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לקט ִשכחה
ספר הפזמונים השלישי שלי מונח בידיכם ,ולדידי הוא הספר המאסף.
זהו לקט שכחה ,אותם שירי זמר מפרי עטי אשר לא זכו להתייצב
בקדמת הבמה ,אך הם ראויים בעיניי מאוד .אני ניצב מאחורי כל אחד
מהם בנפרד ומאחורי כולם ביחד.
ספר זה אינו מסחרי ,ועל כן אי-אפשר לרכשו .הוא מיועד לספריות
ציבוריות ,לאנשי תקשורת העוסקים בתחום הזמר העברי ,לקרובים
ולידידים.
חלוץ ספרי הזמר שלי" ,דרך ארץ השקד" ,ראה אור בשנת 1986
בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" לאחר שמונה-עשרה שנות כתיבה שלי,
בהיותי עדיין איש צעיר לימים .הוא מחזיק את חמישים הפזמונים
הראשונים שכתבתי ,למעט כמה עוללות נעורים ושירים מאוחרים
יותר שלא היו ראויים בעיניי אז וגם היום .בספר מצויים גם תווי השירים
בכתב ידו המופלא של המלחין הנודע מוני אמריליו.
בשנת  ,2008במלאות למדינה ולי שישים שנה ובמלאות ליצירתי
שירי הזמר
הפזמונאית והשירית ארבעים שנה ,פרסמתי את ספר ֵ
הגדול והמקיף שלי – "היום היום" .הספר ראה אור בהוצאת בית
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
ממאה ועשרים השירים הללו התפרסמו כבר בספרי הראשון "דרך
ארץ השקד" ,שמונים השירים האחרים לוקטו מתוך יותר מארבע-
מאות שירים מקוריים ומתורגמים שלי שהוקלטו עד אז (ארבע-מאות
הקלטות מקוריות ,ועוד גרסאות כיסוי אין-ספור) .לכל השירים צורפו
הסיפורים שמאחוריהם.
בספר יש גם מבוא רחב-יריעה ואלבום תמונות צבעוני ומקיף ,ובו
צילומים מעברי וצילומי כריכות של ספרים פרי עטי .באלבום מצויים
גם צילומי עטיפות התקליטים והתקליטורים שבהם מתארחים שיריי.
בספר זה" ,לקט שכחה" ,הצנעתי לכת .ביקשתי להוציא לאור ספר
ענוותני ,המתאים לאשמורת השלישית של חיי .אני יודע שמרבית
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.
אפילים מן העת האחרונה.
נמצאים כאן גם ֵּפרות ִ
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תשאלו מה על שאר שיריי? לטעמי ,הללו יכולים להסתפק בתקליטים,
בקלטות ובתקליטורים שבהם הופיעו .אינני בז להם ,אך אני בהחלט
יכול לשחרר אותם לדרכם ,חלקם אל קדמת הבמה ,אחרים אל יוֵ ון
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.
בשירים שמקורם לועזי ושאני נתתי להם גרסה עברית אין מובאים
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
שירת-עם אשר כיום אין כותבים כמותה .שירה ,אשר חייה שנות
ַ
רבים,
דור ואף יותר ,הקרויה בפי רבים  ,evergreen songsהקלאסיקה של
זמר העם שלנו .נדמה לי שאני ה"בנימין" בחבורת הכותבים המכונים
פזמונאים .כיום הזמרים הם גם המלחינים וגם כותבי המילים – הם
מה שמכונה  ,song writersבעוד אני ,בני-דורי וקודמינו היינו ,lyricists
פזמונאים .לצדנו היו אז המלחינים ה composers-והזמרים ה.singers-
שירה זו שלי קשורה להמנונים ,לנוף הארץ ,האדם והטבע ,דיוקנאות,
עונות השנה ,החג והמועד .זוהי שירת הדגל והסמל ,שירת ימי
הפקודה והאבל ,השלום והמלחמה .שירת העם בהתכנסות ,בכינוסים
ובמעמדים לאומיים ,בחבורות זמר ,בריקודי-עם ,ואף שירת ילדים,
שירת המזרח וגם שירת הרוק והפופ האישית בלשון היחיד ובה כלולה
אף שירת האהבה.

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
החגים שלי ,ובו יותר משישים שירי חג המתפרשים על-פני ארבע
עונות השנה.
* תקליטור השדרים "שושנת הארגמן" ,ובו שירים שכתבתי לזמרת
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.
וכאמור ,יצא אז לאור גם ספר שירי הזמר שלי" :היום היום" – הספר
הגדול והמקיף ובו מיטב שיריי.
באותה שנה נהדרת הייתה בבוסטון בירת מדינת מסצ'וסטס
שבארצות-הברית "זמרייה" גדולה של חמישה ימים משיריי .כמעט כל
יהודי האזור באו לערב הסיום הזכור לטוב.
שנה לאחר מכן קיבלתי את "פרס אקו"ם למפעל חיים לשנת "2008
בתחום הפזמונאות הכתובה לצד הזמר והיוצר שלמה ארצי שקיבל
את הפרס בתחום ההלחנה.
השנה ,שנת  ,2012נתבשרתי מפיה של חוקרת הזמר העברי ,הדוקטור
טלילה אלירם ,על ההחלטה להעניק לי "אות כבוד למפעל חיים" מטעם
נשיא אוניברסיטת "בר-אילן" ,הפרופסור משה קווה.
הנה כי כן ,טרם סיכמתי את עצמי ,אך את שלי כבר עשיתי ועל כך
שמחתי הגדולה.
"דרך שיר ודרך ישנה אעבור לאור הלבנה .אלף שיר זימרתי בינתיים,
לך עוד אשיר אלפיים".

ולחּיֵ י המדינה ,הייתה לי הנפלאה
לחּיַ י ַ
שנת  ,2008שנת השישים ַ
שבשנותיי ,וזאת כתום ארבעים שנות יצירה.
				
בשנים  2008–2004הוצאתי לאור את מיטב ֵּפרותיי בכמה תקליטורי
				
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

שלכם,
דודו ברק

ירושלים תשע"ב ()2012

5

לקט שכחה משל דודו ברק
שער ראשון – כי אל אשר תלכי אלך
עמ'
 )1כי אל אשר תלכי אלך (לחן :נורית הירש) ()1988
9-8
 )2חסד נעורייך (לחן :אלי צרויה) ()1998
11-10
 )3ארץ מכורה (לחן :מוני אמריליו) ()2003
13-12
 )4הבה נגילה גילה (לחן :אבי טולדנו) ()1991
15-14
 )5הילולת חסידים (לחן :עודד זמיר) ()1969
17-16
 )6עץ הפלא (לחן :נחום היימן) ()1995
19-18
 )7יומנה של אנה פרנק (לחן :פרדי ברק) ()2000
21-20
 )8הידד הנעורים (לחן :דׂב זלצר) ()2005
23-22
 )9חברים מקשיבים לקולך (לחן :משה דניאל) (25-24 )1999
 )10שיר לכינרת (לחן :שייקה פייקוב) ()1972
27-26
שער שני – פרח דם המכבים
 )11חיילים של שלג (לחן :דׂב זלצר) ()1969
 )12חייל פרטי שלי (לחן :צביקה פיק) ()2006
 )13אש בבקעה (לחן :שייקה פייקוב) ()1969
 )14המלחמה לשלום (לחן :אפי נצר) ()1973
 )15מצדה שלי (לחן :נחום היימן) ()2002
 )16חתום באש השריון (לחן :שייקה פייקוב) ()1971
 )17פרח דם המכבים (לחן :אפי נצר) ()1969
 )18עלמות (לחן :יעקב הולנדר) ()1969
 )19מוצאי שבת (לחן :אריה לבנון) ()1971
 )20שרב (לחן :נורית הירש) ()1969
 )21שיר בנעליים גבוהות (לחן :אפרים כץ) ()1973

עמ'
31-30
33-32
35-34
37-36
39-38
41-40
43-42
45-44
47-46
49-48
51-50

שער שלישי – שמש חצופה
 )22שמש חצופה (לחן :עודד זמיר) ()1968
 )23דרך הפנינים הכחולות (לחן :עודד זמיר) ()1968/9
 )24מחפשים את קופידון (לחן :יורם ארבל) ()1969
 )25על חוף נרדם (לחן :עמליה רוזן) ()1968/9
 )26זמר של ערב (לחן :מלווינה ריינולדס) ()1969/70
 )27מרכבה לירח (לחן :עודד זמיר) ()1969/70
 )28ארץ לעולם לא (לחן :מוני אמריליו) ()2008
 )29ובארץ ההיא (לחן :צביקה פיק ) ()1994
 )30עי"ן שמות לירושלים (לחן :עממי פרסי) ()1980
 )31בין שתי ערים (לחן :מוני אמריליו) (ראשית שנות השבעים)
 )32ילד חי בירושלים (לחן :מוני אמריליו) ()2007

עמ'
55-54
57-56
59-58
61-60
63-62
65-64
67-66
69-68
71-70
73-72
75-74
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עמ'
שער רביעי – לתפארת מדינת ישראל
 )33הפועל ירושלים (לחן :יוני רועה) (סוף שנות ה 90-ראשית האלפיים) 79-78
81-80
" )34לתפארת מדינת ישראל" (לחן :יוני רועה) ()2010
83-82
 )35אלה ישראלה (לחן :יוני רועה) ()1993
85-84
 )36סלסול ישראלי (לחן :יוני רועה) ()2004
87-86
 )37ברוך הבא (לחן :יוני רועה) ()2006
89-88
 )38משיח (לחן :אילנה אביטל) ()1994
91-90
 )39כנף השכינה (לחן :יוני רועה) ()1999
93-92
 )40בנו של אלוהים (לחן :שמואל אלבז) ()2005
95-94
 )41צומת דרכים (לחן :יזהר כהן) ()1986
97-96
 )42מוסיקה היא נשיקה לנצח (לחן :יזהר כהן) ()1986
99-98
 )43הזמנה למחול (לחן :תמיר קליסקי) ()1990
101-100
 )44טנגו יפה ירקוני (לחן :אבי פרץ) ()2005
103-102
 )45כל הטוב היה שלי (לחן :קובי אשרת) ()1987
105-104
 )46בוא אהובי (לחן :נורית הירש) ()1990
עמ'
שער חמישי – געגוע רחוק
109-108
 )47הכנסת כלה (לחן :מנוס הדג'ידאקיס) ()1993
111-110
 )48כלה תימנייה (לחן :יוני רועה) ()1996
113-112
 )49בין קפלי וילון (לחן :נחום היימן) ( )1968/9
115-114
 )50געגוע רחוק (לחן :נחום היימן) ()2011
117-116
 )51נכר (לחן :יאיר קלינגר) ( )2008
119-118
 )52אהובת המטדור (לחן :עממי-ספרדי) ()1995
121-120
 )53מנדובלה (לחן :סטליאנוס קזנדזידיס) ()1996
123-122
 )54מרינלה (לחן :יווני) ()1993
125-124
 )55קח את החיים במתנה (לחן :טורקי) ()1991
127-126
 )56אין לי יום ,אין לי לילה (לחן :פרדי דה-טייפור) ()1993
129-128
 )57פנטזיה (לחן :איטלקי) ()1992
 )58סניוריטה וסניורה (לחן :אמיליאנו זולטה באקוורו) (131-130 )2000
133-132
 )59יין ,יין (לחן :אלכס נורת') ()1993
 )60הסליחה הגדולה (לחן :גאסטון גרנסייה) (אי-שם בשנות השבעים) 135-134

שער ראשון

כי אל אשר תלכי אלך
Wither thou goest I will go
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ִּכי ֶאל ֲא ׁ ֶשר
ֵּת ְל ִכי ֵא ֵלְך
השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
שר :דורון מזר
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וְ ׁשּוב ֲאנִ י חו ֶֹצה ָה ִרים ּוגְ ָבעוֹת,
נְ ָהרוֹת וְ או ְֹקיָ נוֹס,
ׁ ָשב ֲאנִ י ֵא ַליִ ְךֶ ,א ֶרץ ֻמ ָּכ ָרה.
את ְך,
ִּוב ְד ָמ ָמה ֲאנִ י הו ֵֹל ְך ִל ְק ָר ֵ
ְמ ַב ֵּק ׁש ָּב ְך או ָֹתנּו,
ּומכו ָֹרה.
ְמ ַב ֵּק ׁש ִלי ַּביִ ת ְ
ִּכי ֶאל ֲא ׁ ֶשר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵל ְך,
ׁשו ֵֹמר ְּבחֹם ֶאת ַצ ֲע ֵד ְך,
ִל ִּבי ׁ ָשבּוי ַּב ֲה ָד ֵר ְך ,יָ ָפה,
ַּת ָּמה ,לֹא רֻ ָח ָמה.
ִּכי ֶאל ֲאׁ ֶשר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵל ְך,
ַעל ֵעין ַה ַּמיִ ם ׁ ָשר ׁ ִש ֵיר ְך,
טו ֵֹב ַע ׁשּוב ְּב ַמ ָּב ֵט ְךַּ ,ב ְּנׁ ָש ָמה.
ַע ְכ ׁ ָשיו ִמ ְּמצּוקוֹת ַה ֵּלב ַה ּדו ֵֹאב,
אתי,
ִמן ַה ְּכ ֵאבֵ ,ה ָּנה ָּב ִ
ׁ ָשב ֲאנִ י ֵא ַליִ ְךַ ׁ ,ש ְב ִּתי נַ ֲע ָרה.
וְ ׁשּוב ִּבנְ גִ ַיעת או ֵֹהבִ ,מ ְת ָק ֵרב,
אתי,
ָּב ְך ֶא ְמ ָצאָּ ,ב ְך ָמ ָצ ִ
ֶאת ְמ ַעט ַה ּטוֹב וְ ָהאו ָֹרה.

ִּכי ֶאל ֲא ׁ ֶשר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵל ְך,
ׁשו ֵֹמר ְּבחֹם ֶאת ַצ ֲע ֵד ְך,
ִל ִּבי ׁ ָשבּוי ַּב ֲה ָד ֵר ְך ,יָ ָפה,
ַּת ָּמה ,לֹא רֻ ָח ָמה.
ִּכי ֶאל ֲאׁ ֶשר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵל ְך,
ַעל ֵעין ַה ַּמיִ ם ׁ ָשר ׁ ִש ֵיר ְך,
טו ֵֹב ַע ׁשּוב ְּב ַמ ָּב ֵט ְךַּ ,ב ְּנׁ ָש ָמה.
וְ ׁשּוב ֲאנִ י חו ֶֹצה ָה ִרים ּוגְ ָבעוֹת,
נְ ָהרוֹת וְ או ְֹקיָ נוֹס,
ׁ ָשב ֲאנִ י ֵא ַליִ ְךַ ׁ ,ש ְב ִּתי ַּבת ׁ ִש ַירי.
ת-ש ָירה,
י-שם ַה ְמ ִּתינִ י ְמכו ָֹרה ,נַ ֲע ָרהַּ ,ב ׁ ִ
ֵא ׁ ָ
ֵהן ָמ ָצאנּו,
ֶאת ֲהמוֹן ַחּיַ יִ ְך וְ ַחּיַ י.
ִּכי ֶאל ֲא ׁ ֶשר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵל ְך,
ׁשו ֵֹמר ְּבחֹם ֶאת ַצ ֲע ֵד ְך,
ִל ִּבי ׁ ָשבּוי ַּב ֲה ָד ֵר ְך ,יָ ָפה,
ַּת ָּמה ,לֹא רֻ ָח ָמה.
ִּכי ֶאל ֲאׁ ֶשר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵל ְך,
ַעל ֵעין ַה ַּמיִ ם ׁ ָשר ׁ ִש ֵיר ְך,
טו ֵֹב ַע ׁשּוב ְּב ַמ ָּב ֵט ְךַּ ,ב ְּנׁ ָש ָמה.

