
 

 שירון ל"ג בעומר

 

 זמן של ענין

 ואחיות אחים שבט

 האור אל יוצא

 אשא  תפילה רק

 לאהבה  שיר

 להודות טוב

 אלה  כל על

 קטונתי

 גדול  אור

 אחי למען

ישראל  אהבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ענין של זמן

 קח אותו לאט את הזמן

 יחכה בחוץהעולם עוד 

 קח עוד שאיפה מן הזמן

 .שתי דקות לפני ההתפכחות

 

 להתמכר ללב המתפרע 

 לדמיון המתפקע 

 ולאושר הנוגע 

 .בעומק הכאב

 

 אתה עוד תגלה את העולם

 אם תרצה או לא תרצה 

 יש עוד זמן להשתנות

 .מן הקצה אל הקצה

 

 אם האהבה כאבה לך אתמול

 אולי מחר היא לא תכאב

 בלי קול אם עוד הדמעות זולגות

 .בסופן אולי חיוך רחב

 

 ...להתמכר ללב המתפרע

 

 שבט אחים

 

כֹוִנית 70  שנה ּבמְּ

 אני נוסע ּוַמִּביט

יָה   ַעל ָמה ָהיָה ּוָמה ִנהְּ

 ואיך נפשי עוד הֹוִמָיה

 

ָצָדה של הזריחות  ֵמַהמְּ

ִליחֹות  ירושלים ַּבסְּ

ת ואכזיב  ֵמחֹוף ִכנֶּרֶּ

 מהמסיבות של תל אביב

 

 והתפללאבי חלם 

 לחיות בארץ ישראל

 היום ילדי אותי שואל

 מה הסיפור של ישראל

 

 כאן זה בית, כאן זה לב

אֹוָתְך אנ'לא עוזב  וְּ

 שורשים -אבותינו

נּו הפרחים, המנגינות  וֲַאַנחְּ

ט ַאִחים ַוֲאָחיֹות  ֵשבֶּ

 

 אותה שכונה, אותו רחוב

ֵריָסר בנים של יעקב  תְּ

 אוספים ביחד נדודים

 תרמיל געגועיםבתוך 

 

 אדם הוא נוף מולדתו

ַכף יָדֹו  חורט קווים ּבְּ

ָדִרים  בין התפילות ַלנְּ

 ריחות פרדס של הדרים

 

ֵעינֶּיָה של אימי  ּובְּ

 תמיד אמצא את מקומי

 על הגיטרה מתנגן 

ַכֵּון מְּ  ניגון עתיק שֶּ

 

 כאן זה בית

 כאן זה לב

אֹוָתְך אנ'לא עוזב  וְּ

 שורשים -אבותינו

 המנגינות ואנחנו הפרחים,

ט ַאִחים ַוֲאָחיֹות  ֵשבֶּ

 מערבי-אני מזרח

 

 יוצא אל האור

 שביל הזה מתחיל כאןה

 בין סניף בנק למעין

 לא סלול, לא תמיד מסומן

 .השביל הזה מתחיל כאן

 

 חוצה את העיר 

 עולה על ההר 

 ממשיך על הים

 ממשיך גם מחר

 חותך באויר, בין הבתים



 .יוצא אל האור, אל חיים חדשים

 

 עליו, עלה עליו עכשיולך 

 לך עליו, עלה עליו עכשיו

 מלאכי ציפורים מעליך

 מלווים את צעדיך

 מרחוק נדלק אור

 .אל תסטה כדי שתוכל לחזור

 

 השיר הזה מתחיל כאן

 כחול על הדף הלבן

 לא גמור, לא תמיד מכוון

 .השיר הזה מתחיל כאן

 

 חוצה את העיר 

 עולה על ההר 

 ממשיך על הים

 ממשיך גם מחר

 ך באויר, בין אנשיםחות

 .יוצא אל האור, אל חיים חדשים

 

 ...לך עליו

 

 תפילה אשא

 ישנם ימים ללא מרגוע

 בהם לא אמצא לי נחמה

 ומוכרח אני לנגוע

 בעשבים, באדמה

 לפסוע באותה הדרך 

 בתוך פריחת הכרכומים

 ולהיות כל כך אחר

 .ולפרוח ערב הגשמים

 

