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בניינים שרים ומתחזקים

רשימת השירים
תושבי קריית אונו היקרים,
ערב חג הפסח שנחגוג השנה יהיה שונה מימים עברו.
לכן ,בהתאם למצב ,החלטנו להגיש לכם כאן שירון
חגיגי וייחודי...
העבירו את השירון בקבוצת הווטסאפ של הבניין.
בחרו מתוך רשימת השירים המופיעים בשירון
 3שירים אשר תרצו לשיר יחדיו .קבעו זמני
אתנחתות מוסיקליות במהלך קריאת ההגדה.
צאו למרפסות ושירו יחד (מומלץ להוסיף כלי נגינה,
כרוח הדמיון הטובה).
צלמו סרטונים של אותן אתנחתות מוסיקליות ושתפו
בדף המתנ"ס בפייסבוק.
אנו נערוך את הסרטונים לקליפ שיפורסם בדף
הפייסבוק במהלך חוה"מ פסח.

בברכת חג פסח שמח וכשר,
ראש העיר
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שירו של שפשף
אני ואתה

רון מלכה

מ”מ וסגן ראש העיר

אני ואתה

מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע ,אין דבר זה לא נורא,
אמרו את זה קודם לפני,
זה לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.

ניצנים נראו בארץ

11
12
דיינו
14
לו יהי

אנחנו לא נפסיק לשיר
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שירו של שפשף

מילים :יאיר ניצני
לחן :מאיר בנאי

מה אני ,אני רק בן אדם
אני חי ועובד כמו כולם
ורואה עתיד וחושב תמיד
שהכוונה נותנת אמונה.
לא מבין מה קורה וחושב
מי שומע את מה שבלב
ורואה עתיד וחושב תמיד
שהכוונה נותנת אמונה.
ואם רק נסתכל אם לא נבהל
ונראה לעולם שביחד כולם
אז יחד כן ללכת יחד
כן ללכת יחד אל האור
יחד זה הזמן ביחד
ואיתך ביחד לאהוב.
אין לי פחד ויש לי תחושה
שהדרך תהיה לי קשה
ורואה עתיד וחושב תמיד
שהכוונה נותנת אמונה…

אנשים טובים

מילים ולחן :נעמי שמר

תפקחו את העיניים ,תסתכלו סביב
פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב
בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות
אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות.

תודה

אנשים טובים באמצע הדרך
אנשים טובים מאוד
אנשים טובים יודעים את הדרך
ואיתם אפשר לצעוד.

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על אור עיניים
חבר או שניים
על מה שיש לי בעולם
על שיר קולח
ולב סולח
שבזכותם אני קיים.

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
ואישה טובה אחרת ,אם יהיה קשה
רק תצביע אל האופק ותבטיח ש -
אנשים טובים...
וממש כמו צמחי הבר הבודדים
הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים
הרקיע מתבהר ,וכבר אפשר לראות
אנשים על אם הדרך מחכים לאות.
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אנשים טובים...

מילים :עוזי חיטמן
לחן :דאלארס

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על יום של אושר
תמימות ויושר
על יום עצוב שנעלם
תשואות אלפיים
וכפיים
שבזכותם אני קיים.

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על צחוק של ילד
ושמי התכלת
על אדמה ובית חם
פינה לשבת
אישה אוהבת
שבזכותם אני קיים.
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בצאת ישראל
ממצרים
מילים :מתוך תהילים
לחן :סיני תור

שמחה רבה

בצאת ישראל ממצרים
בית יעקב מעם לועז
(בצאת ישראל ממצרים
בית יעקב מעם לועז)
היתה ,היתה יהודה לקדשו
ישראל ממשלותיו.

מילים :בלהה יפה
לחן :ידידיה אדמון

שמחה רבה ,שמחה רבה,
אביב הגיע ,פסח בא!
שמחה רבה ,שמחה רבה,
אביב הגיע ,פסח בא!
תפרו ,תפרו ,תפרו לי בגד עם כיסים.
מילאו ,מילאו ,מילאו כיסי באגוזים.

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

שמחה רבה...

שמחה רבה...
וכוס גדולה ,וכוס גדולה אימי תביא
לאליה לאליהו הנביא.
שמחה רבה...