Wither thou goest
I will go
Words: Dudu Barak
Music: Nurit Hirsh
Performer: Doron Mazar

נורית הירש שלחה את הלחן של השיר
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.
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עּוריְִך
ֶח ֶסד ְנ ַ

זו ֶֹכ ֶרתְ ׁ ,שנֵ ינּו יְ ָל ִדים ָהיִ ינּו,
ֵמ ֶרגֶ ב ֲע ָפ ֵר ְך ְּכ ֶפ ַרח ָּבר ָע ִלינּו.
עּוריִ ְך,
זָ ַק ְפ ְּת ֶאת קו ָֹמ ֵת ְך ִּבנְ ַ
יָ פוֹת ,יָ פוֹת ָהיּו ָאז ׁ ְש ֵּתי ָּבבוֹת ֵעינַ יִ ְך.

השיר :דודו ברק
הלחן :אלי צרויה
שר :אבי טולדנו

זו ֶֹכ ֶרתִּ ,בׁ ְש ִב ֵיל ְך ִא ָילן ׁ ָש ַת ְל ִּתי,
ּומם ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ֵש ְךָּ ,ב ֶרגֶ ל ֶה ְע ַּפ ְל ִּתי.
ּד ָ
ְּביוֹם ַח ֵּג ְך ָל ַב ׁ ְש ִּתי ַחג וָ ט ַֹהר,
יָ ִפים ,יָ ִפים ָהיּו ָאז ָּכל יְ ֵמי ַהנּ ַֹער.

The Grace of
Your Youth
Words: Dudu Barak
Music: Eli Tsruya
Performer: Avi Toledano

עּוריִ ְך,
זו ֵֹכר ָל ְך ֶאת ֶח ֶסד נְ ַ
יָ ָפה ׁ ֶש ִּלי ,נַ ְפ ׁ ִשי יו ֵֹצאת ֵא ַליִ ְך.
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ּות ֵכ ֶלת,
זו ֶֹה ֶרתֵ ,א ְיך ָע ִלית ְּבאוֹר ְ
ש ְל ַמת ֵּבטוֹן וָ ֶמ ֶלט?
זו ֶֹכ ֶרתֵ ,א ְיך ָל ַבׁ ְש ְּת ַ ׂ
ָּבנַ יִ ְך ְּובנו ַֹתיִ ְךָּ ,כל ּ ֻכ ָּלנּו,
י-שם יָ ָצאנּו.
ְל ַמ ֲענֵ ְך ְּביוֹם ְּפקֻ ָּדה ֵא ׁ ָ
וְ ׁשּוב ָע ַליִ ְך ׁ ֶש ֶמׁש ָּפז ֵהנֵ ָּצּה,
ֲאנִ י רו ֶֹאה או ָֹת ְך ְּכנַ ֲע ָרה ָלנֶ ַצח.
לֹא ׁ ָש ָחה קו ָֹמ ֵת ְך ,לֹא ָּתׁש ַה ּכ ַֹח,
נּוכל ִלׁ ְש ּכ ַֹח.
עּורינּו ֵא ְיך ַ
ֲהלוֹא ֶאת נְ ֵ
עּוריִ ְך,
זו ֵֹכר ָל ְך ֶאת ֶח ֶסד נְ ַ
יָ ָפה ׁ ֶש ִּלי ,נַ ְפ ׁ ִשי יו ֵֹצאת ֵא ַליִ ְך.

את השיר הזה כתבתי לחגיגות
שנת היובל למדינת ישראל ,תשנ"ח.
11

כֹורה
ֶא ֶרץ ְמ ָ
השיר :דודו ברק
הלחן :מוני אמריליו
שרה :ניצה טרמין
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ֶא ֶרץ ְמכו ָֹרה
ַעל ַה ּטוֹב וְ ַעל ָה ַרע,
בּורה וְ ַה ּמו ֵֹפת,
ַעל ָהעֹז וְ ַה ְּג ָ
ֶא ֶרץ יְ ָק ָרה,
ַמה ּקו ֶֹרה ָל ְך? ַמה ָּק ָרה?
ֵאין ָל ְך ִּדין ,וְ ֵאין ַּדּיָ ן ,וְ ֵאין ׁשו ֵֹפט?

ֶא ֶרץ יְ ָק ָרה
ּכֹה ֻמ ֶּכ ֶרת וְ זָ ָרה,
שּם.
ּומּוא ָרה ְל ִה ְת ַּב ֵּ ׂ
ָ
ֲאפו ָֹרה
ֶא ֶרץ נַ ֲע ָרה,
ַה ׁ ִּשּ ְפ ָחה וְ ַה ְּג ִב ָירה,
ת-ה ׁ ֵּשּם.
דּורה יְ ַפ ַ
ישה ַה ֲה ָ
ַה ְּק ׁ ִש ׁ ָ

הּובה,
ֶא ֶרץ ֲא ָ
ּובה
ֵּבין ִח ָידה ְל ֵבין ְּת ׁש ָ
ין-ספוֹר.
ְמגֻ ֶּד ֶרת ְּב ֵא ָיבה ׁ ָשנִ ים ֵא ְ
ֶא ֶרץ וְ עוֹד ֵא ְיך,
ֵא ְיך זֶ ה ָּבאּו ִמ ִּק ְר ֵּב ְך
ּומ ָב ְר ֵכ ְך ִמ ּדוֹר ָלדוֹר?
או ְֹר ֵר ְך ְ

הוְֹ ,מכו ָֹרה,
ָאנּו ָּבאנּו ְּב ׁ ִש ָירה
ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פוֹת ֵּת ֵבל
ָל ַט ַעת ֵעץ ֵמ ֵצל.
הוְֹ ,מכו ָֹרה,
מּול ׁ ִש ְמ ׁ ֵש ְך ַה ְּמ ִא ָירה
ִל ׁ ְשלו ֵֹמ ְך ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל,
ץ-אל.
ׁ ָשלוֹם מו ֶֹל ֶדתֶ ,א ֶר ֵ

הוְֹ ,מכו ָֹרה,
ָאנּו ָּבאנּו ְּב ׁ ִש ָירה
ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פוֹת ֵּת ֵבל
ָל ַט ַעת ֵעץ ֵמ ֵצל.
הוְֹ ,מכו ָֹרה,
מּול ׁ ִש ְמ ׁ ֵש ְך ַה ְּמ ִא ָירה
ִל ׁ ְשלו ֵֹמ ְך ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל,
ץ-אל.
ׁ ָשלוֹם מו ֶֹל ֶדתֶ ,א ֶר ֵ

ֶא ֶרץ ִּת ְפ ַא ְר ִּתי,
ּיּוכי וְ ִד ְמ ָע ִתי,
ִח ַ
ש ְמ ָח ִתי לו ֵֹפת.
יְ גוֹנִ י ֲא ׁ ֶשר ֶאת ִ ׂ
ֶא ֶרץ ְמכו ָֹרה,
ַעל ַה ּטוֹב וְ ַעל ָה ַרע,
בּורה וְ ַה ּמו ֵֹפת.
ַעל ָהעֹז וְ ַה ְּג ָ

Homeland

Words: Dudu Barak
Music: Moni Amarilio
Performer: Nitza Termin

השיר הזה זכה לשני לחנים .האחד
של נחום היימן ,ששרה חני ליבנה ,והשני
– זה המובא כאן .השיר בלחנו של
נחום היימן הוקדש לחגיגות המחול
בכרמיאל והופיע בספרי "היום היום".
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ילה
ָג ָ
ָה ָבה נ ִ
ילה
ִּג ָ
השיר :דודו ברק
הלחן :אבי טולדנו
שר :אורי פיינמן
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א'לה ׁ ֶש ִּלי,
ֵא ְיך ָה ַל ְכ ָּת ַא ֲח ֶר ָיהַ ,ס ָּב ֶ
ְּב ִע ְקבוֹת ׁ ְש ֵּתי ַצ ּמו ֶֹת ָיה ,נֶ גֶ ב וְ גָ ִליל.
ְּכ ׁ ֶש ִּלּ ְּב ָךֲ ,אחּוז ַק ַּד ַחת,
ִהׁ ְש ּתו ֵֹלל ְּכתֹף ִמ ְריָ ם,
א'לה ָא ְמ ָרה ְּבנַ ַחת:
ַס ְב ָּת ֶ
ַ"קח או ִֹתי ִל ְק ֵצה עו ָֹלם".
ְּכׁ ֶש ָא ְמ ָרה"ֲ :אנִ י ׁ ֶש ְּל ָך",
ׁ ָש ְר ָּת ָּכ ְך ְל ַע ְצ ְמ ָך:
"ה ָבה,
ָ
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
ש ְמ ָחה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה ִּג ָילה וְ נִ ְ ׂ
ָה ָבה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
קּומי וְ נֵ ְל ָכה".
רּוש ַליִ םִ ,
עּורי ַּבת יְ ׁ ָ
ִ
א'לה ַה ּטוֹב,
ַּגם ֲאנִ י ְּב ִע ְקבו ֶֹת ָיהַ ,ס ָּב ֶ
ל-כ ְך ָקרוֹב.
ְּב ִע ְקבוֹת ַמ ַּבט ֵעינֶ ָיהֶ ׁ ,ש ָּכ ָּ
יַ ְל ָּד ִתי ׁ ֶש ִּלי סו ֶֹע ֶרת,
ְּבתו ִֹכיְּ ,בתו ְֹך ַה ָּדם,
ְּוכמוֹ ַס ְב ָּתא ִהיא או ֶֹמ ֶרת:
ַ"קח או ִֹתי ִל ְק ֵצה עו ָֹלם".
ְּכׁ ֶש ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ִהיא ׁ ֶש ִּלי,
ׁ ַש ְר ִּתי ָל ּה וְ ׁ ַש ְר ִּתי ִלי:

"ה ָבה,
ָ
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
ש ְמ ָחה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה ִּג ָילה וְ נִ ְ ׂ
ָה ָבה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
ָה ָבה נָ גִ ָילה,
קּומי וְ נֵ ְל ָכה".
רּוש ַליִ םִ ,
עּורי ַּבת יְ ׁ ָ
ִ

Hava Nagila
Gila
Words: Dudu Barak
Music: Avi Toledano
Performer: Uri Fineman

השיר נכתב לתחרות הקדם-אירוויזיון
.1993
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ידים
ח ִס ִ
ּלּולת ֲ
ִה ַ

ְּכׁ ֶש ָה ַר ִּבי ְמזַ ֵּמר"ִ :ה ֵּנה ַמה ּטֹבּו",
ְּכׁ ֶש ָה ַר ִּבי ׁ ָשרֲ ,אזַ י נָ ׁ ִשיר ִא ּתוֹ.
ְּכׁ ֶש ָה ַר ִּבי ְמ ַר ֵּקד ס ֹּבּו ,ס ֹּבּו,
ִעם ָּבנָ יו ו ְִאׁ ְש ּתוֹ.

השיר :דודו ברק
הלחן :עודד זמיר
שר :צמד "הפנינים הכחולות"

ו ְָס ִביבָּ ,כל ַה ִּמׁ ְש ָּפ ָחה,
ַייִןְ ,צחוֹק ְו ִ ׂש ְמ ָחה( .ו ְִש ְׂמ ָחה)
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ְּכלֵ יזְ ֵמ ִרים ּפֹה ְמנַ ְּגנִ ים ׁ ִשיר זֶ ֶמרֶ ,ח ֶסד,
ַמנְ ִּגינוֹת ִּכנּ וֹר ו ְִרנּ ּונֵ י ֲחלִ ילִ ים.
וְכֻ ָּלנּו נִ ְתלַ ֵּכ ָדה .י ַַעל ְצלִ ילֵ ,הד
לְ נִ גּ ּון ִענְ ָּבלִ ים.

ו ְָס ִביב ,אוֹר ַּב ַחלּ וֹנוֹת,
ָּכל ָה ִעיר ְרנָ נוֹת.
* הצורה התקנית בעברית היא ָּכ ֵרס ,ואולם
ֶּכ ֶרס היא השגורה בדיבור וגם מתאימה
למשקל ולמקצב כאן.

Chassidic
Celebration
Words: Dudu Barak
Music: Oded Zamir
Performers: The Blue Gems Duo

ִמ ָּס ִביב ָּכל ַה ַּנ ָּגנִ ים,
נִ גּ ּונִ יםִ ,רנּ ּונִ ים(ִ .רנּ ּונִ ים)
עך
עפלֶ ְ
עך ִמיט ְק ֶר ְּ
ָאז ָה ַר ָּבנִ ית ַּת ִּג ׁיש ְקנֵ ְידלֶ ְ
ו ְַה ֶּכ ֶרס* ַּת ֲעלֶ הִּ ,ת ְפ ַרחִּ ,ת ְת ַּפח.
ָּכל ָענִ י ְּב ַביִת זֶ ה הּוא ְּג ִביר ֶּומלֶ ְך,
וְנָ ִס ְיך – ָּכל ִּפ ְר ָחח.
ִמ ָּס ִביב ְּבנֵ י ָה ֲעי ָָרה,
י ְִר ְקדּוַ ׁ ,שּיָ ָרה(ַ ׁ .שּיָ ָרה)
ִמן ַה ַּביִת ַעד ָח ֵצרֶ ,א ְצ ַּבע לְ ֶא ְצ ַּבע,
נְ ׁ ַש ֵּל ָבה ּונְ ַד ֵּלגָ ה ַּבחּוצוֹת.
ו ְַה ְּנׁ ָש ָמה ִּתלְ ַהטַ ,עד ֶע ֶצב ֵאין ָּב ּה,
ַהׁ ָּשּ ָעה ְּכ ָבר ֲחצוֹת.

זה הוא שיר מעוללות יצירתי.
17

ֵעץ ַה ֶּפ ֶלא
השיר :דודו ברק
הלחן :נחום (נחצ'ה) היימן
שרים :חני ליבנה ואילי גורליצקי
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ׁ ְש ַמע לִ יְ ׁ ,ש ַמע ִא ִיציק,
ַה ָּמׁ ִש ַיח עוֹד י ִַּג ַיע ֶאל ָה ָא ֶרץ ַה ִּנ ַּד ַחת.
ׁ ְש ַמע לִ יְ ׁ ,ש ַמע ִא ִיציק,
ֵעץ אַ ָּגס ו ַַּדאי נַ ְפרִ ַיח ׁ ָשם ָּבאָ רֶ ץ ַה ּ ֻמ ְב ַט ַחת.
ל-על י ְַצ ִמ ַיח
ֵעץ ַא ָּגס ֶּפלֶ א ּפֹארוֹת ֶא ָ
ַעד ֶאל ַה ְּת ֵכלֶ ת ,לְ ַרגְ לָ יו ְּפ ָר ִחים – ׁ ָש ִט ַיח.
ֵאין עוֹד ָּכ ֵא ֶּלה –
ַמ ָּתנָ ה ֵהם לַ ָּמׁ ִש ַיחַ ,מ ָּתנָ ה ֵהם לַ ָּמׁ ִש ַיח.

