם 

על הדשא בחצר  

יום מתחיל להתקצר  

אך עוד כמו דבר לא השתנה  

אם אתה ידיד אמת  

העמד פנים כעת 

אל תגיד לי שעברה כבר עוד שנה 

לא זה לא יכול להיות 

השנים הן לא שניות  

אם תביט תוכל לראות 

שכלום לא השתנה  

כל חושי מתקוממים  

תן לי עוד כמה ימים 

לא הספקתי שום דבר השנה  

אין עוד גשם בענן 

אל תקפוץ על כל סימן  

אל תרד לפני התחנה  

אל תראה לי ביומן 

תהיה כמו אב רחמן  

אל תעיר אותי אני עוד ישנה 

...  לא זה לא יכול להיות

שננננה שננננננה  

שננננננה עוד שנה 

שנננננה שננננננה  

..אל תגיד לי שעברה כבר עוד שנה

בשנה הבאה
אהוד מנור: מלים

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 הבאה, בשנה

ענבים אדומים יבשילו עד הערב  

.  ויוגשו צוננים לשולחן

ורוחות רדומים ישאו אל אם הדרך  

.  עיתונים ישנים וענן

... עוד תראה, עוד תראה

בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים 

מול האור הניגר הלבן  

אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים 

.  והשמש תזרח בתוכן

... עוד תראה, עוד תראה

בשנה  בשנה  בשנה  בשנה  "אהוד מנור כתב את 
הוא  . כשביקר את אמו" הבאההבאההבאההבאה

,  ישב במרפסת ונזכר באביו שנפטר
,  באחיו הצעיר יהודה שנהרג בקרב

אלמנה  , ובאמא שנשארה לבדה
.ושכולה

מתוך מחשבות נוגות אלה כתב 
עוד  : "את השיר אם תקווה רבה

תראה כמה טוב יהיה בשנה 
".  הבאה

כששלח את השיר לנורית הירש  
היא חזרה אליו עם , להלחנה

אהוד  .  הלחן המוכר והעליז
, התכוון שהשיר יולחן בלחן עצוב

אבל השתכנע מדברי נורית  
שהשיר מקרין תקווה ואופטימיות  

.והסכים למנגינה העליזה

כדי  , נורית הירש בקשה ממנו
,  לחזק את האופטימיות בשיר

.לשנות מלה אחת בבית השלישי

  תשקעתשקעתשקעתשקעוהשמש : "במקור נכתב
-ולבקשתה הוא החליף ל" בתוכן

".בתוכן תזרחתזרחתזרחתזרחוהשמש "



שניים עשר חודשים
נעמי שמר: מלים ולחן

בתשרי נתן הדקל  

פרי שחום נחמד  

בחשוון ירד יורה 

ועל גגי רקד  

בכסלו נרקיס הופיע  

בטבת ברד  

ובשבט חמה הפציעה 

.  ליום אחד

באדר עלה ניחוח  

מן הפרדסים 

בניסן הונפו בכוח  

כל החרמשים  

באייר הכל צמח  

בסיוון הבכיר  

בתמוז ואב שמחנו 

אחר קציר 

טבת , כסלו, חשוון, תשרי

חלפו ביעף , חלפו

,  אייר, ניסן, אדר, גם שבט

תמוז ואב  , סיוון

ובבוא אלול אלינו  

ריח סתיו עלה 

והתחלנו את שירנו 

.מהתחלה

הלוואי
אהוד מנור: מלים

בעז שרעבי: לחן

הלוואי ומענן תרד עלינו קשת  

...  הלוואי שלעולם הזה יש תקנה

הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת 

הלוואי ולא תאבד לעד המתנה 

הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא  

. הלוואי ועוד נשב בצל התאנה

הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב  

הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן 

הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב 

. הלוואי הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם

הלוואי ולא ישא עוד גוי אל גוי חרב  

הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה 

הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב 

. הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה

...  הלוואי שלא נכאב

כתבו " הלוואיהלוואיהלוואיהלוואי"את השיר 
. אהוד מנור ובועז שרעבי
השניים אהבו את השיר 
והחליטו להגישו לקדם 

הם היו  . 1986ארוויזיון 
בטוחים שיזכה ואף קנו  

אותן  , מבעוד מועד חליפות
ילבשו כשייסעו לייצג את 

.ישראל בנורבגיה

השיר קיבל נקודה אחת  
מצוות שופטים  (בלבד 

למקום  למקום  למקום  למקום  והגיע ) בדימונה
השיר במקום , אגב. האחרוןהאחרוןהאחרוןהאחרון

 17לפני אחרון קיבל 
...נקודות

שיר טוב  שיר טוב  שיר טוב  שיר טוב  הדבר מוכיח כי 
ניכר בכך שהוא עובר  , באמתבאמתבאמתבאמת

