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לקט ִשכחה
ספר הפזמונים השלישי שלי מונח בידיכם, ולדידי הוא הספר המאסף. 
להתייצב  זכו  לא  אשר  עטי  מפרי  זמר  שירי  אותם  שכחה,  לקט  זהו 
בקדמת הבמה, אך הם ראויים בעיניי מאוד. אני ניצב מאחורי כל אחד 

מהם בנפרד ומאחורי כולם ביחד.
לספריות  מיועד  הוא  לרכשו.  אי-אפשר  כן  ועל  מסחרי,  אינו  זה  ספר 
לקרובים  העברי,  הזמר  בתחום  העוסקים  תקשורת  לאנשי  ציבוריות, 

ולידידים.
 1986 בשנת  אור  ראה  השקד",  ארץ  "דרך  שלי,  הזמר  ספרי  חלוץ 
שלי,  כתיבה  שנות  שמונה-עשרה  לאחר  המאוחד"  "הקיבוץ  בהוצאת 
הפזמונים  חמישים  את  מחזיק  הוא  לימים.  צעיר  איש  עדיין  בהיותי 
מאוחרים  ושירים  נעורים  עוללות  כמה  למעט  שכתבתי,  הראשונים 
יותר שלא היו ראויים בעיניי אז וגם היום. בספר מצויים גם תווי השירים 

בכתב ידו המופלא של המלחין הנודע מוני אמריליו.
ליצירתי  ובמלאות  שנה  שישים  ולי  למדינה  במלאות   ,2008 בשנת 
הזמר  שיֵרי  ספר  את  פרסמתי  שנה,  ארבעים  והשירית  הפזמונאית 
בית  בהוצאת  אור  ראה  הספר  היום".  "היום   – שלי  והמקיף  הגדול 
הספרים ובית הדפוס הירושלמי "פרינטיב", בהנהלתו של מר זמיר בר-

לב. זמיר הוציא לאור אלבום עב-כרס, מפואר ורב-רושם שבו פרסמתי 
מאה ועשרים שירים, הראויים במיוחד מכלל יצירתי, לטעמי. ארבעים 
"דרך  הראשון  בספרי  כבר  התפרסמו  הללו  השירים  ועשרים  ממאה 
מארבע- יותר  מתוך  לוקטו  האחרים  השירים  שמונים  השקד",  ארץ 

מאות שירים מקוריים ומתורגמים שלי שהוקלטו עד אז )ארבע-מאות 
צורפו  אין-ספור(. לכל השירים  כיסוי  ועוד גרסאות  הקלטות מקוריות, 

הסיפורים שמאחוריהם. 
ובו  ומקיף,  צבעוני  תמונות  ואלבום  רחב-יריעה  מבוא  גם  יש  בספר 
צילומים מעברי וצילומי כריכות של ספרים פרי עטי. באלבום מצויים 

גם צילומי עטיפות התקליטים והתקליטורים שבהם מתארחים שיריי. 
ספר  לאור  להוציא  ביקשתי  לכת.  הצנעתי  שכחה",  "לקט  זה,  בספר 
שמרבית  יודע  אני  חיי.  של  השלישית  לאשמורת  המתאים  ענוותני, 
השירים בספר זה אינם מוכרים לכם, אך אני מאמין בהם ומעניק להם 
קורת גג ראויה. מקצתם מן האשמורת המוקדמת של חיי, בהם חמשת 
שיריי הראשונים ששר צמד "הפנינים הכחולות" – טמירה ירדני ועודד 

זמיר; שירים אחרים – מן הפלח הבוגר יותר של חיי ושל יצירתי. 
רות אִפילים מן העת האחרונה. נמצאים כאן גם ּפֵֵ

תשאלו מה על שאר שיריי? לטעמי, הללו יכולים להסתפק בתקליטים, 
בקלטות ובתקליטורים שבהם הופיעו. אינני בז להם, אך אני בהחלט 
יֵוון  אל  אחרים  הבמה,  קדמת  אל  חלקם  לדרכם,  אותם  לשחרר  יכול 

השכחה. 
כאמור, בספר זה תמצאו את מילות השירים שלי הנחבאים אל הכלים. 
אמנם צירפתי לחלק מהם בקצרה את הסיפורים שמאחוריהם, אך אני 

מקווה שהשירים מדברים בעד עצמם. 
לצד השירים תמצאו את תוויהם, גם הפעם בכתב ידו של מוני אמריליו. 
מובאים  אין  עברית  גרסה  להם  נתתי  ושאני  לועזי  שמקורם  בשירים 
התווים, ואולם ציינתי את שמות השירים בשפת המקור וכן את שמות 

הכותבים שלהם.
יקיריי, כאן המקום להודות לכולכם על ימי הזמר שאתם מעניקים לי 
ולשיריי לאורך שנות דור. אין בכוונתי לפרוש. מעת לעת אני מתבקש 
לכתוב שיר בהזמנה, אך אני מבין ומקבל את העובדה שעכשיו תורו 

של דור יוצרים צעיר, חדש, תוסס ובועט, ואני שמח בו ומצדיע לו. 
אני בר-מזל. אני שייך לדור כותבי "זמרת הארץ" המזוהה עם שירת 
רבים, שירת-ַעם אשר כיום אין כותבים כמותה. שירה, אשר חייה שנות 
של  הקלאסיקה   ,evergreen songs רבים  בפי  הקרויה  יותר,  ואף  דור 
זמר העם שלנו. נדמה לי שאני ה"בנימין" בחבורת הכותבים המכונים 
– הם  כותבי המילים  וגם  כיום הזמרים הם גם המלחינים  פזמונאים. 
 ,lyricists בעוד אני, בני-דורי וקודמינו היינו ,song writers מה שמכונה
.singers-והזמרים ה composers-פזמונאים. לצדנו היו אז המלחינים ה

שירה זו שלי קשורה להמנונים, לנוף הארץ, האדם והטבע, דיוקנאות, 
ימי  שירת  והסמל,  הדגל  שירת  זוהי  והמועד.  החג  השנה,  עונות 
הפקודה והאבל, השלום והמלחמה. שירת העם בהתכנסות, בכינוסים 
ילדים,  שירת  ואף  בריקודי-עם,  זמר,  בחבורות  לאומיים,  ובמעמדים 
שירת המזרח וגם שירת הרוק והפופ האישית בלשון היחיד ובה כלולה 

אף שירת האהבה.

הנפלאה  לי  הייתה  המדינה,  ולַחֵּיי  לַחַּיי  השישים  שנת   ,2008 שנת 
שבשנותיי, וזאת כתום ארבעים שנות יצירה.

תקליטורי  בכמה  ֵּפרותיי  מיטב  את  לאור  הוצאתי   2008–2004 בשנים 
אוסף: 

* את שירת ירושלים שלי בתקליטור "ירושלמי שכמוך". 
* את שירת הלהקות הצבאיות ששרו משיריי באסופה "פרחים בקנה 

ובנות בצריח". 
* אוסף שירי חג חדשים בפי הזמרת רונית אופיר ללחניו של המלחין 

טוני הלפמן המנוח,  ושמו "ושמחת בחגיך".  
* אוסף  כפול ובו מיטב שיריי, הנושא את השם "לך עוד אשיר  אלפיים". 

* "עלה ברוח", תרגומיי לשירי 'דור הפרחים' בפי גבי שושן.
עוד ראו אור תקליטורי שדרים  משיריי, ובהם:

* רביעיית תקליטורים שכותרתם "ישראל שלי חוגגת" – מכלול שירת 
ארבע  על-פני  המתפרשים  חג  שירי  משישים  יותר  ובו  שלי,  החגים 

עונות השנה.
לזמרת  שכתבתי  שירים  ובו  הארגמן",  "שושנת  השדרים  תקליטור   *
הלאומית שלנו, המלכה האם שושנה דמארי. בתקליטור גם שיר בונוס 

שכתבתי עליה – "עגילי דמאר".
* תקליטור שדרים של צמד "הפנינים הכחולות", טמירה ירדני ועודד 

זמיר, ובו חמשת שיריי הראשונים.
* "כיסוי נחת", תקליטור שדרים כפול ובו אוסף גרסאות כיסוי לשיריי.

– הספר  "היום היום"  יצא אז לאור גם ספר שירי הזמר שלי:  וכאמור, 
הגדול והמקיף ובו מיטב שיריי.

מסצ'וסטס  מדינת  בירת  בבוסטון  הייתה  נהדרת  שנה  באותה 
שבארצות-הברית "זמרייה" גדולה של חמישה ימים משיריי. כמעט כל 

יהודי האזור באו לערב הסיום הזכור לטוב. 
 "2008 לשנת  חיים  למפעל  אקו"ם  "פרס  את  קיבלתי  מכן  לאחר  שנה 
והיוצר שלמה ארצי שקיבל  לצד הזמר  בתחום הפזמונאות הכתובה 

את הפרס בתחום ההלחנה. 
השנה, שנת 2012, נתבשרתי מפיה של חוקרת הזמר העברי, הדוקטור 
טלילה אלירם, על ההחלטה להעניק לי "אות כבוד למפעל חיים" מטעם 

נשיא אוניברסיטת "בר-אילן", הפרופסור משה קווה.   

ועל כך  כן, טרם סיכמתי את עצמי, אך את שלי כבר עשיתי  כי  הנה 
שמחתי הגדולה.

 
"דרך שיר ודרך ישנה אעבור לאור הלבנה. אלף שיר זימרתי בינתיים, 

לך עוד אשיר אלפיים".         

שלכם,     
דודו ברק      

    
    

ירושלים תשע"ב )2012(     
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ְלִכי ֵאֵלְך, ר תֵּ י ֶאל ֲאׁשֶ כִּ
חֹם ֶאת ַצֲעֵדְך, ׁשוֵֹמר בְּ

ֲהָדֵרְך, ָיָפה,  בּוי בַּ י ׁשָ ִלבִּ
ה, לֹא ֻרָחָמה. מָּ תַּ

ְלִכי ֵאֵלְך, ר תֵּ י ֶאל ֲאֶשׁ כִּ
יֵרְך, ר ׁשִ ִים ׁשָ ַעל ֵעין ַהמַּ

ָמה.  ָשׁ נְּ ֵטְך, בַּ ַמבָּ טוֵֹבַע ׁשּוב בְּ

ְוׁשּוב ֲאִני חוֶֹצה ָהִרים ּוְגָבעוֹת,
ְנָהרוֹת ְואוְֹקָינוֹס,

יַרי. ת ִשׁ י בַּ ְבתִּ ב ֲאִני ֵאַלִיְך, ַשׁ ָשׁ
יָרה, ת-ׁשִ יִני ְמכוָֹרה, ַנֲעָרה, בַּ ם ַהְמתִּ ֵאי-ׁשָ

ֵהן ָמָצאנּו,
ֶאת ֲהמוֹן ַחַּיִיְך ְוַחַּיי.

ְלִכי ֵאֵלְך, ר תֵּ י ֶאל ֲאׁשֶ כִּ
חֹם ֶאת ַצֲעֵדְך, ׁשוֵֹמר בְּ

ֲהָדֵרְך, ָיָפה,  בּוי בַּ י ׁשָ ִלבִּ
ה, לֹא ֻרָחָמה. מָּ תַּ

ְלִכי ֵאֵלְך, ר תֵּ י ֶאל ֲאֶשׁ כִּ
יֵרְך, ר ׁשִ ִים ׁשָ ַעל ֵעין ַהמַּ

ָמה. ָשׁ נְּ ֵטְך, בַּ ַמבָּ טוֵֹבַע ׁשּוב בְּ

ְוׁשּוב ֲאִני חוֶֹצה ָהִרים ּוְגָבעוֹת,
ְנָהרוֹת ְואוְֹקָינוֹס,

ָרה. ב ֲאִני ֵאַלִיְך, ֶאֶרץ ֻמכָּ ׁשָ
ּוִבְדָמָמה ֲאִני הוֵֹלְך ִלְקָראֵתְך,

ְך אוָֹתנּו, ׁש בָּ ְמַבקֵּ
ִית ּוְמכוָֹרה. ׁש ִלי בַּ ְמַבקֵּ

ְלִכי ֵאֵלְך, ר תֵּ י ֶאל ֲאׁשֶ כִּ
חֹם ֶאת ַצֲעֵדְך, ׁשוֵֹמר בְּ

ֲהָדֵרְך, ָיָפה,  בּוי בַּ י ׁשָ ִלבִּ
ה, לֹא ֻרָחָמה. מָּ תַּ

ְלִכי ֵאֵלְך, ר תֵּ י ֶאל ֲאֶשׁ כִּ
יֵרְך, ר ׁשִ ִים ׁשָ ַעל ֵעין ַהמַּ

ָמה. ָשׁ נְּ ֵטְך, בַּ ַמבָּ טוֵֹבַע ׁשּוב בְּ

ב ַהּדוֵֹאב, צּוקוֹת ַהלֵּ יו ִממְּ ַעְכׁשָ
אִתי, ה בָּ ֵאב, ֵהנָּ ִמן ַהכְּ

י ַנֲעָרה. ְבתִּ ב ֲאִני ֵאַלִיְך, ׁשַ ׁשָ
ְנִגיַעת אוֵֹהב, ִמְתָקֵרב, ְוׁשּוב בִּ

ְך ָמָצאִתי, ְך ֶאְמָצא, בָּ בָּ
ֶאת ְמַעט ַהּטוֹב ְוָהאוָֹרה.

ר  ִּכי ֶאל ֲאֶשׁ
ֵּתְלִכי ֵאֵלְך

השיר: דודו ברק
הלחן: נורית הירש

שר: דורון מזר

נורית הירש שלחה את הלחן של השיר 1
הזה לאמרגן שלמה צח. באותה 

עת עשתה בחו"ל. בלי קשר ובלי ידיעה 
על הלחן הזה, נתבקשתי לכתוב 
שיר לתקליט חדש של הזמר דורון 

מזר. וראה זה פלא, השיר במשקלו 
התאים "אחד לאחד" ללחנה של 

נורית. מעשה נס בלי ספק.

Wither thou goest
I will go

Words: Dudu Barak
Music: Nurit Hirsh
Performer: Doron Mazar
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ֵנינּו ְיָלִדים ָהִיינּו, זוֶֹכֶרת, ׁשְ
ר ָעִלינּו. ֶפַרח בָּ ֵמֶרֶגב ֲעָפֵרְך כְּ

ְנעּוַרִיְך, ָזַקְפתְּ ֶאת קוָֹמֵתְך בִּ
בוֹת ֵעיַנִיְך. י בָּ תֵּ ָיפוֹת, ָיפוֹת ָהיּו ָאז ׁשְ

י, ַתְלתִּ ִביֵלְך ִאיָלן ׁשָ ְשׁ זוֶֹכֶרת, בִּ
י. ְלתִּ ֶרֶגל ֶהְעפַּ ְך, בָּ ּדּוָמם ֶאל ַהר ָקְדׁשֵ

י ַחג ָוטַֹהר, תִּ ְך ָלַבׁשְ יוֹם ַחגֵּ בְּ
ל ְיֵמי ַהּנַֹער. ָיִפים, ָיִפים ָהיּו ָאז כָּ

זוֵֹכר ָלְך ֶאת ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך,
י יוֵֹצאת ֵאַלִיְך. י, ַנְפׁשִ לִּ ָיָפה ׁשֶ

אוֹר ּוְתֵכֶלת, זוֶֹהֶרת, ֵאיְך ָעִלית בְּ
טוֹן ָוֶמֶלט? ְלַמת בֵּ תְּ ׂשַ זוֶֹכֶרת, ֵאיְך ָלַבְשׁ

נּו,  לָּ ל ּכֻ ַנִיְך ּוְבנוַֹתִיְך, כָּ בָּ
ם ָיָצאנּו. ה ֵאי-ׁשָ ֻקדָּ יוֹם פְּ ְלַמֲעֵנְך בְּ

ה, ז ֵהֵנּצָּ ֶמׁש פָּ ְוׁשּוב ָעַלִיְך ׁשֶ
ַנֲעָרה ָלֶנַצח. ֲאִני רוֶֹאה אוָֹתְך כְּ

ׁש ַהּכַֹח, ָחה קוָֹמֵתְך, לֹא תָּ לֹא ׁשָ
ּכַֹח. ֲהלוֹא ֶאת ְנעּוֵרינּו ֵאיְך נּוַכל ִלְשׁ

זוֵֹכר ָלְך ֶאת ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך,
י יוֵֹצאת ֵאַלִיְך. י, ַנְפׁשִ לִּ ָיָפה ֶשׁ

ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך

את השיר הזה כתבתי לחגיגות 2
שנת היובל למדינת ישראל, תשנ"ח. 

2. Today today

The Grace of 
Your Youth

Words: Dudu Barak

Music: Eli Tsruya

Performer: Avi Toledano

השיר: דודו ברק
הלחן: אלי צרויה 

שר: אבי טולדנו
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ֶאֶרץ ְיָקָרה
ֶרת ְוָזָרה, ּכֹה ֻמכֶּ

ם. ּׂשֵּ ֲאפוָֹרה ּומּוָאָרה ְלִהְתבַּ
ֶאֶרץ ַנֲעָרה,

ִביָרה, ְפָחה ְוַהגְּ ִ ַהּּשׁ
ם. ֵ ה ַהֲהדּוָרה ְיַפת-ַהּּשׁ יָשׁ ׁשִ ַהקְּ

הוֹ, ְמכוָֹרה,
יָרה ׁשִ אנּו בְּ ָאנּו בָּ

ֵבל ְנפוֹת תֵּ ע כַּ ֵמַאְרבַּ
ָלַטַעת ֵעץ ֵמֵצל.

הוֹ, ְמכוָֹרה,
ִאיָרה ְך ַהמְּ ְמׁשֵ מּול ׁשִ

ל, לֵּ לוֵֹמְך ְלִהְתפַּ ִלְשׁ
לוֹם מוֶֹלֶדת, ֶאֶרץ-ֵאל. ָשׁ

י, ְפַאְרתִּ ֶאֶרץ תִּ
ִחּיּוַכי ְוִדְמָעִתי,

ְמָחִתי לוֵֹפת. ר ֶאת ׂשִ ְיגוִֹני ֲאׁשֶ
ֶאֶרץ ְמכוָֹרה,

ַעל ַהּטוֹב ְוַעל ָהַרע,
בּוָרה ְוַהּמוֵֹפת. ַעל ָהעֹז ְוַהגְּ

ֶאֶרץ ְמכוָֹרה
ַעל ַהּטוֹב ְוַעל ָהַרע,

בּוָרה ְוַהּמוֵֹפת, ַעל ָהעֹז ְוַהגְּ
ֶאֶרץ ְיָקָרה,

ָרה? ַמה ּקוֶֹרה ָלְך? ַמה קָּ
ָּין, ְוֵאין ׁשוֵֹפט? ין, ְוֵאין דַּ ֵאין ָלְך דִּ

ֶאֶרץ ֲאהּוָבה,
ׁשּוָבה ין ִחיָדה ְלֵבין תְּ בֵּ

ִנים ֵאין-ְספוֹר. ֵאיָבה ׁשָ ֶרת בְּ ְמֻגדֶּ
ֶאֶרץ ְועוֹד ֵאיְך,

ְך ְרבֵּ אּו ִמקִּ ֵאיְך ֶזה בָּ
אוְֹרֵרְך ּוְמָבְרֵכְך ִמּדוֹר ָלדוֹר?

הוֹ, ְמכוָֹרה,
יָרה ׁשִ אנּו בְּ ָאנּו בָּ

ֵבל ְנפוֹת תֵּ ע כַּ ֵמַאְרבַּ
ָלַטַעת ֵעץ ֵמֵצל.

הוֹ, ְמכוָֹרה,
ִאיָרה ְך ַהמְּ ְמׁשֵ מּול ׁשִ

ל, לֵּ לוֵֹמְך ְלִהְתפַּ ִלְשׁ
לוֹם מוֶֹלֶדת, ֶאֶרץ-ֵאל. ָשׁ

ֶאֶרץ ְמכֹוָרה

השיר הזה זכה לשני לחנים. האחד 3
של נחום היימן, ששרה חני ליבנה, והשני 
– זה המובא כאן. השיר בלחנו של 
נחום היימן הוקדש לחגיגות המחול 

בכרמיאל והופיע בספרי "היום היום".    

Homeland

Words: Dudu Barak

Music: Moni Amarilio 

Performer: Nitza Termin 

השיר: דודו ברק
הלחן: מוני אמריליו

שרה: ניצה טרמין
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"ָהָבה, 
ָהָבה ָנִגיָלה,
ָהָבה ָנִגיָלה,

ְמָחה, יָלה ְוִנׂשְ ָהָבה ָנִגיָלה גִּ
ָהָבה, 

ָהָבה ָנִגיָלה,
ָהָבה ָנִגיָלה,
ָהָבה ָנִגיָלה,

ַלִים, קּוִמי ְוֵנְלָכה". ת ְירּוָשׁ עּוִרי בַּ

י, לִּ א'ֶלה ׁשֶ ֵאיְך ָהַלְכתָּ ַאֲחֶריָה, ַסבָּ
י ַצּמוֶֹתיָה, ֶנֶגב ְוָגִליל. תֵּ ִעְקבוֹת ׁשְ בְּ

ַחת,  ָך, ֲאחּוז ַקדַּ בְּ ּלִּ ׁשֶ כְּ
תֹף ִמְרָים, ּתוֵֹלל כְּ ִהׁשְ

ַנַחת: א'ֶלה ָאְמָרה בְּ ַסְבתָּ
"ַקח אוִֹתי ִלְקֵצה עוָֹלם".
ָך",  לְּ ָאְמָרה: "ֲאִני ׁשֶ ֶשׁ כְּ

ְך ְלַעְצְמָך: ְרתָּ כָּ ׁשָ

"ָהָבה, 
ָהָבה ָנִגיָלה,
ָהָבה ָנִגיָלה,

ְמָחה, יָלה ְוִנׂשְ ָהָבה ָנִגיָלה גִּ
ָהָבה, 

ָהָבה ָנִגיָלה,
ָהָבה ָנִגיָלה,
ָהָבה ָנִגיָלה,

ַלִים, קּוִמי ְוֵנְלָכה". ת ְירּוָשׁ עּוִרי בַּ

א'ֶלה ַהּטוֹב, ִעְקבוֶֹתיָה, ַסבָּ ם ֲאִני בְּ גַּ
ְך ָקרוֹב. ל-כָּ כָּ ט ֵעיֶניָה, ׁשֶ ִעְקבוֹת ַמבַּ בְּ

י סוֶֹעֶרת, לִּ ִתי ׁשֶ ַיְלדָּ
ם, תוְֹך ַהדָּ תוִֹכי, בְּ בְּ

א ִהיא אוֶֹמֶרת:  ּוְכמוֹ ַסְבתָּ
"ַקח אוִֹתי ִלְקֵצה עוָֹלם".

י, לִּ ִהיא ׁשֶ ָאְמָרה ֶשׁ ֶשׁ כְּ
י ִלי: ְרתִּ י ָלּה ְוׁשַ ְרתִּ ַשׁ

ָהָבה ָנִגיָלה 
ִּגיָלה 

השיר נכתב לתחרות הקדם-אירוויזיון 
 .1993

Hava Nagila 
Gila

Words: Dudu Barak

Music: Avi Toledano

Performer: Uri Fineman

השיר: דודו ברק
הלחן: אבי טולדנו

שר: אורי פיינמן
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ַחּלוֹנוֹת, ְוָסִביב, אוֹר בַּ
ל ָהִעיר ְרָננוֹת. כָּ

* הצורה התקנית בעברית היא ָּכֵרס, ואולם 
ֶּכֶרס היא השגורה בדיבור וגם מתאימה 

למשקל ולמקצב כאן.

ה ַמה ּטֹבּו", ר: "ִהנֵּ י ְמַזמֵּ ָהַרבִּ ֶשׁ כְּ
יר ִאּתוֹ.  ר, ֲאַזי ָנִשׁ י ׁשָ ָהַרבִּ ֶשׁ כְּ

ד סֹּבּו, סֹּבּו,  י ְמַרקֵּ ָהַרבִּ ׁשֶ כְּ
ּתוֹ. ָניו ְוִאׁשְ ִעם בָּ

ָחה, פָּ ְשׁ ל ַהמִּ ְוָסִביב, כָּ
ְמָחה. )ְוִשְׂמָחה( ַיִין, ְצחוֹק ְוׂשִ

יר ֶזֶמר, ֶחֶסד, ִנים ׁשִ ֵליְזֵמִרים ּפֹה ְמַנגְּ כְּ
ּנוֹר ְוִרּנּוֵני ֲחִליִלים. ינוֹת כִּ ַמְנגִּ

ָדה. ַיַעל ְצִליל, ֵהד נּו ִנְתַלכֵּ ְוֻכלָּ
ִלים. ְלִנּגּון ִעְנבָּ

ִנים, גָּ ל ַהנַּ ִביב כָּ ִמסָּ
ִנּגּוִנים, ִרּנּוִנים. )ִרּנּוִנים(

ֶלעְך  יׁש ְקֵניְדֶלעְך ִמיט ְקֶרעפְּ גִּ ִנית תַּ ָאז ָהַרבָּ
ח. ְתפַּ ְפַרח, תִּ ֲעֶלה, תִּ ֶרס* תַּ ְוַהכֶּ

ִביר ּוֶמֶלְך, ַבִית ֶזה הּוא גְּ ל ָעִני בְּ כָּ
ְרָחח. ל פִּ ְוָנִסיְך –  כָּ

ֵני ָהֲעָיָרה,  ִביב בְּ ִמסָּ
ָּיָרה( ָּיָרה. )ַשׁ ִיְרְקדּו, ַשׁ

 
ע, ע ְלֶאְצבַּ ִית ַעד ָחֵצר, ֶאְצבַּ ִמן ַהבַּ

חּוצוֹת. ָגה בַּ ָבה ּוְנַדלֵּ לֵּ ְנַשׁ
ּה, ְלַהט, ַעד ֶעֶצב ֵאין בָּ ָמה תִּ ׁשָ ְוַהנְּ

ָבר ֲחצוֹת. ָעה כְּ ַהּשָּׁ

ִהּלּוַלת ֲחִסיִדים

זה הוא שיר מעוללות יצירתי.