ׁ ְש ַמע לִ יְ ׁ ,ש ַמע ִא ִיציק,
ּבוֹא נֵ צֵ א ַעכְ ׁ ָשיו לַ ֶּדרֶ ְך ,לַ ִּמזְ רָ ח אֶ ל אֶ רֶ ץ ׁ ֶש ֶמׁש.
הוֹיִ ׁ ,ש ְמ ִעי ְּב ַריְנֶ ה,
ּבו ִֹאי וְנָ ִר ָימה ֶּב ֶר ְך ֶאל ָה ָא ֶרץ ַהנּ וׁ ֶֹש ֶמת.
ל-על י ְַצ ִמ ַיח.
ֵעץ ַא ָּגס ֶּפלֶ א ּפֹארוֹת ֶא ָ
וְיוֹנַ ת ֶּכלֶ א לְ ַה ְר ֵחק ַה ְר ֵחק ַּתגְ ִּב ַּיה.
ִּתינוֹקוֹת ֵא ֶּלה –
ַמ ָּתנָ ה ֵהם לַ ָּמׁ ִש ַיחַ ,מ ָּתנָ ה ֵהם לַ ָּמׁ ִש ַיח.

הוֹיִ ׁ ,ש ְמ ִעי ְּב ַריְנֶ ה,
ַה ָּמׁ ִש ַיח עוֹד י ִַּג ַיעַ ,על ֲחמוֹר לָ ָבן יו ִֹפ ַיע.
הוֹיִ ׁ ,ש ְמ ִעי ְּב ַריְנֶ ה,
לִ ְכבוֹדוֹ יוֹנָ ה נַ ְפ ִר ַיח לַ ׁ ָּשּ ַמיִם ,לָ ָר ִק ַיע.
הוֹ יוֹנַ ת ֶּכלֶ א לְ ַה ְר ֵחק ַה ְר ֵחק ַּתגְ ִּב ַּיה.
ַעד ֶאל ַה ְּת ֵכלֶ ת ִּוב ְרכוֹת קוֹלָ ּה ַּתׁ ְש ִמ ַיע.
ֵאין עוֹד ָּכ ֵא ֶּלה –
ַמ ָּתנָ ה ֵהן לַ ָּמׁ ִש ַיחַ ,מ ָּתנָ ה ֵהן לַ ָּמׁ ִש ַיח.

ֵעץ ַא ָּגסֶּ ,פלֶ א
וְיוֹנַ ת ֶּכלֶ א,
ִּתינוֹקוֹת ְּב ֶא ֶרץִ -י ְ ׂש ָר ֵאל.

ׁ ְש ַמע לִ יְ ׁ ,ש ַמע ִא ִיציק,
ַה ָּמׁ ִש ַיח עוֹד י ִַּג ַיע ,לְ ׁ ָשלוֹם י ְִפרֹ ׂש ַּכ ַּפיִם.
הוֹיִ ׁ ,ש ְמ ִעי ְּב ַריְנֶ ה,
ְרּושלַ יִם.
ִּתינוֹקוֹת ְק ַט ִּנים נַ ְפ ִס ַיע ִּברְ חוֹבוֹת י ׁ ָ
ִּתינוֹקוֹת ֶּפלֶ א ְּב ַע ְר ָסל ָק ָטן נַ ִּנ ַיח.
נְ ׁ ִשיקוֹת ֶאלֶ ף ַעל ִ ׂש ְפתו ֵֹת ֶיהם נַ ְפ ִר ַיח.
ֵאין עוֹד ָּכ ֵא ֶּלה –
ַמ ָּתנָ ה ֵהם לַ ָּמׁ ִש ַיחַ ,מ ָּתנָ ה ֵהם לַ ָּמׁ ִש ַיח.

The Tree of
Wonder
Words: Dudu Barak
Music: Nachum Heiman
& Performers: Chani Livneh
Illi Gorlitsky

השיר מוקדש לזכר הוריי,
לאה ויהושע וִ ילְד.
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יֹומנָּה ֶׁשל
ָ
ַאּנָה ְפ ַר ְנק

ֲארוֹן ְס ָפ ִרים ַמ ְס ִּתיר או ִֹתי
וְ ֵאיזֶ ה ֵאיזֶ ה ַּפ ַחד.
ָא ִביִ ,א ִּמי וַ ֲאחו ִֹתי
ִעם ַה ׁ ְּשּ ֵכנִ ים ְּביַ ַחד.

יו ָֹמן ׁ ֶש ִּלי ,יָ ָקר ׁ ֶש ִּלי,
הוִֹ ,ק ִיטי ֲח ֶב ְר ִּתי,
ַה ִאם ֶאזְ ֶּכה ִל ְראוֹת זְ ִר ָיחה?
ַה ִאם ֶא ְמ ָצא מו ִֹתי?

השיר :דודו ברק
הלחן :פרדי ברק
שרה :רותם דואק

ּ ֻכ ָּלנּו ִּב ְד ָמ ָמה וָ ַהס,
ְּכ ׁ ֶש ַרק ַה ֵּלב ְּת ִפ ָּלה לו ֵֹח ׁש.
ָּכאן ִמ ְס ַּת ְּת ִרים ִמן ַה ַּק ְל ַּגס
ׁ ֶש ֶאת נַ ְפ ׁ ֵשנּו ְמ ַב ֵּק ׁש.

יֵ ׁש ְר ָג ִעים ָק ׁ ִשים נו ָֹרא
ַּב ְּּי ָח ִסים ֵּבינֵ ינּו.
ל-כ ְך ָּכאן ַּב ִּד ָירה,
ָצפּוף ָּכ ָּ
ַה ּכֹל סו ֵֹגר ָע ֵלינּו.

יו ָֹמן ׁ ֶש ִּלי ,יָ ָקר ׁ ֶש ִּלי,
הוִֹ ,ק ִיטי ֲח ֶב ְר ִּתי,
ַה ִאם ֶאזְ ֶּכה ִל ְראוֹת זְ ִר ָיחה?
ַה ִאם ֶא ְמ ָצא מו ִֹתי?

ַּגם ַה ָּמזוֹן ָח ֵסר ְמאוֹד,
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְּבתו ְֹך ָה ִעיר.
שרֹד?
ַה ִאם ֶא ְחיֶ ה? ַה ִאם ֶא ְ ׂ
ַה ִאם א ַֹהב עוֹד וְ ָא ׁ ִשיר?

ַּב ֲח ָד ִרים ַה ְּק ַטנְ ַט ִּנים
ִמין ַה ְר ָּג ׁ ָשה חוֹנֶ ֶקת,
יְ ֵמי ָק ָרה וַ ֲענָ נִ ים,
ימה וָ ׁ ֶש ֶקט.
ֵלילוֹת ֵא ָ

יו ָֹמן ׁ ֶש ִּלי ,יָ ָקר ׁ ֶש ִּלי,
הוִֹ ,ק ִיטי ֲח ֶב ְר ִּתי,
ַה ִאם ֶאזְ ֶּכה ִל ְראוֹת זְ ִר ָיחה?
ַה ִאם ֶא ְמ ָצא מו ִֹתי?
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זֶ ה לֹא נָ כוֹן ,זֶ ה לֹא צו ֵֹדק,
ֲאנִ י רו ָֹצה ִל ְצחֹק ְּבקוֹל,
ִל ְרקֹדָ ,ל ׁ ִשיר ְּול ַש ֵׂחק,
יַ ְל ָּדה ֲאנִ י ְּב ַס ְך ַה ּכֹל.

The Diary of
Anne Frank
Words: Dudu Barak
Music: Freddy Barak
Performer: Rotem Duek

את השיר הזה כתבתי מתוך
התרשמות עזה מיומנה של אנה פרנק,
(היומן האישי הידוע ביותר שנכתב
במלחמת העולם השנייה) וכן מביקור
בביתה שבאמסטרדם ,הולנד.
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עּורים
ידד ַה ְּנ ִ
ֵה ָ

ַאל ַּתנִּ ִיחי ְל ַחּיַ יִ ְך
ַל ֲחמֹק ִמ ֵּבין יָ ַדיִ ְך,
ֶל ָענָ ן ׁ ֶש ְּב ׁ ָש ַמיִ ְך
ַאל ּתו ׁ ִֹש ִיטי יָ ד.

ַאל-נָ א ְּב ַא ֵּפ ְך נו ֶֹא ׁ ֶשת,
ַאל-נָ א ַאל ִּת ְהיִ י חו ׁ ֶֹש ׁ ֶשת,
ִה ֵּנה ַה ַח ָּמה נִ ֶּג ׁ ֶשת
ֹאש ְך.
ֶאל ׁ ִש ְפ ַעת ר ׁ ֵ

השיר :דודו ברק
הלחן :דֹב (דובי) זלצר
שרה :רינת עמנואל

י-ה ּת ַֹאר
ַה ַחּיִ ים יְ ֵפ ַ
יִ ְפ ְּתחּו ָל ְך ְּת ִריס וָ צ ַֹהר,
עוֹד לֹא ָּתם ִע ַּדן ַהנּ ַֹער
הּוא ׁ ֶש ָּל ְך ָל ַעד.

חּוטי זָ ָהב קו ׁ ֶֹש ֶרת
וְ ֵ
ָל ְך ְּכנֵ זֶ רַּ ,כ ֲע ֶט ֶרת,
ַאל ִּת ְּפ ִליַ ,א ְּת נֶ ְה ֶּד ֶרת,
וְ ָהאוֹר מו ׁ ֵֹש ְך.

ֹאש ָּכל ֶה ָה ִרים
ש ִאי ְּבר ׁ
ִה ָּנ ְ ׂ
עּורים".
"ה ָידד ַה ְּנ ִ
וְ ִק ְר ִאיֵ :

ש ִאי ְּברֹאש ָּכל ֶה ָה ִרים
ִה ָּנ ְ ׂ
עּורים".
"ה ָידד ַה ְּנ ִ
וְ ִק ְר ִאיֵ :

ָּכ ְך ָא ְמ ָרה ַה ְּמ ׁשו ֶֹר ֶרת
ש ַפת ִּכ ֶּנ ֶרת,
ׁ ֶש ָחיְ ָתה ַעל ְ ׂ
ָּכ ְך ָא ְמ ָרה וְ לֹא ַא ֶח ֶרת
ַעל יְ ֵמי ַה ּתֹם.

ַאל ַּת ִּנ ִיחי ְל ַחּיַ יִ ְך
ַל ֲחמֹק ִמ ֵּבין יָ ַדיִ ְך.
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עּורים ֵהם ֵחן וָ ֶח ֶסד,
נְ ִ
נִ יחו ָֹחם – ׁ ִש ְל ֵפי ַא ְס ֶּפ ֶסת,
ָּב ְך ֵהם ,וְ ַא ְּת ָּבם ּתו ֶֹפ ֶסת
ָּכאןַ .ע ְכ ׁ ָשיוַ .הּיוֹם.
ֹאש ָּכל ֶה ָה ִרים
ִה ָּנ ְש ִׂאי ְּבר ׁ
עּורים".
"ה ָידד ַה ְּנ ִ
וְ ִק ְר ִאיֵ :

Hooray for Youth

Words: Dudu Barak
Music: Dov (Dubi) Zeltser
Performer: Rinat Emanuel

את השיר הזה כתבתי על-פי שורה
משורותיה של המשוררת רח ל" :מראש
פסגה בשיר ארעים ,אקר א :הידד
הנעורים!".
23

ּ

ח ֵב ִרים
ֲ
קֹולְך
יבים ְל ֵ
ַמ ְק ִׁש ִ

זֶ ה ִע ָּדן לֹא ָהיִ ית ָּכאן ִא ָּתנּו,
וְ ָע ְמ ָקה ׁ ְש ִת ָיק ֵת ְך ִמ ְּתהוֹם.
נֶ ֱע ַל ְמ ְּת ֵמ ֵעינֵ ינּו ,וְ ָאנּו
ַמ ְִמ ִּתינִ ים ָל ְך ְּכ ָאז ַּגם ַהּיוֹם.

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

ְמ ַח ִּכים ָל ְך ָה ִא ׁיש וְ ַה ַּנ ַער
וְ ַהּיֶ ֶלד ַהזֶ ה ַה ְּמ ַחּיֵ ְך.
ִּב ְד ָמ ָמהְּ ,בתו ְֹך א ׁ ֶֹשר וָ ַצ ַער
ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ׁ ִש ִיבים ְלקו ֵֹל ְך.
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ַה ׁ ְש ִמ ִיעינִ י
ַהּיו ׁ ֶֹש ֶבת ַּב ַּג ִּנים.
ַה ׁ ְש ִמ ִיעינִ י
ַהּיו ׁ ֶֹש ֶבת ַּב ַּג ִּנים.
ַה ׁ ְש ִמ ִיעינִ י ִמ ׁ ִּשּיר ַה ׁ ִּשּ ִיריםִ ,מ ׁ ִּשּ ֵיר ְך,
ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ׁ ִש ִיבים ְלקו ֵֹל ְך.

Friends Hear
Your Voice
Words: Dudu Barak
Music: Moshe Daniel
Performer: Nitza Termin

ַה ׁ ְש ִמ ִיעינִ י
ַהּיו ׁ ֶֹש ֶבת ַּב ַּג ִּנים.
ַה ׁ ְש ִמ ִיעינִ י
ַהּיו ׁ ֶֹש ֶבת ַּב ַּג ִּנים.
ַה ׁ ְש ִמ ִיעינִ י ִמ ׁ ִּשּיר ַה ׁ ִּשּ ִיריםִ ,מ ׁ ִּשּ ֵיר ְך,
ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ׁ ִש ִיבים ְלקו ֵֹל ְך.
וְ זָ ַכ ְרנּו ָל ְך ֵחן וְ ַגם ֶח ֶסד
ַעל ׁ ִש ֵיר ְך ׁ ֶשּיָ ָצא ְּב ָמחוֹל.
ִה ֵּנה עוֹד נַ ֲח ָלה ַא ְּת ּתו ֶֹפ ֶסת
ְּב ִל ָּבם ׁ ֶשל יַ ְל ֵדי ָה ֶא ְתמוֹל.
ֵא ְיך נִ ְכנַ ְס ְּת ְל ַמ ֶּס ֶכת ַחּיֵ ינּו,
מּות ְך.
ַעד עו ָֹלם ִּת ְר ְּד ֵפנּו ְּד ֵ
שית ְמהּומוֹת ְּבתו ֵֹכנּו,
ֵא ְיך ָע ִ ׂ
ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ׁ ִש ִיבים ְלקו ֵֹל ְך.

השיר הזה מוקדש באהבה לזמרת
ניצה טרמין ולקולה הקסום.
25

ִׁשיר ַל ִּכ ֶּנ ֶרת
השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
שרים :ששי קשת ונירה גל
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הוא:
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֲאנִ י ַחי ֵּבין יָ ַדיִ ְך,
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ַּב ִּכ ֶּנ ֶרת ַהזּ ֹאת.
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ִא ָּת ְך וְ ֵא ַליִ ְך,
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ׁ ְש ֵמנוֹת וְ ָרזוֹת.
היא:
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֵּבין ַא ְבנֵ י זְ רוֹעו ֶֹת ָיך,
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֵחי ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ָּכאן.
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ְל ָך וְ ֵא ֶל ָיך,
ְּב ִלי ׁ ֶש ֵא ַדע ְל ֵאי ְּול ָאן.
יחד:
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשל נוֹי וְ ׁ ֶשל אוֹר
ּובאוֹתּ ,בוֹכוֹת ַּב ִּמ ְס ּתוֹר,
עו ְֹברוֹת ָ
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים עוֹד ַמה ְּנ ַב ֵּק ׁש?
ֶאת ָּכל ׁ ֶש ָח ַס ְרנּו – ָלנּו ְּכ ָבר יֵ ׁש.
היא:
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ַה ִּכ ֶּנ ֶרת ׁ ֶש ָּלנּו,
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ַהּיָ ִמים ֲא ֵח ִרים.
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֵא ֵלינּו וְ ָלנּו,
ֶא ֶרץ ְּגדו ָֹלה ֲאנַ ְחנּו עו ְֹב ִרים.