...בהצלחה את מסננת השנים

תפילה
בצלאל אלוני: מלים

הנרי ברטר: לחן

הוא היושב לו אי שם במרומים 

הוא הרופא כל חולים  

הוא הנותן רוב שמחה לילדים  

הוא העושה משפטים  

הוא בשמיים והוא היחיד  

הוא הגדול הנורא  

הוא השומר עלינו מצרה  

שמור נא עלינו כמו ילדים  , אלוה

שמור נא ואל תעזוב 

תן לנו אור ושמחת נעורים 

תן לנו כוח עוד ועוד 

שמור נא עלינו כמו ילדים 

שמור נא ואל תעזוב 

תן לנו אור ושמחת נעורים 

תן לנו גם לאהוב  

מה כבר נותר לנו עוד בימים 

מה כבר נותר כל היום 

שמש תקווה והמון מבטים 

לילה ויום של חלום  

הוא בשמיים והוא היחיד  

הוא הגדול הנורא  

הוא השומר עלינו מצרה  

...  שמור נא עלינו כמו ילדים, אלוה



גלגל ענק
שמרית אור: מלים

קובי אושרת: לחן

אדם בונה ביתו בדם ויגע 

מלילו ויומו  

ממש בן רגע , ובסופה עזה

.  חרב עולמו, כן, הוא חרב

עוד שנה ועוד שנה 

הזמן הוא גלגל ענק  

ומחר עוד יום שממרומיו  

. נדאה למרחק

מעגל נפתח בכל שנה 

ומעגל נסלח בכל שנה 

ואם דבר לא השתנה 

. מחר ודאי נצחק

מעלה כשזה טוב 

 -אם זה רע , ולא נורא כשמטה

 -תמיד יש עוד ברירה 

.  הזמן הוא כמו גלגל ענק

אדם אוהב תמיד בתום ולהט 

ביומו ולילו  

פתאום כמו רוח פרא לא נודעת 

. נעלם חלומו, נעלם

...  עוד שנה ועוד שנה

כל שנה
ניסן פרידמן: מלים

עמוס ברזל: לחן

בסימן שאלה , כל שנה מתחילה

. כתינוק המודד צעדיו

על כנרת כחולה  , כמו זריחה מתגלה

. ופניה לשמי מערב

,  כל שעה מתחילה בסימן שאלה

.  כמו הלב הפועם לו קצובות

כמו גבעול ירקרק שצומח בלאט 

.  ופניו לפסגות הגבוהות

זה נפלא ששנה מתחילה לה 

, בשיר וברוח טובה

כל שנה מתחילה בסימן שאלה 

. ואנחנו נמצא לה תשובה

כל שניה מתחילה בסימן שאלה 

.  ולפני שתשיב היא תחמוק

שעולה מאי שם , כמו ליטוף רוח ים

. ניגונה עוד נשמע מרחוק

...  זה נפלא

הביתה
אהוד מנור: מלים

יאיר קלינגר: לחן

, עוד שנה חלפה

, עוד שנה טרופה

. עשבים שוטים עלו בשביל ובגן

רוח נאנח 

את התריס פתח 

,  ומכה בקיר הישן

: כמו קורא

, הביתה, הביתה

, באה עת לחזור

מן ההרים  

. משדות זרים

.  היום דועך ואין סימן

הביתה  , הביתה

. טרם רדת אור

, לילות קרים

, לילות מרים

.  קרבים עכשיו לכאן

עד עלות השחר  

,  מתפללת לשלומך

שבויה באזיקי פחדים  

.  אני שומעת צעדים

, הביתה, הביתה

כי עוד לא ניתן 

.  כל מה שהובטח לנו מזמן

ליל סתו
חיה כהן: מלים

חיים צור: לחן

עלי שלכת נושרים לאט  

ורוח ערב לוחש בלאט 

לך נערה זו מנגינה של סתיו 

שקיעה חולמת באור זהב  

אט אט נושקת לעבר סתיו 

זו מנגינה שעצב בה של סתיו  

יש ניגון שעולה מן הסתיו 

ומרעיד מיתרי הזהב  

של חלום שנשכח  

וישוב ויפרח מחדש 

בשמי הערב כוכב נולד 

שולח חרש אלייך בת  

נצנוץ של פז שיש בו רז של סתיו 

ואת פוסעת בתוך הסתיו 

ואת חולמת על האחד  

שרק אותך יאהב  , שרק אותך

...  יש ניגון שעולה מן הסתיו

הוא  " הביתההביתההביתההביתה"השיר 
שיר יוצא דופן בין 

.  אהוד מנוראהוד מנוראהוד מנוראהוד מנורשיריו של 
הוא נכתב כשיר מחאה 
.  על ישיבת צהל בלבנון