הים ,הים ראה וינוס
הירדן יסוב לאחור
ההרים רקדו כאיילים
גבעות כבני צאן.
מה לך הים כי תנוס
הירדן תיסוב לאחור?
ההרים תרקדו כאיילים
גבעות כבני צאן?

עבדים היינו

מילים :עממי
לחן :פוסטולסקי שלום

עבדים היינו ,היינו
עתה בני חורין ,בני חורין
עבדים היינו
עתה ,עתה בני חורין.
עבדים היינו
עתה עתה בני חורין
בני חורין.
עתה עתה בני חורין
בני חורין.

מלפני אדון חולי ארץ
מלפני אלוה יעקב
ההפכי הצור אגם מים
חלמיש למעיינו  -מים.
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אחד מי יודע
מילים ולחן :עממי

יֹוד ַע?
ֶא ָחד ִמי ֵ

יֹוד ַע:
ֶא ָחד ֲאנִ י ֵ
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע?
ְׁשנַ יִ ם ִמי ֵ

יֹוד ַע:
ְׁשנַ יִ ם ֲאנִ י ֵ
ְׁשנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע?
ֹלׁשה ִמי ֵ
ְׁש ָ

יֹוד ַע:
ֹלׁשה ֲאנִ י ֵ
ְׁש ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ְׁש ָ
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע?
ַאר ַּבע ִמי ֵ
ְ

יֹוד ַע:
ַאר ַּבע ֲאנִ י ֵ
ְ
ֹלׁשה ָאבֹות,
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
ְ
ְׁשנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע?
ֲח ִמ ָּׁשה ִמי ֵ

יֹוד ַע:
ֲח ִמ ָּׁשה ֲאנִ י ֵ
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹות,
ּתֹורהְ ,
ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ְׁש ָ
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ
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יֹוד ַע?
ִׁש ָּׁשה ִמי ֵ

יֹוד ַע?
ִּת ְׁש ָעה ִמי ֵ

יֹוד ַע:
ִׁש ָּׁשה ֲאנִ י ֵ
ּתֹורה,
ִׁש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ֹלׁשה ָאבֹות
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
ְ
ְׁשנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע:
ִּת ְׁש ָעה ֲאנִ י ֵ
ילה,
ִּת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְׁ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ְּב ָתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה,
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹות,
ּתֹורהְ ,
ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ְׁש ָ
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע:
ִׁש ְב ָעה ֲאנִ י ֵ
ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ְּב ָתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה,
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹות,
ּתֹורהְ ,
ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ְׁש ָ
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע?
ֲע ָׂש ָרה ִמי ֵ

יֹוד ַע?
ִׁש ְב ָעה ִמי ֵ

יֹוד ַע?
ְׁשמֹונָ ה ִמי ֵ

יֹוד ַע:
ְׁשמֹונָ ה ֲאנִ י ֵ
ילהִׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ְּב ָתא,
ְׁשמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ּתֹורה,
ִׁש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ֹלׁשה ָאבֹות,
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
ְ
ְׁשנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע:
ֲע ָׂש ָרה ֲאנִ י ֵ
ֲע ָׂש ָרה ִּד ְּב ַרּיָ אִּ ,ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדה,
ילהִׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ְּב ָתא,
ְׁשמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ּתֹורה,
ִׁש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ֹלׁשה ָאבֹות,
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
ְ
ְׁשנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע?
ַאחד ָע ָׂשר ִמי ֵ
ַ

יֹוד ַע:
ַאחד ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ַ
ּכֹוכ ַבּיָ אֲ ,ע ָׂש ָרה ִּד ְּב ַרּיָ א,
ַאחד ָע ָׂשר ְ
ַ
ילה,
ִּת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְׁ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ְּב ָתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה,
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹות,
ּתֹורהְ ,
ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ְׁש ָ
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע?
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִמי ֵ

יֹוד ַע:
ְׂשנֵ ים ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ּכֹוכ ַבּיָ א,
ַאחד ָע ָׂשר ְ
ְׂשנֵ ים ָע ָׂשר ִׁש ְב ַטּיָ אַ ,
ֲע ָׂש ָרה ִּד ְּב ַרּיָ אִּ ,ת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדה,
ילהִׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ְּב ָתא,
ְׁשמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ּתֹורה,
ִׁש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ֹלׁשה ָאבֹות,
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ ,ש ָ
ְ
ְׁשנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַע?
ֹלׁשה ָע ָׂשר ִמי ֵ
ְׁש ָ