הוא:
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ְל ַה ִּביט ְּב ֵעינַ יִ ְך,
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ִּבי ֵעינַ יִ ְך חוֹזוֹת.
היא:
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ִמ ְּמ ָך וְ ָע ֶד ָיך,
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ׁ ְש ֵמנוֹת וְ ָרזוֹת.
הוא:
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשל נוֹי וְ ׁ ֶשל אוֹר
ּובאוֹתּ ,בוֹכוֹת ַּב ִּמ ְס ּתוֹר,
עו ְֹברוֹת ָ
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים עוֹד ַמה ְּנ ַב ֵּק ׁש?
ֶאת ָּכל ׁ ֶש ָח ַס ְרנּו – ָלנּו ְּכ ָבר יֵ ׁש.

A Song for the
Kinneret
Words: Dudu Barak
Music: Shaike Paikov
Performers: Sassi Keshet & Nira Gal

השיר הזה נכתב לסרט "נורית" בשנת
 .1972בסרט כיכבו יונה אליאן
וששי קשת .קולה של נירה גל שימש
במקום קולה של יונה אליאן בשיר זה
ובכל האחרים בסרט ההוא ...
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שער שני

פרח דם המכבים
The Maccabi Blood Flower
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ָלים ֶׁשל ֶׁש ֶלג
ַחּי ִ

ש ִאים ֵעינַ יִ ם
ָּכאן ֵמ ָה ִרים ַה ְּל ָבנִ ים נוֹ ְ ׂ
ַה ַחּיָ ִלים ַה ְּל ָבנִ ים ׁ ֶשל ָה ָר ָמה,
ֶאל אוֹר וָ חֹם ְמיַ ֲח ִליםֶ ,אל ְּתכֹל ׁ ָש ַמיִ ם,
ִלנְ ׁשֹק ַעל ֶל ִחי ׁ ֶשל יַ ְל ּדֹנֶ ת ִּב ְד ָמ ָמה.

השיר :דודו ברק
הלחן :דֹב (דובי) זלצר
שר :יגאל בשן

וְ ַרק ּ ֻב ּבוֹת ַהׁ ֶּשּ ֶלג ְּב ַמ ָּבט ׁ ֶשל ֶק ַרח
ּומם ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶר ְך ָה ְר ָח ָבה,
עו ְֹמדוֹת ּד ָ
ְל ָאןְ ,ל ָאןְ ,ל ָאן ּפוֹנָ ה ַה ֶּד ֶר ְך?
אּולי ֶאל יוֹם ָא ִביב ׁ ֶשעוֹד לֹא ָּבא.
ַ

Soldiers of
Snow
Words: Dudu Barak
Music: Dov (Dubi) Zeltser
Performer: Yigal Bashan

אּולי יָ בוֹא ָא ִביב,
אּוליַ ,
ַ
אּולי יָ בוֹא ָא ִביב,
ַ
אּולי יִ ְפ ַרח ָּכאן ָּב ָר ָמה.
ַ
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וְ ַה ָּכחֹל ׁ ֶש ַּב ַּמ ָּבט – ָּכחֹל ָעמֹק הּוא,
וְ ַהׁ ִּשּזּּּוף ׁ ֶש ַּב ָּפנִ ים – ַמ ֶּת ֶכת ֵא ׁש,
ּיּוך ,זֶ ה ַהנּ ּוגֶ הֶ ׁ ,שעוֹד נו ָֹתר הּוא
ַרק ַה ִח ְ
ּיּוכ ְך ַה ִּמ ְת ַּב ֵּק ׁש.
יָ רֹק יַ ְל ָּדה ְּכ ִח ֵ
וְ ַָאז ּ ֻב ּבוֹת ַהׁ ֶּשּ ֶלג ְּב ַמ ָּבט ׁ ֶשל ֶק ַרח
וַ ַּדאי יֵ ְרדּו ֵמ ֵאם ַה ֶּד ֶר ְך ָה ְר ָח ָבה,
ְל ָאןְ ,ל ָאןְ ,ל ָאן ּפוֹנָ ה ַה ֶּד ֶר ְך?
אּולי ֶאל יוֹם ָא ִביב ׁ ֶשעוֹד לֹא ָּבא.
ַ
אּולי יָ בוֹא ָא ִביב,
אּולי ַ
ַ
אּולי יָ בוֹא ָא ִביב,
ַ
אּולי יִ ְפ ַרח ָּכאן ָּב ָר ָמה.
ַ

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".
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ַחּיָל ְּפ ָר ִטי ֶׁש ִּלי

ַחּיָ ל ָק ָטןַ ,חּיָ ל ָחמּודַ ,חּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי,
ַא ָּתה ָא ִחיַ ,א ָּתה ִא ׁ ִישיַ ,א ָּתה הּוא עוֹלָ לִ י.
הּובה לָ ַעד.
ֲאנִ י לְ ָך ָאחוֹת ו ֵָאם ו ֲַא ָ
ָּכל יוֹם ׁ ִשׁ ִּשּי ָּכאן ַמ ְמ ִּתינָ ה לְ ָךַ ,חּיָ ל נֶ ְח ָמד.

ׁ ֶש ֵאל ֶעלְ יוֹן יׁ ְִשמֹר או ְֹת ָך ֵה ֵיטב ִמ ָּכל ִמׁ ְש ָמר.
ֵהן ִּבלְ ָע ֶד ָיךִ ,מי ֲאנַ ְחנּוָּ ,כל ַאנְ ׁ ֵשי ַה ְּכ ָפר?
ֵהן ִּבלְ ָע ֶד ָיך ִמי ֲאנִ י? יׁ ְִשמֹר או ְֹת ָך ֵאלִ י.
ַחּיָ ל ָק ָטןַ ,חּיָ ל ָחמּודַ ,חּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי.

השיר :דודו ברק
הלחן :צביקה פיק
שרה :אורית בסלו

ַחּיָ ל ָק ָטןַ ,חּיָ ל ָחמּודַ ,חּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי,
י-שם ,לַ ּיָ ם ַה ְּג ַב ּה ַּ-ג ִּלי.
ַהׁ ֶּשּ ֶמׁש ְּכ ָבר נו ָֹטהֵ ,א ׁ ָ
ׁ ַש ָּבת ְּב ֶד ֶר ְך ַה ְּברוׁ ִֹשיםְּ ,ב ֶד ֶר ְך ֶה ָע ָפר,
ַהלְ וַאי ֶא ְר ֶאה או ְֹת ָך ָּבא ֶֹפקִּ ,ב ְרחוֹבוֹת ַה ְּכ ָפר.

אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לְ ָך ,אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לִ י,
ֲא ָבל ָּת ִמיד ִּת ְהיֶה ַחּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי.
אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לְ ָך ,אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לִ י,
ֲא ָבל ָּת ִמיד ִּת ְהיֶה ַחּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי.

32

12

My Personal
Soldier
Words: Dudu Barak
Music: Tsvika Pik
Performer: Orit Baslo

אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לְ ָך ,אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לִ י,
ֲא ָבל ָּת ִמיד ִּת ְהיֶה ַחּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי.
אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לְ ָך ,אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לִ י,
ֲא ָבל ָּת ִמיד ִּת ְהיֶה ַחּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי.
ַחּיָ ל ָק ָטןַ ,חּיָ ל ָחמּודַ ,חּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי,
ֵּכ ַיצד עו ְֹב ִרים ָעלֶ ָיך ָּכל י ֶָמ ָיךַ ,חּיָ לִ י?
ו ְֵא ְיך עו ְֹב ִרים ָעלֶ ָיך לֵ ילו ֶֹת ָיך ,לְ לֹא ְשנַ ת,
ַעל ַה ִּמׁ ְש ָמר ַּוב ְּגבּולוֹתְּ ,בלִ י ַחג ְּובלִ י ׁ ַש ָּבת?
אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לְ ָך ,אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לִ י,
ֲא ָבל ָּת ִמיד ִּת ְהיֶהַ ,חּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי.
אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לְ ָך ,אּולַ י זֶ ה ִּבגְ לָ לִ י,
ֲא ָבל ָּת ִמיד ִּת ְהיֶהַ ,חּיָ ל ְּפ ָר ִטי ׁ ֶש ִּלי.

זהו אחד משני שירים שכתבתי עם
המאסטרו צביקה פיק.
33

ֵאׁש ַּב ִּב ְק ָעה
השיר :דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
שר :רן אלירן
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צו ֵֹלל ִּכ ְב ׁ ַשן ַה ָּצּ ֳה ַריִ ם ַמ ָּטה,
וְ ַה ִּב ְק ָעה ּ ֻכ ָלּ ּה ְּב ַא ְר ָּג ָמן.
ַּגם ִאם ָה ַל ְך ַה ַּקיִ ץ –
ָה ֵא ׁש עוֹד לֹא ָּכ ְב ָתה,
ִהיא ָּב ּה ַע ּמּוד ׁ ַש ְל ֶה ֶבת וְ ָענָ ן.

ָּב ָרק זו ְֹר ִקים ַּג ּגוֹת ַה ַּפח ִמ ֶּנ ֶגד
ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר ֲא ׁ ֶשר ִמ ּמּול הו ֵֹל ְך.
ִמן ַה ַּק ְס ָּדה ַל ַּנ ַעל
ַרק ַּגל ׁ ֶשל חֹם נו ֵֹדד,
ּומ ַחּיֵ ְך.
ַא ְך ַה ּמו ָֹרל צו ֵֹחק ְ

ִהיא ָּב ּה ְּכ ֶל ֶחם חֹק ְלנַ ַער ֶח ֶמד,
ּובּיָ ִמים.
צו ֶֹל ֶפת ַּב ֵּלילוֹת ַ
רּוח,
וְ ֵאין נו ׁ ֶֹש ֶבת ַ
ַה ַּמ ֲחנָ ק ָּכ ֵבד,
ּיּוך ְּב ַס ִּכינִ ים.
ּבו ֵֹתר ֶאת ַה ִח ְ

ֵא ׁש ַּב ִּב ְק ָעה ,וְ ַה ִּב ְק ָעה ּבו ֶֹע ֶרת,
ֵא ׁש ַּב ִּב ְק ָעה ׁ ֶשל ַקיִ ץ וְ ָע ָשן.
ֵא ׁש ַּב ִּב ְק ָעה ׁ ֶשל ַמ ְּט ֵחי עו ֶֹפ ֶרת,
ישן.
ָא ִחי ָּב ּה לֹא יָ נּום וְ לֹא יִ ׁ ַ

ֵא ׁש ַּב ִּב ְק ָעה ,וְ ַה ִּב ְק ָעה ּבו ֶֹע ֶרת,
ֵא ׁש ַּב ִּב ְק ָעה ׁ ֶשל ַקיִ ץ וְ ָע ָשן.
ֵא ׁש ַּב ִּב ְק ָעה ׁ ֶשל ַמ ְּט ֵחי עו ֶֹפ ֶרת,
ישן.
ָא ִחי ָּב ּה לֹא יָ נּום וְ לֹא יִ ׁ ַ
ֵלילוֹת ׁ ֶשל ָּדם צו ְֹב ִעים ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם,
ָא ָבק ָצהֹב ּבו ֵֹל ַע ֶאת ַה ּכֹל.
וְ ַהזְ ּ ִּר ָיחה צו ֶֹר ֶבת,
ִּת ְק ַרע ֶאת ַה ָּפנִ ים
ּומנַ ׁ ְּשּבוֹת רּוחוֹת ַעל ְּפנֵ י ַהחוֹל.
ְ

Fire in the Valley

Words: Dudu Barak
Music: Shaike Paikov
Performer: Ran Eliran

ּופ ַעםְּ ,כ ׁ ֶשּיָ ׁשּוב ָא ִחי ִמ ׁ ָּשּ ָּמה,
ַ
וְ ָה ְרחוֹב יִ ְמ ָלא ְּב ׁ ִשירו ָֹתיו,
יִ ְב ַער ַּגם זֶ ה ַה ֶּזּ ֶמר
ְּכמוֹ ׁ ָשם ַּב ׁ ְּשּ ָמ ָמה,
שא אוֹתוֹ ִעם ְּת ִפ ּלו ָֹתיו.
ָא ִחי נוֹ ֵ ׂ
ְּת ִפ ָּלה ֶאל ֲח ֵב ִרים ַה ְר ֵחק ְל ַמ ָּטה
תּו ְֹך ַה ִּב ְק ָעה ֲא ׁ ֶשר ְּב ַא ְר ָּג ָמן.
ַּגם ִאם ָח ַלף ַה ַּקיִ ץ,
ָה ֵא ׁש עוֹד לֹא ָּכ ְב ָתה,
ִהיא ָּב ּה ַע ּמּוד ׁ ַש ְל ֶה ֶבת וְ ָענָ ן.
ֵא ׁש ַּב ִּב ְק ָעה ,וְ ַה ִּב ְק ָעה ּבו ֶֹע ֶרת,
ֵא ׁש ַּב ִּב ְק ָעה ׁ ֶשל ַקיִ ץ וְ ָע ָשן.
ֵא ׁש ַּב ִּב ְק ָעה ׁ ֶשל ַמ ְּט ֵחי עו ֶֹפ ֶרת,
ישן.
ָא ִחי ָּב ּה לֹא יָ נּום וְ לֹא יִ ׁ ַ

זה השיר הראשון בעבודתי
המשותפת עם שייקה פייקוב .נכתב
לרן אלירן בימי המרדפים בבקעה.
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ַה ִּמ ְל ָח ָמה
ַל ָּׁשלֹום

רּות ְך נָ ַת ִּתי ָל ְך,
ְּב ָת ׁ ָש"ח ֶאת ֵח ֵ
ִּב ְק ָרבוֹת ִסינַ י ָּפ ַר ְש ִּׂתי ָל ְך ִמ ְד ָּבר,
רּוש ַליִ ם ׁ ָש ָבה ָּב ְך
ּוב ׁ ֵש ׁ ֶשת ַהּיָ ִמים יְ ׁ ָ
ְ
ֹאש ָה ָהר.
ִל ְהיוֹת ְל ִעיר וָ ֵאם ְּבר ׁ

השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
שרה :אילנית

מּול ְך,
וַ ֲאנִ יִ ,ה ֵּנה ֲאנִ י ֵ
ִּבי נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי ְּבבו ִֹאי ְל ָכאן ַהּיוֹם
ְל ַה ִּג ׁיש ָל ְך ֶאת ַה ְּת ֵכ ֶלת,
ְל ַה ִּג ׁיש ָל ְך ֶאת ָהאוֹר,
ְל ַה ִּג ׁיש ָל ְך ַעל ַּכ ַּפי ֶאת ַה ׁ ָּשּלוֹם.
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The War for
Peace
Words: Dudu Barak
Music: Effi Netser
Performer: Ilanit

ַא ְּת יָ ַד ְע ְּת ֶאת ִמ ְל ֲחמוֹת ַה ַה ָּת ׁ ָשה
ִמ ִּפ ְס ַּגת ֶח ְרמוֹן וְ ַעד ִמ ְד ַּבר ִסינַ י,
ּורים ְּכ ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ָמ ֵת ְך ְּת ִפ ָּלה ִּב ְּק ׁ ָשה
ּוביוֹם ַה ִּכ ּפ ִ
ְ
ׁשּוב יָ ָצאת ְּכנֶ ֶגד ְמ ַב ְּק ׁ ֵשי ַחּיַ י.
מּול ְך,
וַ ֲאנִ יִ ,ה ֵּנה ֲאנִ י ֵ
ִּבי נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי ְּבבו ִֹאי ְל ָכאן ַהּיוֹם
ְל ַה ִּג ׁיש ָל ְך ֶאת ַה ְּת ֵכ ֶלת,
ְל ַה ִּג ׁיש ָל ְך ֶאת ָהאוֹר,
ְל ַה ִּג ׁיש ָל ְך ַעל ַּכ ַּפי ֶאת ַה ׁ ָּשּלוֹם.