Chassidic 
Celebration

Words: Dudu Barak

Music: Oded Zamir

Performers: The Blue Gems Duo

השיר: דודו ברק
הלחן: עודד זמיר

שר: צמד "הפנינים הכחולות" 
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ַמע ִאיִציק, ַמע ִלי, ׁשְ ׁשְ
ֶמׁש. ְזָרח ֶאל ֶאֶרץ ׁשֶ ֶרְך, ַלמִּ יו ַלדֶּ ּבוֹא ֵנֵצא ַעְכׁשָ

ַרְיֶנה, ְמִעי בְּ הוֹי, ׁשִ
ֶמת. ֶרְך ֶאל ָהָאֶרץ ַהּנוֶֹשׁ ּבוִֹאי ְוָנִריָמה בֶּ

ֶלא ּפֹארוֹת ֶאל-ָעל ַיְצִמיַח. ס פֶּ ֵעץ ַאגָּ
. יהַּ ְגבִּ ֶלא ְלַהְרֵחק ַהְרֵחק תַּ ְויוַֹנת כֶּ

ה –  ינוֹקוֹת ֵאלֶּ תִּ
יַח. ׁשִ ָנה ֵהם ַלמָּ יַח, ַמתָּ ׁשִ ָנה ֵהם ַלמָּ ַמתָּ

ֶלא ס, פֶּ ֵעץ ַאגָּ
ֶלא, ְויוַֹנת כֶּ

ָרֵאל. ֶאֶרץ-ִיׂשְ ינוֹקוֹת בְּ תִּ

ַמע ִאיִציק, ַמע ִלי, ׁשְ ׁשְ
ַחת. דַּ יַע ֶאל ָהָאֶרץ ַהנִּ יַח עוֹד ַיגִּ ׁשִ ַהמָּ

ַמע ִאיִציק, ַמע ִלי, ׁשְ ְשׁ
ְבַטַחת. ָאֶרץ ַהּמֻ ם בָּ אי ַנְפִריַח ׁשָ ס ַודַּ ֵעץ ַאגָּ

ֶלא ּפֹארוֹת ֶאל-ָעל ַיְצִמיַח ס פֶּ ֵעץ ַאגָּ
ִטיַח. ָרִחים – ׁשָ ֵכֶלת, ְלַרְגָליו פְּ ַעד ֶאל ַהתְּ

ה –  ֵאלֶּ ֵאין עוֹד כָּ
יַח. ׁשִ ָנה ֵהם ַלמָּ יַח, ַמתָּ ׁשִ ָנה ֵהם ַלמָּ ַמתָּ

ַרְיֶנה, ְמִעי בְּ הוֹי, ׁשִ
יַע, ַעל ֲחמוֹר ָלָבן יוִֹפיַע. יַח עוֹד ַיגִּ ׁשִ ַהמָּ

ַרְיֶנה, ְמִעי בְּ הוֹי, ׁשִ
ַמִים, ָלָרִקיַע. ִלְכבוֹדוֹ יוָֹנה ַנְפִריַח ַלּׁשָּ
. יהַּ ְגבִּ ֶלא ְלַהְרֵחק ַהְרֵחק תַּ הוֹ יוַֹנת כֶּ

ִמיַע. ׁשְ ֵכֶלת ּוִבְרכוֹת קוָֹלּה תַּ ַעד ֶאל ַהתְּ
ה –  ֵאלֶּ ֵאין עוֹד כָּ

יַח. ׁשִ ָנה ֵהן ַלמָּ יַח, ַמתָּ ׁשִ ָנה ֵהן ַלמָּ ַמתָּ

ַמע ִאיִציק, ַמע ִלי, ׁשְ ׁשְ
ִים. פַּ לוֹם ִיְפרֹׂש כַּ יַע, ְלׁשָ יַח עוֹד ַיגִּ ׁשִ ַהמָּ

ַרְיֶנה, ְמִעי בְּ הוֹי, ִשׁ
ַלִים. ְרחוֹבוֹת ְירּוׁשָ ים ַנְפִסיַע בִּ ינוֹקוֹת ְקַטנִּ תִּ

יַח. ַעְרָסל ָקָטן ַננִּ ֶלא בְּ ינוֹקוֹת פֶּ תִּ
ְפתוֵֹתיֶהם ַנְפִריַח. יקוֹת ֶאֶלף ַעל ׂשִ ְנׁשִ

ה –  ֵאלֶּ ֵאין עוֹד כָּ
יַח. ׁשִ ָנה ֵהם ַלמָּ יַח, ַמתָּ ׁשִ ָנה ֵהם ַלמָּ ַמתָּ

ֵעץ ַהֶּפֶלא

השיר מוקדש לזכר הוריי, 
לאה ויהושע ִויְלד.

The Tree of 
Wonder

Words: Dudu Barak

Music: Nachum Heiman

Performers: Chani Livneh & 

         Illi Gorlitsky

השיר: דודו ברק
הלחן: נחום )נחצ'ה( היימן 

שרים: חני ליבנה ואילי גורליצקי

1819



7

י, לִּ י, ָיָקר ׁשֶ לִּ יוָֹמן ׁשֶ
י, הוֹ, ִקיִטי ֲחֶבְרתִּ

ה ִלְראוֹת ְזִריָחה? ַהִאם ֶאְזכֶּ
ַהִאם ֶאְמָצא מוִֹתי?

ים נוָֹרא ֵיׁש ְרָגִעים ָקִשׁ
יֵנינּו. ָחִסים בֵּ ּיְּ בַּ

יָרה,  דִּ אן בַּ ְך כָּ ל-כָּ ָצפּוף כָּ
ַהּכֹל סוֵֹגר ָעֵלינּו.

זוֹן ָחֵסר ְמאוֹד, ם ַהמָּ גַּ
תוְֹך ָהִעיר. ְלָחָמה בְּ ַהמִּ

רֹד? ַהִאם ֶאְחֶיה? ַהִאם ֶאׂשְ
יר? ַהִאם אַֹהב עוֹד ְוָאׁשִ

י, לִּ י, ָיָקר ׁשֶ לִּ יוָֹמן ׁשֶ
י, הוֹ, ִקיִטי ֲחֶבְרתִּ

ה ִלְראוֹת ְזִריָחה? ַהִאם ֶאְזכֶּ
ַהִאם ֶאְמָצא מוִֹתי?

יר אוִֹתי ֲארוֹן ְסָפִרים ַמְסתִּ
ַחד. ְוֵאיֶזה ֵאיֶזה פַּ
י ַוֲאחוִֹתי ָאִבי, ִאמִּ

ַיַחד. ֵכִנים בְּ ִעם ַהּׁשְּ

ְדָמָמה ָוַהס, נּו בִּ לָּ ּכֻ
ה לוֵֹחׁש. ִפלָּ ב תְּ ַרק ַהלֵּ ׁשֶ כְּ

ס ְלגַּ ִרים ִמן ַהקַּ תְּ אן ִמְסתַּ כָּ
ׁש. נּו ְמַבקֵּ ֶאת ַנְפׁשֵ ׁשֶ

י, לִּ י, ָיָקר ׁשֶ לִּ יוָֹמן ׁשֶ
י, הוֹ, ִקיִטי ֲחֶבְרתִּ

ה ִלְראוֹת ְזִריָחה? ַהִאם ֶאְזכֶּ
ַהִאם ֶאְמָצא מוִֹתי?

ים ַטְנַטנִּ ֲחָדִרים ַהקְּ בַּ
ה חוֶֹנֶקת, ׁשָ ִמין ַהְרגָּ

ְיֵמי ָקָרה ַוֲעָנִנים,
ֶקט. ֵלילוֹת ֵאיָמה ָוֶשׁ

ֶזה לֹא ָנכוֹן, ֶזה לֹא צוֵֹדק,
קוֹל, ֲאִני רוָֹצה ִלְצחֹק בְּ

יר ּוְלַשֵׂחק, ִלְרקֹד, ָלִשׁ
ַסְך ַהּכֹל. ה ֲאִני בְּ ַיְלדָּ

יֹוָמָנּה ֶׁשל 
ַאָּנה ְפַרְנק

את השיר הזה כתבתי מתוך 
התרשמות עזה מיומנה של אנה פרנק, 
)היומן האישי הידוע ביותר שנכתב 
במלחמת העולם השנייה( וכן מביקור 

בביתה שבאמסטרדם, הולנד.

The Diary of 
Anne Frank

Words: Dudu Barak

Music: Freddy Barak

Performer: Rotem Duek

השיר: דודו ברק
הלחן: פרדי ברק

שרה: רותם דואק
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ת, ְך נוֶֹאֶשׁ ַאפֵּ ַאל-ָנא בְּ
ת, ׁשֶ ְהִיי חוֹׁשֶ ַאל-ָנא ַאל תִּ

ת ׁשֶ ה ִנגֶּ ה ַהַחמָּ ִהנֵּ
ְך. ְפַעת רֹאׁשֵ ֶאל ׁשִ

ֶרת ְוחּוֵטי ָזָהב קוֹׁשֶ
ֲעֶטֶרת, ֵנֶזר, כַּ ָלְך כְּ

ֶרת, ִלי, ַאתְּ ֶנְהדֶּ פְּ ַאל תִּ
ְך. ְוָהאוֹר מוֹׁשֵ

ל ֶהָהִרים רֹאש כָּ ִאי בְּ ׂשְ ִהנָּ
עּוִרים". ְוִקְרִאי: "ֵהיָדד ַהנְּ

יִחי ְלַחַּיִיְך נִּ ַאל תַּ
ין ָיַדִיְך. ַלֲחמֹק ִמבֵּ

ִּניִחי ְלַחַּיִיְך ַאל תַּ
ין ָיַדִיְך, ַלֲחמֹק ִמבֵּ

ַמִיְך  ׁשָ בְּ ֶלָעָנן ֶשׁ
יִטי ָיד. ַאל ּתוִֹשׁ

ַהַחִּיים ְיֵפי-ַהּתַֹאר
ִריס ָוצַֹהר, חּו ָלְך תְּ ִיְפתְּ
ן ַהּנַֹער ם ִעדַּ עוֹד לֹא תָּ

ְך ָלַעד. לָּ הּוא ׁשֶ

ל ֶהָהִרים רֹאׁש כָּ ִאי בְּ ׂשְ ִהנָּ
עּוִרים". ְוִקְרִאי: "ֵהיָדד ַהנְּ

ׁשוֶֹרֶרת ְך ָאְמָרה ַהמְּ כָּ
ֶרת, נֶּ ַפת כִּ ָחְיָתה ַעל ׂשְ ֶשׁ

ְך ָאְמָרה ְולֹא ַאֶחֶרת כָּ
ם. ַעל ְיֵמי ַהֹתּ

ְנעּוִרים ֵהם ֵחן ָוֶחֶסד,
ֶסת, ְלֵפי ַאְספֶּ ִניחוָֹחם – ׁשִ
ם ּתוֶֹפֶסת ְך ֵהם, ְוַאתְּ בָּ בָּ

יו. ַהּיוֹם. אן. ַעְכׁשָ כָּ

ל ֶהָהִרים רֹאׁש כָּ ְשִׂאי בְּ ִהנָּ
עּוִרים". ְוִקְרִאי: "ֵהיָדד ַהנְּ

ֵהיָדד ַהְּנעּוִרים

את השיר הזה כתבתי על-פי שורה 
משורותיה של המשוררת רחל: "מראש 
פסגה בשיר ארעים, אקרא: הידד 

הנעורים!". 

Hooray for Youth

Words: Dudu Barak

Music: Dov (Dubi) Zeltser

Performer: Rinat Emanuel

השיר: דודו ברק
הלחן: דֹב )דובי( זלצר

שרה: רינת עמנואל
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ִמיִעיִני  ַהׁשְ
ים. נִּ גַּ ֶבת בַּ ַהּיוֹׁשֶ

ִמיִעיִני ַהׁשְ
ים. נִּ גַּ ֶבת בַּ ַהּיוֹׁשֶ

יֵרְך, יִרים, ִמּׁשִּ ִ יר ַהּּשׁ ִמיִעיִני ִמּׁשִּ ַהׁשְ
יִבים ְלקוֵֹלְך. ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

נּו, אן ִאתָּ ן לֹא ָהִיית כָּ ֶזה ִעדָּ
הוֹם. ִתיָקֵתְך ִמתְּ ְוָעְמָקה ׁשְ

ֶנֱעַלְמתְּ ֵמֵעיֵנינּו, ְוָאנּו
ם ַהּיוֹם. ָאז גַּ יִנים ָלְך כְּ תִּ ַממְִ

ַער ים ָלְך ָהִאיׁש ְוַהנַּ ְמַחכִּ
ַחֵּיְך. ְוַהֶּיֶלד ַהֶזה ַהמְּ

ר ָוַצַער תוְֹך אֹׁשֶ ְדָמָמה, בְּ בִּ
יִבים ְלקוֵֹלְך. ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ִמיִעיִני ַהׁשְ
ים. נִּ גַּ ֶבת בַּ ַהּיוֹׁשֶ

ִמיִעיִני ַהׁשְ
ים. נִּ גַּ ֶבת בַּ ַהּיוֹׁשֶ

יֵרְך, ִ יִרים, ִמּּשׁ ִ יר ַהּּשׁ ִמיִעיִני ִמּׁשִּ ַהׁשְ
יִבים ְלקוֵֹלְך. ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ְוָזַכְרנּו ָלְך ֵחן ְוַגם ֶחֶסד
ָמחוֹל. ָּיָצא בְּ יֵרְך ׁשֶ ַעל ׁשִ

ה עוֹד ַנֲחָלה ַאתְּ ּתוֶֹפֶסת ִהנֵּ
ל ַיְלֵדי ָהֶאְתמוֹל. ם ׁשֶ ִלבָּ בְּ

ֶכת ַחֵּיינּו, ֵאיְך ִנְכַנְסתְּ ְלַמסֶּ
מּוֵתְך. ֵפנּו דְּ ְרדְּ ַעד עוָֹלם תִּ

תוֵֹכנּו, ית ְמהּומוֹת בְּ ֵאיְך ָעׂשִ
יִבים ְלקוֵֹלְך. ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ֲחֵבִרים 
ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵלְך

השיר הזה מוקדש באהבה לזמרת 
ניצה טרמין ולקולה הקסום.

Friends Hear 
Your Voice

Words: Dudu Barak

Music: Moshe Daniel

Performer: Nitza Termin

השיר: דודו ברק
הלחן: מֹשה דניאל
שרה: ניצה טרמיּן

 ּ
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הוא: 
ֵעיַנִיְך, יט בְּ ִנים ְלַהבִּ ַבע ׁשָ ׁשֶ
י ֵעיַנִיְך חוֹזוֹת. ִנים בִּ ַבע ׁשָ ׁשֶ

היא: 
ָך ְוָעֶדיָך, ִנים ִממְּ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ֵמנוֹת ְוָרזוֹת. ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ׁשֶ

הוא: 
ל אוֹר ל נוֹי ְוׁשֶ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ְסּתוֹר, מִּ עוְֹברוֹת ּוָבאוֹת, ּבוֹכוֹת בַּ
ׁש? ַבקֵּ ִנים עוֹד ַמה נְּ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ָבר ֵיׁש. ָחַסְרנּו – ָלנּו כְּ ל ׁשֶ ֶאת כָּ

הוא: 
ין ָיַדִיְך, ִנים ֲאִני ַחי בֵּ ַבע ׁשָ ׁשֶ
ֶרת ַהּזֹאת. נֶּ כִּ ִנים בַּ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ְך ְוֵאַלִיְך, ִנים ִאתָּ ַבע ׁשָ ׁשֶ
ֵמנוֹת ְוָרזוֹת. ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ֶשׁ

היא:
ין ַאְבֵני ְזרוֹעוֶֹתיָך, ִנים בֵּ ַבע ׁשָ ׁשֶ

אן.  כָּ ִים ׁשֶ ִנים ֵחי ַהמַּ ַבע ׁשָ ׁשֶ
ִנים ְלָך ְוֵאֶליָך, ַבע ׁשָ ׁשֶ
ֵאַדע ְלֵאי ּוְלָאן. ִלי ֶשׁ בְּ

יחד: 
ל אוֹר ל נוֹי ְוׁשֶ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ְסּתוֹר, מִּ עוְֹברוֹת ּוָבאוֹת, ּבוֹכוֹת בַּ
ׁש? ַבקֵּ ִנים עוֹד ַמה נְּ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ָבר ֵיׁש. ָחַסְרנּו – ָלנּו כְּ ל ׁשֶ ֶאת כָּ

היא: 
נּו, לָּ ֶרת ׁשֶ נֶּ ִנים ַהכִּ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ִנים ַהָּיִמים ֲאֵחִרים. ַבע ׁשָ ׁשֶ
ִנים ֵאֵלינּו ְוָלנּו, ַבע ׁשָ ׁשֶ

דוָֹלה ֲאַנְחנּו עוְֹבִרים. ֶאֶרץ גְּ

ִׁשיר ַלִּכֶּנֶרת

השיר הזה נכתב לסרט "נורית" בשנת 
1972. בסרט כיכבו יונה אליאן 
וששי קשת. קולה של נירה גל שימש 

במקום קולה של יונה אליאן בשיר זה 
ובכל האחרים בסרט ההוא ...

A Song for the 
Kinneret

Words: Dudu Barak

Music: Shaike Paikov

Performers: Sassi Keshet & Nira Gal

השיר: דודו ברק
הלחן: שייקה פייקוב

שרים: ששי קשת ונירה גל

2627



פרח דם המכבים
The Maccabi Blood Flower

שער שני

2829



11

ִאים ֵעיַנִים ָבִנים נוֹׂשְ אן ֵמָהִרים ַהלְּ כָּ
ל ָהָרָמה, ָבִנים ׁשֶ ַהַחָּיִלים ַהלְּ

ַמִים, כֹל ׁשָ ֶאל אוֹר ָוחֹם ְמַיֲחִלים, ֶאל תְּ
ְדָמָמה. ל ַיְלּדֶֹנת בִּ ִלְנׁשֹק ַעל ֶלִחי ׁשֶ

ל ֶקַרח ט ׁשֶ ַמבָּ ֶלג בְּ ּבוֹת ַהּשֶּׁ ְוַרק ּבֻ
ֶרְך ָהְרָחָבה, עוְֹמדוֹת ּדּוָמם ַעל ֵאם ַהדֶּ

ֶרְך? ְלָאן, ְלָאן, ְלָאן ּפוָֹנה ַהדֶּ
א. עוֹד לֹא בָּ אּוַלי ֶאל יוֹם ָאִביב ׁשֶ

אּוַלי, אּוַלי ָיבוֹא ָאִביב,
אּוַלי ָיבוֹא ָאִביב,

ָרָמה. אן בָּ אּוַלי ִיְפַרח כָּ

חֹל ָעמֹק הּוא, ט – כָּ בָּ מַּ בַּ חֹל ֶשׁ ְוַהכָּ
ֶכת ֵאׁש, ִנים – ַמתֶּ פָּ בַּ זּּּוף ׁשֶ ְוַהּשִּׁ

עוֹד נוָֹתר הּוא ַרק ַהִחּיּוְך, ֶזה ַהּנּוֶגה, ׁשֶ
ׁש. קֵּ ְתבַּ ִחּיּוֵכְך ַהמִּ ה כְּ ָירֹק ַיְלדָּ

ל ֶקַרח ט ׁשֶ ַמבָּ ֶלג בְּ ּבוֹת ַהּשֶּׁ ז ּבֻ ְואַָ
ֶרְך ָהְרָחָבה, אי ֵיְרדּו ֵמֵאם ַהדֶּ ַודַּ

ֶרְך? ְלָאן, ְלָאן, ְלָאן ּפוָֹנה ַהדֶּ
א. עוֹד לֹא בָּ אּוַלי ֶאל יוֹם ָאִביב ׁשֶ

אּוַלי אּוַלי ָיבוֹא ָאִביב,
אּוַלי ָיבוֹא ָאִביב,

ָרָמה. אן בָּ אּוַלי ִיְפַרח כָּ

ַחָּיִלים ֶׁשל ֶׁשֶלג

את השיר ִהקליט יגאל בשן בעת 
היותו חייל בלהקת פיקוד הצפון, 

הוא היה כך לחייל הראשון שהקליט 
אריך נגן בעת שירותו הצבאי. 
התקליט נקרא "לצפון באהבה".

Soldiers of 
Snow

Words: Dudu Barak

Music: Dov (Dubi) Zeltser

Performer: Yigal Bashan

השיר: דודו ברק
הלחן: דֹב )דובי( זלצר 

שר: יגאל בשן
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ָמר. ל ִמׁשְ מֹר אוְֹתָך ֵהיֵטב ִמכָּ ֵאל ֶעְליוֹן ִיׁשְ ֶשׁ
ָפר? י ַהכְּ ל ַאְנׁשֵ ְלָעֶדיָך, ִמי ֲאַנְחנּו, כָּ ֵהן בִּ

מֹר אוְֹתָך ֵאִלי. ְלָעֶדיָך ִמי ֲאִני? ִיׁשְ ֵהן בִּ
י.  לִּ ָרִטי ׁשֶ ַחָּיל ָקָטן, ַחָּיל ָחמּוד, ַחָּיל פְּ

ְגָלִלי, ְגָלְלָך, אּוַלי ֶזה בִּ אּוַלי ֶזה בִּ
י. לִּ ָרִטי ׁשֶ ְהֶיה ַחָּיל פְּ ִמיד תִּ ֲאָבל תָּ
ְגָלִלי, ְגָלְלָך, אּוַלי ֶזה בִּ אּוַלי ֶזה בִּ

י. לִּ ָרִטי ׁשֶ ְהֶיה ַחָּיל פְּ ִמיד תִּ ֲאָבל תָּ

י, לִּ ָרִטי ׁשֶ ַחָּיל ָקָטן, ַחָּיל ָחמּוד, ַחָּיל פְּ
ה הּוא עוָֹלִלי. י, ַאתָּ ה ִאיׁשִ ה ָאִחי, ַאתָּ ַאתָּ

ֲאִני ְלָך ָאחוֹת ָוֵאם ַוֲאהּוָבה ָלַעד.
יָנה ְלָך, ַחָּיל ֶנְחָמד. אן ַמְמתִּ י כָּ ִ ּּשׁ ל יוֹם ׁשִ כָּ

י, לִּ ָרִטי ׁשֶ ַחָּיל ָקָטן, ַחָּיל ָחמּוד, ַחָּיל פְּ
י. לִּ ַבּה-גַּ ם, ַלָּים ַהגְּ ָבר נוָֹטה, ֵאי-ָשׁ ֶמׁש כְּ ֶ ַהּּשׁ

ֶדֶרְך ֶהָעָפר, ים, בְּ רוֹׁשִ ֶדֶרְך ַהבְּ ת בְּ בָּ ׁשַ
ָפר. ְרחוֹבוֹת ַהכְּ אֶֹפק, בִּ ַהְלַואי ֶאְרֶאה אוְֹתָך בָּ

ְגָלִלי, ְגָלְלָך, אּוַלי ֶזה בִּ אּוַלי ֶזה בִּ
י. לִּ ָרִטי ׁשֶ ְהֶיה ַחָּיל פְּ ִמיד תִּ ֲאָבל תָּ
ְגָלִלי, ְגָלְלָך, אּוַלי ֶזה בִּ אּוַלי ֶזה בִּ

י. לִּ ָרִטי ׁשֶ ְהֶיה ַחָּיל פְּ ִמיד תִּ ֲאָבל תָּ

י, לִּ ָרִטי ׁשֶ ַחָּיל ָקָטן, ַחָּיל ָחמּוד, ַחָּיל פְּ
ל ָיֶמיָך, ַחָּיִלי? יַצד עוְֹבִרים ָעֶליָך כָּ כֵּ

ְוֵאיְך עוְֹבִרים ָעֶליָך ֵלילוֶֹתיָך, ְללֹא ְשַנת,
ת? בָּ ִלי ַחג ּוְבִלי ׁשַ בּולוֹת, בְּ ָמר ּוַבגְּ ְשׁ ַעל ַהמִּ

ְגָלִלי, ְגָלְלָך, אּוַלי ֶזה בִּ אּוַלי ֶזה בִּ
י. לִּ ָרִטי ׁשֶ ְהֶיה, ַחָּיל פְּ ִמיד תִּ ֲאָבל תָּ

ְגָלִלי, ְגָלְלָך, אּוַלי ֶזה בִּ אּוַלי ֶזה בִּ
י. לִּ ָרִטי ׁשֶ ְהֶיה, ַחָּיל פְּ ִמיד תִּ ֲאָבל תָּ

ַחָּיל ְּפָרִטי ֶׁשִּלי

זהו אחד משני שירים שכתבתי עם 
המאסטרו צביקה פיק.

My Personal 
Soldier

Words: Dudu Barak

Music: Tsvika Pik

Performer: Orit Baslo

השיר: דודו ברק
הלחן: צביקה פיק 
שרה: אורית בסלו
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ֶגד ח ִמנֶּ ּגוֹת ַהפַּ ָרק זוְֹרִקים גַּ בָּ
ר ִמּמּול הוֵֹלְך. ר ֲאׁשֶ ְדבָּ ֶאל ַהמִּ

ַעל ה ַלנַּ ְסדָּ ִמן ַהקַּ
ל חֹם נוֵֹדד, ל ׁשֶ ַרק גַּ

ַאְך ַהּמוָֹרל צוֵֹחק ּוְמַחֵּיְך.

ְקָעה ּבוֶֹעֶרת, ְקָעה, ְוַהבִּ בִּ ֵאׁש בַּ
ל ַקִיץ ְוָעָשן. ְקָעה ׁשֶ בִּ ֵאׁש בַּ

ֵחי עוֶֹפֶרת, ל ַמטְּ ְקָעה ׁשֶ בִּ ֵאׁש בַּ
ן. ּה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשַ ָאִחי בָּ

ה, מָּ ָ ָּיׁשּוב ָאִחי ִמּּשׁ ׁשֶ ּוַפַעם, כְּ
ירוָֹתיו, ִשׁ ְוָהְרחוֹב ִיְמָלא בְּ

ֶמר ם ֶזה ַהּזֶּ ִיְבַער גַּ
ָמָמה, ּׁשְּ ם בַּ מוֹ ׁשָ כְּ

ִפּלוָֹתיו. א אוֹתוֹ ִעם תְּ ָאִחי נוֹׂשֵ

ה ה ֶאל ֲחֵבִרים ַהְרֵחק ְלַמטָּ ִפלָּ תְּ
ָמן. ַאְרגָּ ר בְּ ְקָעה ֲאֶשׁ ּתוְֹך ַהבִּ

ִיץ, ם ִאם ָחַלף ַהקַּ גַּ
ְבָתה, ָהֵאׁש עוֹד לֹא כָּ

ְלֶהֶבת ְוָעָנן. ּה ַעּמּוד ׁשַ ִהיא בָּ

ְקָעה ּבוֶֹעֶרת, ְקָעה, ְוַהבִּ בִּ ֵאׁש בַּ
ל ַקִיץ ְוָעָשן. ְקָעה ׁשֶ בִּ ֵאׁש בַּ

ֵחי עוֶֹפֶרת, ל ַמטְּ ְקָעה ׁשֶ בִּ ֵאׁש בַּ
ן. ּה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשַ ָאִחי בָּ

ה, ֳהַרִים ַמטָּ ן ַהּצָּ ְבׁשַ צוֵֹלל כִּ
ָמן. ַאְרגָּ ָּלּה בְּ ְקָעה ּכֻ ְוַהבִּ

ִיץ –  ם ִאם ָהַלְך ַהקַּ גַּ
ְבָתה, ָהֵאׁש עוֹד לֹא כָּ

ְלֶהֶבת ְוָעָנן. ּה ַעּמּוד ׁשַ ִהיא בָּ

ֶלֶחם חֹק ְלַנַער ֶחֶמד, ּה כְּ ִהיא בָּ
ילוֹת ּוַבָּיִמים. לֵּ צוֶֹלֶפת בַּ

ֶבת רּוַח,  ְוֵאין נוֶֹשׁ
ֵבד, ֲחָנק כָּ ַהמַּ

יִנים. ַסכִּ ּבוֵֹתר ֶאת ַהִחּיּוְך בְּ

ְקָעה ּבוֶֹעֶרת, ְקָעה, ְוַהבִּ בִּ ֵאׁש בַּ
ל ַקִיץ ְוָעָשן. ְקָעה ׁשֶ בִּ ֵאׁש בַּ

ֵחי עוֶֹפֶרת, ל ַמטְּ ְקָעה ׁשֶ בִּ ֵאׁש בַּ
ן. ּה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשַ ָאִחי בָּ

ם צוְֹבִעים ֶאת ָהֵעיַנִים, ל דָּ ֵלילוֹת ׁשֶ
ָאָבק ָצהֹב ּבוֵֹלַע ֶאת ַהּכֹל.