יֹוד ַע:
ֹלׁשה ָע ָׂשר ֲאנִ י ֵ
ְׁש ָ
ֹלׁשה ָע ָׂשר ִמ ַּדּיָ אְׂ ,שנֵ ים ָע ָׂשר ִׁש ְב ַטּיָ א,
ְׁש ָ
ּכֹוכ ַבּיָ אֲ ,ע ָׂש ָרה ִּד ְּב ַרּיָ א,
ַאחד ָע ָׂשר ְ
ַ
ילה,
ִּת ְׁש ָעה יַ ְר ֵחי ֵל ָדהְׁ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ִׁש ְב ָעה יְ ֵמי ַׁש ְּב ָתאִׁ ,ש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה,
ַאר ַּבע ִא ָּמהֹות,
ּתֹורהְ ,
ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי ָ
ֹלׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית,
ְׁש ָ
ָארץ.
ֹלהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֶ
ֶא ָחד ֱא ֵ
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והיא שעמדה

מילים :מן המקורות
לחן :יונתן רזאל

ניצנים נראו בארץ

וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה ,וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה
בֹותינּו וְ ָלנּו
ַל ֲא ֵ
וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה ,וְ ִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה
בֹותינּו וְ ָלנּו.
ַל ֲא ֵ

מילים :מתוך שיר השירים
לחן :נחצ'ה היימן

ֶׁשֹּלא ֶא ָחד ִּב ְל ַבד
ּלֹותנּו
ָע ַמד ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ
ֶׁשֹּלא ֶא ָחד ִּב ְל ַבד
ּלֹותנּו.
ָע ַמד ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ
ֵא ָלא ֶׁש ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹור
ּלֹותנּו
עֹומ ִדים ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ
ְ
ֵא ָלא ֶׁש ְּב ָכל ּדֹור וָ דֹור
ּלֹותנּו.
עֹומ ִדים ָע ֵלינּו ְל ַכ ֵ
ְ
וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ילנּו ִמּיָ ָדם
ַמ ִּצ ֵ
וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ילנּו ִמּיָ ָדם.
ַמ ִּצ ֵ

ניצנים נראו ,נראו בארץ
עת זמיר הגיע ,עת זמיר.
ניצנים נראו ,נראו בארץ
עת זמיר הגיע ,עת זמיר.
כי הנה סתיו עבר ,סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו ,נתנו ריחם.
כי הנה סתיו עבר ,סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו ,נתנו ריחם.

אנחנו לא
נפסיק לשיר

מילים :חיים חפר
לחן :דובי זלצר

אם יהיה רע ,והמיסים עוד יעלו
ובמוסקווה ,השערים ינעלו
והסוכר ,גם הוא עוד יעלה במחיר
אנחנו לא ,אנחנו לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר

אם תירשם ,תרצה שיכון של זוג צעיר
כשתיכנס נהיה כבר מזקני העיר
ואם נשמע את רוזה רוזה מקהיר
אנחנו לא אנחנו לא נפסיק לשיר

אם הבנזין ,מתל אביב עד רמת גן
עולה לך ,כמו סוף שבוע ביפן
ואם באו"ם ,אומרים תיסוג וגם תחזיר
אנחנו לא ,אנחנו לא נפסיק לשיר

לא נפסיק לשיר...

לא נפסיק לשיר...