זהו שיר שכתבתי במלחמת יום הכיפורים.
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ְמ ָצ ָדה ֶׁש ִּלי

ֵאין ִלי לֹא ָּב ִל ְיס ְט ָראוֹת וְ לֹא ַא ְבנֵ י ָּגזִ ית.
ַעל ֵּב ִיתי ָרעוֹת ָּבאוֹת ַּכ ֲאחּוזוֹת ְּתזָ זִ ית.
ּומּיָ ם,
ּומ ָּצּפוֹןִ ,מ ֶּק ֶדם ִ
ִמ ָּדרוֹם ִ
ַעל ֵּב ִיתי ׁ ֶש ִּלי ָאגֵ ןָּ ,כל עוֹד ֲאנִ י ַקּיָ ם.

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

גּופי ׁ ֶש ִּלי ֶא ׁ ְשמֹר ַעל ַה ְּמ ַעט ׁ ֶשּיֵ ׁש.
ְּב ִ
ֶאת ִס ִּפי לֹא יַ ֲעבֹר לֹא ָצר וְ לֹא ּכו ֵֹב ׁש.
לֹא ָממוֹן ִלי ,לֹא ִקנְ יָ ן ,נִ ׁ ְש ָּבע ְּבׁ ֵשם ֵא ִלי,
ְלגוֹנֵ ן יֵ ש ִלי ִענְ יָ ן ַרק ַעל ָּבנַ י ׁ ֶש ִּלי.
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ַעל ַה ְּמ ָצ ָדה ׁ ֶש ִּלי
ֶאׁ ְשמֹר ָל ַעדָ ,לנֶ ַצח.
ַעל ָּכל ֶּפ ַרחַ ,על ִּג ְבעוֹל.
ׁ ֶש ֶמׁש נֶ ָחמוֹת ֵמ ַעל ֵּב ִיתי ֵהנֵ ָּצּה,
ף-פ ַעם לֹא ִּת ּפֹל.
ְמ ָצ ָדה ׁ ֶש ִּלי ַא ַּ
ף-פ ַעם לֹא ִּת ּפֹל.
ְמ ָצ ָדה ׁ ֶש ִּלי ַא ַּ

My Massada

Words: Dudu Barak
Music: Nachum Heiman
Performer: Yizhar Cohen

ַעל ַה ְּמ ָצ ָדה ׁ ֶש ִּלי
ֶאׁ ְשמֹר ָל ַעדָ ,לנֶ ַצח.
ַעל ָּכל ֶּפ ַרחַ ,על ִּג ְבעוֹל.
ׁ ֶש ֶמׁש נֶ ָחמוֹת ֵמ ַעל ֵּב ִיתי ֵהנֵ ָּצּה,
ף-פ ַעם לֹא ִּת ּפֹל.
ְמ ָצ ָדה ׁ ֶש ִּלי ַא ַּ
ף-פ ַעם לֹא ִּת ּפֹל.
ְמ ָצ ָדה ׁ ֶש ִּלי ַא ַּ
ֵאין ִלי ַא ְרמוֹנוֹת זָ ָהב וְ לֹא ָּב ֵּתי ֶמ ְר ָחץ.
ַעל ָה ָהר ֵּב ִיתי נִ ָּצּב ְּכמוֹ ָחזוֹן נִ ְפ ָרץ.
לֹא ָּכ ַת ְב ִּתי ְמגִ ּלוֹת ְּב ֵס ֶתר ַמ ְד ֵרגָ ה.
רּוחי נּוגָ ה.
לֹא ֶאת ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹת ְּכׁ ֶש ִ
י-שם ִּבׁ ְש ִבי ַה ְּמ ָערוֹת.
לֹא ִּג ּבוֹר ֲאנִ י ֵא ׁ ָ
רּוח ִמ ְד ָּברוֹת.
ן-ק ַּנאי ְּב ַ
לֹא ַק ַּנאי ,לֹא ֶּב ַ
יֵ ׁש ִלי ֶא ֶרץ ְק ַטנְ ַט ָּנהֶ ,ח ְל ַקת ָה ֱאל ִֹהים.
ַּביִ תַ ׁ ,ש ַער וְ גִ ָּנה וִ ָיל ִדים ַחּיִ ים.

שיר מתנה שכתבתי לטקס הכרזת
מצדה "אתר מורשת לאומי" על-ידי
אונסק"ו ,שנערך במצדה .2002
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ָחתּום ְּב ֵאׁש
ַה ִּׁש ְריֹון

וְ ֶר ֶכב ַהׁ ִּשּ ְריוֹן ְּב ֶד ֶר ְך ְללֹא ֶּד ֶר ְך,
וְ ֶר ֶכב ַהׁ ִּשּ ְריוֹן ְּב ֶא ֶרץ ֲח ֵר ָבה.
הוֹ ֱאל ִֹהים ,הוֹ ֵאל ֶע ְליוֹן ,יָ ִעידּו ַמ ְל ֲא ֶכ ָיך,
ָּכאן ַהׁ ִּשּ ְריוֹן ְּב ֵא ׁש וָ אוֹר וְ ׁ ִשיר וְ ֶל ָה ָבה.

השיר:דודו ברק
הלחן :שייקה פייקוב
שרה :להקת גיסות השריון

ָחתּום ְּב ֵא ׁש ַהׁ ִּשּ ְריוֹן,
ָחתּום ְּבאוֹר ַהׁ ִּשּ ְריוֹן,
ָחתּום ְּב ׁ ִשירְּ ,ב ׁ ִשיר ַהׁ ִּשּ ְריוֹן,
ָחתּום ְּב ֵא ׁש ֶל ָה ָבה.
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ַה ְק ׁ ִשיבּו נְ ָהרוֹת ְּב ֶא ֶרץ ְללֹא ֶא ֶרץ,
י-שם ָּב ֲע ָר ָבה
ַה ְק ׁ ִשיבּו ְס ָערוֹת ֵא ׁ ָ
ְּכ ָפ ָרׁ ִשים ַעל ִּכ ְר ָּכרוֹת נִ ְד ַהר ַעד ּבוֹא ַהׁ ֶּשּ ֶמׁש,
ָּכאן ַהׁ ִּשּ ְריוֹן ְּב ֵא ׁש וָ אוֹר וְ ׁ ִשיר וְ ֶל ָה ָבה.

ָחתּום ְּב ֵא ׁש ַהׁ ִּשּ ְריוֹן,
ָחתּום ְּבאוֹר ַהׁ ִּשּ ְריוֹן,
ָחתּום ְּב ׁ ִשירְּ ,ב ׁ ִשיר ַהׁ ִּשּ ְריוֹן,
ָחתּום ְּב ֵא ׁש ֶל ָה ָבה.

Sealed with the
Fire of Tanks
Words: Dudu Barak
Music: Shaike Paikov
Performers: The Armoured
Corps Variety Ensemble

ָחתּום ְּב ֵא ׁש ַהׁ ִּשּ ְריוֹן,
ָחתּום ְּבאוֹר ַהׁ ִּשּ ְריוֹן,
ָחתּום ְּב ׁ ִשירְּ ,ב ׁ ִשיר ַהׁ ִּשּ ְריוֹן,
ָחתּום ְּב ֵא ׁש ֶל ָה ָבה.
ִה ֵּנה ֲאנַ ְחנּו ָּכאן ְּבא ֶֹפק ְללֹא א ֶֹפק,
זּובה.
ִה ֵּנה ֲאנַ ְחנּו ָּכאן ְּב ֶא ֶרץ ֲע ָ
לּוח ְּכמוֹ ע ֶֹפר.
ָע ֵלינּו יוֹם ָח ָד ׁש יָ ִאירָ ׁ ,ש ַ
ָּכאן ַהׁ ִּשּ ְריוֹן ְּב ֵא ׁש וָ אוֹר וְ ׁ ִשיר וְ ֶל ָה ָבה.

המנון הרואי שנכתב בין מלחמת
ששת הימים לבין מלחמת יום הכיפורים.
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ֶּפ ַרח ַּדם
ַה ַּמ ַּכ ִּבים
השיר :דודו ברק
הלחן :אפי נצר
שרה :להקת חיל הצנחנים
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ֶאת ֶּפ ַרח ַּדם ַה ַּמ ַּכ ִּבים
ָר ִא ִיתי ְּב ַע ְצ ִמי
ֵא ְיך ְּב ָהמוֹן ָצנַ ח ֶאל ְּתכֹל ַה ַּמיִ ם.
ֶאת ֶּפ ַרח ַּדם ַה ַּמ ַּכ ִּבים
ׁ ָש ַמ ְר ִּתי ְּב ִל ִּבי
ש ּכו ֶֹת ֶרת ַּבׁ ָּשּ ַמיִ ם.
ְּכ ׁ ֶש ָּפ ַר ׂ

ֶאת ָּכל ִּפ ְר ֵחי ַה ַּצּנְ ָחנִ ים
ִּב ַּקׁ ְש ִּתי ְל ָה ִביא
ֵמ ֲע ָרבוֹת ְּב ֶא ֶרץ לֹא ֻמ ֶּכ ֶרת.
אּולי ָמ ָחר ִּת ְראּו ַא ִחים
ַ
ֵא ְיך ָּכל או ָֹתם ְּפ ָר ִחים
יִ ְהיּו ָל ַעד ָל ִעיר ַה ְּמאֻ ׁ ֶּש ֶרת.

וְ ֵהם ִל ְר ָבבוֹת –
ַמ ְצנֵ ַח ְּול ָבבוֹת,
ֹאשם ֻח ַּפת ַמ ְלכּות ֻמזְ ֶה ֶבת.
וְ ַעל ר ׁ ָ
ַהּיוֹם ֵהם ָּכאן ִא ִּתי,
ֵמ ַעל ְלגַ ג ֵּב ִיתי,
ָמ ָחר ַה ְר ֵחק ְּב ֶא ֶרץ נֶ ֱעזֶ ֶבת.

וְ ֵהם ִל ְר ָבבוֹת –
ַמ ְצנֵ ַח ְּול ָבבוֹת,
ֹאשם ֻח ַּפת ַמ ְלכּות ֻמזְ ֶה ֶבת.
וְ ַעל ר ׁ ָ
ַהּיוֹם ֵהם ָּכאן ִא ִּתי,
ֵמ ַעל ְלגַ ג ֵּב ִיתי,
ָמ ָחר ַה ְר ֵחק ְּב ֶא ֶרץ נֶ ֱעזֶ ֶבת.

ֶאת ֶּפ ַרח ַּדם ַה ַּמ ַּכ ִּבים
ָק ַט ְפ ִּתי ְל ַע ְצ ִמי
רּועי ֵעינַ יִ ם.
ְּב ַמ ָּב ִטים ּתו ִֹהיםְ ,ק ֵ
ִעם ֶּפ ַרח ַּדם ַה ַּמ ַּכ ִּבים
ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ְל ַה ְמ ִריא
וְ ָאז ִא ָּתם ִלנְ ׁשֹר ַלּיָ ם ִּבׁ ְשנַ יִ ם.
וְ ֵהם ִל ְר ָבבוֹת –
ַמ ְצנֵ ַח ְּול ָבבוֹת,
ֹאשם ֻח ַּפת ַמ ְלכּות ֻמזְ ֶה ֶבת.
וְ ַעל ר ׁ ָ
ַהּיוֹם ֵהם ָּכאן ִא ִּתי,
ֵמ ַעל ְלגַ ג ֵּב ִיתי,
ָמ ָחר ַה ְר ֵחק ְּב ֶא ֶרץ נֶ ֱעזֶ ֶבת.

The "Maccabi
Blood" Flower
Words: Dudu Barak
Music: Effi Netser
		 Performers: The Paratroopers Corps
Variety Ensemble

שיר צנוע מעידן ההמנונים שכתבתי
ללהקות צבאיות רבות .בין ההמנונים
הידועי ם" :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 בברֵ כת גורדון
בתל-אביב בשנת .1969
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ֲע ָלמֹות

ּומ ְד ָרכוֹת
ישים ִ
ל-פנֵ י ְּכ ִב ׁ ִ
ַע ְּ
שוֹת ְּכ ִת ְפ ָרחוֹת,
ֵהן נִ ְפ ָר ׂ
ֵהן מו ִֹפיעוֹת ,נֶ ֱע ָלמוֹת –
ֲע ָלמוֹת.

השיר :דודו ברק
הלחן :יעקב הולנדר
שרה :להקת גולני

ש ָער ָּב ִהיר ,זָ הֹבָ ׁ ,שחוֹר,
ֵׂ
ֵעינַ יִ ם ֶּפ ָח ִמים וָ אוֹר,
עּות ּה ּדוֹמוֹת –
ַא ַחת ִל ְר ָ
ֲע ָלמוֹת.
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ֲע ָלמוֹתֲ ,ע ָלמוֹת,
ְל ֵה ָיכן ֲע ָלמוֹת?
ְּכבּועוֹת ׁ ֶשל ַס ּבוֹן
ּופו ְֹרחוֹת ְּכמוֹ ֲחלוֹם –
ֲע ָלמוֹת.
ַר ְג ַליִ ם טו ְֹפפוֹת ְּב ֵחן,
ׁ ִש ַּניִ ם ל ֶֹבן ,י ִֹפי ֵהן,
ְש ָׂפ ַתיִ ם ְמ ַחּיְ כוֹת ַח ּמוֹת –
ֲע ָלמוֹת.
ָע ִגילַ ,א ְבזָ םִ ,ס ָּכהִ ,ע ּטּור,
קּופהַ ,צּוַ אר ַּב ְר ּבּור,
קו ָֹמה זְ ָ
ֻח ְל ָצה וְ נַ ַעל ְרקּומוֹת –
ֲע ָלמוֹת.

ֲע ָלמוֹתֲ ,ע ָלמוֹת,
ְל ֵה ָיכן ֲע ָלמוֹת?
ְּכבּועוֹת ׁ ֶשל ַס ּבוֹן
ּופו ְֹרחוֹת ְּכמוֹ ֲחלוֹם –
ֲע ָלמוֹת.
ַא ָּתה ּבו ֵֹל ׁש ְּב ֵלב רו ֵֹג ׁש
ַא ַחר ַא ַחתָ ,ח ְלפּו ָח ֵמ ׁש,
ֵהן נְ מוֹגוֹת ַּכ ֲחלוֹמוֹת –
ֲע ָלמוֹת.

Maidens

Words: Dudu Barak
Music: Yaakov Hollander
Performers: The "Golani" Corps
Variety Ensemble

ּומ ְד ָרכוֹת
ישים ִ
ל-פנֵ י ְּכ ִב ׁ ִ
ַע ְּ
שוֹת ְּכ ִת ְפ ָרחוֹת,
ֵהן נִ ְפ ָר ׂ
ֵהן מו ִֹפיעוֹת ,נֶ ֱע ָלמוֹת –
ֲע ָלמוֹת.
ֲע ָלמוֹתֲ ,ע ָלמוֹת,
ְל ֵה ָיכן ֲע ָלמוֹת?
ְּכבּועוֹת ׁ ֶשל ַס ּבוֹן
ּופו ְֹרחוֹת ְּכמוֹ ֲחלוֹם –
ֲע ָלמוֹת.