ְוַהְזִּּריָחה צוֶֹרֶבת, 
ִנים ְקַרע ֶאת ַהפָּ תִּ

ֵני ַהחוֹל.   בוֹת רּוחוֹת ַעל פְּ ּוְמַנּׁשְּ

ֵאׁש ַּבִּבְקָעה

זה השיר הראשון בעבודתי 
המשותפת עם שייקה פייקוב. נכתב 
לרן אלירן בימי המרדפים בבקעה.   

Fire in the Valley

Words: Dudu Barak

Music: Shaike Paikov

Performer: Ran Eliran

השיר: דודו ברק
הלחן: שייקה פייקוב

שר: רן אלירן
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י ָלְך, "ח ֶאת ֵחרּוֵתְך ָנַתתִּ ָתָשׁ בְּ
ר, י ָלְך ִמְדבָּ ַרְשׂתִּ ְקָרבוֹת ִסיַני פָּ בִּ

ְך ָבה בָּ ַלִים ׁשָ ת ַהָּיִמים ְירּוׁשָ ֶשׁ ּוְבׁשֵ
רֹאׁש ָהָהר. ִלְהיוֹת ְלִעיר ָוֵאם בְּ

ה ֲאִני מּוֵלְך, ַוֲאִני, ִהנֵּ
בוִֹאי ְלָכאן ַהּיוֹם י בְּ ְעתִּ בַּ י ִנׁשְ בִּ

ֵכֶלת, יׁש ָלְך ֶאת ַהתְּ ְלַהגִּ
יׁש ָלְך ֶאת ָהאוֹר, ְלַהגִּ

לוֹם. י ֶאת ַהּשָּׁ פַּ יׁש ָלְך ַעל כַּ ְלַהגִּ

ה ׁשָ ַאתְּ ָיַדְעתְּ ֶאת ִמְלֲחמוֹת ַהַהתָּ
ר ִסיַני, ת ֶחְרמוֹן ְוַעד ִמְדבַּ ְסגַּ ִמפִּ

ה ׁשָ קְּ ה בִּ ִפלָּ ָמֵתְך תְּ ְשׁ נִּ ֶשׁ ּפּוִרים כְּ ּוְביוֹם ַהכִּ
י ַחַּיי. ֵשׁ ֶנֶגד ְמַבקְּ ׁשּוב ָיָצאת כְּ

ה ֲאִני מּוֵלְך, ַוֲאִני, ִהנֵּ
בוִֹאי ְלָכאן ַהּיוֹם י בְּ ְעתִּ בַּ י ִנׁשְ בִּ

ֵכֶלת, יׁש ָלְך ֶאת ַהתְּ ְלַהגִּ
יׁש ָלְך ֶאת ָהאוֹר, ְלַהגִּ

לוֹם. י ֶאת ַהּשָּׁ פַּ יׁש ָלְך ַעל כַּ ְלַהגִּ

ַהִּמְלָחָמה 
לֹום ַלׁשָּ

זהו שיר שכתבתי במלחמת יום הכיפורים.

The War for 
Peace

Words: Dudu Barak

Music: Effi Netser

Performer: Ilanit

השיר: דודו ברק
הלחן: אפי נצר
שרה: אילנית 
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י לִּ ָצָדה ׁשֶ ַעל ַהמְּ
מֹר ָלַעד, ָלֶנַצח. ֶאְשׁ

ְבעוֹל. ַרח, ַעל גִּ ל פֶּ ַעל כָּ
ה, יִתי ֵהֵנּצָּ ֶמׁש ֶנָחמוֹת ֵמַעל בֵּ ׁשֶ
ּפֹל. ַעם לֹא תִּ י ַאף-פַּ לִּ ְמָצָדה ׁשֶ
ּפֹל. ַעם לֹא תִּ י ַאף-פַּ לִּ ְמָצָדה ׁשֶ

ִזית. ִליְסְטָראוֹת ְולֹא ַאְבֵני גָּ ֵאין ִלי לֹא בָּ

ָזִזית. ֲאחּוזוֹת תְּ אוֹת כַּ יִתי ָרעוֹת בָּ ַעל בֵּ
ֶדם ּוִמָּים, פוֹן, ִמקֶּ רוֹם ּוִמּצָּ ִמדָּ

ל עוֹד ֲאִני ַקָּים. י ָאֵגן, כָּ לִּ יִתי ׁשֶ ַעל בֵּ

ֵּיׁש. ַעט ֶשׁ מֹר ַעל ַהמְּ י ֶאׁשְ לִּ גּוִפי ׁשֶ בְּ
י לֹא ַיֲעבֹר לֹא ָצר ְולֹא ּכוֵֹבׁש. ֶאת ִספִּ

ם ֵאִלי, ֵשׁ ע בְּ בָּ לֹא ָממוֹן ִלי, לֹא ִקְנָין, ִנְשׁ
י. לִּ ַני ׁשֶ ְלגוֵֹנן ֵיש ִלי ִעְנָין ַרק ַעל בָּ

י לִּ ָצָדה ׁשֶ ַעל ַהמְּ
מֹר ָלַעד, ָלֶנַצח. ֶאְשׁ

ְבעוֹל. ַרח, ַעל גִּ ל פֶּ ַעל כָּ
ה, יִתי ֵהֵנּצָּ ֶמׁש ֶנָחמוֹת ֵמַעל בֵּ ׁשֶ
ּפֹל. ַעם לֹא תִּ י ַאף-פַּ לִּ ְמָצָדה ׁשֶ
ּפֹל. ַעם לֹא תִּ י ַאף-פַּ לִּ ְמָצָדה ׁשֶ

י ֶמְרָחץ. תֵּ ֵאין ִלי ַאְרמוֹנוֹת ָזָהב ְולֹא בָּ
מוֹ ָחזוֹן ִנְפָרץ. ב כְּ יִתי ִנּצָּ ַעל ָהָהר בֵּ
ֵסֶתר ַמְדֵרָגה. י ְמִגּלוֹת בְּ ַתְבתִּ לֹא כָּ

רּוִחי נּוָגה. ֶשׁ ֲעלוֹת כְּ יר ַהמַּ לֹא ֶאת ׁשִ

ָערוֹת. ִבי ַהמְּ ְשׁ ם בִּ ּבוֹר ֲאִני ֵאי-ׁשָ לֹא גִּ
רוֹת. רּוַח ִמְדבָּ אי בְּ ן-ַקנַּ אי, לֹא בֶּ לֹא ַקנַּ
ה, ֶחְלַקת ָהֱאלִֹהים. ֵיׁש ִלי ֶאֶרץ ְקַטְנַטנָּ

ה ִויָלִדים ַחִּיים.  ַער ְוִגנָּ ִית, ׁשַ בַּ

י ְמָצָדה ֶׁשלִּ

שיר מתנה שכתבתי לטקס הכרזת 
מצדה "אתר מורשת לאומי" על-ידי 
אונסק"ו, שנערך במצדה 2002.

My Massada

Words: Dudu Barak

Music: Nachum Heiman 

Performer: Yizhar Cohen

השיר: דודו ברק
הלחן: נחום )נחצ'ה( היימן

שר: יזהר כהן
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ְריוֹן, ִ ֵאׁש ַהּּשׁ ָחתּום בְּ
ְריוֹן, אוֹר ַהּשִּׁ ָחתּום בְּ

ְריוֹן, ִ יר ַהּּשׁ ׁשִ יר, בְּ ׁשִ ָחתּום בְּ
ֵאׁש ֶלָהָבה. ָחתּום בְּ

ֶרְך, ֶדֶרְך ְללֹא דֶּ ְריוֹן בְּ ִ ְוֶרֶכב ַהּּשׁ
ֶאֶרץ ֲחֵרָבה. ְריוֹן בְּ ִ ְוֶרֶכב ַהּּשׁ

הוֹ ֱאלִֹהים, הוֹ ֵאל ֶעְליוֹן, ָיִעידּו ַמְלֲאֶכיָך,
יר ְוֶלָהָבה. ֵאׁש ָואוֹר ְוׁשִ ְריוֹן בְּ ִ אן ַהּּשׁ כָּ

ְריוֹן, ִ ֵאׁש ַהּּשׁ ָחתּום בְּ
ְריוֹן, אוֹר ַהּשִּׁ ָחתּום בְּ

ְריוֹן, ִ יר ַהּּשׁ ׁשִ יר, בְּ ׁשִ ָחתּום בְּ
ֵאׁש ֶלָהָבה. ָחתּום בְּ

ֶאֶרץ ְללֹא ֶאֶרץ, יבּו ְנָהרוֹת בְּ ַהְקׁשִ
ֲעָרָבה ם בָּ יבּו ְסָערוֹת ֵאי-ׁשָ ַהְקׁשִ

ֶמׁש, ֶ רוֹת ִנְדַהר ַעד ּבוֹא ַהּּשׁ ְרכָּ ים ַעל כִּ ָפָרׁשִ כְּ
יר ְוֶלָהָבה. ֵאׁש ָואוֹר ְוׁשִ ְריוֹן בְּ ִ אן ַהּּשׁ כָּ

ְריוֹן, ִ ֵאׁש ַהּּשׁ ָחתּום בְּ
ְריוֹן, אוֹר ַהּשִּׁ ָחתּום בְּ

ְריוֹן, ִ יר ַהּּשׁ ׁשִ יר, בְּ ׁשִ ָחתּום בְּ
ֵאׁש ֶלָהָבה. ָחתּום בְּ

אֶֹפק ְללֹא אֶֹפק, אן בְּ ה ֲאַנְחנּו כָּ ִהנֵּ
ֶאֶרץ ֲעזּוָבה. אן בְּ ה ֲאַנְחנּו כָּ ִהנֵּ

מוֹ עֶֹפר. לּוַח כְּ ָעֵלינּו יוֹם ָחָדׁש ָיִאיר, ׁשָ
יר ְוֶלָהָבה. ֵאׁש ָואוֹר ְוׁשִ ְריוֹן בְּ ִ אן ַהּּשׁ כָּ

ָחתּום ְּבֵאׁש 
ַהִּׁשְריֹון

המנון הרואי שנכתב בין מלחמת 
ששת הימים לבין מלחמת יום הכיפורים.

Sealed with the 
Fire of Tanks

Words: Dudu Barak

Music: Shaike Paikov

Performers: The Armoured    

                    Corps Variety Ensemble

השיר:דודו ברק
הלחן: שייקה פייקוב

שרה: להקת גיסות השריון
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ְנָחִנים ְרֵחי ַהּצַּ ל פִּ ֶאת כָּ
י ְלָהִביא תִּ ְשׁ קַּ בִּ

ֶרת. ֶאֶרץ לֹא ֻמכֶּ ֵמֲעָרבוֹת בְּ
ְראּו ַאִחים אּוַלי ָמָחר תִּ
ָרִחים ל אוָֹתם פְּ ֵאיְך כָּ

ֶרת. ֻאׁשֶּ ִיְהיּו ָלַעד ָלִעיר ַהמְּ

ְוֵהם ִלְרָבבוֹת – 
ַמְצֵנַח ּוְלָבבוֹת,

ת ַמְלכּות ֻמְזֶהֶבת. ם ֻחפַּ ְוַעל רֹאׁשָ
י, אן ִאתִּ ַהּיוֹם ֵהם כָּ

יִתי, ֵמַעל ְלַגג בֵּ
ֶאֶרץ ֶנֱעֶזֶבת. ָמָחר ַהְרֵחק בְּ

ים בִּ כַּ ם ַהמַּ ַרח דַּ ֶאת פֶּ
ַעְצִמי  ָרִאיִתי בְּ

ִים. כֹל ַהמַּ ָהמוֹן ָצַנח ֶאל תְּ ֵאיְך בְּ
ים  בִּ כַּ ם ַהמַּ ַרח דַּ ֶאת פֶּ

י ִלבִּ י בְּ ַמְרתִּ ׁשָ
ַמִים. ָ ּּשׁ ַרׂש ּכוֶֹתֶרת בַּ פָּ ׁשֶ כְּ

ְוֵהם ִלְרָבבוֹת – 
ַמְצֵנַח ּוְלָבבוֹת,

ת ַמְלכּות ֻמְזֶהֶבת. ם ֻחפַּ ְוַעל רֹאׁשָ
י, אן ִאתִּ ַהּיוֹם ֵהם כָּ

יִתי, ֵמַעל ְלַגג בֵּ
ֶאֶרץ ֶנֱעֶזֶבת. ָמָחר ַהְרֵחק בְּ

ים בִּ כַּ ם ַהמַּ ַרח דַּ ֶאת פֶּ
י ְלַעְצִמי ָקַטְפתִּ

ִטים ּתוִֹהים, ְקרּוֵעי ֵעיַנִים. ַמבָּ בְּ
ים בִּ כַּ ם ַהמַּ ַרח דַּ ִעם פֶּ

י ְלַהְמִריא תִּ ְשׁ קַּ בִּ
ַנִים. ְשׁ ם ִלְנׁשֹר ַלָּים בִּ ְוָאז ִאתָּ

ְוֵהם ִלְרָבבוֹת – 
ַמְצֵנַח ּוְלָבבוֹת,

ת ַמְלכּות ֻמְזֶהֶבת. ם ֻחפַּ ְוַעל רֹאׁשָ
י, אן ִאתִּ ַהּיוֹם ֵהם כָּ

יִתי, ֵמַעל ְלַגג בֵּ
ֶאֶרץ ֶנֱעֶזֶבת. ָמָחר ַהְרֵחק בְּ

ֶּפַרח ַּדם 
ים ַהַּמַּכבִּ

שיר צנוע מעידן ההמנונים שכתבתי 
ללהקות צבאיות רבות. בין ההמנונים 

הידועים: "לצפון באהבה", "סיירת 
אגוז", "פרחים בקנה", "היום היום", 
"שלום על ישראל", "ארץ-ישראל יפה" 

ועוד ועוד.  
אני זוכר את רגע כתיבתו של פזמון 
זה – על כיסא-מרגוע בבֵרכת גורדון 

בתל-אביב בשנת 1969.

The "Maccabi 
Blood" Flower

Words: Dudu Barak
Music: Effi Netser
Performers: The Paratroopers Corps   
         Variety Ensemble

השיר: דודו ברק
הלחן: אפי נצר

שרה: להקת חיל הצנחנים

4243



18

ֲעָלמוֹת, ֲעָלמוֹת,
ְלֵהיָכן ֲעָלמוֹת?

ל ַסּבוֹן בּועוֹת ׁשֶ כְּ
מוֹ ֲחלוֹם –  ּופוְֹרחוֹת כְּ

ֲעָלמוֹת.

ֵלב רוֵֹגׁש ה ּבוֵֹלׁש בְּ ַאתָּ
ַאַחר ַאַחת, ָחְלפּו ָחֵמׁש,
ֲחלוֹמוֹת –  ֵהן ְנמוֹגוֹת כַּ

ֲעָלמוֹת.

ים ּוִמְדָרכוֹת ִביׁשִ ֵני כְּ ַעל-פְּ
ִתְפָרחוֹת, ֵהן ִנְפָרׂשוֹת כְּ
ֵהן מוִֹפיעוֹת, ֶנֱעָלמוֹת – 

ֲעָלמוֹת.

ֲעָלמוֹת, ֲעָלמוֹת,
ְלֵהיָכן ֲעָלמוֹת?

ל ַסּבוֹן בּועוֹת ׁשֶ כְּ
מוֹ ֲחלוֹם –  ּופוְֹרחוֹת כְּ

ֲעָלמוֹת.

ים ּוִמְדָרכוֹת ִביׁשִ ֵני כְּ ַעל-פְּ
ִתְפָרחוֹת, ֵהן ִנְפָרׂשוֹת כְּ
ֵהן מוִֹפיעוֹת, ֶנֱעָלמוֹת – 

ֲעָלמוֹת.

חוֹר, ִהיר, ָזהֹב, ׁשָ ָער בָּ ׂשֵ
ָחִמים ָואוֹר, ֵעיַנִים פֶּ

ַאַחת ִלְרעּוָתּה ּדוֹמוֹת – 
ֲעָלמוֹת.

ֲעָלמוֹת, ֲעָלמוֹת,
ְלֵהיָכן ֲעָלמוֹת?

ל ַסּבוֹן בּועוֹת ׁשֶ כְּ
מוֹ ֲחלוֹם –  ּופוְֹרחוֹת כְּ

ֲעָלמוֹת.

ֵחן, ַרְגַלִים טוְֹפפוֹת בְּ
ִים לֶֹבן, יִֹפי ֵהן, נַּ ִשׁ

ְשָׂפַתִים ְמַחְּיכוֹת ַחּמוֹת – 
ֲעָלמוֹת.

ה, ִעּטּור,  ָעִגיל, ַאְבָזם, ִסכָּ
ְרּבּור, קוָֹמה ְזקּוָפה, ַצַּואר בַּ

ֻחְלָצה ְוַנַעל ְרקּומוֹת – 
ֲעָלמוֹת.

ֲעָלמֹות

זהו שיר שכתבתי ללהקה הצבאית 
של גולני. שיר אחד ויחיד שכתבתי 

עם המלחין הדגול יעקב הולנדר, וחבל 
שכך.

Maidens

Words: Dudu Barak

Music: Yaakov Hollander 

Performers: The "Golani" Corps  

          Variety Ensemble

השיר: דודו ברק
הלחן: יעקב הולנדר

שרה: להקת גולני
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ים ֶאת ָהֶאְתמוֹל. ִשׁ ת עוֹד ְמַבקְּ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ
ּתוֹר ְימוֹת ַהחֹל. ת עוְֹמִדים בַּ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ

ִפּלוֹת ל ַהתְּ ָך כָּ ת עוֹלוֹת בְּ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ
ֵּיׁש דוֹלוֹת ׁשֶ ְקווֹת ֲהִכי גְּ ְוַהתִּ

ת. בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ

ט –  תּוָגה ַמבָּ ְוָאז ׁשוְֹלִחים ָאחוָֹרה בְּ
ת. בָּ ֵאיְך ׁשּוב ָהַלְך ְוַתם עוֹד מוָֹצֵאי ׁשַ

ַלל אוֹרוֹת. ת ָהִעיר ׁשוַֹלַחת ׁשְ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ
ה ּגוֵֹמַע ְנָערוֹת. ת ַאתָּ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ
ם ְוֶנֱעָלם ֶקט תַָּ ֶ ת ַהּּשׁ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ

ִבים ם ׁשָ ְוׁשּוב ַהַחָּיִלים ֵאי-ׁשָ
ת. בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ

ט תּוָגה ַמבָּ ְוָאז ׁשוְֹלִחים ָאחוָֹרה בְּ
ת. בָּ ֵאיְך ׁשּוב ָהַלְך ְוַתם עוֹד מוָֹצֵאי ׁשַ

ִנָּיה הוְֹלִכים, ָגה ׁשְ ת ְלַהּצָּ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ
ת ְוׁשּוב ֵאֶליָה ְמַחְּיִכים. בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ

ה אוָֹתּה ְמאוֹד אוֵֹהב, ת ַאתָּ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ
יו, ב ַעְכׁשָ לֵּ ּוְקָצת ָעצּוב ְלָך בַּ

ת. בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ

ט תּוָגה ַמבָּ ְוָאז ׁשוְֹלִחים ָאחוָֹרה בְּ
ת. בָּ ֵאיְך ׁשּוב ָהַלְך ְוַתם עוֹד מוָֹצֵאי ׁשַ

אוֹת. ְסבָּ מִּ ן עוֶֹלה בַּ ת ָעׁשָ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ
עוֹת. ָ ל ַהּּשׁ יָעף כָּ ת חוְֹלפוֹת בִּ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ
סוֹת ָעִפים ְקָלִפים, ְרפָּ מִּ ת בַּ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ

י ְוָהְרחוֹבוֹת ׁשּוב ֲעֵיִפים ִמדַּ
ת. בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ

ט תּוָגה ַמבָּ ְוָאז ׁשוְֹלִחים ָאחוָֹרה בְּ
ת. בָּ ֵאיְך ׁשּוב ָהַלְך ְוַתם עוֹד מוָֹצֵאי ׁשַ

מֹוָצֵאי ַׁשָּבת

שיר יחיד שכתבתי עם המלחין 
המשובח אריה לבנון. אריה ביקש 
ממני עוד שיר לצוות ההוויי שילחין 

המלחין הנודע, סשה ארגוב. שמחתי 
על כך מאוד, ואכן נולד השיר היחיד 
שכתבתי עם סשה – "עשר המכות". 

השיר מופיע בספרי "היום היום", 
ולשמחתי, הפך שיר קבע בימי הפסח. 

Saturday Night

Words: Dudu Barak

Music: Arieh Levanon 

Performers: The "Golani" Corps  

          Variety Emsemble

השיר: דודו ברק
הלחן: אריה לבנון

שר: צוות הוויי גולני 
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ָרב –  ׁשָ
ְוֶעֶרב לֹא ָיבוֹא ַהּיוֹם.

ָרב –  ׁשָ
ן ְואּוד ָוחֹם ְוַרק ָעׁשָ
ן ְואּוד ָוחֹם ְוַרק ָעׁשָ

ָרב. ׁשָ

ָרב –  ׁשָ
ִיץ ּובוֶֹכה קוֵֹרא ַהקַּ

ָרב –  ׁשָ
ץ ַהְרֵחק ּדוֶֹחה ְוֶאת ַהקֵּ

ַצח ָהָרטֹב, ַהנֶּ
הֹב ׁשוֵֹאל מוָֹצא ִמן ַהּצָּ

ָרב. ׁשָ

ָרב –  ׁשָ
ָמָמה ְוֵאׁש עוָֹלה ִמן ַהדְּ

ָרב –  ׁשָ
ְוֵאין ָלּה סוֹף ַלְּיָמָמה,

ְוֵאין ָלּה סוֹף ַלְּיָמָמה -
ָרב. ׁשָ

ָרב –  ׁשָ
ָצֳהַרִים ַעד ... עוָֹלם כְּ

ָרב –   ׁשָ
ד ֶאל ַצד ִביל ּגוֵֹחן ִמּצַּ ַהּׁשְּ

ֵעק, חוֵֹנק ּוִמְזדַּ
ֶמׁש, ְמַפֵהק, ֶ ּבוֵֹער ַהּּשׁ

ָרב. ׁשָ

ָרב –  ׁשָ
ְּזַמן. ִכים בַּ אן מוֹׁשְ ֲאַנְחנּו כָּ

ָרב –  ׁשָ
אֶֹפק ֵצל ִאיָלן ְוֵאין בָּ
אֶֹפק ֵצל ִאיָלן, ְוֵאין בָּ

ָרב. ׁשָ

ָרב –  ׁשָ
ֲחֶנה ִנְסָחב ַהּיוֹם. מַּ בַּ

ָרב –  ׁשָ
ָהאָֹהִלים עוְֹבִרים ְלדֹם.

ָבר יוֹם ַאֵחר, ָמָחר ָיבוֹא כְּ
יו ּבוֵֹער ֲאָבל ַעְכׁשָ

ָרב. ׁשָ

ָׁשָרב

מביכורי שיריי. הוא נכתב ב-1969 
לצוות הוויי של הנח"ל שהסתובב 
במסדרונות גלי צה"ל. שירתי שם 

באותה עת והייתי קריין ועורך תכניות 
מוסיקה. התאהבתי בחברי הצוות, 
ונולד "שרב" בלחן המכשף של נורית 
הירש, והסולן – פיני כהן, אחיו של 

יזהר כהן.