מה לעשות ,זוהי ארצנו היחידה
עוד יהיה טוב ,ואין זו אין זו אגדה
ועוד נזכה ,לראות זריחה של יום בהיר
ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר
לא נפסיק לשיר...
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מילים :מן המקורות
לחן :אודי דוידי
הֹוציָאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ִאּלּו ִ
וְ ֹלא ָע ָׂשה ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים ַּדּיֵ נּו

ַאר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
ִאּלּו ִס ֵּפק ָצ ְר ֵכנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ְ
ילנּו ֶאת ַה ָּמן ַּדּיֵ נּו
וְ ֹלא ֶה ֱא ִכ ָ

ִאּלּו ָע ָׂשה ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים
אֹלה ֶיהם ַּדּיֵ נּו
וְ ֹלא ָע ָׂשה ֵב ֵ

ילנּו ֶאת ַה ָּמן
ִאּלּו ֶה ֱא ִכ ָ
וְ ֹלא נָ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ַּדּיֵ נּו

אֹלה ֶיהם
ִאּלּו ָע ָׂשה ֵב ֵ
כֹור ֶיהם ַּדּיֵ נּו
וְ ֹלא ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ

ִאּלּו נָ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת
וְ ֹלא ֵק ְר ָבנּו ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י ַּדּיֵ נּו

כֹור ֶיהם
ִאּלּו ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
וְ ֹלא נָ ַתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָ ם ַּדּיֵ נּו

ִאּלּו ֵק ְר ָבנּו ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י
ּתֹורה ַּדּיֵ נּו
וְ ֹלא נָ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ָ

ִאּלּו נָ ַתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָ ם
וְ ֹלא ָק ַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ ם ַּדּיֵ נּו

ּתֹורה
ִאּלּו נָ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ָ
וְ ֹלא ִה ְכנִ ָיסנּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַּדּיֵ נּו

ִאּלּו ָק ַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ ם
וְ ֹלא ֶה ֱע ִב ָירנּו ְּבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה ַּדּיֵ נּו

ִאּלּו ִה ְכנִ ָיסנּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ֹלא ָבנָ ה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה ַּדּיֵ נּו

ִאּלּו ֶה ֱע ִב ָירנּו ְּבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה
וְ ֹלא ִׁש ַּקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו ַּדּיֵ נּו
ִאּלּו ִׁש ַּקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו
ַאר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ַּדּיֵ נּו
וְ ֹלא ִס ֵּפק ָצ ְר ֵכנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ְ
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פּולה
טֹובה ְּכ ָ
ַאחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ָ
ַעל ַ
ְּומ ֻכ ֶּפ ֶלת ַל ָּמקֹום ָע ֵלינּו
הֹוציָאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ֶׁש ִ
וְ ָע ָׂשה ָב ֶהם ְׁש ָפ ִטים
אֹלה ֶיהם
וְ ָע ָׂשה ֵב ֵ
כֹור ֶיהם
וְ ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
וְ נָ ַתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָ ם
וְ ָק ַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ ם
וְ ֶה ֱע ִב ָירנּו ְּבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה
וְ ִׁש ַּקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו
ַאר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
וְ ִס ֵּפק ָצ ְר ֵכנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ְ
ילנּו ֶאת ַה ָּמן
וְ ֶה ֱא ִכ ָ
וְ נָ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת
וְ ֵק ְר ָבנּו ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י
ּתֹורה
וְ נָ ַתן ָלנּו ֶאת ַה ָ
וְ ִה ְכנִ ָיסנּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ָּובנָ ה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה ְל ַכ ֵּפר
ֹונֹותינּו
ַעל ָּכל ֲע ֵ
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לו יהי

מילים ולחן :נעמי שמר
עוד יש מפרש לבן באופק
מול ענן שחור כבד
כל שנבקש לו יהי.
ואם בחלונות הערב
אור נרות החג רועד
כל שנבקש לו יהי.

מה קול ענות אני שומע
קול שופר וקול תופים
כל שנבקש לו יהי.
לו תישמע בתוך כל אלה
גם תפילה אחת מפי
כל שנבקש לו יהי.

לו יהי ,לו יהי
אנא  -לו יהי
כל שנבקש לו יהי.

לו יהי לו יהי.....

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...

בתוך שכונה קטנה מוצלת
בית קט עם גג אדום
כל שנבקש לו יהי.
זה סוף הקיץ סוף הדרך
תן להם לשוב הלום
כל שנבקש לו יהי.
לו יהי ,לו יהי...
ואם פתאום יזרח מאופל
על ראשנו אור כוכב
כל שנבקש לו יהי.
אז תן שלווה ותן גם כוח
לכל אלה שנאהב
כל שנבקש לו יהי.
לו יהי ,לו יהי...
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