זהו שיר שכתבתי ללהקה הצבאית
של גולני .שיר אחד ויחיד שכתבתי
עם המלחין הדגול יעקב הולנדר ,וחבל
שכך.
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מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת
ָ
השיר :דודו ברק
הלחן :אריה לבנון
שר :צוות הוויי גולני
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ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת ָה ִעיר ׁשוֹלַ ַחת ׁ ְשלַ ל אוֹרוֹת.
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת ַא ָּתה גּ ו ֵֹמ ַע נְ ָערוֹת.
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת ַהׁ ֶּשּ ֶקט ַָּתם וְנֶ ֱעלָ ם
י-שם ׁ ָש ִבים
וְׁשּוב ַה ַחּיָ לִ ים ֵא ׁ ָ
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת.

ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת עוֹד ְמ ַב ְּקׁ ִשים ֶאת ָה ֶא ְתמוֹל.
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת עו ְֹמ ִדים ַּב ּתוֹר יְמוֹת ַהחֹל.
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת עוֹלוֹת ְּב ָך ָּכל ַה ְּת ִפלּ וֹת
ו ְַה ִּת ְקווֹת ֲה ִכי ְּגדוֹלוֹת ׁ ֶשּיֵ ׁש
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת.

ו ְָאז ׁשוֹלְ ִחים ָאחו ָֹרה ְּבתּוגָ ה ַמ ָּבט
ֵא ְיך ׁשּוב ָהלַ ְך ו ְַתם עוֹד מו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת.

ו ְָאז ׁשוֹלְ ִחים ָאחו ָֹרה ְּבתּוגָ ה ַמ ָּבט –
ֵא ְיך ׁשּוב ָהלַ ְך ו ְַתם עוֹד מו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת.

ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת לְ ַה ָּצּגָ ה ׁ ְשנִ ּיָ ה הוֹלְ ִכים,
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת וְׁשּוב ֵאלֶ ָיה ְמ ַחּיְ ִכים.
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת ַא ָּתה או ָֹת ּה ְמאוֹד או ֵֹהב,
ְּוק ָצת ָעצּוב לְ ָך ַּב ֵּלב ַע ְכׁ ָשיו,
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת.

Saturday Night

Words: Dudu Barak
Music: Arieh Levanon
Performers: The "Golani" Corps
Variety Emsemble

ו ְָאז ׁשוֹלְ ִחים ָאחו ָֹרה ְּבתּוגָ ה ַמ ָּבט
ֵא ְיך ׁשּוב ָהלַ ְך ו ְַתם עוֹד מו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת.
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת ָעׁ ָשן עוֹלֶ ה ַּב ִּמ ְס ָּבאוֹת.
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת חוֹלְ פוֹת ִּב ָיעף ָּכל ַהׁ ָּשּעוֹת.
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת ַּב ִּמ ְר ָּפסוֹת ָע ִפים ְקלָ ִפים,
ו ְָה ְרחוֹבוֹת ׁשּוב ֲעי ִֵפים ִמ ַּדי
ְּבמו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת.
ו ְָאז ׁשוֹלְ ִחים ָאחו ָֹרה ְּבתּוגָ ה ַמ ָּבט
ֵא ְיך ׁשּוב ָהלַ ְך ו ְַתם עוֹד מו ָֹצ ֵאי ׁ ַש ָּבת.

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.
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ָׁש ָרב
השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
שר :צוות הוויי נח"ל
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ׁ ָש ָרב –
עו ָֹלם ְּכ ָצ ֳה ַריִ ם ַעד ...
ׁ ָש ָרב –
ַה ׁ ְּשּ ִביל ּגו ֵֹחן ִמ ַּצּד ֶאל ַצד
ּומזְ ַּד ֵעק,
חוֹנֵ ק ִ
ּבו ֵֹער ַה ׁ ֶּשּ ֶמ ׁשְ ,מ ַפ ֵהק,
ׁ ָש ָרב.
ׁ ָש ָרב –
ֲאנַ ְחנּו ָּכאן מו ׁ ְֹש ִכים ַּבזְּ ַמן.
ׁ ָש ָרב –
וְ ֵאין ָּבא ֶֹפק ֵצל ִא ָילן
וְ ֵאין ָּבא ֶֹפק ֵצל ִא ָילן,
ׁ ָש ָרב.
ׁ ָש ָרב –
ַּב ַּמ ֲחנֶ ה נִ ְס ָחב ַהּיוֹם.
ׁ ָש ָרב –
ָהא ָֹה ִלים עו ְֹב ִרים ְלדֹם.
ָמ ָחר יָ בוֹא ְּכ ָבר יוֹם ַא ֵחר,
ֲא ָבל ַע ְכ ׁ ָשיו ּבו ֵֹער
ׁ ָש ָרב.

ׁ ָש ָרב –
וְ ֶע ֶרב לֹא יָ בוֹא ַהּיוֹם.
ׁ ָש ָרב –
וְ ַרק ָע ׁ ָשן וְ אּוד וָ חֹם
וְ ַרק ָע ׁ ָשן וְ אּוד וָ חֹם
ׁ ָש ָרב.
ׁ ָש ָרב –
קו ֵֹרא ַה ַּקיִ ץ ּובו ֶֹכה
ׁ ָש ָרב –
וְ ֶאת ַה ֵּקץ ַה ְר ֵחק ּדו ֶֹחה
ַה ֶּנ ַצח ָה ָרטֹב,
ׁשו ֵֹאל מו ָֹצא ִמן ַה ָּצּהֹב
ׁ ָש ָרב.
ׁ ָש ָרב –
וְ ֵא ׁש עו ָֹלה ִמן ַה ְּד ָמ ָמה
ׁ ָש ָרב –
וְ ֵאין ָל ּה סוֹף ַלּיְ ָמ ָמה,
וְ ֵאין ָל ּה סוֹף ַלּיְ ָמ ָמה -
ׁ ָש ָרב.

Heat Wave
Words: Dudu Barak
Music:Nurit Hirsh
"Performers: The "Nachal
Variety Ensemble

מביכורי שיריי .הוא נכתב ב1969-
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.
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ַע ַליִם
ִׁשיר ְּבנ ֲ
ְּגבֹוהֹות
השיר :דודו ברק
הלחן :אפרים כץ
שר :צוות הוויי השריון
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ָה ַל ְכנּו ִּב ְד ָר ִכים ַר ּבוֹת,
ָע ִשׂינּו ֶּד ֶר ְך ַרב
ּוב ַמ ֵּדי ַה ְּק ָרב.
ְּבנַ ֲע ַליִ ם ְּגבוֹהוֹת ְ
אש ֶיהם
ְּפ ָר ִחים ִה ְר ִּכינּו ָר ׁ ֵ
ֵא ֵלינּו ְּב ִח ָּבה,
ָק ַט ְפנּו זֵ ר ,וַ ֲא ֵל ֶיהם
הּושר ַה ׁ ִּשּיר ַה ָּבא:
ַׁ
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל
ַה ְּללּו ַה ּל ֵּולי,
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל
ֵהי ִּכ ַיפקִּ ,כ ַיפק ֵהי.
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל
ַה ְּללּו ַה ּל ֵּולי,
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל
ֵהי ִּכ ַיפקִּ ,כ ַיפק ֵהי.
ָּפ ַס ְענּו ִּבנְ ִת ֵיבי ִח ָידה
ָּג ַמ ְענּו נְ ִתיבוֹת
ִעם ָהרו ֶֹבה וְ ַה ַּק ְס ָּדה
ֵּבין ָּכל ֶה ֳח ָרבוֹת.
ְּדרו ִֹרים ׁ ָש ְרקּו ׁ ִש ִירים ְּבר ְֹך
ֵמ ֶא ֶלף ִק ֵּנ ֶיהם,
ָא ַס ְפנּו זֵ ר ׁ ִש ִירים ִמ ּתו ְֹך
ִמ ְצ ַעד ִּפזְ מוֹנֵ ֶיהם.
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל...

ָצ ַע ְדנּו ַעל ִר ּבוֹא ׁ ְש ִב ִילים,
ָּד ַר ְכנּו ֳא ָרחוֹת
ימּיוֹת וְ ַת ְר ִמ ִילים
ִעם ֵמ ִ
ש ִמיכוֹת.
וְ א ֶֹהל ּו ְ ׂ
ּיּוך ָל ָבן
ָּבנוֹת ִחּיְ כּו ִח ְ
ַּב ׁ ְּשּ ִביל ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּתל,
ל-כ ָּלן
ָע ִשׂינּו זֵ ר ֶאת ָּכ ּ ֻ
וְ ׁ ַש ְרנּו ׁ ִשיר ַה ֵּלל.
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל...

Song in Ankle
Boots
Words: Dudu Barak
Music:Ephraim Katz
Performers: The Tank Corps
Variety Ensemble

וְ ָכ ְך ַעל ֶּד ֶר ְך ַה ׁ ִּשּ ִירים
נַ ְמ ׁ ִש ְיך ּונְ ַד ֶּדה
ִעם נְ ָערוֹת וְ ִעם ְּדרו ִֹרים
ש ֶדה.
וְ ִעם ִּפ ְר ֵחי ָ ׂ
ּורה
ָּ'כנֵ ס ֵא ֵלינּו ַל ׁ ּשּ ָ
ַחּיֶ ָיך ׁ ֶש ִה ְּנ ָך
ָצ ִעיר ָּכמוֹנּו ,וְ ׁ ִש ָירה
שּא ְּבנִ ׁ ְש ָמ ְת ָך.
ִּת ָּ ׂ
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל
ַה ְּללּו ַה ּל ֵּולי,
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל
ֵהי ִּכ ַיפקִּ ,כ ַיפק ֵהי.
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל
ַה ְּללּו ַה ּל ֵּולי,
ָהלו ְֹך נֵ ֵל ְך ָּב ֶר ֶגל
ֵהי ִּכ ַיפקִּ ,כ ַיפק ֵהי.

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".
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שער שלישי

שמש חצופה
A Cheeky Sun
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צּופה
ח ָ
ֶׁש ֶמש ֲ

ּב ֶֹקר ָרץ ִּבׁ ְש ִביל ָה ִרים ,הּוא ָרכּוב ַעל או ַֹפ ָּניו,
ֶאל ֵמ ֵע ֶבר ַל ְּמרו ִֹמים הּוא ּדו ֵֹחף ַא ְחרוֹן ּכו ָֹכב.
ׁ ֶש ֶמש ַע ְצ ָלנִ ית ּבו ֶֹה ֶקתְ ,מ ַפ ֶה ֶקת ֲעיֵ ָפה:
צּופה.
"תנּו ִלישֹן ְמ ַעט ְּב ׁ ֶש ֶקט"ִ ,היא לו ֶֹח ׁ ֶשת ֲח ָ
ְּ

השיר :דודו ברק
הלחן :עודד זמיר
שר :צמד "הפנינים הכחולות"

צּופה.
ה-פה ֲח ָ
ה-פ ָ
ה-פ ָ
ָפ ָ

Words: Dudu Barak

שה ְּכנָ ַפיִ ם,
וְ ִצ ּפוֹר ְק ַט ָּנה ׁשו ֶֹב ֶבת ִח ׁיש ַמ ֵהר ָּפ ְר ָ ׂ
ֶאל ַח ָּמה ִהיא ִמ ְתגַּ ֶּנ ֶבת ְּכ ֵדי ִל ְמׁש ְֹך ָל ּה ַּב ַּק ְרנַ יִ ם.
ָאז ַהׁ ֶּשּ ֶמׁש נִ ְב ֲה ָלהִ ,ח ׁיש ִמן ַה ִּמ ָּטה נָ ְפ ָלה,
ַּובׁ ְּשּ ִביל ֵּבין ֶה ָה ִרים ִמ ְת ַּג ְל ֶּג ֶלת ְסגַ ְל ַּג ָּלה.

Music: Oded Zamir

ה-לה ְסגַ ְל ַּג ָּלה.
ה-ל ָ
ה-ל ָ
ָל ָ
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ִמ ְת ַּג ְל ֶּג ֶלת ִהיא ׁ ָש ָעהִ ,מ ְת ַּג ְל ֶּג ֶלת ׁ ְש ָע ַתיִ ם,
ִעם עו ָֹלם ִהיא ִמ ְת ָר ָאה ַעד ׁ ְשעוֹת ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם.
ָאז ַה ּב ֶֹקר ַעל או ַֹפ ַּניִ ם נֶ ְע ָלם ִּבׁ ְש ִביל ָה ִרים,
וְ ַא ַחר ַה ָּצּ ֳה ַריִ םָ ,סר ְל ַכ ָּמה ְרגָ ִעים.
ה-כ ָּמה ְרגָ ִעים.
ַּכ ָּמהַּ -כ ָּמהַּ -כ ָּמ ַּ
ּ
לֹא ַמ ְס ִּפיק לו ַֹמר ִמ ָּלהֶ ,ע ֶרב ָּבא ְּב ַמ ְק ֵה ָלה
וְ דו ֵֹחף ְּב ַמ ְר ְּפ ִקים ָצ ֳה ַריִ ם ַמ ְס ִמ ִיקים.
ִעם ָה ֶע ֶרב ָּבא ַה ֵּליל ,וְ יָ ֵר ַח ִעם ּכו ָֹכב
יְ ַצ ְּי ּּרּו ְּבאוֹר וָ ֵצל יוֹם ָח ָד ׁש ַעל ָּכל ְּגוָ נָ יו,
יוֹם ָח ָד ׁש ַעל ָּכל ְּגוָ נָ יו,
יוֹם ָח ָד ׁש.

A Cheeky Sun

Performers: The Blue Gems Duo

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.
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ינים
ֶּד ֶרְך ַה ְּפ ִנ ִ
חּלֹות
ַה ְּכ ֻ

ִּב ַּק ׁ ְשנּו ֶאל ֶּד ֶר ְך ַה ְּפנִ ינִ ים ַה ְּכ ֻח ּלוֹת,
ִּב ַּקׁ ְשנּו ֶאל ֶּד ֶר ְך ֶק ֶסם וָ הוֹד,
ַּת ְר ִמיל ַעל ׁ ֶש ֶכם ,יָ ֵדינּו ְּב ַמ ְקלוֹת,
י-שם נְ דֹד.
ש ּה ֵא ׁ ָ
יָ ָצאנּו ְל ַח ְּפ ָ ׂ

השיר :דודו ברק
הלחן :עודד זמיר
שר :צמד "הפנינים הכחולות"

ֶאל ֶּד ֶר ְך ַה ֶּמ ֶל ְךֶ ,אל נְ ִת ֵיבי ַחּיָ ה,
ֱא ֵלי או ְֹרחוֹת ָּדגָ ה ַּב ְּמצּולוֹת.
ָס ַב ְבנּו ָּכל ֶּפ ֶל ְךְּ ,ב ַע ְרבוֹת ִצּיָ ה,
ֵאי ֶּד ֶר ְך ַה ְּפנִ ינִ ים ַה ְּכ ֻח ּלוֹת?
ֶּד ֶר ְך ַה ְּפנִ ינִ ים ַה ְּכ ֻח ּלוֹת?
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ַה ַּביְ ָתה ָחזַ ְרנּו ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ְּק ָצ ָרה,
סּוסים ְק ׁש ִּורים ַל ֲעגָ לוֹת.
ִעם ׁ ְשנֵ י ִ
וְ זֶ ֶמר ִּפזַּ ְרנּו ִּב ְכ ָפר וַ ֲעיָ ָרה,
ַעל ֶּד ֶר ְך ַה ְּפנִ ינִ ים ַה ְּכ ֻח ּלוֹת,
ֶּד ֶר ְך ַה ְּפנִ ינִ ים ַה ְּכ ֻח ּלוֹת.