Heat Wave

Words: Dudu Barak

Music:Nurit Hirsh

Performers: The "Nachal"  

                    Variety Ensemble

השיר: דודו ברק
הלחן: נורית הירש

שר: צוות הוויי נח"ל 
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ִביִלים, ָצַעְדנּו ַעל ִרּבוֹא ׁשְ
ַרְכנּו ֳאָרחוֹת דָּ

ִעם ֵמיִמּיוֹת ְוַתְרִמיִלים
ִמיכוֹת. ְואֶֹהל ּוׂשְ

נוֹת ִחְּיכּו ִחּיּוְך ָלָבן בָּ
ל, תֵּ ְתפַּ ִביל ַהמִּ ּׁשְּ בַּ

ן לָּ ל-ּכֻ ָעִשׂינּו ֵזר ֶאת כָּ
ל. יר ַהלֵּ ְרנּו ׁשִ ְוׁשַ

ֶרֶגל... ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ

יִרים ֶרְך ַהּׁשִּ ְוָכְך ַעל דֶּ
ה יְך ּוְנַדדֶּ ַנְמׁשִ

רוִֹרים ִעם ְנָערוֹת ְוִעם דְּ
ֶדה. ְרֵחי ׂשָ ְוִעם פִּ

ּוָרה ֵנס ֵאֵלינּו ַלּּשׁ 'כָּ
ָך ִהנְּ ַחֶּייָך ׁשֶ

יָרה מוֹנּו, ְוׁשִ ָצִעיר כָּ
ָמְתָך.       ִנְשׁ א בְּ ּּשָׂ תִּ

ֶרֶגל ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ
לּו ַהּלּוֵלי, ַהלְּ

ֶרֶגל ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ
יַפק ֵהי. יַפק, כִּ ֵהי כִּ

ֶרֶגל ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ
לּו ַהּלּוֵלי, ַהלְּ

ֶרֶגל ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ
יַפק ֵהי. יַפק, כִּ ֵהי כִּ

ְדָרִכים ַרּבוֹת, ָהַלְכנּו בִּ
ֶרְך ַרב ָעִשׂינּו דֶּ

ָרב. י ַהקְּ בוֹהוֹת ּוְבַמדֵּ ַנֲעַלִים גְּ בְּ
יֶהם ינּו ָראֵשׁ ָרִחים ִהְרכִּ פְּ

ה, ִחבָּ ֵאֵלינּו בְּ
ָקַטְפנּו ֵזר, ַוֲאֵליֶהם
א: יר ַהבָּ ִ ר ַהּּשׁ הּוׁשַ

ֶרֶגל ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ
לּו ַהּלּוֵלי, ַהלְּ

ֶרֶגל ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ
יַפק ֵהי. יַפק, כִּ ֵהי כִּ

ֶרֶגל ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ
לּו ַהּלּוֵלי, ַהלְּ

ֶרֶגל ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ
יַפק ֵהי. יַפק, כִּ ֵהי כִּ

ְנִתיֵבי ִחיָדה ַסְענּו בִּ פָּ
ַמְענּו ְנִתיבוֹת גָּ

ה ְסדָּ ִעם ָהרוֶֹבה ְוַהקַּ
ל ֶהֳחָרבוֹת. ין כָּ בֵּ

רְֹך יִרים בְּ ְרקּו ׁשִ רוִֹרים ׁשָ דְּ
יֶהם, ֵמֶאֶלף ִקנֵּ

יִרים ִמּתוְֹך  ָאַסְפנּו ֵזר ׁשִ
ְזמוֵֹניֶהם. ִמְצַעד פִּ

ֶרֶגל... ָהלוְֹך ֵנֵלְך בָּ

ִׁשיר ְּבַנֲעַלִים 
ְּגבֹוהֹות

זו הייתה תקופה שבה נעמי שמר 
ושיריה הילכו עליי קסם והשפיעו על 

ראשית דרכי כפזמונאי. השיר נכתב 
בהשראת שיריה "שירי זמר נודד" ו"אנו 

הולכים ברגל".

Song in Ankle 
Boots

Words: Dudu Barak

Music:Ephraim Katz

Performers: The Tank Corps                      

                 Variety Ensemble

השיר: דודו ברק
הלחן: אפרים כץ

שר: צוות הוויי השריון
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A Cheeky Sun

שער שלישי
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A Cheeky Sun

Words: Dudu Barak
Music: Oded Zamir

Performers: The Blue Gems Duo
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יו, ִביל ָהִרים, הּוא ָרכּוב ַעל אוַֹפנָּ ְשׁ ּבֶֹקר ָרץ בִּ
רוִֹמים הּוא ּדוֵֹחף ַאְחרוֹן ּכוָֹכב. ֶאל ֵמֵעֶבר ַלמְּ

ֶמש ַעְצָלִנית ּבוֶֹהֶקת, ְמַפֶהֶקת ֲעֵיָפה: ׁשֶ
ת ֲחצּוָפה. ֶקט", ִהיא לוֶֹחׁשֶ ׁשֶ נּו ִלישֹן ְמַעט בְּ "תְּ

ָפה-ָפה-ָפה-ָפה ֲחצּוָפה.

ָנַפִים, ה כְּ ְרׂשָ ה ׁשוֶֹבֶבת ִחיׁש ַמֵהר פָּ ְוִצּפוֹר ְקַטנָּ
ְרַנִים. קַּ ֵדי ִלְמׁשְֹך ָלּה בַּ ֶבת כְּ ה ִהיא ִמְתַּגנֶּ ֶאל ַחמָּ

ה ָנְפָלה, טָּ ֶמׁש ִנְבֲהָלה, ִחיׁש ִמן ַהמִּ ֶ ָאז ַהּּשׁ
ה. לָּ ֶלת ְסַגְלגַּ ְלגֶּ ין ֶהָהִרים ִמְתגַּ ִביל בֵּ ּ ּוַבְּשׁ

ה. לָּ ָלה-ָלה-ָלה-ָלה ְסַגְלגַּ

ָעַתִים, ֶלת ׁשְ ְלגֶּ ָעה, ִמְתגַּ ֶלת ִהיא ׁשָ ְלגֶּ ִמְתגַּ
ִים. ין ָהַעְרבַּ עוֹת בֵּ ִעם עוָֹלם ִהיא ִמְתָרָאה ַעד ׁשְ

ִביל ָהִרים, ְשׁ ִים ֶנְעָלם בִּ ָאז ַהּבֶֹקר ַעל אוַֹפנַּ
ה ְרָגִעים. ֳהַרִים, ָסר ְלַכמָּ ְוַאַחר ַהּצָּ

ה ְרָגִעים.  מָּ ה-כַּ מָּ ה- כַּ מָּ ה- כַּ מָּ כַּ
 ּ    

ַמְקֵהָלה  א בְּ ה, ֶעֶרב בָּ יק לוַֹמר ִמלָּ לֹא ַמְספִּ
ִקים ָצֳהַרִים ַמְסִמיִקים. ַמְרפְּ ְודוֵֹחף בְּ
יל, ְוָיֵרַח ִעם ּכוָֹכב א ַהלֵּ ִעם ָהֶעֶרב בָּ

ָוָניו, ל גְּ אוֹר ָוֵצל יוֹם ָחָדׁש ַעל כָּ רּו בְּ ְיַציְּּּ ּּ
ָוָניו, ל גְּ יוֹם ָחָדׁש ַעל כָּ

יוֹם ָחָדׁש.

ֶׁשֶמש ֲחצּוָפה

זהו שירי הראשון מאז ומעולם. כיוון שהוא 
שייך לעוללות הנעורים שלי, אינני סופר אותו 

במניין שיריי, אלא רואה בו מעין "ניסוי 
וטעייה". כך גם ביחס לכמה פזמונים בני-

זמנו. לדידי, "הילדים של סיוון", שנכתב לאילנית 
בלחנו של נסים שובל, הוא שירי הראשון 

למניין. 
השיר "שמש חצופה" נכתב לצמד "הפנינים 

הכחולות", הלוא הם טמירה ירדני ועודד זמיר.
הוא ראה אור בתקליט ויניל קטן של 45 
סיבובים לדקה ב-17.2.69, אך נכתב 

ב-14.9.68, בהיותי בן עשרים. השיר הזה 
הוא השיר הראשון שהביא את שמי 

לתודעת הישראלים ככותב פזמונים.

השיר: דודו ברק
הלחן: עודד זמיר

שר: צמד "הפנינים הכחולות"
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ָצָרה, ֶרְך ַהקְּ דֶּ ְיָתה ָחַזְרנּו בַּ ַהבַּ
ֵני סּוִסים ְקׁשּוִרים ַלֲעָגלוֹת. ִעם ׁשְ

ְכָפר ַוֲעָיָרה, ַּזְרנּו בִּ ְוֶזֶמר פִּ
ֻחּלוֹת, ִניִנים ַהכְּ ֶרְך ַהפְּ ַעל דֶּ

ֻחּלוֹת. ִניִנים ַהכְּ ֶרְך ַהפְּ דֶּ

 

 

ֶּדֶרְך ַהְּפִניִנים 
ַהְּכֻחּלֹות

השיר הוקלט ב-1969 על סרט 
הקלטה, בטייפ סלילים, כמנהג הימים 
ההם. הוא לא יצא מעולם בתקליט 
ויניל או בתקליטור, והוא שוכן עד 

היום בסרטיית "קול ישראל". 

The Blue 
Gems Way

Words: Dudu Barak
Music: Oded Zamir

Performers: The Blue Gems Duo

השיר: דודו ברק
הלחן: עודד זמיר

שר: צמד "הפנינים הכחולות"

ֻחּלוֹת, ִניִנים ַהכְּ ֶרְך ַהפְּ נּו ֶאל דֶּ ְשׁ קַּ בִּ
ֶרְך ֶקֶסם ָוהוֹד, נּו ֶאל דֶּ ְשׁ קַּ בִּ

ַמְקלוֹת, ֶכם, ָיֵדינּו בְּ ְרִמיל ַעל ׁשֶ תַּ
ם ְנדֹד. ּה ֵאי-ׁשָ ׂשָ ָיָצאנּו ְלַחפְּ

ֶלְך, ֶאל ְנִתיֵבי ַחָּיה, ֶרְך ַהמֶּ ֶאל דֶּ
צּולוֹת. מְּ ָגה בַּ ֱאֵלי אוְֹרחוֹת דָּ

ַעְרבוֹת ִצָּיה, ֶלְך, בְּ ל פֶּ ָסַבְבנּו כָּ
ֻחּלוֹת? ִניִנים ַהכְּ ֶרְך ַהפְּ ֵאי דֶּ

ֻחּלוֹת? ִניִנים ַהכְּ ֶרְך ַהפְּ דֶּ

ֻחּלוֹת, ִניִנים ַהכְּ ֶרְך ַהפְּ נּו ֶאל דֶּ ְשׁ קַּ בִּ
ּנוֹת ָהעוָֹלם, ָכל פִּ נּו בְּ ׂשְ ִחפַּ

ְחִליִלּיוֹת, ֶרְך הוֹרּו גַּ ְיָלה דֶּ לַּ בַּ
ּלּו ָנִתיב יוָֹמם. ּוְסָנִאּיוֹת גִּ

ֶלְך, ֶאל ְנִתיֵבי ַחָּיה, ֶרְך ַהמֶּ ֶאל דֶּ
צּולוֹת. מְּ ָגה בַּ ֱאֵלי אוְֹרחוֹת דָּ

ַעְרבוֹת ִצָּיה, ֶלְך, בְּ ל פֶּ ָסַבְבנּו כָּ
ֻחּלוֹת? ִניִנים ַהכְּ ֶרְך ַהפְּ ֵאי דֶּ

ֻחּלוֹת? ִניִנים ַהכְּ ֶרְך ַהפְּ דֶּ

ֻחּלוֹת, ִניִנים ַהכְּ ֶרְך ַהפְּ נּו ֶאל דֶּ ְשׁ קַּ בִּ
נּו ָאְרָכה, ָאְרָכה ַעד ְמאוֹד. ְרכֵּ דַּ
ְבדּו ַרְגֵלינּו, לֹא עוֹד ָהיּו ַקּלוֹת. כָּ

יְך ְנדֹד. ְולֹא נּוַכל עוֹד ְלַהְמׁשִ

ּ
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דוֹן ְראּו, ִאְמרּו לוֹ ַלּׁשֵּ ַעם ִאם אוֹתוֹ תִּ פַּ
ְגֶבֶרת ְוָאדוֹן, ְך לֹא נוֲֹהִגים בִּ כָּ ֶשׁ

ְרצּופוֹ ֵאֵלינּו ְלַהְפנוֹת, ּיוִֹאיל ֶאת פַּ ְושֵֶ
ּבוֹנוֹת. ל ַהֶחְשׁ ל ִאּתוֹ ֶאת כָּ ַאֶחֶרת ְנַחסֵּ

ידון ּבוֹא ָנא קּופִּ
ת ֶיֶלד ֵלץ, ׁשֶ טֹל ַהקֶּ

נּו, ה ַמְחַמדֵּ ּבוֹא ָנא ֵהנָּ
ַלח ֵאֵלינּו ֵאיֶזה ֵחץ. ׁשְ
א ְלָך ָהֶעֶרב, ִאם לֹא בָּ

ְבִטיַח ׁשֶ ... ְלָפחוֹת תַּ
יַע גִּ ֶעְזַרת ָהֵאל תַּ בְּ

ה. ַעם, ִאם ֶזה לֹא ָקׁשֶ פַּ

 

ידׁון ׂש ֶאת קּופִּ ָהֶעֶרב ָיָצאנּו ְלַחפֵּ
דׁון, ֵ דוֹת ֶאת ֶזהּו ַהּּשׁ ין חֶֹרׁש ְלׂשָ בֵּ

ְתִאיָמה ִהְבִטיָחה ַאֲהָבה, ָהֲאִויָרה ַהמַּ
א. ַגד ְוהּוא לֹא בָּ טֹן בָּ ַאְך ֱאִליֵלנּו ַהקָּ

ידׁון ּבוֹא ָנא קּופִּ
ת ֶיֶלד ֵלץ, ׁשֶ טֹל ַהקֶּ

נּו, ה ַמְחַמדֵּ ּבוֹא ָנא ֵהנָּ
ַלח ֵאֵלינּו ֵאיֶזה ֵחץ. ׁשְ
א ְלָך ָהֶעֶרב, ִאם לֹא בָּ

ְבִטיַח ׁשֶ ... ְלָפחוֹת תַּ
יַע גִּ ֶעְזַרת ָהֵאל תַּ בְּ

ה. ַעם, ִאם ֶזה לֹא ָקׁשֶ פַּ

ָעָנן ַוֲעָנָנה, ִלינּו ֵעיֵנינּו בְּ תָּ
ה, ּכוֶֹכֶבת ְוכוָֹכב, ִמְדֶרֶכת ְוִגנָּ

נּו ֶאת ַיְלּדוֹן ָהַאֲהָבה, ׂשְ נּו ְוִחפַּ ׂשְ ִחפַּ
א. ַגד ְוׁשּוב לֹא בָּ טֹן בָּ ַאְך ֱאִליֵלנּו ַהקָּ

ידׁון ּבוֹא ָנא קּופִּ
ת ֶיֶלד ֵלץ, ׁשֶ טֹל ַהקֶּ

נּו, ה ַמְחַמדֵּ ּבוֹא ָנא ֵהנָּ
ַלח ֵאֵלינּו ֵאיֶזה ֵחץ. ׁשְ
א ְלָך ָהֶעֶרב, ִאם לֹא בָּ

ְבִטיַח ׁשֶ ... ְלָפחוֹת תַּ
יַע גִּ ֶעְזַרת ָהֵאל תַּ בְּ

ה. ַעם, ִאם ֶזה לֹא ָקׁשֶ פַּ

ְמַחְּפִׂשים ֶאת 
קּוִּפידֹון

גם השיר הזה הוא מעוללות נעוריי 
ונכתב בשנת 1969.

Looking for 
Cupid

Words: Dudu Barak
Music: Yoram Arbel

Performers: Yoram Arbel & 

                    Edna Goren

השיר: דודו ברק
הלחן: יורם ארבל

שרים: יורם ארבל בליווי  
   עדנה גורן 
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ם. ֵהם ּפוְֹסִעים ֶאל ַקו ָהאֶֹפק ָהָאדֹם, ְלַבדָּ
ם. חֹם, ְלַבדָּ דוֹת בְּ ַרצְּ מְּ ִקיעוֹת ָזָהב ׁשֶ ֶאל ׁשְ

ָמָמה אוָֹתם חוֶֹבֶקת. ֶקט, ַהדְּ ִכים ֶאל ּתוְֹך ַהּשֶּׁ ְמַהלְּ

ם, הּוא ְוִהיא ַעל חוֹף ִנְרדָּ
ם. הּוא ְוִהיא ְוֵאין ִעמָּ

ם. ם, ְלַבדָּ ם, ְלַבדָּ ְלַבדָּ

ם. יו, ְלַבדָּ ּה ֵיְלכּו ַיְחדָּ ֶרְך, בָּ ה ַהדֶּ ֲאֻרכָּ
ם. ָאֲהָבה אוֹתוֹ ָחָזק, ְוהּוא ָאַהב, ְלַבדָּ

ָמָמה אוָֹתם חוֶֹבֶקת. ֶקט, ַהדְּ ֶ ִכים ֶאל ּתוְֹך ַהּּשׁ ְמַהלְּ

ם, הּוא ְוִהיא ַעל חוֹף ִנְרדָּ
ם. הּוא ְוִהיא ְוֵאין ִעמָּ

ם. י הוְֹלִכים ֵהם ְלַבדָּ ִמיד, כִּ ִקיָעה נּוַרת-תָּ ַהּׁשְּ
ם. אן ַעל חוֹף ֶשֵאין לוֹ סוֹף, ַרק ֵהם מוְֹלִכים ְלַבדָּ כָּ
ָמָמה אוָֹתם חוֶֹבֶקת. ֶקט, ַהדְּ ִכים ֶאל ּתוְֹך ַהֶּשׁ ְמַהלְּ

ם, הּוא ְוִהיא ַעל חוֹף ִנְרדָּ
ם. הּוא ְוִהיא ְוֵאין ִעמָּ

ְמּדּוִמים ַעד עוָֹלם. ְנִתיב ַהדִּ יכּו בִּ ְך ַיְמׁשִ כָּ
ָסִמים ַעד עוָֹלם. ֶרְך ַהקְּ ַלְיָלה לֹא ֵיֵרד ַעל דֶּ

ָמָמה אוָֹתם חוֶֹבֶקת. ֶקט, ַהדְּ ֶ ִכים ֶאל ּתוְֹך ַהּשׁ ְמַהלְּ

ם, הּוא ְוִהיא ַעל חוֹף ִנְרדָּ
ם. הּוא ְוִהיא ְוֵאין ִעמָּ

ם ַעד עוָֹלם. ם, ְלַבדָּ ְלַבדָּ

ַעל חֹוף ִנְרָּדם

את השיר הזה אני מקדיש באהבה 
רבה וביראת כבוד למי שהייתה מורתי 

לעריכת תכניות מוסיקה בעת שירותי 
בגלי-צה"ל, לעמליה רוזן המיתולוגית. 

On a Sleepy 
Beach

Words: Dudu Barak
Music: Amalya Rozen 

Performer: Rami Nir

השיר: דודו ברק
הלחן: עמליה רוזן

שר: רמי ניר
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ְרחוֹבוֹת, ר בָּ ל ֶעֶרב ׁשָ ֶזֶמר ׁשֶ
ָבבוֹת. ס לוֹ ֶאל ּתוְֹך ַהלְּ ֶרְך ְמַפלֵּ דֶּ
ִים, ִמן ַהִהְבהּוִבים, ָנס ִמן ָהַעְרבַּ
יר ָלאוֲֹהִבים. ה ָוַגן ׁשִ ֻחְרׁשָ ר בְּ ׁשָ

ינוֹק, ְפֵתי תִּ ב קוֵֹלַח ֶאל ׂשִ נֵּ ִמְתגַּ
יו נוֵֹסַע ֶאל ּתוְֹך ֲחלֹום ָמתוֹק. ַעְכׁשָ ׁשֶ

י ֲעָנק, פֵּ יְסקוֵֹטִקים ַעל ֻתּ דִּ ָרן בַּ
ְחָנק. ׁש ִמְפָלט ִמן ַהמַּ ַאְך ְמַבקֵּ

ן ִעם ֶזֶרם ִמְזְרקוֹת ָהִעיר, ִמְתַנגֵּ
ָנָתם ֵמִעיר. ַמִים הּוא ִמּׁשְּ ְוכוְֹכֵבי ׁשָ

רוֹת, מָּ ם לוֹ ֶחֶרׁש ַעל ַהּצַּ זֵּ ִמְתפַּ
ּורוֹת. ין ַהּּשׁ ר בֵּ ִנָּיה ׁשָ ָגה ׁשְ ּוְבַהּצָּ

ָבר ָהְלכּו ִלישֹן, ל ֶעֶרב כְּ ִנּגּוִנים ׁשֶ
ַעת ֲחצוֹת ָחְלָפה ָלּה, ַהּכֹל ָעַצם ִאיׁשוֹן. ְשׁ

ן ַהּכֹל ַחר ְיַנגֵּ ׁשּוב ָמָחר ִעם ׁשַ
דוֹל. ל יוֹם ָחָדׁש, יוֹם ָיֶפה, גָּ ֶזֶמר ׁשֶ

 

An Evening Songֶזֶמר ֶׁשל ֶעֶרב
(Morningtown ride)

Words & Music: Malvina Reynolds
Hebrew version: Dudu Barak

Performers: The Blue Gems Duo

השיר והלחן: מלווינה ריינולדס
גרסה עברית: דודו ברק

שר: צמד "הפנינים הכחולות" 
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ָבה ַלָּיֵרַח, ֶמְרכָּ
ם. ָבה ְלֵאי-ׁשָ ֶמְרכָּ

ָבה ַלָּיֵרַח, ֶמְרכָּ
ָלנּו הּוא ָהעוָֹלם."

ְיָתה", "ּבוִֹאי ַנֲעָרה, "ּבוֹא ָנׁשּוב ַהבַּ
ְמֵהָרה. ה, ָלָאֶרץ, בִּ ַנְחֹזר ְלַמטָּ

ם ְלַבד, טוֹב ָהָיה ְלַמְעָלה ַיַחד ׁשָ
. אן ָלנּו טוֹב יוֵֹתר ַרק ֲאִני ָוַאתְּ כָּ

ָבה ַלָּיֵרַח, ֶמְרכָּ
ם. ָבה ְלֵאי-ׁשָ ֶמְרכָּ

ָבה ַלָּיֵרַח, ֶמְרכָּ
ָלנּו הּוא ָהעוָֹלם."

 

יו ס ַיְחדָּ "ֶאל ַהָּיֵרַח ְנַטפֵּ
ֵכֶלת ְלֵבין ּכוְֹכֵבי ָזָהב. ֶבת תְּ ִמְרכֶּ בְּ

ֵנס ְלנַֹגּה, ְנַסֵּיר ְמַעט ִנכָּ
. ים ַרק ֲאִני ָוַאתְּ ְוָאז ְלַמְאדִּ

ָבה ַלָּיֵרַח, ֶמְרכָּ
ם. ָבה ְלֵאי-ׁשָ ֶמְרכָּ

ָבה ַלָּיֵרַח, ֶמְרכָּ
ָלנּו הּוא ָהעוָֹלם.

ְקְטִפי ֶאת ֶצֶדק ַוֲאִני אׂוָתְך תִּ
אן ִנְבַרח." ַיַחד ַהְרֵחק ִמכָּ ך בְּ ַאַחר-כָּ

ח, קַּ ה ּתֹאַמר ִלי ְואוִֹתי תִּ ן', ַאתָּ "'כֵּ
ְך'". 'ֶאל עוָֹלם ָיֶפה ַרק ֲאִני ִאתָּ

ָבה ַלָּיֵרַח, "ֶמְרכָּ
ם. ָבה ְלֵאי-ׁשָ ֶמְרכָּ

, ָבה ַלָּיֵרחַַ ֶמְרכָּ
ָלנּו הּוא ָהעוָֹלם."

יְקִניק ַנֲערְֹך, ֶמׁש, פִּ "עוֹד ִנְקּפֹץ ְלׁשֶ
אי ֵנֵרד ָאז, ְועוֹד ַהּיוֹם ָארְֹך. תַּ בְּ ֶאל ׁשַ

ְיָלה ָלנּו, ָלנּו הּוא נוָֹעד, ם ַהלַּ גַּ
. ין ּכוָֹכִבים ַרק ֲאִני ָוַאתְּ ם בֵּ ׁשָ

ֶמְרָּכָבה ַלָּיֵרַח

השיר הוקלט לתקליטון השני של צמד 
"הפנינים הכחולות".

A Chariot to 
the Moon

Words: Dudu Barak
Music: Oded Zamir

Performers: The Blue Gems Duo

השיר: דודו ברק
הלחן: עודד זמיר

שר: צמד "הפנינים הכחולות" 
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יַע ר ַאגִּ ַעד ֲאֶשׁ
ַלֲעצֹם ֶאת ֵעיַני ַעד ְלדֹם,

ִביַע ֵמֲעֵלי גָּ
ֶאת ֵמיֵמי ַהַחִּיים עוֹד ֶאְלּגֹם.

הּו ָרַקם לוֹ, הּו ָחַלם לוֹ, ִמיׁשֶ ִמיׁשֶ
"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם לֹא", ֶאֶרץ ְלָפֵאר. 

ר ָנַדם ִלי, ֱעַלם ִלי, הּוא ֲאׁשֶ נֶּ הּוא ׁשֶ
"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם ִלי" – הּוא ְוֵאין ַאֵחר.

 

"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם לֹא" –  
י ֲחלוֹם? ֶהָהִיית אוֹ ָחַלְמתִּ

"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם לֹא" –
לוֹם? לוֹם ָלְך? ׁשָ ַרק ִאְמִרי, ֲהׁשָ

ְך ָיֵרַח ָקם לוֹ, בָּ
ְך. ְמׁשֵ ַמִיְך, ְלנַֹגּה ׁשִ ׁשָ בְּ

ם לֹו ְוִתינוֹק ָנׁשַ
ֵחיֵקְך. יָמה ִראׁשוָֹנה בְּ ְנִשׁ

"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם לֹא" –
ְגבּוֵלְך. ְיֵחָפה, ְיֵחָפה בִּ

"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם לֹא" –
ּכוָֹרה ִמָּיְפֵיְך, ִמּנוֵֹפְך. ׁשִ

ַאֲהַבת מוֶֹלֶדת,
ַאֲהַבת ְנעּוִרים ּוְתׁשּוָקה.

ל ָיַמי נוֶֹדֶדת, כָּ
ה. ֶרְך עוָֹדּה ֲאֻרכָּ ְוַהדֶּ

הּו ָרַקם לוֹ, הּו ָחַלם לוֹ, ִמיׁשֶ ִמיׁשֶ
"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם לֹא", ֶאֶרץ ְלָפֵאר. 

ר ָנַדם ִלי, ֱעַלם ִלי, הּוא ֲאׁשֶ נֶּ הּוא ׁשֶ
"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם ִלי" – הּוא ְוֵאין ַאֵחר.

"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם לֹא" –
ָהִיית ִלי ְלֶעֶרׂש ַחַּיי. ׁשֶ
"ֶאֶרץ ְלעוָֹלם לֹא" – 

י. ְך ֶאְמָצא ְמנּוָחה ִלְבִלי דַּ בָּ

ֶאֶרץ ְלעֹוָלם לא

את השיר הזה כתבתי לאילנית 
לתקליטה "ישְרֵאלית" בשנת השישים 

למדינה ולי. 

Neverland

Words: Dudu Barak
Music: Moni Amarilio 

Performer: Ilanit

השיר: דודו ברק
הלחן: מוני אמריליו

שרה: אילנית

•
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ין ַהֶּוֶרד ְלֵבין ַהחוַֹח, בֵּ
ׁשוֵֹאל ָהִאיׁש ְלָמנוַֹח.

הּוא ָחַלם, הּוא ָלַחם,
ֵמעוָֹלם לֹא ֻנַחם.

ם,  ַאְך ָלֶנַצח הּוא ׁשָ
ר ּוֵבין ָים. ין ִמְדבָּ ין ָהִרים, בֵּ בֵּ

 

ּוָבָאֶרץ ַהִהיא ֲאָדָמה ְמֵלָחה.
ָרָכה. ֵמי ַהבְּ ְשׁ ּוָבָאֶרץ ַהִהיא ׁשּוב גִּ

ר ּוֵבין ָים. ין ִמְדבָּ ּה ָהִאיׁש בֵּ ְועוֵֹבר בָּ
ל ִמְרָים. ׁשוֵֹאל ְלָנֶוה, ִלְבֵאָרּה ׁשֶ

ין ַהֶּוֶרד ְלֵבין ַהחוַֹח, בֵּ
ׁשוֵֹאל ָהִאיׁש ְלָמנוַֹח.