 רק תפילה אשא

 הוי אלי, אלי

 תעבור עלישהשמש 

 ותראה לי שוב את משעולי

 הוי אלי, אלי

 רק תפילה אשא

 כשהשמש תעבור עלי

 ותיקח אותי אל המסע

 .תפילה אשא

 

 ואם אשוב אל זאת הארץ

 ואם אפסע שוב בדרכים

 האם כקדם יכירוני

 .האנשים והפרחים

 

 ...רק תפילה אשא

 

 שיר לאהבה

 יחד לב אל לב

 נפתח ונראה ת'אור שבשמיים

 אל לביחד לב 

 נפתח בתקווה לאהבה 

 

 איך שהלב נפתח

 חובק את העולם

 ובקריאה גדולה

 נשיר לאהבה

 

 אימרו הכל אפשר

 זה לא מאוחר

 השחר כבר עלה 

 זמן לאהבה

 

 ...יחד לב אל לב

 

 ורק אם נאמין

 ובלי שום דאווין

 בדרך העולה 

 זה שיר לאהבה 

 

 יחד לב אל לב

 נפתח ונראה ת'אור שבשמיים

 יחד לב אל לב

 נפתח בתקווה לאהבה 

 נשיר לאהבה!

 



 טוב להודות

 'טוב להודות לה

 'טוב להודות לה

 ולזמר ולזמר לשמך עליון

 'טוב להודות לה

 

 ולהגיד בבוקר חסדך

 ולהגיד בבוקר חסדך

 ואמונתך בלילות

 ואמונתך בלילות

 'טוב להודות לה

 על כאלה 

 ,על הדבש ועל העוקץ

 ,על המר והמתוק

 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

 אל תשכח את התקווה

 השיבני ואשובה

 .אל הארץ הטובה

 

 ,שמור אלי על זה הבית

 ,החומהעל הגן, על  

 מיגון, מפחד פתע 

 .וממלחמה

 

 ,שמור על המעט שיש לי

 על האור ועל הטף 

 על הפרי שלא הבשיל עוד

 .ושנאסף

 

 …על כל אלה

 ,אל נא תעקור נטוע

 אל תשכח את התקווה

 השיבני ואשובה

  

 קטונתי

 קטנתי מכל החסדים

 ומכל האמת

 אשר עשית את עבדך

 

 כי במקלי עברתי את הירדן

 הייתי לשני מחנותעתה  

 

 הצילני נא

 הצילני נא

 הצילני נא

 

 אור גדול

 ואם היה לי קצת עצוב

 אולי למדתי מזה משהו חשוב

 כי בסוף כשזה נגמר 

 יש סיבה לכל דבר

 

 לבד בתוך כל הטירוף 

 אני חושב איך שהזמן יכול לעוף

 אבל בסוף כשזה נגמר

 יש סיבה לכל דבר

 

 אור גדול מאיר הכל

 צריך לשאולויותר כבר לא 

 אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות

 להתחיל הכל מהתחלה 

 כמו לנשום בפעם הראשונה

 אני כאן אני לא מתבזבז יותר

 

 ואם יכולתי רק לזכור 

 לכל אחד יש את הדרך לעבור



 אבל בסוף כשזה נגמר

 יש תשובה לכל דבר

 

 ..אור גדול מאיר הכל

 

 למען אחי

ֵרָעי ַמַען ַאַחי וְּ  לְּ

ָרה ָנא ָשלֹום ָּבְך  .ֲאַדּבְּ

ַמַען ֵּבית ה' ֱאֹלֵהינּו  לְּ

ָשה טֹוב ָלְך  ..ֲאַבקְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אהבת ישראל

 

 אלפיים שנה אני נודד

 מחפש את הארץ אותה אני אוהב

 כל יום מחדש הלב נשבר

 כל יום מחדש אולי מחר

 ?מתי הגאולה

 

 אני מאמין באמונה שלמה

 בביאת המשיח

 בארץ ישראל של אהבה

 בכל יום שיגיע

 הנה הנה זה בא

 אהבת ישראל בנשמה

 

 כל בוקר ציון אליך אני מתפלל

 לא ינום לא יישן שומר ישראל

 כל יום מחדש אני אוהב

 כל יום מחדש עם כל הלב

 שלום על ישראל

 

 אני מאמין באמונה שלמה

 בביאת המשיח

 בארץ ישראל של אהבה

 בכל יום שיגיע

 באהנה הנה זה 

 אהבת ישראל בנשמה