The Blue
Gems Way
Words: Dudu Barak
Music: Oded Zamir
Performers: The Blue Gems Duo

ִּב ַּק ׁ ְשנּו ֶאל ֶּד ֶר ְך ַה ְּפנִ ינִ ים ַה ְּכ ֻח ּלוֹת,
שנּו ְּב ָכל ִּפנּ וֹת ָהעו ָֹלם,
ִח ַּפ ְ ׂ
ַּב ַּליְ ָלה ֶּד ֶר ְך הוֹרּו ַּג ְח ִל ִילּיוֹת,
ּוסנָ ִאּיוֹת ִּג ּלּו נָ ִתיב יו ָֹמם.
ְ
ֶאל ֶּד ֶר ְך ַה ֶּמ ֶל ְךֶ ,אל נְ ִת ֵיבי ַחּיָ ה,
ֱא ֵלי או ְֹרחוֹת ָּדגָ ה ַּב ְּמצּולוֹת.
ָס ַב ְבנּו ָּכל ֶּפ ֶל ְךְּ ,ב ַע ְרבוֹת ִצּיָ ה,
ֵאי ֶּד ֶר ְך ַה ְּפנִ ינִ ים ַה ְּכ ֻח ּלוֹת?
ֶּד ֶר ְך ַה ְּפנִ ינִ ים ַה ְּכ ֻח ּלוֹת?
ִּב ַּק ׁ ְשנּו ֶאל ֶּד ֶר ְך ַה ְּפנִ ינִ ים ַה ְּכ ֻח ּלוֹת,
ַּד ְר ֵּכנּו ָא ְר ָכהָ ,א ְר ָכה ַעד ְמאוֹד.
ָּכ ְבדּו ַרגְ ֵלינּו ,לֹא עוֹד ָהיּו ַק ּלוֹת.
נּוכל עוֹד ְל ַה ְמׁ ִש ְיך נְ דֹד.
וְ לֹא ַ

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".
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ְמ ַח ְּפ ִׂשים ֶאת
קּוּפידֹון
ִ

קּופידוׁ ן
ש ֶאת ִּ
ָה ֶע ֶרב יָ ָצאנּו ְל ַח ֵּפ ׂ
שדוֹת ֶאת זֶ הּו ַהׁ ֵּשּדוׁ ן,
ֵּבין ח ֶֹרׁש ְל ָ ׂ
ָה ֲאוִ ָירה ַה ַּמ ְת ִא ָימה ִה ְב ִט ָיחה ַא ֲה ָבה,
ַא ְך ֱא ִל ֵילנּו ַה ָּקטֹן ָּבגַ ד וְ הּוא לֹא ָּבא.

ַּפ ַעם ִאם אוֹתוֹ ִּת ְראּוִ ,א ְמרּו לוֹ ַל ׁ ֵּשּדוֹן
ׁ ֶש ָּכ ְך לֹא נו ֲֹהגִ ים ִּבגְ ֶב ֶרת וְ ָאדוֹן,
וְ ֵֶשּיו ִֹאיל ֶאת ַּפ ְרצּופוֹ ֵא ֵלינּו ְל ַה ְפנוֹת,
ַא ֶח ֶרת נְ ַח ֵּסל ִא ּתוֹ ֶאת ָּכל ַה ֶחׁ ְש ּבוֹנוֹת.

השיר :דודו ברק
הלחן :יורם ארבל
שרים :יורם ארבל בליווי
עדנה גורן

קּופידוׁ ן
ּבוֹא נָ א ִּ
טֹל ַה ֶּק ׁ ֶשת יֶ ֶלד ֵלץ,
ּבוֹא נָ א ֵה ָּנה ַמ ְח ַמ ֵּדנּו,
ׁ ְש ַלח ֵא ֵלינּו ֵאיזֶ ה ֵחץ.
ִאם לֹא ָּבא ְל ָך ָה ֶע ֶרב,
ְל ָפחוֹת ַּת ְב ִט ַיח ׁ ֶש ...
ְּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל ַּת ִּג ַיע
ַּפ ַעםִ ,אם זֶ ה לֹא ָק ׁ ֶשה.

קּופידון
ּבוֹא נָ א ִּ
טֹל ַה ֶּק ׁ ֶשת יֶ ֶלד ֵלץ,
ּבוֹא נָ א ֵה ָּנה ַמ ְח ַמ ֵּדנּו,
ׁ ְש ַלח ֵא ֵלינּו ֵאיזֶ ה ֵחץ.
ִאם לֹא ָּבא ְל ָך ָה ֶע ֶרב,
ְל ָפחוֹת ַּת ְב ִט ַיח ׁ ֶש ...
ְּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל ַּת ִּג ַיע
ַּפ ַעםִ ,אם זֶ ה לֹא ָק ׁ ֶשה.
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Looking for
Cupid
Words: Dudu Barak
Music: Yoram Arbel
& Performers: Yoram Arbel
Edna Goren

ָּת ִלינּו ֵעינֵ ינּו ְּב ָענָ ן וַ ֲענָ נָ ה,
ּכו ֶֹכ ֶבת וְ כו ָֹכבִ ,מ ְד ֶר ֶכת וְ גִ ָּנה,
שנּו ֶאת יַ ְל ּדוֹן ָה ַא ֲה ָבה,
שנּו וְ ִח ַּפ ְ ׂ
ִח ַּפ ְ ׂ
ַא ְך ֱא ִל ֵילנּו ַה ָּקטֹן ָּבגַ ד וְ ׁשּוב לֹא ָּבא.
קּופידוׁ ן
ּבוֹא נָ א ִּ
טֹל ַה ֶּק ׁ ֶשת יֶ ֶלד ֵלץ,
ּבוֹא נָ א ֵה ָּנה ַמ ְח ַמ ֵּדנּו,
ׁ ְש ַלח ֵא ֵלינּו ֵאיזֶ ה ֵחץ.
ִאם לֹא ָּבא ְל ָך ָה ֶע ֶרב,
ְל ָפחוֹת ַּת ְב ִט ַיח ׁ ֶש ...
ְּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל ַּת ִּג ַיע
ַּפ ַעםִ ,אם זֶ ה לֹא ָק ׁ ֶשה.

גם השיר הזה הוא מעוללות נעוריי
ונכתב בשנת .1969
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ַעל חֹוף ִנ ְר ָּדם
השיר :דודו ברק
הלחן :עמליה רוזן
שר :רמי ניר

ֵהם ּפו ְֹס ִעים ֶאל ַקו ָהא ֶֹפק ָה ָאדֹםְ ,ל ַב ָּדם.
ֶאל ׁ ְש ִקיעוֹת זָ ָהב ׁ ֶש ְּמ ַר ְּצדוֹת ְּבחֹםְ ,ל ַב ָּדם.
ְמ ַה ְּל ִכים ֶאל ּתו ְֹך ַהׁ ֶּשּ ֶקטַ ,ה ְּד ָמ ָמה או ָֹתם חו ֶֹב ֶקת.
הּוא וְ ִהיא ַעל חוֹף נִ ְר ָּדם,
הּוא וְ ִהיא וְ ֵאין ִע ָּמם.
ְל ַב ָּדםְ ,ל ַב ָּדםְ ,ל ַב ָּדם.
ֲארֻ ָּכה ַה ֶּד ֶר ְךָּ ,ב ּה יֵ ְלכּו יַ ְח ָּדיוְ ,ל ַב ָּדם.
ָא ֲה ָבה אוֹתוֹ ָחזָ ק ,וְ הּוא ָא ַהבְ ,ל ַב ָּדם.
ְמ ַה ְּל ִכים ֶאל ּתו ְֹך ַהׁ ֶּשּ ֶקטַ ,ה ְּד ָמ ָמה או ָֹתם חו ֶֹב ֶקת.

On a Sleepy
Beach
Words: Dudu Barak
Music: Amalya Rozen
Performer: Rami Nir

הּוא וְ ִהיא ַעל חוֹף נִ ְר ָּדם,
הּוא וְ ִהיא וְ ֵאין ִע ָּמם.
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ת-ת ִמידִּ ,כי הו ְֹל ִכים ֵהם ְל ַב ָּדם.
נּור ָּ
ַהׁ ְּשּ ִק ָיעה ַ
ָּכאן ַעל חוֹף ֶש ֵאין לוֹ סוֹףַ ,רק ֵהם מו ְֹל ִכים ְל ַב ָּדם.
ְמ ַה ְּל ִכים ֶאל ּתו ְֹך ַהׁ ֶשּ ֶקטַ ,ה ְּד ָמ ָמה או ָֹתם חו ֶֹב ֶקת.
הּוא וְ ִהיא ַעל חוֹף נִ ְר ָּדם,
הּוא וְ ִהיא וְ ֵאין ִע ָּמם.
ּומים ַעד עו ָֹלם.
ָּכ ְך יַ ְמׁ ִשיכּו ִּבנְ ִתיב ַה ִּד ְמ ּד ִ
ַליְ ָלה לֹא יֵ ֵרד ַעל ֶּד ֶר ְך ַה ְּק ָס ִמים ַעד עו ָֹלם.
ְמ ַה ְּל ִכים ֶאל ּתו ְֹך ַהׁ ֶּש ֶקטַ ,ה ְּד ָמ ָמה או ָֹתם חו ֶֹב ֶקת.
הּוא וְ ִהיא ַעל חוֹף נִ ְר ָּדם,
הּוא וְ ִהיא וְ ֵאין ִע ָּמם.
ְל ַב ָּדםְ ,ל ַב ָּדם ַעד עו ָֹלם.

את השיר הזה אני מקדיש באהבה
רבה וביראת כבוד למי שהייתה מורתי
לעריכת תכניות מוסיקה בעת שירותי
בגלי-צה"ל ,לעמליה רוזן המיתולוגית.
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ֶמר ֶׁשל ֶע ֶרב
זֶ

זֶ ֶמר ׁ ֶשל ֶע ֶרב ׁ ָשר ָּב ְרחוֹבוֹת,
ֶּד ֶר ְך ְמ ַפ ֵּלס לוֹ ֶאל ּתו ְֹך ַה ְּל ָבבוֹת.
הּובים,
נָ ס ִמן ָה ַע ְר ַּביִ םִ ,מן ַה ִה ְב ִ
ׁ ָשר ְּב ֻח ְר ׁ ָשה וָ ַגן ׁ ִשיר ָלאו ֲֹה ִבים.

השיר והלחן :מלווינה ריינולדס
גרסה עברית :דודו ברק
שר :צמד "הפנינים הכחולות"

ש ְפ ֵתי ִּתינוֹק,
ִמ ְת ַּג ֵּנב קו ֵֹל ַח ֶאל ִ ׂ
ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָשיו נו ֵֹס ַע ֶאל ּתו ְֹך ֲחלוֹם ָמתוֹק.
ָרן ַּב ִּד ְיסקו ֵֹט ִקים ַעל ּ ֻת ֵּפי ֲענָ ק,
ַא ְך ְמ ַב ֵּק ׁש ִמ ְפ ָלט ִמן ַה ַּמ ְחנָ ק.
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An Evening Song
)(Morningtown ride
Words & Music: Malvina Reynolds
Hebrew version: Dudu Barak
Performers: The Blue Gems Duo

ִמ ְתנַ ֵּגן ִעם זֶ ֶרם ִמזְ ְרקוֹת ָה ִעיר,
וְ כו ְֹכ ֵבי ׁ ָש ַמיִ ם הּוא ִמ ׁ ְּשּנָ ָתם ֵמ ִעיר.
ִמ ְת ַּפ ֵּזם לוֹ ֶח ֶר ׁש ַעל ַה ַּצּ ָּמרוֹת,
ּוב ַה ָּצּ ָגה ׁ ְשנִ ּיָ ה ׁ ָשר ֵּבין ַה ׁ ּשּּורוֹת.
ְ
נִ ּגּונִ ים ׁ ֶשל ֶע ֶרב ְּכ ָבר ָה ְלכּו ִלישֹן,
ׁ ְש ַעת ֲחצוֹת ָח ְל ָפה ָל ּהַ ,ה ּכֹל ָע ַצם ִא ׁישוֹן.
ׁשּוב ָמ ָחר ִעם ׁ ַש ַחר יְ נַ ֵּגן ַה ּכֹל
זֶ ֶמר ׁ ֶשל יוֹם ָח ָד ׁש ,יוֹם יָ ֶפהָּ ,גדוֹל.

63

ָר ַח
ֶמ ְר ָּכ ָבה ַלּי ֵ

ֶ"אל ַהּיָ ֵר ַח נְ ַט ֵּפס יַ ְח ָּדיו
ְּב ִמ ְר ֶּכ ֶבת ְּת ֵכ ֶלת ְל ֵבין ּכו ְֹכ ֵבי זָ ָהב.
נִ ָּכנֵ ס ְלנֹגַ ּה ,נְ ַסּיֵ ר ְמ ַעט
וְ ָאז ְל ַמ ְא ִּדים ַרק ֲאנִ י וָ ַא ְּת.

ֶמ ְר ָּכ ָבה ַלּיָ ֵר ַח,
י-שם.
ֶמ ְר ָּכ ָבה ְל ֵא ׁ ָ
ֶמ ְר ָּכ ָבה ַלּיָ ֵר ַח,
ָלנּו הּוא ָהעו ָֹלם".

השיר :דודו ברק
הלחן :עודד זמיר
שר :צמד "הפנינים הכחולות"

ֶמ ְר ָּכ ָבה ַלּיָ ֵר ַח,
י-שם.
ֶמ ְר ָּכ ָבה ְל ֵא ׁ ָ
ֶמ ְר ָּכ ָבה ַלּיָ ֵר ַח,
ָלנּו הּוא ָהעו ָֹלם.

ּ"בוֹא נָ ׁשּוב ַה ַּביְ ָתה""ּ ,בו ִֹאי נַ ֲע ָרה,
נַ ְחזֹר ְל ַמ ָּטהָ ,ל ָא ֶרץִּ ,ב ְמ ֵה ָרה.
טוֹב ָהיָ ה ְל ַמ ְע ָלה יַ ַחד ׁ ָשם ְל ַבד,
ָּכאן ָלנּו טוֹב יו ֵֹתר ַרק ֲאנִ י וָ ַא ְּת.

ִּת ְק ְט ִפי ֶאת ֶצ ֶדק וַ ֲאנִ י או ָׂת ְך
ר-כך ְּביַ ַחד ַה ְר ֵחק ִמ ָּכאן נִ ְב ַרח".
ַא ַח ָּ
ֹאמר ִלי וְ או ִֹתי ִּת ַּקח,
"'כן'ַ ,א ָּתה ּת ַ
ֵּ
ֶ'אל עו ָֹלם יָ ֶפה ַרק ֲאנִ י ִא ָּת ְך'".

ֶמ ְר ָּכ ָבה ַלּיָ ֵר ַח,
י-שם.
ֶמ ְר ָּכ ָבה ְל ֵא ׁ ָ
ֶמ ְר ָּכ ָבה ַלּיָ ֵר ַח,
ָלנּו הּוא ָהעו ָֹלם".

64

27

A Chariot to
the Moon
Words: Dudu Barak
Music: Oded Zamir
Performers: The Blue Gems Duo

"מ ְר ָּכ ָבה ַלּיָ ֵר ַח,
ֶ
י-שם.
ֶמ ְר ָּכ ָבה ְל ֵא ׁ ָ
ֶמ ְר ָּכ ָבה ַלּיָ ֵר ַח,
ָלנּו הּוא ָהעו ָֹלם".
"עוֹד נִ ְק ּפֹץ ְל ׁ ֶש ֶמׁשִּ ,פ ְיקנִ יק נַ ֲער ְֹך,
ֶאל ׁ ַש ְּב ַּתאי נֵ ֵרד ָאז ,וְ עוֹד ַהּיוֹם ָאר ְֹך.
ַּגם ַה ַּליְ ָלה ָלנּוָ ,לנּו הּוא נו ָֹעד,
ׁ ָשם ֵּבין ּכו ָֹכ ִבים ַרק ֲאנִ י וָ ַא ְּת.