הּוא ָחַלם, הּוא ָלַחם,
ֵמעוָֹלם לֹא ֻנַחם.

ם,  ַאְך ָלֶנַצח הּוא ׁשָ
ר ּוֵבין ָים. ין ִמְדבָּ ין ָהִרים, בֵּ בֵּ

ן נוַֹלד ְלהוָֹריו. ּוָבָאֶרץ ַהִהיא בֵּ
ַבׁש ֶלָחָלב. ין ַהדְּ ָתָמר בֵּ ְוָעָלה כְּ

ִביֵלי ַהחוֹלוֹת. ְשׁ ם ָעְלָתה בִּ תֹו ׁשָ לָּ כַּ
ִבילוֹ. ְשׁ ָהְלָכה ַאֲחָריו, ָיְלָדה בִּ

ין ַהֶּוֶרד ְלֵבין ַהחוַֹח, בֵּ
ׁשוֵֹאל ָהִאיׁש ְלָמנוַֹח.

הּוא ָחַלם, הּוא ָלַחם,
ֵמעוָֹלם לֹא ֻנַחם.

ם,  ַאְך ָלֶנַצח הּוא ׁשָ
ר ּוֵבין ָים. ין ִמְדבָּ ין ָהִרים, בֵּ בֵּ

ֲעֶלה ְצָעָקה. ּוָבָאֶרץ ַהִהיא תַּ
ֵלָקה. ּוָבָאֶרץ ַהִהיא ׁשּוב ּבוֶֹעֶרת דְּ

יו. אן ְוַעְכׁשָ הּוא כָּ ּה ָהִאיׁש ׁשֶ ְועוֵֹבר בָּ
ַבׁש? ְוַאֵּיה ֶהָחָלב?". ׁשוֵֹאל: "ֵאי ַהדְּ

ּוָבָאֶרץ ַהִהיא

זהו השיר השני שכתבתי עם 
המאסטרו צביקה פיק, והפעם – לזמר 

הנהדר נתן כהן. וכדי להבהיר, אין 
מדובר בזה מן "הנשמות הטהורות" 
אלא לצורך ההבחנה – נתן כהן 

"התימני".

And in that Land

Words: Dudu Barak
Music: Tsvika Pik

Performer: Natan Cohen

השיר: דודו ברק
הלחן: צביקה פיק

שר: נתן כהן
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ַלִים. מוֹת ָלּה ִלירּוׁשָ ַעִי"ן ׁשֵ
מוֹת ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי. ַעִי"ן ׁשֵ

ֶאֶבן ֵרַחִים ם ַרק ֶאָחד כְּ ׁשֵ
ֶרֶקת ָוֵחן. ַעל ַצָּואִרי בָּ

 

ַלִים, מוֹת ָלּה ִלירּוׁשָ ַעִי"ן ׁשֵ
מוֹת ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי. ַעִי"ן ׁשֵ

ֶאֶבן ֵרַחִים ם ַרק ֶאָחד כְּ ׁשֵ
ֶרֶקת ָוֵחן. ַעל ַצָּואִרי בָּ

א ֵאל ִצְדֵקנּו", סֵּ ִוד", "כִּ "ִעיר דָּ
ָרזוֹת","ַהְרטּוב", "ַהר מוֵֹעד". "ִעיר פְּ

ְרָיה","ִעיר עֹז" ִמְּלָפֵנינּו, "ַהקִּ
ְמָצא ַלּנוֵֹדד. "ְמנּוָחה" תִּ

אוֹר,
ל ָזָהב", "אוֹר ָהעוָֹלם" ַעל "ִעיר ׁשֶ

"ֵעין ָהעוָֹלם", "ִקְרַית ֶמֶלְך ַרב",
ֲאָנן", "ָאֳהִליָבה", "ָנֶוה ׁשַ

ית ֵאל" –  ִתי ַעם", "בֵּ "ַרבָּ
ָלה ָלה ָלה ָלה ָלה ָלה.

ַעְוָלה", יׁשֹר", "ִקְרָיה בְּ "צּור ַהמִּ

ִעיר,
ב, גָּ "ִעיר ֱאלִֹהים","ַהר קֶֹדׁש" ִנׂשְ
יו. ָרה ָלּה ַיְחדָּ ָרה, ֻחבְּ ֻחבְּ ִעיר ׁשֶ

"ֵאל" ְו"ַהְרֵאל" ְוַגם "ֲאִריֵאל",
ִהיא "ַנֲחָלה" ְוָלה, ָלה,
ָלה, ָלה, ָלה, ָלה, ָלה,

ָחָלב. "ִעיר ַהּיוָֹנה" ַצָחה כֶּ

ַעִי"ן ֵׁשמֹות 
ִים לִַ ִלירּוָשׁ

מתוך פסטיבל "דרור" – שירים בסגנון 
עדות המזרח בעריכת יוסף בן-ישראל 

איש "קול ישראל". 

Seventy Names 
has Jerusalem

השיר: דודו ברק
הלחן: עממי פרסי
שרה: ניצה טרמין

Words: Dudu Barak
Music: Persian-Traditional 

Performer: Nitsa Termin
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י ָעִרים תֵּ ּוֵבין ׁשְ
יִרים, ֲאִני ּגוֵֹרף ׁשִ
יִרים, ֲאִני צוֵֹרף ׁשִ

ֲאִני עוֵֹטף ָלְך ֵחן ָוֶחֶסד ְוֵזִרים,
י ָעִרים, תֵּ ין ׁשְ בֵּ

י ָעִרים. תֵּ ׁשְ

 

רּוַח, י ָעִרים ָיַמי חוְֹלִפים כָּ תֵּ ין ׁשְ בֵּ
ָּים. ע בַּ גַּ ִנָּיה תִּ ה, ְשׁ ַאַחת ְקדוָֹשׁ

ֲעָנִנים ָינּוַח, ּה בָּ ַאַחת – רֹאׁשָ
ם. ֶתר דָּ ִנָּיה עוֶֹטֶרת כֶּ ְּּ ְוַהּשׁ

י ָעִרים תֵּ ּוֵבין ׁשְ
יִרים, ֲאִני ּגוֵֹרף ׁשִ
יִרים, ֲאִני צוֵֹרף ׁשִ

ֲאִני עוֵֹטף ָלְך ֵחן ָוֶחֶסד ְוֵזִרים,
י ָעִרים, תֵּ ין ׁשְ בֵּ

י ָעִרים. תֵּ ׁשְ

ְפֶאֶרת, י ָעִרים ֶאְבֶנה ִטיַרת תִּ תֵּ ין ׁשְ בֵּ
ִנָּיה ִהיא ַהֵחרּות. ַאַחת ִהיא חֹק, ְשׁ

ֶרת, ת ָוַחג ִהיא ּוַמְזכֶּ בָּ ַאַחת ׁשַ
מּות. ְך תָּ ִריִתי ִאתָּ ִנָּיה בְּ ּ ּוַבְּשׁ

י ָעִרים תֵּ ּוֵבין ׁשְ
יִרים, ֲאִני ּגוֵֹרף ׁשִ
יִרים, ֲאִני צוֵֹרף ׁשִ

ֲאִני עוֵֹטף ָלְך ֵחן ָוֶחֶסד ְוֵזִרים,
י ָעִרים, תֵּ ין ׁשְ בֵּ

י ָעִרים. תֵּ ׁשְ

י ָעִרים נוֵֹדד ֲאִני ַעד ֶנַצח, תֵּ ין ׁשְ בֵּ
לּוי. ּה גָּ ִנָּיה ִלבָּ לוֹם, ׁשְ ַאַחת ׁשָ

ֵאב ִהיא ִלי ּוֶפַצע, ַאַחת ִהיא ַהר, כְּ
בּוי. ְיא, ּוָבּה ֲאִני ׁשָ ִנָּיה ִהיא גַּ ׁשְ

ֵּבין ְׁשֵּתי ָעִרים

שיר המתאר את אהבתי לשתי הערים, 
ירושלים ותל-אביב.

Between Two 
Cities

השיר: דודו ברק
הלחן: מוני אמריליו

שר: דני גרנות

Words: Dudu Barak
Music: Moni Amarilio 

Performer: Danny Granot
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ֶאֶבן ֵמַאְבֵני ַהחוָֹמה הּוא,
ְרֵחי ֲחָמָמה הּוא, ַרח ִמפִּ פֶּ

ַרח ֲאִביִבי, פֶּ
ְלָבִבי, ֶיֶלד כִּ

ְלִמי, ְירּוׁשַ
ִביא. הּו ַהנָּ ל ֵאִלּיָּ נוֹ ׁשֶ בְּ

ֶלא ִעיר ַהפֶּ ֶיֶלד ַחי בְּ
ִים ְועוֹד ֶאֶלף, נוֹת ַאְלפַּ ְשׁ

ה ֵאלֶּ ֵאין עוֹד ְיָלִדים כָּ
ִעיר ִצּיוֹן. ם בְּ ָשׁ

ֶלף ְשׁדוֹת ַהּשֶּׁ ְך בִּ ְמַהלֵּ
ֵכֶלת, ִעם ָהאוֹר ְוִעם ַהתְּ

ה ֵאלֶּ ֵאין עוֹד ְיָלִדים כָּ
ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן.

ֶאֶבן ֵמַאְבֵני ַהחוָֹמה הּוא,
ְרֵחי ֲחָמָמה הּוא, ַרח ִמפִּ פֶּ

ַרח ֲאִביִבי, פֶּ
ְלָבִבי, ֶיֶלד כִּ

ְלִמי, ְירּוׁשַ
ִביא. הּו ַהנָּ ל ֵאִלּיָּ נוֹ ׁשֶ בְּ

ַלִים ירּוׁשָ ֶיֶלד ַחי בִּ
ִית, ין ָרמוֹת ְלַהר ַהבַּ בֵּ

ִית,  ין ֻחְרׁשוֹת ֲעֵצי ַהּזַּ בֵּ
ֶיֶלד ְמקוִֹמי.

ַלִים, ירּוׁשָ ִביִעי בִּ ּדוֹר ׁשְ
ֵחי"ת ְוַעִי"ן, ר בְּ ְמַדבֵּ

ְואוֵֹמר הּוא: "ָמֲאַתִים" – 
ֶיֶלד ֲעָמִמי.

ֶאֶבן ֵמַאְבֵני ַהחוָֹמה הּוא,
ְרֵחי ֲחָמָמה הּוא, ַרח ִמפִּ פֶּ

ַרח ֲאִביִבי, פֶּ
ְלָבִבי, ֶיֶלד כִּ

ְלִמי, ְירּוׁשַ
ִביא. הּו ַהנָּ ל ֵאִלּיָּ נוֹ ׁשֶ בְּ

ַלִים, ירּוׁשָ ֶיֶלד ַחי בִּ
ַמֲחַנִים, ֵחק בְּ ְמׂשַ

ֳהַרִים ּצָּ ר בַּ תֵּ ִמְסתַּ
ַמֲחבוִֹאים. בְּ

ִים, ת ַעְרבַּ ִפלַּ א תְּ הּוא נוֹׂשֵ
ַמִים, ָ הּוא ָקרוֹב ֶאל ַהּּשׁ

ֵעיַנִים ׂש הּוא בָּ ְמַחפֵּ
ֶאת ָהֱאלִֹהים.

ֶיֶלד ַחי 
ִּבירּוָׁשַלִים

A Boy Lives in 
Jerusalem 

השיר: דודו ברק
הלחן: מוני אמריליו

שר: מוני אמריליו

Words: Dudu Barak
Music: Moni Amarilio 

Performer:  Moni Amarilio 
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To the Glory of the State of Israel

שער רביעי
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ַלִים" – ""ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ
ה. ַהֻחְלָצה ָהֲאֻדמָּ

ַלִים", "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ
ָמה. ׁשָ ב ְוַהנְּ ַאתְּ ַהלֵּ
ַלִים", "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ

ִית, ַאתְּ ִלי ֵאם. ַאתְּ ִלי בַּ
ַלִים", "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ
ֵלם". "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ

ַמִים, ּׁשָּ בַּ הוֹ, ֱאלִֹהים ׁשֶ
קוֹל: א בְּ ִתי ֶאּׂשָּ ִפלָּ ֶאת תְּ

ַלִים" "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ ׁשֶ
ָגדוֹל. ַח בְּ ַנּצֵּ שּוב תְּ

ַמִים ּׁשָּ בַּ הוֹ, ֱאלִֹהים ׁשֶ
ל-ָאִביב ְולֹא ֵחיָפה, לֹא תֵּ

ַלִים"  "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ ׁשֶ
ְהֶיה ָהַאּלּוָפה. תִּ

ַלִים" – "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ
ה. ַהֻחְלָצה ָהֲאֻדמָּ

ַלִים", "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ
ָמה. ׁשָ ב ְוַהנְּ ַאתְּ ַהלֵּ
ַלִים", "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ

ִית, ַאתְּ ִלי ֵאם. ַאתְּ ִלי בַּ
ַלִים", "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ
ֵלם". "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ

ַלִים" –  "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ
ְך. לָּ ִביַע הּוא ׁשֶ ַהגָּ

ַלִים", "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ
חוֹן ַרק ָלְך. ּצָּ ֶזה ַהנִּ

ַלִים" – "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ
ִביֵלְך, ׁשְ ָדְליוֹת בִּ ַהמֵּ
ַלִים" –  "ַהּפוֵֹעל ְירּוׁשָ

ָמֵתְך. ִנׁשְ ָמִתי בְּ ִנְשׁ

ַהּפֹוֵעל ְירּוָׁשַלִים

זהו המנון שהזמינו מטעם "הפועל 
ירושלים". השיר מושר בעיקר במשחקיה 
של "הפועל ירושלים" באצטדיון "טדי" 

הירושלמי.
מוקדש באהבת אין-קץ לבניי, אוהדי 
הנבחרת, אופיר, ינאי והרן, ולנכדיי, 

אוהדי המחר – עידו ואמיתי.

Hapo'el Jerusalem 
Team

השיר: דודו ברק
הלחן: יוני רועה

שר: נתנאל

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh 

Performer: Netan'el
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ה, ִחּבּוק ֶאָחד ָקָצר, יָקה ְקַטנָּ עוֹד ְנׁשִ
ר. י ּוְמֻאׁשָּ אוֵֹהב אוָֹתְך ָלֶנַצח, ָחְפׁשִ

ֵמי ָהֵאל – ַחת ׁשְ אן ִמתַּ נּו כָּ לָּ ּכֻ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ל – יר ַהֶּזה ַמְבִריז ִלי, צוֵֹחק ּוְמַהתֵּ ַהּׁשִּ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ִזיז ִלי ִמּבֶֹקר ְוַעד ֵליל – ָהִעיר ַהּּזֹאת תָּ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ל, ְנִקיַנאי, ְצפוְֹנּבוִֹני ּוְדרּוִזי ְמַחלֵּ ׁשֶ
ֶחם ׁשּוב אוֵֹזל. כּונוֹת ָהעִֹני ַהלֶּ ּוִבְשׁ

צֶֹרת ְוַסְגִריר, ה, בָּ ֶרת ְיֵבׁשָ נֶּ כִּ
ת ְיֵפהִפּיוֹת ָהִעיר. ֶשׁ ָכל ִצְבֵעי ַהקֶּ בְּ

ֵמי ָהֵאל – ַחת ׁשְ אן ִמתַּ נּו כָּ לָּ ּכֻ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ה, ִחּבּוק ֶאָחד ָקָצר, יָקה ְקַטנָּ עוֹד ְנׁשִ
ר. י ּוְמֻאׁשָּ אוֵֹהב אוָֹתְך ָלֶנַצח, ָחְפׁשִ

ֵמי ָהֵאל ַחת ׁשְ אן ִמתַּ נּו כָּ לָּ ּכֻ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ל – ַנַהג מוִֹנית ָצַפר ִלי, ָצַעק ְוַגם ִקלֵּ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ל –  תֹו ִילֵּ ֻחְצפָּ ָחתּול ֶאָחד ָעַבר ִלי, בְּ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ַההּוא ִעם ֶהָעִגיל,
ְרָואל, ַהִהיא ִעם ַהּׁשַּ

ִאּלּו" ֶזה" ְוַגם "כְּ "כָּ
ַמן ֲחָבל. ְוַעל ַהּזְּ

ֵמי ָהֵאל – ַחת ׁשְ אן ִמתַּ נּו כָּ לָּ ּכֻ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ל – א ְלַטפֵּ ַסְבתָּ ָאה בְּ יִנית בָּ ַהִפיִליפִּ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ֶבֶרת עּוִזיֵאל – ְויּוסּוף ְמַטֵּיַח ַלגְּ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

ּפּוַח "יוָֹנָתן" תַּ
ָּיה" ְוֶלֶחם "ּתּוִשׁ

ה" נָּ "רֹאׁש פִּ ָרם" בְּ ְו"ַאׁשְ
ם "ֲחָוָיה". ּובֹׂשֶ

ֵמי ָהֵאל – ַחת ְשׁ אן ִמתַּ נּו כָּ לָּ ּכֻ
"ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל".

"ְלִתְפֶאֶרת 
ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל"

השיר הזה נכתב ליום העצמאות 
ה-62 למדינת ישראל. 

To the Glory of 
the State of Israel

השיר: דודו ברק
הלחן: יוני רועה

שר: טריפונס

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh 

Performer: Trifonas
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ָרֵאָלה, ֵאָלה ִיׂשְ
ה. ה ְקַטנָּ ָבר לֹא ַיְלדָּ ַאתְּ כְּ

ֵאָלה, ַמה ּקוֶֹרה ָלְך?
ה? נָּ תַּ ָבר ִנׁשְ ַמה כְּ

ָרֵאָלה,  ֵאָלה ִיׂשְ
ב. ִחי ַהּכֹל ַללֵּ קְּ ַאל תִּ

ֵאָלה, ַמה ּקוֶֹרה ָלְך?
ֵאב. ְצִאי ִמן ַהכְּ

ַמִים, ָ ּּשׁ ֶמׁש בַּ ׁשֶ
ָהר, ה עוֶֹלה בָּ יוֹם ָחָדׁש ִהנֵּ

ְפְקִחי ֶאת ָהֵעיַנִים, תִּ
ר, ְהדָּ ֶאל ַהּיוֹם ַהנֶּ

עוֹד טוֹב ִיְהֶיה ָמָחר.

ָרֵאָלה, ֵאָלה ִיׂשְ
לוֹם, ִאיׁש קוֵֹרא ָלְך ְלׁשָ

יוֹם ָחָדׁש ּבוֵֹרא ָלְך,
ָלְך רוֵֹקם ֲחלוֹם.

ִעיר ָוֵאם יוִֹעיד ָלְך,
ר, ִעם ָחֵצר ּוַבִית ְמֻסדָּ

ְוַגם ְיָלִדים יוִֹליד ָלְך,
יר ָקָצר. ב ָלְך ׁשִ ְוִיְכֹתּ

ֵאָלה ִיְׂשָרֵאָלה

זהו שיר שכתבתי לזמר הצעיר 
אלכס, שעיקר הרפרטואר שלו עד 

אז היה שירים מזרחיים וים-תיכוניים. 
השיר הזה נוטה יותר לרוח ארץ-
ישראלית, בניחוח זמרת הארץ.  

Ela Israela

השיר: דודו ברק
הלחן: יוני רועה

שר: אלכס

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh 

Performer: Alex

8283
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ּתוֵֹלל ל ְוִהְשׁ ְלגֵּ יר ִסְלֵסל ְוִהְתגַּ ִ ַהּּשׁ
י. ַבּה ַּגּלִּ רּוַע, גְּ ָים פָּ כְּ

ָכה ְוַגם ָצַחק ְוִהְתהוֵֹלל, יר בָּ ִ ַהּּשׁ
ִסְלסּול ִיְשְׂרֵאִלי. ַצח הּוא בְּ פָּ

ֵאב, ה נוַֹלד ִמּתוְֹך כְּ יר ַהּזֶּ ַהּשִּׁ
ִסְמְטאוֹת ָהִעיר, יר ָעַבר בְּ ִ ַהּּשׁ

ב, צּוקוֹת ַהלֵּ הּוא ָצץ ְלֶפַתע ִממְּ
ֲאִויר. ָנַפִים, ָעף לוֹ בָּ ַרׂש כְּ פָּ

כּונוֹת, ּשְּׁ ה ֵהִגיַח בַּ יר ַהּזֶּ ַהּשִּׁ
ר, כָּ ּוַלִים ַלכִּ ַרץ ִמן ַהּׁשּ פָּ
ּתּוַח ְלָבנוֹת תוְֹך ָעֵרי פִּ בְּ
ר. ֶפַרח ַקִיץ ֶנְהדָּ ָעָלה כְּ

ּתוֵֹלל ל ְוִהְשׁ ְלגֵּ יר ִסְלֵסל ְוִהְתגַּ ִ ַהּּשׁ
י. ַבּה ַּגּלִּ רּוַע, גְּ ָים פָּ כְּ

ָכה ְוַגם ָצַחק ְוִהְתהוֵֹלל, יר בָּ ִ ַהּּשׁ
ִסְלסּול ִיְשְׂרֵאִלי. ַצח הּוא בְּ פָּ

עּוד ּוְבַדְרּבּוָקה ּוְבָחִליל, בְּ
ְלָוה, תֹף ִמְרָים ְוִכּנוֹרוֹת ׁשַ בְּ

ִליל, ה ָחָצה ֶאת ַהגָּ יר ַהּזֶּ ִ ַהּּשׁ
רוֹן ָלֲעָרָבה. ָ ַלׁש ִמן ַהּּשׁ גָּ

רוֹנוֹת ַהֲחָזִקים ַרץ ִמן ַהגְּ פָּ
דוֵֹלי ַהּקוֹל, ִרים גְּ ל ַהַּזמָּ ל כָּ ׁשֶ

יר ֵהִקים, ִ ְזָרח ַהּּשׁ ֶאת ּכֶֹתל ַהמִּ
דוֹל. ר ָהָיה ַלּכֶֹתל ַהגָּ ֲאֶשׁ

ִסְלסּול ִיְשְׂרֵאִלי

השיר הזה נכתב לספרו של יוני רועה, 
"סלסול ישראלי", הסוקר את תולדות 
הזמר המזרחי במדינת ישראל ואת 
התפתחותו עד ימינו. השיר הוקלט 

לכבוד הוצאת הספר.

An Israeli 
Musical Flourish

השיר: דודו ברק
הלחן: יוני רועה

שרים: רינת גבאי ואלי לוזון

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh 

Performers: Rinat Gabay & Eli Luzon

8485
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ת, עּוגוֹת ָאְפָתה ְלָך ַהבַּ
ָפַתִים, קּו ַהּּשְׂ ִיְמתָּ

ָאר, ֶעֶצם עוֹד ִנׁשְ ּוַמה בְּ
ִלְצחֹק ְוַגם ִלְבּכוֹת.

יִרים, יר ְלָך ׁשִ ְועוֹד ָנׁשִ
ֶטן, ִמּתוְֹך ַחְדֵרי ַהבֶּ

ְיָלה ַהּמּוָאר, ֶאל ּתוְֹך ַהלַּ
ַלח ִרּקּוד סוֵֹער. ִנְשׁ

ה, חוֵֹצב ָהִרים, ב ַמכֶּ ַהלֵּ
ָמה רוֶֹטֶטת, ׁשָ ַהנְּ

ָאר, ה ִנׁשְ ַאתָּ יד ַרק ׁשֶ גִּ תַּ
ֵלְך יוֵֹתר. ּלֹא תֵּ ׁשֶ

לוֹם ְלָך, א, ׁשָ רּוְך ַהבָּ בָּ
ָחה. פָּ ְשׁ ִית, ֶאל ַהמִּ א ֶאל ֶזה ַהבַּ רּוְך ַהבָּ בָּ

נּוָחה, א, ֶאל ַהמְּ רּוְך ַהבָּ בָּ
י ֲאַנְחנּו אוֲֹהִבים אוְֹתָך. ינּו, כִּ ְלָך ִחכִּ

ים, ְרַחקִּ בוֹא ִממֶּ תָּ ּוְכֶשׁ
ַער, ַתח ַהּשַּׁ ׁשּוב ִיפָּ

יקוֹת ְוִחּבּוִקים, ְנׁשִ בִּ
ל אוְֹתָך. ָאז ְנַקבֵּ

ים, ְרַחקִּ בוֹא ִממֶּ תָּ ּוְכׁשֶ
ָזֵקן ְוִאיׁש ָוַנַער,

ים, קִּ יׁש ֵזִרים ּוַמְמתַּ ַנגִּ
ְלָך ְוִלְכבוְֹדָך.

ם, ָ בוֹא ָעֵיף ִמּּשׁ תָּ ּוְכׁשֶ
רּוַע ְוָיֵגַע, פָּ

ְלָחן, ֻ ה ַעל ַהּּשׁ ִנְפרֹׂש ַמפָּ
ס ַמְלכּות. יַע כֵּ ַנּצִּ

בוֹא ֵמֵעֶבר-ָים, תָּ ּוְכׁשֶ
ׁש ּוְקָצת ּדוֵֹמַע, ִנְרגָּ

אן, נּו כָּ לָּ ְתאוֹם, ּכֻ ְרֶאה פִּ תִּ
ֶחֶסד ּוִבְזכּות. בְּ

לוֹם ְלָך, א, ׁשָ רּוְך ַהבָּ בָּ
ָחה. פָּ ְשׁ ִית, ֶאל ַהמִּ א ֶאל ֶזה ַהבַּ רּוְך ַהבָּ בָּ

נּוָחה, א, ֶאל ַהמְּ רּוְך ַהבָּ בָּ
י ֲאַנְחנּו אוֲֹהִבים אוְֹתָך. ינּו, כִּ ְלָך ִחכִּ

ת, ַלח ְוַהפַּ ה ַהמֶּ ִהנֵּ
ה ַקְנַקן ַהַּיִין, ִהנֵּ

ָקר, ִגים, עוֹפוֹת ּוְצִלי בָּ דָּ
רוֹת ִויָרקוֹת. פֵּ

ָּברּוְך ַהָּבא

זהו אחד משני שירים שכתבתי 
לזמרת אורית בסלו ומוקדשים לחיילי 

צה"ל.

Welcome

השיר: דודו ברק
הלחן: יוני רועה

שרה: אורית בסלו

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh 

Performer: Orit Baslo
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ִים, ֶחם, ַעל ַהמַּ ַעל ַהלֶּ
ֵעיַנִים בָּ ַעל ָהאוֹר ׁשֶ
ְוַעל חֶֹרף ְוַעל ַקִיץ,

ְסָתו ַוֲאִביבוֹ.
ַנִים ְשׁ ִפָּלה בִּ א תְּ עוֹד ִנּּשָׂ

ַמִים, ֲעֵרי ׁשָ ַעד ֶאל ׁשַ
יַח ּבוֹא ָיבוֹא. ִשׁ ה ַהמָּ ֵהנָּ

ְואוֹר יּוַאר, 
ר יר יּוׁשַ ְוׁשִ

ר, ָלַאֲהָבה. ַרח בָּ ֶאל פֶּ
ְתאוֹם אּוַלי פִּ
ֲחלוֹם מוֹ בַּ כְּ

יַח. בוֹא ָמִשׁ ּיָּ ׁשֶ לוֹם כְּ ָיבוֹא ׁשָ

ִים, ֶחם, ַעל ַהמַּ ַעל ַהלֶּ
ֵעיַנִים בָּ ַעל ָהאוֹר ׁשֶ
ְוַעל חֶֹרף ְוַעל ַקִיץ,

ְסָתו ַוֲאִביבוֹ.
ַנִים ְשׁ ִפָּלה בִּ א תְּ עוֹד ִנּּשָׂ

ַמִים, ֲעֵרי ׁשָ ַעד ֶאל ׁשַ
יַח ּבוֹא ָיבוֹא. ִשׁ ה ַהמָּ ֵהנָּ

ב, לֵּ הּו בַּ ֶ  ַמּּשׁ
ַיֲהלוֹם צוֵֹרב,

י ְולוֵֹחׁש: ְמַנֵחׁש בִּ
דוֹל ָקֵרב". "ּכוָֹכב גָּ

בּוָכה, ִמן ַהמְּ
ִמן ָהֲאָנָחה,

דוָֹלה ִפָּלה גְּ ַנֲעֶלה תְּ
ָרָכה. ׁש בְּ ּוְנַבקֵּ

ִים, ַעל ַהֶּלֶחם, ַעל ַהמַּ
ֵעיַנִים בָּ ַעל ָהאוֹר ׁשֶ
ְוַעל חֶֹרף ְוַעל ַקִיץ,

ְסָתו ַוֲאִביבוֹ.
ַנִים ְשׁ ִפָּלה בִּ א תְּ עוֹד ִנּּשָׂ

ַמִים, ֲעֵרי ׁשָ ַעד ֶאל ׁשַ
יַח ּבוֹא ָיבוֹא. ִשׁ ה ַהמָּ ֵהנָּ

יט, ִאיׁש ַנבִּ ִאיׁש בְּ
יט ָיד ֶאל ָיד נוִֹשׁ

ַחד ּוְבַיַחד ּוְבִלי פַּ
ׂש ָעִתיד. ְנַחפֵּ
ַלָּׂשדוֹת ֵנֵרד,
ָהר, ַנֲעֶלה בָּ

ַנֲאִמין עוֹד ַנֲאִמין
ָחר. ֶמׁש ַהמָּ ׁשֶ בְּ

ָמִׁשיַח

לעירית ענבי ולאיציק הרוש.

The Messiah

השיר: דודו ברק
הלחן: אילנה אביטל

שרים: עירית ענבי ואיציק הרוש

Words: Dudu Barak
Music: Ilana Avital 

Performers: Irit Anavi & Itsik Harush
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ָכל ֶעֶרב ִהיא עוָֹלה, ָכל ּבֶֹקר, בְּ בְּ
קוָֹלּה, ִהיא עוֶֹטֶפת, ִהיא לוֶֹטֶפת בְּ

ל ַחג ְוִהּלּוָלה, יוֹם ׁשֶ י בְּ ִהיא ִאתִּ
י ֲאֵבָלה. י בִּ ְפׁשִ נַּ ׁשֶ י, כְּ ִהיא ִאתִּ

ל ַחג ְוִהּלּוָלה, יוֹם ֶשׁ י בְּ ִהיא ִאתִּ
ל אוֹר אוֹ ֲאֵפָלה. יוֹם ׁשֶ י בְּ ִהיא ִאתִּ

ֵגיא ַצְלָמֶות, לֹא ִאיָרא, ִאם ֵאֵלְך בְּ
ָרה. ִים, לֹא ֵמֵאׁש, לֹא ִמקָּ לֹא ִממַּ

ְלקוִֹלי ִהיא ַנֲעֵנית ְוִהיא עוָֹנה,
ִכיָנה. ְ ַנף ַהּּשׁ ִהיא ָמֵגן ִלי ְוחוָֹמה, כְּ

ה, ְתִפלָּ י עוֹד ּכַֹח בִּ ִהיא נוַֹטַעת בִּ
ה, אוֹ ֵעת רּוִחי ָנְפָלה. ֻקדָּ יוֹם פְּ ִאם בְּ

ב מּוָלּה ָעה ִנּצָּ ָכל ׁשָ ַוֲאִני בְּ
ִליל קוָֹלּה. ׁש ִמּצְּ ְוִנְפָעם ּוִמְתַרגֵּ

ב מּוָלּה ָעה ִנּצָּ ָכל ׁשָ ַוֲאִני בְּ
ה". לָּ ְוקוֵֹרא ָלּה: "ּבוִֹאי ֲאחוִֹתי כַּ

ֵגיא ַצְלָמֶות, לֹא ִאיָרא, ִאם ֵאֵלְך בְּ
ָרה. ִים, לֹא ֵמֵאׁש, לֹא ִמקָּ לֹא ִממַּ

ְלקוִֹלי ִהיא ַנֲעֵנית ְוִהיא עוָֹנה,
ִכיָנה. ְ ַנף ַהּּשׁ ִהיא ָמֵגן ִלי ְוחוָֹמה, כְּ

ְּכַנף ַהְּׁשִכיָנה

שיר תפילה. מתנה לזמר האהוב עליי - 
דקלון.

The Wing of the 
Divine Spirit

השיר: דודו ברק
הלחן: יוני רועה

שר: דקלון

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh 

Performer: Daklon
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ֶות ין ַהַחִּיים ְלֵבין ַהמָּ בֵּ
ֱאלִֹהים ֱאחֹז ָיִדי,

ֵגיא ַצְלָמֶות י ֵאֵלְך בְּ ם כִּ גַּ
לֹא ִאיָרא ַרע

ִדי.  ה ִעמָּ י ַאתָּ כִּ

ִהים ה ָואוֹר ּוְבֵלילוֹת כֵּ יֵמי ַחמָּ בִּ
ל ֱאלִֹהים. נֹו ׁשֶ ִמיד ָהִייִתי בְּ זוֵֹכר, תָּ

בוִֹהים, רֹאׁש ָהִרים גְּ הוֹם, בְּ י תְּ ָנמּוְך ִממֵּ
ל ֱאלִֹהים. נֹו ׁשֶ ִמיד ָהִייִתי בְּ זוֵֹכר, תָּ

ר, ַמֲעֵלה ָהָהר ּוַבּמוָֹרד ַהּצַּ בְּ
י. י ָלֵאל ָיְצָאה ַנְפׁשִ ֵיאּוׁשִ בְּ

י ִלְמנּוָחה  ְבתִּ ִמּתוְֹך ָהֲאָנָחה ׁשַ
י, רֹאׁשִ ֶקט בְּ ְוׁשֶ

י. יׁש ָחְפׁשִ ֲאִני ַמְרגִּ

ֶות ין ַהַחִּיים ְלֵבין ַהמָּ בֵּ
ֱאלִֹהים ֱאחֹז ָיִדי,

ֵגיא ַצְלָמֶות י ֵאֵלְך בְּ ם כִּ גַּ
לֹא ִאיָרא ַרע

ִדי.  ה ִעמָּ י ַאתָּ כִּ

י ּבוִֹהים, חּוׁשַ ׁשֶ ה כְּ י ַחדָּ ְבתִּ ִאם ַמְחׁשַ
ל ֱאלִֹהים. נֹו ׁשֶ ִמיד ָהִייִתי בְּ זוֵֹכר, תָּ

ַעס ְלַהְדִהים, דוָֹלה אוֹ כַּ י ֵאׁש גְּ ִאם ֵיׁש בִּ
ל ֱאלִֹהים. נֹו ׁשֶ ִמיד ָהִייִתי בְּ זוֵֹכר, תָּ

חוִֹני, ה ֲאִני, ֲאִני זוֵֹחל ַעל גְּ ִהנֵּ
ב. יוֹם ַאְכָזב ָהֵאל מּוִלי ִנּצָּ בְּ

ָעה, ָעה ַאַחר ׁשָ ַוְּיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ׁשָ
י ַעד יוֹם מוִֹתי. י, ִאתִּ אן ִאתִּ ה הּוא כָּ לליאור נרקיס, שהקליט את השיר ִהנֵּ

ב"מכה אחת", תוך כדי לימוד השיר.

The Son of God

השיר: דודו ברק
הלחן: שמואל אלבז

שר: ליאור נרקיס

Words: Dudu Barak
Music: Shmuel Elbaz 

Performer: Lior Narkis

ְּבנֹו ֶׁשל ֱאלִהים
.
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ָרִכים ַעל צֶֹמת ַהדְּ
אֶֹפק ֶאָחד, בְּ

ל ְנעּוֶריָך ים ַלָּים כָּ ּגוְֹלׁשִ
ְלַאט-ְלַאט.

ָרִכים ַעל צֶֹמת ַהדְּ
ִני, אֶֹפק ׁשֵ בְּ

ֲחרּוְתְך עוִֹלים ְיֵמי בַּ
ִני.  ְתֵכֶלת ְוׁשָ בִּ

ים יוְֹמָך זוֵֹרַח, ת, ִעתִּ מֵּ ה ָחׁשּוב כַּ ים ַאתָּ ִעתִּ
ָרִכים. ֵעת ַעל צֶֹמת ַהדְּ ה כָּ ה ַאתָּ ֲאָבל ִהנֵּ

ֶמר ַער ְוַהּזֶּ ֵמֲאחוֶֹריָך יוֹם ֶאְתמוֹל, ַהנֹּ
רּוִכים. דוֹל, ָיֶמיָך ַהבְּ ָפֶניָך אוֹר גָּ ּוִמלְּ

ה ּבוֵֹרַח, ים ַאתָּ ּכֹל, ִעתִּ ה ּבוֵֹחל בַּ ים ַאתָּ ִעתִּ
ר. ְּלָך, ָסגּור ּוְמֻסגָּ ִנְמָלט ֶאל עוָֹלְמָך ׁשֶ

ָך ּפוֵֹרַח, ד בְּ ל בַּ ח, כָּ ה ִנְפתָּ ים ַאתָּ ַאְך ְלִעתִּ
ה ְוַגם ָנָהר. ה אוְֹקָינוֹס ַוֲאַגם, ַימָּ ַאתָּ

ָרִכים ַעל צֶֹמת ַהדְּ
אֶֹפק ֶאָחד, בְּ

ל ְנעּוֶריָך ים ַלָּים כָּ ּגוְֹלׁשִ
ְלַאט-ְלַאט.

ָרִכים ַעל צֶֹמת ַהדְּ
ִני, אֶֹפק ׁשֵ בְּ

ֲחרּוְתְך עוִֹלים ְיֵמי בַּ
ִני. ְתֵכֶלת ְוׁשָ בִּ

ְך ּבוֵֹדד, ְורּוֲחָך נוֶֹדֶדת, ל-כָּ ָהִייָת ָאז כָּ
תָּ ָאז, ָאִחי. ׁשְ קַּ ד בִּ מוֹ ְלַאבֵּ ָך כְּ ֶאת ַנְפׁשְ
ָך, ָיָפה ּוְמצוֶֹדֶדת, ה ִהיא ְלִצדְּ ֲאָבל ִהנֵּ

ָרִכים. ָך ַעל צֶֹמת ַהדְּ לְּ ּה ׁשֶ לָּ ּה ּכֻ לָּ ְוִהיא ּכֻ

צֶֹמת ְּדָרִכים

לאחר שנים רבות שבהן לא כתבתי 
פזמונים להלחנה אלא שירים לספרים 

בלבד, שבתי לכתיבת פזמונים מולחנים 
בשיר הזה. לא בכדי נקרא השיר 

"צומת דרכים" – הוא היווה  צומת 
שחיבר אותי מצד אחד אל ראשית 
דרכי הפזמונאית, ומצד שני – הזניק 

אותי הלאה, לימי זמר רבים. 

A Junction

השיר: דודו ברק
הלחן: יזהר כהן

שר: יזהר כהן

Words: Dudu Barak
Music: Yizhar Cohen 

Performer: Yizhar Cohen 
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מּוִסיָקה ִהיא סוֹד ַאֲהָבֵתנּו,
ר, ַבׁש ִנגָּ מּוִסיָקה ִהיא דְּ

ינּו ֶרת ֶאת ִלבֵּ מּוִסיָקה קוֹׁשֶ
ֵמַהּיוֹם ֱאֵלי ָמָחר.

יָקה ָלֶנַצח מּוִסיָקה ִהיא ְנׁשִ
ם ַסם ַהַחִּיים. ְוִהיא גַּ

ִהיא ַהּבוֶֹעֶרת, 
ִהיא ַהּסוֶֹעֶרת,

ָבבוֹת ַהּגוִֹאים. לְּ בַּ

ִהיא ַהּבוֶֹעֶרת, 
ִהיא ַהּנוֶֹהֶרת,

נּו סוֶֹעֶרת בָּ
ֶרת. בֶּ ּוִמְתגַּ

בּולוֹת ׁשוֶֹבֶרת מּוִסיָקה גְּ
ְלֶהֶבת ּבוֶֹעֶרת. ַ ְוַהּּשׁ

יָקה ָלֶנַצח מּוִסיָקה ִהיא ְנׁשִ
ם ַסם ַהַחִּיים, ְוִהיא גַּ

ִהיא ַהּבוֶֹעֶרת, 
ִהיא ַהּסוֶֹעֶרת,

ָבבוֹת ַהּגוִֹאים. לְּ בַּ

ָך. לְּ ל ֲחִליַלי ֵהם ׁשֶ ורדינה: ַנֲעִרי, כָּ
ּנוַֹרי ָלְך ִמְנָחה.  ל כִּ י, כָּ ת ִלבִּ יזהר: בַּ

ְמָחה. יִרי ֶעֶצב רוֵֹדף ׂשִ ִשׁ          בְּ
ַיַחד ֵנינּו נוְֹגִנים בְּ יחד: ְשׁ

ְלֶהֶבת          ְוַהּשַּׁ
         ּבוֶֹעֶרת.

מּוִסיָקה ִהיא סוֹד ַאֲהָבֵתנּו,
ר, ַבׁש ִנגָּ מּוִסיָקה ִהיא דְּ

ינּו ֶרת ֶאת ִלבֵּ מּוִסיָקה קוֹׁשֶ
ֵמַהּיוֹם ֱאֵלי ָמָחר.

יָקה ָלֶנַצח, מּוִסיָקה ִהיא ְנׁשִ
ם ַסם ַהַחִּיים. ְוִהיא גַּ

ִהיא ַהּבוֶֹעֶרת, 
ִהיא ַהּסוֶֹעֶרת

ָבבוֹת ַהּגוִֹאים.  לְּ בַּ

ָך. אן ְלִצדְּ ורדינה: ַנֲעִרי, ׁשּוב ֲאִני כָּ
לּוָחה, ה ָיִדי ָלְך ׁשְ י, ִהנֵּ ת ִלבִּ יזהר: בַּ

י ַסַער ּוְמנּוָחה. בִּ ל ׁשֶ יחד: כָּ
ַיַחד ֵנינּו נוְֹגִנים בְּ ְשׁ
ְלֶהֶבת ּבוֶֹעֶרת. ַ ְוַהּּשׁ

מּוִסיָקה ִהיא 
ְנִׁשיָקה ָלֶנַצח

השיר נכתב לקדם אירוויזיון 1986.

Music is an 
Eternal Kiss

השיר: דודו ברק
הלחן: יזהר כהן

שרים: ורדינה כהן ויזהר כהן

Words: Dudu Barak
Music: Yizhar Cohen 

Performers: Vardina Cohen &       
                    Yizhar Cohen
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ְיָלה,  תוְֹך ַהלַּ חוֹל, בְּ מָּ בַּ
ַלִיְך, יֵתְך ֶאל ּתוְֹך ַמְעגָּ ף בֵּ ִמסַּ

חֹל חוֹל ּוַבֲחלוֹם ֲהִכי כָּ מָּ בַּ
חוֵֹמק ֶאל ּתוְֹך ּגּוֵפְך, ֶאל ַים ַאֲהָבֵתְך.

ְך, תוְֹך ַהחֹׁשֶ חוֹל, בְּ מָּ בַּ
ימוַֹתִיְך, ֵעְך ֶאל חֹם ְנׁשִ גָּ ִממַּ
חוֹל ֲהִכי ָנכוֹן, ֲהִכי ָעגֹל מָּ בַּ

חוֵֹמק ֶאל ּתוְֹך ּגּוֵפְך, ֶאל ַים ַאֲהָבֵתְך.

ַהּדֶֹפק ַחם,
ָהְרָמִזים,

ָבבוֹת ָהרוֲֹעִדים. ֲאֵפָלה ַהלְּ בָּ

ְיָלה,  תוְֹך ַהלַּ חוֹל, בְּ מָּ בַּ
ַלִיְך, יֵתְך ֶאל ּתוְֹך ַמְעגָּ ף בֵּ ִמסַּ

חֹל חוֹל ּוַבֲחלוֹם ֲהִכי כָּ מָּ בַּ
חוֵֹמק ֶאל ּתוְֹך ּגּוֵפְך, ֶאל ַים ַאֲהָבֵתְך.

ְך, תוְֹך ַהחֹׁשֶ חוֹל, בְּ מָּ בַּ
ימוַֹתִיְך, ֵעְך ֶאל חֹם ְנׁשִ גָּ ִממַּ
חוֹל ֲהִכי ָנכוֹן, ֲהִכי ָעגֹל מָּ בַּ

חוֵֹמק ֶאל ּתוְֹך ּגּוֵפְך, ֶאל ַים ַאֲהָבֵתְך.

ְלָחן, ֻ רוֹת ַעל ַהּּשׁ ֲאֵפָלה ְוַהנֵּ בָּ
ן, תָּ ׁשְ ָעֵרְך פִּ עוֵֹרְך ְקִטיָפה, ּוׂשְ

יִרים, פִּ ט ַהסַּ ַמבַּ בְּ ְוַהָּירֹק ׁשֶ
ה ַמְזִרים. ָהֲאִויר ַהּזֶּ ַמל ׁשֶ ְוַהַחְשׁ

ָבבוֹת ָהרוֲֹעִדים, ֲאֵפָלה ְוַהלְּ בָּ
ְּוִריִדים, ַהּדֶֹפק ַחם ְוַלַהט בַּ

ּבוֹת, ִריִסים ּוַבגַּ בָּ ָהְרָמִזים ׁשֶ
ֵּיׁש ִלְגּבוֹת. ִחיר ׁשֶ ׁשּוָקה ְוַהמְּ ְוַהתְּ

ְיָלה,  תוְֹך ַהלַּ חוֹל, בְּ מָּ בַּ
ַלִיְך, יֵתְך ֶאל ּתוְֹך ַמְעגָּ ף בֵּ ִמסַּ

חֹל חוֹל ּוַבֲחלוֹם ֲהִכי כָּ מָּ בַּ
חוֵֹמק ֶאל ּתוְֹך ּגּוֵפְך, ֶאל ַים ַאֲהָבֵתְך.

ְך, תוְֹך ַהחֹׁשֶ חוֹל, בְּ מָּ בַּ
ימוַֹתִיְך, ֵעְך ֶאל חֹם ְנׁשִ גָּ ִממַּ
חוֹל ֲהִכי ָנכוֹן, ֲהִכי ָעגֹל מָּ בַּ

חוֵֹמק ֶאל ּתוְֹך ּגּוֵפְך, ֶאל ַים ַאֲהָבֵתְך.

קוֹם, ַמן ְוַהמָּ ֲאֵפָלה ָאְבדּו ַהּזְּ בָּ
ָבר אוֹר ַהּיוֹם, ּוַבִּוילוֹן עוֶֹלה כְּ

ָרבוֹת, ת ִמקְּ ֲאִני מּוָבס ְוַאתְּ מּוֶתׁשֶ
ִאיר ׁשּום ֲעֵקבוֹת. עוֹד ְזַמן ָקָצר ְולֹא ַנׁשְ

ַהְזָמָנה ְלָמחֹול

שיר "חובה" למחוללים במסגרות שונות 
– הן בשיעורי ריקודים סלוניים והן 
בחוגים לריקודי-עם ולריקודי-עמים.

An Invitation 
to a Dance

השיר: דודו ברק
הלחן: תמיר קליסקי

שר: אורי פיינמן

Words: Dudu Barak
Music: Tamir Kalisky 

Performer: Uri Fineman
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ַטְנּגוֹ ָיָפה ַיְרקוִֹני
ְקִליט. תַּ ִריָטה בַּ ִעם ׂשְ

ַרְדיוֹ ַמְרקוִֹני יר בְּ ׁשִ
ִליק. ׁשּוב יוֵֹצר ֶאת ַהקְּ

ֶרת נוַֹגַעת ַהַּזמֶּ
מוֹ ְקִטיָפה. ְוקוָֹלּה כְּ

ַעת, ְזרוִֹעי ַאתְּ ִנְרגַּ בִּ
ְבִריִרית ְוָיָפה. ׁשַ

ְך ָנַחת. חֹׁשֶ
ַאתְּ ָהַאַחת.
ֵנינּו ַטְנּדּו ׁשְ

ָחת. ׁשְ ִרּקּוד ַהֻמּ בָּ

ט, ַלְיָלה ׁשָ
ת. ִים, בַּ ְבָעתִַ ל גִּ ֲאִויר ׁשֶ בָּ

ְוָיֵרַח זוֵֹרַח, זוֵֹהר ּובוֵֹער, ַאט ְלַאט.
ַלְיָלה ַרד,

ְרַעד. ַכף ָיֵדְך תִּ ְוָיִדי בְּ
קוֹת ָלֶנַצח, ָלַעד. ָפַתִיְך, נוֹׁשְ ּוְשָׂפַתי ִלׂשְ

ַלְיָלה ָעָלה.
ַלְיָלה ִנְגָלה.

ַלְיָלה ֻמְפָלא.
.

ַטְנּגוֹ ָיָפה ַיְרקוִֹני,
ָעְבָרה. ָאה ׁשֶ ַהמֵּ

ַאתְּ ִעם קּוקּו ְוּפוִֹני
יָרה. ל ַהסִּ ַסְנדַּ בְּ

ְמָלֵתְך ַהּזוַֹרַחת ׂשִ
ל. ל ֶאל גַּ ׁשּוב עוָֹלה, גַּ

ִלי ִצּפֶֹרן ּפוַֹרַחת
ת ַהַחָּיל. ְמתַּ ַעל ּכֻ

 
ַלְיָלה ָהִביל

ָקֶפה "ְצִליל". בְּ
ַאתְּ ַוֲאִני

יל. לִּ ִרּקּוד ַהקַּ בָּ

ט, ַלְיָלה ׁשָ
ת. ִים, בַּ ְבָעתִַ ל גִּ ֲאִויר ׁשֶ בָּ

ְוָיֵרַח זוֵֹרַח, זוֵֹהר ּובוֵֹער, ַאט ְלַאט.
ַלְיָלה ַרד,

ְרַעד. ַכף ָיֵדְך תִּ ְוָיִדי בְּ
קוֹת ָלֶנַצח, ָלַעד. ָפַתִיְך, נוֹׁשְ ּוְשָׂפַתי ִלׂשְ

ַלְיָלה ָעָלה.
ַלְיָלה ִנְגָלה.

ַלְיָלה ֻמְפָלא.

ַטְנּגֹו 
ָיָפה ַיְרקֹוִני

זה שיר-אח ל"עגילי דמאר" שנכתב 
על דמותה של שושנה דמארי. את 
השיר הזה כתבתי והקדשתי ליפה 

ירקוני ליום הולדתה השמונים.  

Yafa Yarkoni Tango

השיר: דודו ברק
לחן: אבי פרץ
שר: אבי פרץ

Words: Dudu Barak
Music: Avi Peretz 

Performer: Avi Peretz 
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י, לִּ ִביב ָהָיה ׁשֶ סָּ מִּ ל ַהּטוֹב ׁשֶ כָּ
ר ֶאל ּתוְֹך ֵליִלי ר ִנגָּ ל ָהאוֹר ֲאׁשֶ כָּ

ְוֶעֶלם ַהָּזָהב,
ֶגד, ר ֵאַלי ָקַרב ִמנֶּ ֲאׁשֶ

ְוא. לֹא ָהָיה ִמְקָסם ְולֹא ׁשָ

ָאז ָעְלָתה ִיְפָעה ִמן ַהָּים
ם ל דָּ ַעִין ׁשֶ ְוָיֵרַח ִהְפִציַע כְּ

ָכה ֲאִני מּוֶטֶלת ְוַעל ַעְרַסל ַהֲחֵשׁ
י. י ְלִצדִּ ַוֲאהּוב ִלבִּ

  
ָאז ָעְלָתה ִיְפָעה ִמן ַהָּים,

ם, תָּ ם ִרׁשְ ָּיִגים ֶנֶעְלמּו, ֶנֶעְלָמה גַּ דַּ
ר ֵיעוֹר, ֶאְחֶיה עוֹד ֶנַצח, ְוַעד ָהאוֹר ֲאׁשֶ

י, ְיִחיִדי. ִעם ֲאהּוב ִלבִּ

י, לִּ ִביב ָהָיה ׁשֶ סָּ מִּ ל ַהּטוֹב ׁשֶ כָּ
ר ֶאל ּתוְֹך ֵליִלי ר ִנגָּ ל ָהאוֹר ֲאׁשֶ כָּ

ְוֶעֶלם ַהָּזָהב,
ֶגד, ר ֵאַלי ָקַרב ִמנֶּ ֲאׁשֶ

ְוא. לֹא ָהָיה ִמְקָסם ְולֹא ׁשָ

* הצורה הנכונה היא: ּבּוֶגְנִויֵלָאה

ָאז ָעְלָתה ִיְפָעה ִמן ַהָּים,
ם, ה ֶנֶעְלָמה ָלּה ֵאי-ׁשָ ה ֲאֻדמָּ ְוַחמָּ
אֶֹפק, ר בָּ ִפיָנה ָהַאְחרוָֹנה ֲאֶשׁ ְוַהסְּ

ילוֹת. ֶנֶאְסָפה ֶאל ַים ַהלֵּ

ָאז ָעְלָתה ִיְפָעה ִמן ַהָּים,
ִריר ְוַקָּים, ְוָהִייִתי ֱאֶמת ְוׁשָ

י ר ָחַלְמתִּ ָבִרים ֲאֶשׁ דְּ י בַּ ְוָאז ָנַגְעתִּ
ּקוֹלוֹת. ם בַּ י גַּ ְוָנַגְעתִּ

י, לִּ ִביב ָהָיה ׁשֶ סָּ מִּ ל ַהּטוֹב ׁשֶ כָּ
ר ֶאל ּתוְֹך ֵליִלי ר ִנגָּ ל ָהאוֹר ֲאׁשֶ כָּ

ְוֶעֶלם ַהָּזָהב,
ֶגד, ר ֵאַלי ָקַרב ִמנֶּ ֲאׁשֶ

ְוא. לֹא ָהָיה ִמְקָסם ְולֹא ׁשָ

ָאז ָעְלָתה ִיְפָעה ִמן ַהָּים,
ָתם ְרָחה ִמן ַהסְּ ֶלת ַהחוֹף ׁשּוב פָּ ֲחַבצֶּ

ִית ג ַהבַּ יָלה ַעל גַּ ּוּבּוֶגְנִויְלָיה* ַמְסגִּ
יו". אן ְוַעְכׁשָ ִלי ָאְמָרה: "ַאתְּ כָּ

ָאז ָעְלָתה ִיְפָעה ִמן ַהָּים,
ָאַדם, י ֶשׁ ִלבִּ ֲאָוה בְּ ַוֲחִצי תַּ

ב ֵאַלִיְך", ה: "הּוא ׁשָ ֲחָשׁ לָּ ׂשוָֹרה ׁשֶ ְוַהבְּ
לֹא ָהְיָתה ִלי ַנַחל ַאְכָזב.

ָּכל ַהּטֹוב ָהָיה 
ֶׁשִּלי

הלחן הסוחף של קובי אשרת סחף 
את דמיוני אל גלי הים, וכך כתבתי 

את השיר הזה ללחן קיים.

All the Best 
was Mine

השיר: דודו ברק
הלחן: קובי אשרת

שרה: אילנית

Words: Dudu Barak
Music: Kobi Oshrat 

Performer: Ilanit
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ן ִלי ָיְדָך, ּבוֹא ֲאהּוִבי תֵּ
ָך, אן ְלִצדְּ ן ְוֵאֵלְך כָּ תֵּ

ִלי ְמבּוָכה, ּבוֹא ְוַחֵּיְך בְּ
ָך. לְּ י ְוׁשֶ לִּ ל ָהעוָֹלם הּוא ׁשֶ כָּ

ָעָנן, ת בֶּ ִהיר ְוֶקׁשֶ ּבֶֹקר בָּ
ן, ּבוֹא ֲאהּוִבי, ֲחזֹר ַלגַּ

ים ּפֹוְרחוֹת ׁשּוב ִלְכבוֵֹדנּו, נִּ וֹׁשַ ַהּׁשּ
ָלָבן. רוֹת בְּ ְוַהּיוִֹנים ְמַזמְּ

ן ִלי ָיְדָך, ּבוֹא ֲאהּוִבי תֵּ
ָך, אן ְלִצדְּ ן ְוֵאֵלְך כָּ תֵּ

ִלי ְמבּוָכה, ּבוֹא ְוַחֵּיְך בְּ
ָך. לְּ י ְוׁשֶ לִּ ל ָהעוָֹלם הּוא ׁשֶ כָּ

יָנה ַלְיָלה ָצִעיר ֲאִני עוֹד ַמְמתִּ
יוֹם ְועוֹד יוֹם ָחְלָפה עוָֹנה.

ְיָתה, יב אוְֹתָך ַהבַּ ה ָאִביב ֵמׁשִ ִהנֵּ
יָנה. ּלוֹ ַמְנגִּ ּכֻ ָאִביב ָטהוֹר ׁשֶ

ן ִלי ָיְדָך, ּבוֹא ֲאהּוִבי תֵּ
ָך, אן ְלִצדְּ ן ְוֵאֵלְך כָּ תֵּ

ִלי ְמבּוָכה, ּבוֹא ְוַחֵּיְך בְּ
ָך. לְּ י ְוׁשֶ לִּ ל ָהעוָֹלם הּוא ׁשֶ כָּ

ָך ָלַגַעת, ה ֶאְרֶצה בְּ מָּ כַּ
ָך. ה ֶאְרֶצה ִלְהיוֹת ִאתְּ מָּ כַּ
י ֲאִני ׁשוַֹמַעת ֵאיְך ֶאת ִלבִּ

ָרץ ְויוֵֹצא ִלְקָראְתָך.

ּבֹוא, ֲאהּוִבי

השיר הזה נכתב לבקשת אביה של 
הזמרת הצעירה, רינת גבאי. זה 
היה שירה הראשון, והוא התחרה 

בפסטיגל 1990. רינת הייתה נערת 
פלא, והיום ברור שהגשימה את 

עצמה.

Come, My Love

השיר: דודו ברק
הלחן: נורית הירש

שרה: רינת גבאי

Words: Dudu Barak
Music: Nurit Hirsh

Performer: Rinat Gabay
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A Distant Longing
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י, לִּ ה ׁשֶ לָּ ניקוס: ּבוִֹאי-ָנא, ּבוִֹאי, כַּ
י, לִּ גּוָלה ׁשֶ            ּבוֹאי-ָנא, ּבוִֹאי, דְּ

יַע, ה ִהגִּ לּולוֵֹתנּו ִהנֵּ            יוֹם כְּ
א ְוִהְפִציַע.  ֶמש ָיֵמינּו בָּ            ׁשֶ

יו, אן ְוַעְכׁשָ לּולוֵֹתנּו כָּ            יוֹם כְּ
ֶתם ָזָהב. ֶמׁש ָיֵמינּו כֶּ            ׁשֶ

י, לִּ א, ּבוָֹאה, ָחָתן ׁשֶ חני: ּבוֹא ָאנָּ
י. לִּ א, ּבוָֹאה, ָלָבן ֶשׁ         ּבוֹא ָאנָּ

ִמיַע, לּולוֵֹתנּו ֶזֶמר ַיְשׁ         ֵליל כְּ
א ְוִהְרִקיַע.         ַסַהר ֵליֵלנּו בָּ

יו, אן ְוַעְכׁשָ לּולוֵֹתנּו כָּ         ֵליל כְּ
ְנָהב.         ַסַהר ֵליֵלנּו נַֹגּה ׁשֶ

ה ָיָפה, ניקוס: ּבוִֹאי-ָנא, ּבוִֹאי, ִאּׁשָּ
ה. א, ּבוָֹאה ֶאל ַהֻחפָּ חני: ּבוֹא ָאנָּ

יַע, ה ִהגִּ לּולוֵֹתנּו ִהנֵּ יחד: יוֹם כְּ
ִמיַע. לּולוֵֹתנּו ֶזֶמר ַיׁשְ          ֵליל כְּ

ֶתם ָזָהב, ֶמׁש ָיֵמינּו כֶּ          ׁשֶ
ְנָהב.          ַסַהר ֵליֵלנּו נַֹגּה ׁשֶ

ַהְכָנַסת ַּכָּלה

שיר זה נכתב למיזם שירי מנוס 
הדג'ידאקיס שהפיק המלחין נחום היימן.

Attending the 
Bride
(Tzamikos)

השיר: קליפטון ויליאם ניוויסון
הלחן: מנוס הדג'ידאקיס
גרסה עברית: דודו ברק

שרים: חני ליבנה 
  וניקוס דימיטראטוס

Words: Clifton William Nivison 
Music: Manos Hadjidakis 
Hebrew version: Dudu Barak

Performers: Hani Livneh &  
          Nikos Dimitratos
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י, לִּ יָמִנָּיה ׁשֶ ה תֵּ לָּ כַּ
ָמה. ׁשָ לוֹת ַהנְּ אוֵֹהב אוָֹתְך ַעד כְּ

י, לִּ ה ַאְדמוִֹנָּיה ׁשֶ לָּ כַּ
ה. זוֶֹהֶרת ְוַתמָּ

ט. י, ֵאַלִיְך ׁשָ י, ִלבִּ ַאי, ִלבִּ

ֶקס ִהיא ִנְכֶנֶסת, ֶאל ַהטֶּ
ס. חּור ּוְתֵכֶלת ְוַכְרפַּ

ֶסת, ֲעדּוָיה ִהיא ּוְמֻפְרכֶּ
ב ָנַמס. ְוַהלֵּ

ֶקס ִהיא מּוֶקֶפת, טֶּ ם בַּ ׁשָ
ִבינוֹת. ִביִנים ְוׁשוְֹשׁ ׁשוְֹשׁ

ֶטֶפת,  ה ִנׁשְ ה ִחבָּ לָּ ל ּכֻ כָּ
יר ּוְרָננוֹת. ׁשִ

י, לִּ יָמִנָּיה ׁשֶ ה תֵּ לָּ כַּ
ָמה. ׁשָ לוֹת ַהנְּ אוֵֹהב אוָֹתְך ַעד כְּ

י, לִּ ה ַאְדמוִֹנָּיה ׁשֶ לָּ כַּ
ה. זוֶֹהֶרת ְוַתמָּ

ט. י, ֵאַלִיְך ׁשָ י, ִלבִּ ַאי, ִלבִּ

אוֹת ָלּה ֶזֶמר, ים נוֹׂשְ ׁשִ ַהנָּ
תֹף ִמְרָים. ח, בְּ פַּ ַהְך בַּ
ֶמר,   ֶמר, ֵאין לוֹ גֶּ ְוַהּזֶּ

ְלֵסל ָוַחם. ִמְסתַּ

בוֹד ָלּה, ים כָּ ָבִרים עוֹׂשִ ַהגְּ
ְוָכל ִאיׁש ּוִבְרָכתוֹ.

ֶהָחָתן ָאז ַיֲענֹד ָלּה
ְעּתוֹ. ֶאת ַטבַּ

ַּכָּלה ֵּתיָמִנָּיה

זהו אחד משלושה שירי כלולות 
שכתבתי. 

A Yemenite Bride

השיר: דודו ברק
הלחן: יוני רועה

שר: דקלון

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh

Performer: Daklon
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ָתו, ין ֲהמוֹן ִקְפֵלי ִוילוֹן ֶנֶעְלמּו ַהסְּ בֵּ
ית ָאב. ַקִיץ ְוָאִביב ָוחֶֹרף, ִזְכרוֹנוֹת בֵּ

ְך, ְך, ִלבֵּ ֲאבוֹן ִלבֵּ ְוִלּבוֹ ֵאַלִיְך, דַּ
ֵביֵתְך. בְּ ין ִקְפֵלי ֶזה ַהִּוילוֹן ׁשֶ בֵּ

ִיץ ֶאת מוָֹתם, ִּוילוֹן ָמְצאּו ְזבּוֵבי ַהקַּ בַּ
ר ָהרּוַח. יר ֶעֶרב ׁשָ ִּוילוֹן ׁשִ בַּ

ם ֻיתָּ רֹוׁש ַהמְּ מּוִסים ֵאָליו ַהבְּ ְוסוֹדוֹת כְּ
ַח ֵעת אוֹר יוֹם ָיפּוַח. לֵּ ְמַשׁ

ַלְחתְּ ִעם ּבוֹא ַהֵּליל, בּוָאֵתְך ׁשָ ִּוילוֹן בָּ בַּ
י ֵעיַנִיְך. תֵּ ִּוילוֹן ִנְתלּו ָאז ׁשְ בַּ
ֱאַלם יוֵֹדַע ְוקוֵֹבל נֶּ ֵטְך ׁשֶ ַמבָּ

ֲעָזֵבְך ְלַאְנחוַֹתִיְך. ַעל ׁשֶ

ָתו, ין ֲהמוֹן ִקְפֵלי ִוילוֹן ֶנֶעְלמּו ַהסְּ בֵּ
ית ָאב. ַקִיץ ְוָאִביב ָוֹחֶרף, ִזְכרוֹנוֹת בֵּ

ְך, ְך, ִלבֵּ ֲאבוֹן ִלבֵּ ְוִלּבוֹ ֵאַלִיְך, דַּ
ֵביֵתְך. בְּ ין ִקְפֵלי ֶזה ַהִּוילוֹן ׁשֶ בֵּ

ים, ֻחלִּ ֵלילוֹת כְּ ִּוילוֹן ָצַחק ָהרּוַח בְּ בַּ
ַרח, ר-צּוף פֶּ ְרפַּ ָלה פַּ ִּוילוֹן תָּ בַּ

ם, ִעּגּוִלים, ֲעדוֹ ּבּועוֹת ַסּבוֹן ִהְפַרְחתֶּ בַּ
ָהָיה עוֹד ַטַעם, ֵריַח. ׁשֶ ַעם כְּ פַּ

ֵּיׁש ִלְזּכֹר, יקוֹת ׁשֶ ׁשִ ִּוילוֹן ָאְדמּו ַהנְּ בַּ
ְפתוַֹתִיְך. ינּו ׂשִ ִּוילוֹן ִהְלבִּ בַּ

ַרק נוָֹתר ָהָיה, ָלַעד לֹא ַיֲחזֹר, ל ׁשֶ כָּ
ַנִיְך. ִּוילוֹן ָיִפים פָּ ַאְך עוֹד בַּ

ֵּבין ִקְפֵלי ִוילֹון

שיר זה הוא מן השירים הראשונים 
שכתבתי עם המלחין נחום היימן בסוף 

שנות השישים של המאה שעברה.

Between the folds 
of the Curtain

השיר: דודו ברק
הלחן: נחום )נחצ'ה( היימן

שרה: אופירה גלוסקא

Words: Dudu Barak
Music: Nachum Heiman 

Performer: Ophira Gluska
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ְוַהּיוֹם ֶזה ַהּיוֹם, 
ְעתְּ ַעד ֲהלֹום? ֵאיְך ִהגַּ

י ָעַלִיְך? ֶהָהִיית אוֹ ָחַלְמתִּ
ָבִרים ֵמעוָֹלם ְואּוַלי לֹא ָהיּו ַהדְּ

ְואּוַלי עוֹד ָאׁשּוָבה ֵאַלִיְך.

ְואּוַלי עוֹד ָאׁשּוָבה ֵאַלִיְך.

ִנים ים ְוָעְברּו ִעדָּ ַמנִּ רּו ַהּזְּ זְּ ִהְתפַּ
ַוֲאִני עוֹד ׁשוֵֹאל ֶאל ֵעיַנִיְך.

ִנים?  , ֶנֶעְלמּו ַהפָּ ְלֵהיָכן ֶנֱעַלְמתְּ
ֶרְך ַחַּיִיְך? דֶּ נּו ָלְך בַּ מְּ ַמה ּזִּ

ְוַהִאם ִלְפָעִמים ַאתְּ זוֶֹכֶרת אוִֹתי
ְעּגּוַע? ְך ִמְתעֹוֵרר גַּ ְוַגם בָּ

ְחִיי, ַעד ֶאְמָצא ֶאת מוִֹתי, י תִּ ְלעוָֹלם בִּ
ְלֵהיָכן ֶנֱעַלְמתְּ ּוַמּדּוַע?

ְוַהּיוֹם ֶזה ַהּיוֹם, 
ְעתְּ ַעד ֲהלֹום? ֵאיְך ִהגַּ

י ָעַלִיְך? ֶהָהִיית אוֹ ָחַלְמתִּ
ָבִרים ֵמעוָֹלם ְואּוַלי לֹא ָהיּו ַהדְּ

ְואּוַלי עוֹד ָאׁשּוָבה ֵאַלִיְך.

ְואּוַלי עוֹד ָאׁשּוָבה ֵאַלִיְך.

ֶדה ָהָרָחב, ּּשָׂ ִנית בַּ לָּ ַאתְּ ָהִיית כַּ
ר ַיְלדּוֵתנּו, ְרפַּ ַאתְּ ָהִיית ִלי פַּ

ְוצּוִפית ַעל ָעָנף ַהּגוַֹמַעת ֶמְרָחב,
ֵנינּו. מּוָרה ַרק ִלׁשְ ַהֵחרּות ַהּׁשְּ

י אוָֹתְך ַאֲהָבה ִראׁשוָֹנה, ְוָאַהְבתִּ
ֶקֶסם ֵעיַנִיְך. יִתי בְּ בֵּ ְוִנׁשְ

ה, ַטנָּ ַאְּת ָהִיית ַאֲהַבת ַיְלדּוִתי ַהקְּ
ַאֲהַבת ֲעלּוַמי, ֲעלּוַמִיְך.

ְוַהּיוֹם ֶזה ַהּיוֹם, 
ְעתְּ ַעד ֲהלֹום? ֵאיְך ִהגַּ

י ָעַלִיְך? ֶהָהִיית אוֹ ָחַלְמתִּ
ָבִרים ֵמעוָֹלם, ְואּוַלי לֹא ָהיּו ַהדְּ

ְואּוַלי עוֹד ָאׁשּוָבה ֵאַלִיְך.

ְואּוַלי עוֹד ָאׁשּוָבה ֵאַלִיְך.

ְעּגּוַע ָרחוֹק, תוִֹכי גַּ ְונוָֹתר בְּ
ּנּו, רוֹן ֵאין ָמתוֹק ִלי ִממֶּ ִזכָּ

ֶדה ַהָּירֹק ּׂשָּ ים בַּ ָעְבִרי ְלִעתִּ בְּ
הּוא חוֵֹזר, ּוְלֶפַתע ֵאיֶנּנּו.

ה, י עוָֹלה ְלַדקָּ ה בִּ ּוְתׁשּוָקה ֲעֻמקָּ
ֶטת ָעַלי ְלֵעת ֶעֶרב. לֶּ תַּ ִמׁשְ

י עוָֹלה מּוָעָקה, ה בִּ ִקיַעת ַהַחמָּ ִעם ׁשְ
ֶחֶרב. י ִהיא מּוַנַחת כַּ ַעל ִלבִּ

ַּגְעּגּוַע ָרחֹוק

שיר על אהבה רחוקה הזכורה לטוב, 
שנכתב בהזמנת הזמר הוותיק רן 

אלירן.

A Distant Longing

השיר: דודו ברק
הלחן: נחום )נחצ'ה( היימן

שר: רן אלירן

Words: Dudu Barak
Music: Nachum Heiman 

Performer: Ran Eliran
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ה, ַאתְּ ָקָרה,ֵנָכר ַאתְּ ַחמָּ
ֲאִני ַחם, ֲאִני ַקר,

אן ֶאֶרץ ֵנָכר. ַיַחד ֵהַקְמנּו כָּ

י לִּ ׁשֶ ְך, ַוֲאִני בְּ לָּ ׁשֶ ַאתְּ בְּ
ְגָלִלי. ְגָלֵלְך ְוֶזה לֹא בִּ ְוֶזה לֹא בִּ

ֶרְך, דֶּ בַּ ֲחנוֹת ׁשֶ ֶזה ָלזוֹ תַּ
ם ַאֶחֶרת? ֲחָנה ׁשָ ַהעוֹד ֵיׁש תַּ

* הצורה התקנית היא ְנַדּמֹות, ואולם הצורה *ָנַדְמְּת 
השתגרה בלשון הדיבור באנלוגיה לצורות בבניין קל 

)כמו: ָׁשַמְרְּת(.

י לִּ ֶשׁ ְך, ַוֲאִני בְּ לָּ ֶשׁ ַאתְּ בְּ
ל ַהַּיַחד? ּוְלָאן ֶנֱעַלם כָּ

טּות, ׁשְ ִמימּות, ַהפַּ ּוְלָאן ֶנֶעְלמּו ַהתְּ
ַחד? ע ְללֹא ֵצל, ְללֹא פַּ גָּ ַהמַּ

י לִּ ׁשֶ ְך, ַוֲאִני בְּ לָּ ׁשֶ ַאתְּ בְּ
ֶאֶרץ ָזָרה לֹא נוַֹדַעת. מוֹ בְּ כְּ

ה ַטנָּ ׂש ֶאת ָיֵדְך ַהקְּ ַוֲאִני ְמַחפֵּ
ַעת. ְבִלי דַּ ְתאוֹם בִּ ָאְבָדה ִלי פִּ ׁשֶ

ה, ַאתְּ ָקָרה, ַאתְּ ַחמָּ
ֲאִני ַחם, ֲאִני ַקר,

אן ֶאֶרץ ֵנָכר. ַיַחד ֵהַקְמנּו כָּ

ֶאְמַצע ַהּיוֹם, ְך בְּ ֶהְבֵזק כָּ את בְּ בָּ
ְך ְלֶפַתע. ְלָבִבי כָּ ִהְתַנַחְלתְּ בִּ

לֹא הוַֹדְעתְּ ִלי ֵמרֹאׁש, לֹא ִהְתַרְעתְּ ַעל ּבוֵֹאְך,
ִהְבִליָחה ָוֵמָתה. ַאֲהָבה ׁשֶ

, ה ֶנֱעַלְמתְּ ֶרַגע ָהִיית ְוִהנֵּ
ה לֹא. ע, ַאף ִמלָּ לוֹם, לֹא ַמגָּ לֹא ׁשָ

*? את ְוָנַדְמתְּ ּכּור, ֵאיְך ֶזה בָּ רּות, ַהנִּ ַהּזָּ
ָרה לוֹ? ן-ָאָדם ֵאיְך ֵיַדע ַמה קָּ בֶּ

את השיר הזה כתבתי בשנת 
2008. בכל שנה בחול המועד 

פסח מתקיים "פסטיבל ימי זמר" בחולון. 
באותה השנה הזמינו המארגנים 

שיר לתחרות בסגנון פסטיבלי הזמר 
של שנות השבעים, שהחליטו לקיים שם. 
בערב ההופעה החד-פעמי הזה שר 
אותו ג'קי טולדו, מבוגרי "כוכב נולד 

   ."2

A Foreign Place

השיר: דודו ברק
הלחן: יאיר קלינגר

שר: ג'קי טולדו

Words: Dudu Barak
Music: Yair Klinger 

Performer: Jacky Toledo
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ָטדוֹר ַאתְּ אוֶֹהֶבת, ַרק ֶאת ַהמָּ
ֶאל מּול ֵעיַנִיְך ָנַפל ְוָכַרע.

ַעד ֵצאת ָהֶעֶרב ִהְפִציָעה ַהֶחֶרב,
יָרה. ּזִּ יו ַאתְּ ְלַבד בַּ ַעְכׁשָ

ֶרְך ֵצא ֶאל ַהדֶּ ֶסִביְלָיה קוִֹריָדה תֵּ ם בְּ ׁשָ
ְלֵעת ֶעֶרב.

ה ְמפֶֹאֶרת. ֶסִביְלָיה ִזיָרה ֲעֻגלָּ ם בְּ ׁשָ
ְוָכל ְיפוֹת ַהּתַֹאר

ִעם ְמִניפוֹת ַהּּזַֹֹהר
ּוַבחּוֵרי ַהּנַֹער 

ָטדוֹר. ְוַהמָּ

ת, ָטדוֹר ַאתְּ אוֶֹהבֶַ ַרק ֶאת ַהמָּ
ל. לֵּ ֶאל ֲאהּוֵבְך ְלָבֵב ִמְתפַּ

ְפִציַע ַהֶחֶרב ַעד ֵצאת ָהֶעֶרב תַּ
ם ִעם ֵליל? ח ׁשָ ַאְך ִמי ְיַנּצַּ

ָמעוֹת ְוַהֶּיַזע ם, ַהדְּ ֶסִביְלָיה ַהדָּ ם בְּ ׁשַָ
מּול ֵעיֶניָה.

ה. ֵהֵעּזָּ ָמתֹו ׁשֶ ֶסִביְלָיה, ָיְצָאה ִנׁשְ ם בְּ ׁשָ
רּוַח ַהּּצוֶֹנֶנת  בָּ

ִלְנטֹׁש ַאתְּ ְמָמֶאֶנת,
יו ַאתְּ ְמקוֶֹנֶנת ַעְכׁשָ

ָטדוֹר. ַעל ַהמָּ

ָטדוֹר ַאתְּ אוֶֹהֶבת, ַרק ֶאת ַהמָּ
ל. לֵּ ֶאל ֲאהּוֵבְך ְלָבֵבְך ִהְתפַּ

ַעד ֵצאת ָהֶעֶרב ִהְפִציָעה ַהֶחֶרב,
ַח ִעם ֵליל. ַאְך ֵאין ְמַנּצֵּ

ֲאהּוַבת 
ַהָּמָטדֹור

שיר שכתבתי באהבה גדולה לעדנה 
לב המתוקה, שכל-כך חסרה כעת 
בנוף הזמר שלנו. קולה הוא אחד 

מקולות הַאלט הנפלאים שהכרתי.

The Matador's
Beloved

השיר: לא ידוע 
הלחן: עממי-ספרדי 

גרסה עברית: דודו ברק
שרה: עדנה לב

Words: Unknown
Music: Spanish-Traditional
Hebrew Version: Dudu Barak 

Performer: Edna Lev

118119



53

ן ֵמָאה: ָאַמר ִאיׁש ָנבוֹן, אּוַלי בֶּ
ָעה". ל ָאָדם ֵיׁש ָמקוֹם לֹו, ְוֵיׁש לֹו ׁשָ "כָּ

ָעֵתְך.  בוֹא ׁשְ עוֹד תָּ
ִלי, ַאתְּ רֹוָאה, כְּ ִהְסתַּ

ָאה. ָנה ַהבָּ ָ ּּשׁ ֲאהּוֵבְך ּבוֹא ָיבוֹא בַּ

ָלה,  ַמְנּדּובָּ
ת ַהּיִֹפי. ָבר לֹא ַמְלכַּ ַאתְּ כְּ

ָלה, ַמְנּדּובָּ
ֲאָבל ֵיׁש ָלְך, ֵיׁש ָלְך אִֹפי.

ֶתר. סֵּ ק ָלְך בַּ ֱאִהים ֵהן ָנַשׁ
ַאר ָוֶכֶתר. ִלי ֹתּ ם בְּ ה גַּ ַאתְּ ַמְלכָּ

ָלה. ַמְנּדּובָּ

ָלה. ַמְנּדּובָּ

נּון ּובוֵֹחן, ָאַמר ִאיׁש ָחָכם, ׁשָ
ֶקר ַהֵחן. ַרק ֶהֶבל ַהּיִֹפי ְוׁשֶ ׁשֶ

ֵכן. הּוא צוֵֹדק. ַהֲאִמיִני. ַהּכֹל ִיתָּ

ָלה, ַמְנּדּובָּ
ק. ְך ֵחׁשֶ ִקים בָּ ָבִרים חוֹׁשְ ַהגְּ

ָלה, ַמְנּדּובָּ
ק. ִלי ֶנׁשֶ ם בְּ ת גַּ ַאתְּ ּכוֶֹבׁשֶ

ְפַעת ֲחָסַדִיְך ִני ִמּׁשִּ תְּ ַאל תִּ
ִמים ַעל ָיְפֵיְך ְוַחַּיִיְך. ַלקָּ

ָלה. ַמְנּדּובָּ

ָלה. ַמְנּדּובָּ

ַמְנּדּוָּבָלה 

הזמר יהודה אליאס הביא אליי את 
השיר היווני הזה וביקש שאכתוב לו 

גרסה עברית לתקליטו.  

Mandubala

השיר: לא ידוע
הלחן: סטיליאנוס קזנדזידיס

גרסה עברית: דודו ברק
שר: יהודה אליאס

Words: Unknown
Music: Stylianos Kazantzidis
Hebrew version: Dudu Barak

Performer: Yehuda Elyas
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ָמִריֵנָלה,
ַהָּים קוֵֹרא ָלּה...

הוֹ, ִמי ִיְדֶמה ָלּה
ֶוה ּוִמי ִיְשׁ

י? לִּ יַרי ׁשֶ ת ׁשִ ְלָמִריֵנָלה, בַּ
ה ָלּה ִמי ְיַגלֶּ
ב ֶאל ֵלב ִמלֵּ

ִביִלי? ִהיא ַרק ִלי ּוִבְשׁ ׁשֶ

ָמִריֵנָלה,
ַהָּים קוֵֹרא ָלּה,

ַהָּים ׁשוֵֹאל ְלקוָֹלּה.
ָמִריֵנָלה,

ֵאין ּדוֶֹמה ָלּה, ׁשֶ
יֶריָה עוָֹלה. ִמּתוְֹך ׁשִ

ָמִריֵנָלה, 
ָיֶאה ָנֶאה ָלּה,

ְפָלא. ה ַהּמֻ לָּ יר ׁשֶ ִ ַהּּשׁ
ָמִריֵנָלה, 

ה ָלּה, לֹא ְנַגלֶּ
ְגָלָלּה. אן בִּ ֲאַנְחנּו כָּ

ַמִים, ָים ְוׁשָ
ּדּוָמם ּדּוָמם,

ְסִפיָנה נוַֹסַעת ָלּה ֵמִאי ְלִאי.
ִים ַעל ַקו ַהמַּ

ֶרת ַעם ַזמֶּ
ֶזֶמר ֱאלוִֹהי. ְוִהיא בְּ

ָמִריֵנָלה,
ַהָּים קוֵֹרא ָלּה,

ַהָּים ׁשוֵֹאל ְלקוָֹלּה.
ָמִריֵנָלה,

ֵאין ּדוֶֹמה ָלּה, ׁשֶ
יֶריָה עוָֹלה. ִמּתוְֹך ׁשִ

ָמִריֵנָלה, 
ָיֶאה ָנֶאה ָלּה,

ְפָלא. ּה ַהּמֻ לָּ יר ׁשֶ ִ ַהּּשׁ
ָמִריֵנָלה, 

ה ָלּה, לֹא ְנַגלֶּ
ְגָלָלּה. אן בִּ ֲאַנְחנּו כָּ

ֵאל ָהָרִקיַע 
ְוֵאל ַהָּים

ם. ְוַגם ֵאַלת ָהַאֲהָבה ֵאי-ׁשָ
יַע ִאיׁש לֹא ַיבִּ

קוֹל ָאָדם בְּ
קוֹל ָרם. ּנֹאַמר ָלּה בְּ ֶאת ׁשֶ

ָמִריֵנָלה

בשנת 1971 הייתה באתונה 
"אולימפיאדת הזמר הבין-לאומית", 

ובה זכה שירי "ושוב אתכם" 
במקום השלישי. המלחינה נורית הירש 
ואני יצאנו אז לשיט בספינה בים 

האגאי. בדרכנו לאיים אגינה, 
פורוס והידרה עלה באוזניי השיר 

הנהדר הזה, מפי הזמרת מרינלה. שמה 
של הזמרת היה לכותרת הגרסה 

העברית שלי.

Marinella

השיר: לא ידוע
הלחן: יווני עממי

גרסה עברית: דודו ברק
שרים: הגבעטרון

Words: Unknown
Music: Greek-Traditional 
Hebrew version: Dudu Barak

Performers: The Gevatron
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ֵיׁש ָעִתיד, הוֶֹוה, ָעָבר
ְוֶאְתמֹול, ַהּיוֹם, ָמָחר.

ָבר ִאם ִהְפַסְדתָּ דָּ
ֻאָחר. מְּ ַאל ּתֹאַמר ׁשֶ

ֵיׁש ָעָבר, הוֶֹוה, ָעִתיד,
ִמיד, יו תָּ לּו ִנְחֶיה ַיְחדָּ

יר ָיִחיד ָלַעד. ים ְוׁשִ יר ַרבִּ ׁשִ

ֵהם, מוֹ ׁשֶ ַקח ֶאת ַהַחִּיים כְּ
ְלֲעֵדיֶהם? ֵאיְך ּתּוַכל בִּ

ל – ַמְעגָּ ּבוֹא ְוִנְסּתוֵֹבב בְּ
ל. ין ּגוָֹרל ְלֵבין ַמּזָּ בֵּ

ַמִים, ֵיׁש עוֹד ׁשָ
ֵעיַנִים, אוֹר בָּ

ָעֵלינּו עוֹד זוַֹרַחת. מֵּ ֶרת ׁשֶ ֶמׁש ֶנְהדֶּ ׁשֶ

ֵיׁש ִלי אוְֹתָך, ְוֵיׁש ְלָך אוִֹתי, ְוָלנּו ֵיׁש אוָֹתנּו, 
ַיַחד. ִמיד בְּ ַהְלַואי ֵנֵלְך תָּ

ֵהם, מוֹ ׁשֶ ַקח ֶאת ַהַחִּיים כְּ
ְלֲעֵדיֶהם? ֵאיְך ּתּוַכל בִּ

ל – ַמְעגָּ ּבוֹא ְוִנְסּתוֵֹבב בְּ
ל. ין ּגוָֹרל ְלֵבין ַמּזָּ בֵּ

, ַפְלתָּ נָּ ִאם ּתֹאַמר ִלי ׁשֶ
ָאז ָנפוֹל ָנַפְלתָּ ִאיׁש.

, ְלתָּ ִהְתַחּשַּׁ ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
יׁש – ֵאיֶזה ַחִּיים! ְרגִּ ְתאוֹם תַּ ִהְתַנֵער ְוָאז פִּ

ָנה ַמתָּ ַקח ֶאת ַהַחִּיים בְּ
ָנה, עוֹד עוָֹנה ְועוֹד ׁשָ

ה, נָּ תַּ ְשׁ ַאל ַמה נִּ ׁשְ ַאל תִּ
ה. נָּ פִּ ין ִלי בַּ ְמתִּ ַאל תַּ

ֵהם, מוֹ ׁשֶ ַקח ֶאת ַהַחִּיים כְּ
ְלֲעֵדיֶהם? ֵאיְך ּתּוַכל בִּ

ל –  ַמְעגָּ ּבוֹא ְוִנְסּתוֵֹבב בְּ
ל. ין ּגוָֹרל ְלֵבין ַמּזָּ בֵּ

י ֵעיֶניָך, תֵּ ׁשּוב ּבוְֹרקוֹת ִלי ׁשְ
הּו אוְֹתָך אוֵֹהב, ִמיׁשֶ
ְמָבֵרְך הּוא ַעל ַחֶּייָך

ב – ֵאל ֱאלִֹהים! לֵּ ְוׁשוֵֹמר אוְֹתָך ָעמֹק בַּ

ֵהם, מוֹ ׁשֶ ַקח ֶאת ַהַחִּיים כְּ
ְלֲעֵדיֶהם? ֵאיְך ּתּוַכל בִּ

ל – ַמְעגָּ ּבוֹא ְוִנְסּתוֵֹבב בְּ
ל. ין ּגוָֹרל ְלֵבין ַמּזָּ בֵּ

ַקח ֶאת ַהַחִּיים 
ְּבַמָּתָנה

את השיר הזה שמעתי בפעם 
הראשונה ברחובות איסטנבול. 

Take Life as a 
Gift
(Hadi Bakalim)

השיר והלחן: אוהאנס טונקבויאצי 
וגונול אייסל גוראל

גרסה עברית: דודו ברק
שרה: אילה טליאס

Words & Music: Ohannes 
Tuncboyaci & Gonul Aysel Gurel 
Hebrew version: Dudu Barak
Performer: Ayala Talyas
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ׁשּוב, ִהיא ָהְלָכה, לֹא תָּ
ְתאוֹם ִלְפעֹם. י ָאֵבל ּוְכמוֹ ָחֵדל פִּ ִלבִּ

ְך ְלַבד. ל-כָּ ָהְלָכה ָלַעד. ֲאִני כָּ
ׁשּוב עוֹד, ְוָעצּוב עוֹד ַלְיָלה ְוַגם יוֹם. לֹא תָּ

ֵאין ִלי ַלְיָלה, ָאִבי, ֵאין ִלי יוֹם.

ֵאין ִלי יוֹם, ָאִבי, ֵאין ִלי ַלְיָלה,
ִהיא ָעְזָבה, ָאִבי, הוֹ, ַאְלַלי ָלּה,

ַדאי ָלּה, ַדאי ָהָיה ִלי, לֹא כְּ לֹא כְּ
ָעְזָבה ָלַעד.

ׁשּוב, ִהיא ָהְלָכה ָלּה ֶאל ֶהָעִתיד. לֹא תָּ
ְתאוֹם ִלְפעֹם. י ָאֵבל, ּוְכמוֹ ָחֵדל פִּ ִלבִּ

ְך ְלַבד. ל-כָּ ָהְלָכה ָלַעד. ֲאִני כָּ
ׁשּוב עוֹד ְוָעצּוב עוֹד ַלְיָלה ָויוֹם. לֹא תָּ

ֵאין ִלי ַלְיָלה, ֵאין ִלי יוֹם
ָעה, לֹא ָמקוֹם. ם לֹא ׁשָ גַּ

ֵאין ִלי יוֹם, ָאִבי, ֵאין ִלי ַלְיָלה,
ִהיא ָעְזָבה, ָאִבי, הוֹ, ַאְלַלי ָלּה,

ַדאי ָלּה, ַדאי ָהָיה ִלי, לֹא כְּ לֹא כְּ
ָעְזָבה ָלַעד.

ֶרְך, ֱאלִֹהים ִיְסלֹל ְלַמֲעִני ֶאת ַהדֶּ
ה ָעַלי. ְבכֶּ ם ֵמֵעֶבר ָים תִּ אּוַלי ִהיא ׁשָ

ָהְלָכה ָלַעד, ָיְפָיּה ָאַבד,
ה, ַעד ַאְחרוֹן ָיַמי.  ה, אָֹהֶבנָּ ֶרנָּ ֶאְזכְּ

ֶמש, ֵאין ִלי ּכוָֹכב, ֵאין ִלי ׁשֶ
ִכי, ְמאָֹהב. ָאִסיר ַלבְּ

ֵאין ִלי יוֹם, ָאִבי, ֵאין ִלי ַלְיָלה,
ִהיא ָעְזָבה, ָאִבי, הוֹ, ַאְלַלי ָלּה,

ַדאי ָלּה, ַדאי ָהָיה ִלי, לֹא כְּ לֹא כְּ
ָעְזָבה ָלַעד.

ֵאין ִלי יֹום, 
ֵאין ִלי ַלְיָלה

לעופר לוי.

No Day, 
No Night

השיר: לא ידוע
הלחן: פרדי דה-טייפור 

גרסה עברית: דודו ברק 
שר: עופר לוי

Words: Unknown
Music: Ferdi de Tayfur
Hebrew version: Dudu Barak

Performer: Ofer Levy
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הּוָמה ַאַחר ַהמְּ
ְוַרַעׁש ֲאָדָמה,

עוֹד ֵיׁש ִלי ִסּכּוִיים
ַוֲחִתיַכת ַחִּיים.

לֹא ַמְקִריָבה יוֵֹתר,
ֵהר, ָהאֶֹפק ִמְתבַּ
יִרים, יָטָרה ְוׁשִ גִּ
ַמִים ֲאֵחִרים. ׁשָ

ֶאֶרת, ד, ֲאִני ִנְשׁ ם ִאם ֵיֵלְך ִמּיָּ גַּ
ם ִאם ֵיֵלְך ָלַעד ִעם ָהַאֶחֶרת. גַּ

ֶרן, ְמִחיר ַהקֶּ לֹא קוָֹנה ִלי אוֹתוֹ בִּ
ּלוֹ. ְגעוֹנוֹת ׁשֶ ִ ִנְמַאס ִלי ֵמַהּּשׁ

עוֹד אוֶֹהֶבת אוֹתוֹ, ֲאִני יוַֹדַעת,
ָבר קוְֹראוֹת:  אוֹת כְּ ַקנְּ ַהמְּ

ַעת". גַּ "ַאתְּ ְמׁשֻ

הּוָמה ִמּתוְֹך ַהמְּ
ֵלָמה. ֲאִני יוֵֹצאת ׁשְ

ָגדוֹל ֻמְרַוַחת בְּ
ִזיל ַהּּזוֹל. ׁש בְּ ַממָּ

ׁשוֶֹבֶרת ְלָבבוֹת,
צוֶֹבֶרת ַאֲהבוֹת,

ְלָוה ֶמש ְוׁשַ ְוׁשֶ
ְועוֹד ַפְנַטְזָיה.

ֶרת, בֶּ לֹא מּוָכָנה ִלְסּבֹל ְולֹא ִנְשׁ
תוְֹך ּתוִֹכי ֲאִני ּבוֶֹעֶרת. ם ִאם בְּ גַּ

ֶסֶרט, מוֹ בְּ רֹאׁש, ֶזה כְּ ִאם הּוא עוֵֹבר בָּ
ָעה. תוְֹך ׁשָ עּוף בְּ תָּ ַפְנַטְזָיה ׁשֶ
ַעת, ְעגַּ עוֹד הוֶֹלֶכת ֵאָליו ִמְתגַּ
מוֹת ַהּטוֹבוֹת קוְֹראוֹת:  ׁשָ ַהנְּ

"ֻמְפַרַעת".

ַפְנַטְזָיה

את השיר הזה כתבתי לאלבום שירי 
איטליה של לאה לופטין, האהובה 

עליי במיוחד.

Fantasia

השיר: לא ידוע
הלחן: איטלקי

גרסה עברית: דודו ברק
שרה: לאה לופטין

Words: Unknown
Music: Italian
Hebrew version: Dudu Barak

Performer: Leah Lupatin
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ָפַתִים. ע ׂשְ ַמגַּ ָפַתִים – ֵאין כְּ ע ׂשְ ַמגַּ ר בְּ ל ָהאֹׁשֶ כָּ
ירּו. ַמְרֵאה ֵעיַנִים. ׁשִ ַמְרֵאה ֵעיַנִים – ֵאין כְּ ר בְּ ל ָהאֹׁשֶ כָּ

 ֶסְניוִֹריָטה ְוֶסְניוָֹרה, ַמְרָגִריָטה ְוִליאוָֹרה,
ֶאֵמִליָטה ְוֶאִויָטה ְוִלינוָֹרה.

י ֵהן, ים ִאתִּ ׁשִ ל ַהנָּ י ֵהן, כָּ לִּ ים ׁשֶ ׁשִ ל ַהנָּ כָּ
ִים, ַעת ַעְרבַּ ּבֶֹקר ְוָצֳהַרִים, ַלְיָלה ּוׁשְ
יַנִים, חֶֹרף, ָאִביב ְוַקִיץ, ְסָתו ִויֵמי בֵּ

ים ַחַּיי ֵהן. ׁשִ ל ַהנָּ ים ֵעיַני ֵהן, כָּ ׁשִ ל ַהנָּ כָּ

ֶסְניוִֹריָטה ְוֶסְניוָֹרה ַמְרָגִריָטה ְוִליאוָֹרה
ֶאֶמִליָטה ְוֵאִויָטה ְוִלינוָֹרה.

י ֵהן, ים ִאתִּ ׁשִ ל ַהנָּ י ֵהן, כָּ לִּ ים ׁשֶ ׁשִ ל ַהנָּ כָּ
ִים – ֶאֶלף ְוַאַחת. ַעת ַעְרבַּ ּבֶֹקר ְוָצֳהַרִים, ַלְיָלה ּוׁשְ

ְפּתוֹר ָוֶפַרח, ֵאׁש, ֲאִויר, ָעָפר ָוֶקַרח, ל ִאָּׁשה כַּ כָּ
צּוַע. ים ֲאִני פָּ ִלי ָנׁשִ ים ֲאִני ָקרּוַע, בְּ ִלי ָנׁשִ בְּ

ֶמׁש". ה ִהיא אוֹר ְלָבָנה ָוׁשֶ ידּו: "ִאּׁשָּ ם, ַהגִּ ידּו ַאתֶּ ַהגִּ
ֶמת". ְנׁשֶ ה ִליִלית ִהיא ְוַגם תִּ ידּו: "ִאּׁשָּ ם, ַהגִּ ידּו ַאתֶּ ַהגִּ

ן-ָאָדם? "ַרק ַאֲהָבה ָלֶנַצח", ִריְך ַהבֶּ ידּו ַמה ּצָּ ַהגִּ
ל ָהעוָֹלם? "ַרק ַאֲהָבה ָלֶנַצח". ִריְך כָּ ידּו ַמה ּצָּ ַהגִּ

ָפַתִים. ע ׂשְ ַמגַּ ָפַתִים – ֵאין כְּ ע ׂשְ ַמגַּ ר בְּ ל ָהאֹׁשֶ כָּ
ירּו. ַמְרֵאה ֵעיַנִים. ׁשִ ַמְרֵאה ֵעיַנִים – ֵאין כְּ ר בְּ ל ָהאֹׁשֶ כָּ

ֶסְניוִֹריָטה ְוֶסְניוָֹרה, ַמְטרוִֹניָתה, ִאיָזדוָֹרה, 
ֶסֶזִרָּיה ְוֶאְלִויָרה ְוָלאוָֹרה.

ים ֵעיַני ֵהן, ׁשִ ל ַהנָּ ים ַחַּיי ֵהן, כָּ ׁשִ ל ַהנָּ כָּ
יַנִים – ֶאֶלף ְוַאַחת.  חֶֹרף, ָאִביב ְוַקִיץ, ְסָתו ִויֵמי בֵּ

ְפּתוֹר ָוֶפַרח, ֵאׁש, ֲאִויר, ָעָפר ָוֶקַרח, ה כַּ ל ִאּׁשָ כָּ
צּוַע. ים ֲאִני פָּ ִלי ָנִשׁ ים ֲאִני ָקרּוַע, בְּ ִלי ָנׁשִ בְּ

ה ִהיא סוֹד ְוִחיָדה ָוֶקֶסם". ידּו: "ִאּׁשָּ ם, ַהגִּ ידּו ַאתֶּ ַהגִּ
ה ִהיא ְזכּות ְוחוָֹבה ָוֶחֶסד". ידּו: " ִאּשָּׁ ם, ַהגִּ ידּו ַאתֶּ ַהגִּ

ן-ָאָדם? "ַרק ַאֲהָבה ָלֶנַצח", ִריְך ַהבֶּ ידּו ַמה ּצָּ ַהגִּ
ל ָהעוָֹלם? "ַרק ַאֲהָבה ָלֶנַצח". ִריְך כָּ ידּו ַמה ּצָּ ַהגִּ

ֶסְניֹוִריָטה 
ְוֶסְניֹוָרה

זהו השיר הידוע ביותר משירי אוסף 
השירים הלטיניים "ויוה" שראה אור 
בשנת 2000. כתבתי את כל 
השירים בו לזמר הנפלא דורון מזר.

Signorita and
Signora

השיר: גוטה פרייה
הלחן: אמיליאנו זולטה באקוורו

גרסה עברית: דודו ברק
שר: דורון מזר

Words: Gota Fria
Music: Emiliano Zuleta Baquero
Hebrew version: Dudu Barak
Performer: Doron Mazar
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יחד: 
ם, ם, ֲאַדְמדַּ ֲאַדְמדַּ

ם. ַיִין, ַיִין, ַיִין, ַיִין ֲאַדְמדַּ
ם, ם, ֲאַדְמדַּ ֲאַדְמדַּ

ם. ַיִין, ַיִין, ַיִין, ַיִין ֲאַדְמדַּ

יחד: 
ְפאוַֹרת ַקְרטוֹן ָיָפה. ְוַעל ֶרַקע תַּ
ְמָלה זוֶֹהֶרת ְוִעם ֲחִליָפה. ִעם ׂשִ

נשים: 
ַחָּוה ְוָאָדם, ּבוֹא ִנְלּגֹם ָחְכָמה ָוַדַעת כְּ

ם. ַיִין, ַיִין, ַיִין, ַיִין ֲאַדְמדַּ

יחד:
ם, ם, ֲאַדְמדַּ ֲאַדְמדַּ

ם. ַיִין, ַיִין, ַיִין, ַיִין ֲאַדְמדַּ
ם, ם, ֲאַדְמדַּ ֲאַדְמדַּ

ם. ַיִין, ַיִין, ַיִין, ַיִין ֲאַדְמדַּ

גברים: 
ְפֵתי ׁשוָֹשן ָענֹג. ׂשִ ְפתוַֹתִיְך כְּ ׂשִ
ֲערֹג. יקוַֹתִיְך תַּ י ִלְנׁשִ ֵאיְך ַנְפׁשִ

ם. ֶפן דָּ ְך גֶּ ַסלֵּ ְלָחַיִיְך, בְּ ּפּוִחים בִּ תַּ
ם. ַיִין, ַיִין, ַיִין, ַיִין ֲאַדְמדַּ

נשים:
חֹל ָעמֹק. יִרים, כָּ ֵעיֶני ַספִּ בְּ

חּוט ָמתֹוק. ִרּמוֹן ׁשָ יָך, כְּ ַטַעם פִּ
ְיָלה ֶהָענֹג ְוַהַחם. ּבוֹא ֵנֵצא ֶאל ּתוְֹך ַהלַּ

ם. ַיִין, ַיִין, ַיִין, ַיִין ֲאַדְמדַּ

גברים:
ָלה, ָלה, בֶּ ָלה, בֶּ בֶּ

ַרק ָלְך ְלָבִבי נוָֹעד.

נשים:
א ִלי, א ִלי, בָּ א ִלי, בָּ בָּ

אוְֹתָך ֶלֱאהֹב ָלַעד.

יחד:
ּנוֵֹטף ָחָלב ּוְדַבׁש. ֶזהּו ַלְיָלה ׁשֶ

ש. ק ּוְמֻטפָּ ֶסֶרט ְמֻלקָּ מוֹ בְּ כְּ

גברים:
ה זוֶֹהֶרת מּול ָיֵרַח ִנְרָּדם. בָּ יו ּבֻ ַאתְּ ַעְכׁשָ

ם. ַיִין, ַיִין, ַיִין, ַיִין ֲאַדְמדַּ

 Wine, Wineַיִין, ַיִין
(Vino, Vino)

השיר: האל דיוויד
הלחן: אלכס נורת'

גרסה עברית: דודו ברק
שרים: הגבעטרון

Words: Hal David
Music: Alex North
Hebrew version: Dudu Barak
Performers: The Gevatron
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נּוָחה, יַע ַהמְּ גִּ י תַּ כִּ
י ַיְפִציַע ַהּיוֹם –  כִּ

ָרָכה, א ּגוֹי ֶאל ּגוֹי בְּ ְוִיּׂשָּ
לוֹם. ְוֵיְדעּו ַרק ׁשָ

ירּו: "ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב", ׁשִ
ַבׁש ְוָתָמר. ֶאֶרץ דְּ

עוֹד ְמַעט ְוַהּכֹל ָזָהב,
עוֹד ַהּיוֹם אוֹ ָמָחר.

ִרית ַאֲהָבה, בְּ
ְלָוה, ִרית ְלׁשַ בְּ

ִרית ְלִתְקָוה טוָֹבה, בְּ
ם, לָּ ִנְכרֹת ּכֻ

ּוְלעוָֹלם.

ת ַחִּיים,  לוֹם ּוִבְרכַּ אּו ׁשָ ׂשְ
ֶכם, ְלָוה ֶאל ִלבְּ ְוׁשַ

ַבר ָהֱאִהים, ְוָהָיה דְּ
ִלְמאוֹר ֵעיֵניֶכם.

ָבר ָקרוֹב, ָקרוֹב, אוֹר ַהּיוֹם כְּ
ֵצל ָנָטה ְועוֹד ֵצל.

ָרָכה ַלּטוֹב, א בְּ ַמעֵאל, ׂשָ ִיְשׁ
ָרֵאל, בַֹרְך, ִיׂשְ תְּ
בַֹרְך, ִיְשָׂרֵאל! תְּ

ָבר ָקרוֹב, ָקרוֹב, אוֹר ַהּיוֹם כְּ
ֵצל ָנָטה ְועוֹד ֵצל.

ָרָכה ַלּטוֹב, א בְּ ַמעֵאל, ׂשָ ִיְשׁ
בַֹרְך, ִיְשָׂרֵאל. תְּ

ת ַחִּיים, ְרכַּ אּו בִּ ָאח ֶאל ָאח, ׂשְ
ֶכם. ְלָוה ֶאל ִלבְּ ְוׁשַ

ַבר ָהֱאִהים, ְוָהָיה דְּ
ִלְמאוֹר ֵעיֵניֶכם.

ִרית ַאֲהָבה, בְּ
ְלָוה, ִרית ְלׁשַ בְּ

ִרית ְלִתְקָוה טוָֹבה, בְּ
ם, לָּ ִנְכרֹת ּכֻ

ּוְלעוָֹלם.

ֵעת ַחָּיה, ו, ֵהן כָּ קּום ֵעׂשָ
יט ַיֲעקֹב. ָיד מוֹׁשִ

ְרָיּה, ן פִּ תֵּ ְוָהָאֶרץ, תִּ
י טוֹב". ְוֵיְדעּו ַרק: "כִּ

ִרית ַאֲהָבה, בְּ
ְלָוה, ִרית ְלׁשַ בְּ

ִרית ְלִתְקָוה טוָֹבה, בְּ
ם, לָּ ִנְכרֹת ּכֻ

ּוְלעוָֹלם.

הְּסִליָחה 
ַהְּגדֹוָלה

שיר המנון. מאותם המנונים שנהגנו 
עמיתיי ואני לכתוב בסוף שנות 

השישים ובתחילת שנות השבעים של 
המאה הקודמת.

The Great 
Forgiveness
(Le grand pardon)

השיר: הנרי ג'אן
הלחן: גאסטון גרנסייה

גרסה עברית: דודו ברק
שר: ששי קשת

Words: Henri Djian
Music: Gaston Ghrenassia
Hebrew version: Dudu Barak
Performer: Sassi Keshet
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