השיר הוקלט לתקליטון השני של צמד
"הפנינים הכחולות".
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עֹולם לא
ֶא ֶרץ ְל ָ
•

השיר :דודו ברק
הלחן :מוני אמריליו
שרה :אילנית
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ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם לֹא" –
ֶה ָהיִ ית אוֹ ָח ַל ְמ ִּתי ֲחלוֹם?
ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם לֹא" –
ַרק ִא ְמ ִריֲ ,הׁ ָשלוֹם ָל ְך? ׁ ָשלוֹם?
ָּב ְך יָ ֵר ַח ָקם לוֹ,
ְּב ׁ ָש ַמיִ ְךְ ,לנֹגַ ּה ׁ ִש ְמׁ ֵש ְך.
וְ ִתינוֹק נָ ׁ ַשם לוֹ
אשוֹנָ ה ְּב ֵח ֵיק ְך.
נְ ׁ ִש ָימה ִר ׁ
ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם לֹא" –
בּול ְך.
יְ ֵח ָפה ,יְ ֵח ָפה ִּבגְ ֵ
ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם לֹא" –
ׁ ִש ּכו ָֹרה ִמּיָ ְפיֵ ְךִ ,מנּ ו ֵֹפ ְך.
ַא ֲה ַבת מו ֶֹל ֶדת,
ּותׁש ָּוקה.
עּורים ְ
ַא ֲה ַבת נְ ִ
ָּכל יָ ַמי נו ֶֹד ֶדת,
וְ ַה ֶּד ֶר ְך עו ָֹד ּה ֲארֻ ָּכה.

ַעד ֲא ׁ ֶשר ַא ִּג ַיע
ַל ֲעצֹם ֶאת ֵעינַ י ַעד ְלדֹם,
ֵמ ֲע ֵלי ָּג ִב ַיע
ֶאת ֵמ ֵימי ַה ַחּיִ ים עוֹד ֶא ְלגּ ֹם.
ישהּו ָר ַקם לוֹ,
ישהּו ָח ַלם לוִֹ ,מ ׁ ֶ
ִמ ׁ ֶ
ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם לֹא"ֶ ,א ֶרץ ְל ָפ ֵאר.
הּוא ׁ ֶש ֶּנ ֱע ַלם ִלי ,הּוא ֲא ׁ ֶשר נָ ַדם ִלי,
ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם ִלי" – הּוא וְ ֵאין ַא ֵחר.

Neverland

Words: Dudu Barak
Music: Moni Amarilio
Performer: Ilanit

ישהּו ָר ַקם לוֹ,
ישהּו ָח ַלם לוִֹ ,מ ׁ ֶ
ִמ ׁ ֶ
ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם לֹא"ֶ ,א ֶרץ ְל ָפ ֵאר.
הּוא ׁ ֶש ֶּנ ֱע ַלם ִלי ,הּוא ֲא ׁ ֶשר נָ ַדם ִלי,
ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם ִלי" – הּוא וְ ֵאין ַא ֵחר.
ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם לֹא" –
ש ַחּיַ י.
ׁ ֶש ָהיִ ית ִלי ְל ֶע ֶר ׂ
ֶ"א ֶרץ ְלעו ָֹלם לֹא" –
נּוחה ִל ְב ִלי ַּדי.
ָּב ְך ֶא ְמ ָצא ְמ ָ

את השיר הזה כתבתי לאילנית
לתקליטה "ישרְ ֵאלית" בשנת השישים
למדינה ולי.
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ָארץ ַה ִהיא
ּוב ֶ
ָ

ָּוב ָא ֶרץ ַה ִהיא ֲא ָד ָמה ְמ ֵל ָחה.
ָּוב ָא ֶרץ ַה ִהיא ׁשּוב ִּגׁ ְש ֵמי ַה ְּב ָר ָכה.
וְ עו ֵֹבר ָּב ּה ָה ִא ׁיש ֵּבין ִמ ְד ָּבר ֵּובין יָ ם.
ׁשו ֵֹאל ְלנָ וֶ הִ ,ל ְב ֵא ָר ּה ׁ ֶשל ִמ ְריָ ם.

השיר :דודו ברק
הלחן :צביקה פיק
שר :נתן כהן

ֵּבין ַהּוֶ ֶרד ְל ֵבין ַהחו ַֹח,
ׁשו ֵֹאל ָה ִא ׁיש ְל ָמנו ַֹח.
הּוא ָח ַלם ,הּוא ָל ַחם,
ֵמעו ָֹלם לֹא נֻ ַחם.
ַא ְך ָלנֶ ַצח הּוא ׁ ָשם,
ֵּבין ָה ִריםֵּ ,בין ִמ ְד ָּבר ֵּובין יָ ם.
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ֵּבין ַהּוֶ ֶרד ְל ֵבין ַהחו ַֹח,
ׁשו ֵֹאל ָה ִא ׁיש ְל ָמנו ַֹח.
הּוא ָח ַלם ,הּוא ָל ַחם,
ֵמעו ָֹלם לֹא נֻ ַחם.
ַא ְך ָלנֶ ַצח הּוא ׁ ָשם,
ֵּבין ָה ִריםֵּ ,בין ִמ ְד ָּבר ֵּובין יָ ם.

And in that Land

Words: Dudu Barak
Music: Tsvika Pik
Performer: Natan Cohen

ָּוב ָא ֶרץ ַה ִהיא ֵּבן נו ַֹלד ְלהו ָֹריו.
וְ ָע ָלה ְּכ ָת ָמר ֵּבין ַה ְּד ַב ׁש ֶל ָח ָלב.
ַּכ ָּלתוֹ ׁ ָשם ָע ְל ָתה ִּבׁ ְש ִב ֵילי ַהחוֹלוֹת.
ָה ְל ָכה ַא ֲח ָריו ,יָ ְל ָדה ִּבׁ ְש ִבילוֹ.
ֵּבין ַהּוֶ ֶרד ְל ֵבין ַהחו ַֹח,
ׁשו ֵֹאל ָה ִא ׁיש ְל ָמנו ַֹח.
הּוא ָח ַלם ,הּוא ָל ַחם,
ֵמעו ָֹלם לֹא נֻ ַחם.
ַא ְך ָלנֶ ַצח הּוא ׁ ָשם,
ֵּבין ָה ִריםֵּ ,בין ִמ ְד ָּבר ֵּובין יָ ם.
ָּוב ָא ֶרץ ַה ִהיא ַּת ֲע ֶלה ְצ ָע ָקה.
ָּוב ָא ֶרץ ַה ִהיא ׁשּוב ּבו ֶֹע ֶרת ְּד ֵל ָקה.
וְ עו ֵֹבר ָּב ּה ָה ִא ׁיש ׁ ֶשהּוא ָּכאן וְ ַע ְכ ׁ ָשיו.
ׁשו ֵֹאל"ֵ :אי ַה ְּד ַב ׁש? וְ ַאּיֵ ה ֶה ָח ָלב?".

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".
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ַעיִ"ן ֵׁשמֹות
ירּוש ִַליִם
ִל ָׁ

ירּוש ַליִ ם,
ַעיִ "ן ׁ ֵשמוֹת ָל ּה ִל ׁ ָ
ַעיִ "ן ׁ ֵשמוֹת ְל ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי.
ׁ ֵשם ַרק ֶא ָחד ְּכ ֶא ֶבן ֵר ַחיִ ם
ארי ָּב ֶר ֶקת וָ ֵחן.
ַעל ַצּוָ ִ

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

"כ ֵּסא ֵאל ִצ ְד ֵקנּו",
"עיר ָּדוִ ד"ִּ ,
ִ
"הר מו ֵֹעד".
ֹת"",ה ְרטּוב"ַ ,
ַ
"עיר ְּפ ָרזו
ִ
ה"",עיר עֹז" ִמ ְלּ ָפנֵ ינּו,
ִ
"ה ִּק ְריָ
ַ
נּוחה" ִּת ְמ ָצא ַלנּ ו ֵֹדד.
"מ ָ
ְ
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ירּוש ַליִ ם.
ַעיִ "ן ׁ ֵשמוֹת ָל ּה ִל ׁ ָ
ַעיִ "ן ׁ ֵשמוֹת ְל ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי.
ׁ ֵשם ַרק ֶא ָחד ְּכ ֶא ֶבן ֵר ַחיִ ם
ארי ָּב ֶר ֶקת וָ ֵחן.
ַעל ַצּוָ ִ

Seventy Names
has Jerusalem
Words: Dudu Barak
Music: Persian-Traditional
Performer: Nitsa Termin

אוֹר,
"עיר ׁ ֶשל זָ ָהב",
"אוֹר ָהעו ָֹלם" ַעל ִ
"ק ְריַ ת ֶמ ֶל ְך ַרב",
"עין ָהעו ָֹלם"ִ ,
ֵ
"א ֳה ִל ָיבה"" ,נָ וֶ ה ׁ ַש ֲאנָ ן",
ָ
"בית ֵאל" –
"ר ָּב ִתי ַעם"ֵּ ,
ַ
ָלה ָלה ָלה ָלה ָלה ָלה.
"ק ְריָ ה ְּב ַעוְ ָלה",
"צּור ַה ִּמ ׁישֹר"ִ ,
ִעיר,
ש ָּגב,
ים"",הר ק ֶֹד ׁש" נִ ְ ׂ
ַ
"עיר ֱאל ִֹה
ִ
ִעיר ׁ ֶש ֻח ְּב ָרהֻ ,ח ְּב ָרה ָל ּה יַ ְח ָּדיו.
"א ִר ֵיאל",
"ה ְר ֵאל" וְ ַגם ֲ
"אל" וְ ַ
ֵ
ִהיא "נַ ֲח ָלה" וְ ָלהָ ,לה,
ָלהָ ,להָ ,להָ ,להָ ,לה,
"עיר ַהּיוֹנָ ה" ַצ ָחה ֶּכ ָח ָלב.
ִ

מתוך פסטיבל "דרור" – שירים בסגנון
עדות המזרח בעריכת יוסף בן-ישראל
איש "קול ישראל".
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ֵּבין ְׁש ֵּתי ָע ִרים

רּוח,
ֵּבין ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים יָ ַמי חו ְֹל ִפים ָּכ ַ
ַא ַחת ְקדוׁ ָֹשהְ ׁ ,שנִ ּיָ ה ִּת ַּגע ַּבּיָ ם.
נּוח,
ֹאש ּה ָּב ֲענָ נִ ים יָ ַ
ַא ַחת – ר ׁ ָ
וְ ַהׁ ְּשנִ ּיָ ה עו ֶֹט ֶרת ֶּכ ֶתר ָּדם.

השיר :דודו ברק
הלחן :מוני אמריליו
שר :דני גרנות

ֵּובין ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים
ֲאנִ י גּ ו ֵֹרף ׁ ִש ִירים,
ֲאנִ י צו ֵֹרף ׁ ִש ִירים,
ֲאנִ י עו ֵֹטף ָל ְך ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ זֵ ִרים,
ֵּבין ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים,
ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים.
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ֵּובין ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים
ֲאנִ י גּ ו ֵֹרף ׁ ִש ִירים,
ֲאנִ י צו ֵֹרף ׁ ִש ִירים,
ֲאנִ י עו ֵֹטף ָל ְך ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ זֵ ִרים,
ֵּבין ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים,
ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים.

Between Two
Cities
Words: Dudu Barak
Music: Moni Amarilio
Performer: Danny Granot

ֵּבין ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים ֶא ְבנֶ ה ִט ַירת ִּת ְפ ֶא ֶרת,
ַא ַחת ִהיא חֹקְ ׁ ,שנִ ּיָ ה ִהיא ַה ֵחרּות.
ּומזְ ֶּכ ֶרת,
ַא ַחת ׁ ַש ָּבת וָ ַחג ִהיא ַ
ַּובׁ ְּשּנִ ּיָ ה ְּב ִר ִיתי ִא ָּת ְך ָּתמּות.
ֵּובין ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים
ֲאנִ י גּ ו ֵֹרף ׁ ִש ִירים,
ֲאנִ י צו ֵֹרף ׁ ִש ִירים,
ֲאנִ י עו ֵֹטף ָל ְך ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ זֵ ִרים,
ֵּבין ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים,
ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים.
ֵּבין ׁ ְש ֵּתי ָע ִרים נו ֵֹדד ֲאנִ י ַעד נֶ ַצח,
ַא ַחת ׁ ָשלוֹםְ ׁ ,שנִ ּיָ ה ִל ָּב ּה ָּגלּוי.
ַא ַחת ִהיא ַהרְּ ,כ ֵאב ִהיא ִלי ֶּופ ַצע,
ׁ ְשנִ ּיָ ה ִהיא ַּגיְ אָּ ,וב ּה ֲאנִ י ׁ ָשבּוי.

שיר המתאר את אהבתי לשתי הערים,
ירושלים ותל-אביב.
73

ֶלד ַחי
יֶ
ירּוׁש ַליִם
ִּב ָ
השיר :דודו ברק
הלחן :מוני אמריליו
שר :מוני אמריליו
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ירּוש ַליִ ם
יֶ ֶלד ַחי ִּב ׁ ָ
ֵּבין ָרמוֹת ְל ַהר ַה ַּביִ ת,
ֵּבין ֻח ְר ׁשוֹת ֲע ֵצי ַה ַּזּיִ ת,
יֶ ֶלד ְמקו ִֹמי.
ירּוש ַליִ ם,
ּדוֹר ׁ ְש ִב ִיעי ִּב ׁ ָ
ְמ ַד ֵּבר ְּב ֵחי"ת וְ ַעיִ "ן,
"מ ֲא ַתיִ ם" –
וְ או ֵֹמר הּואָ :
יֶ ֶלד ֲע ָמ ִמי.
ֶא ֶבן ֵמ ַא ְבנֵ י ַהחו ָֹמה הּוא,
ֶּפ ַרח ִמ ִּפ ְר ֵחי ֲח ָמ ָמה הּוא,
ֶּפ ַרח ֲא ִב ִיבי,
יֶ ֶלד ִּכ ְל ָב ִבי,
רּוש ְל ִמי,
יְ ׁ ַ
ְּבנוֹ ׁ ֶשל ֵא ִל ָּּיהּו ַה ָּנ ִביא.
ירּוש ַליִ ם,
יֶ ֶלד ַחי ִּב ׁ ָ
ש ֵחק ְּב ַמ ֲחנַ יִ ם,
ְמ ַ ׂ
ִמ ְס ַּת ֵּתר ַּב ָּצּ ֳה ַריִ ם
ְּב ַמ ֲחבו ִֹאים.
שא ְּת ִפ ַּלת ַע ְר ַּביִ ם,
הּוא נוֹ ֵ ׂ
הּוא ָקרוֹב ֶאל ַה ׁ ָּשּ ַמיִ ם,
ש הּוא ָּב ֵעינַ יִ ם
ְמ ַח ֵּפ ׂ
ֶאת ָה ֱאל ִֹהים.

ֶא ֶבן ֵמ ַא ְבנֵ י ַהחו ָֹמה הּוא,
ֶּפ ַרח ִמ ִּפ ְר ֵחי ֲח ָמ ָמה הּוא,
ֶּפ ַרח ֲא ִב ִיבי,
יֶ ֶלד ִּכ ְל ָב ִבי,
רּוש ְל ִמי,
יְ ׁ ַ
ְּבנוֹ ׁ ֶשל ֵא ִל ָּּיהּו ַה ָּנ ִביא.
יֶ ֶלד ַחי ְּב ִעיר ַה ֶּפ ֶלא
ׁ ְשנוֹת ַא ְל ַּפיִ ם וְ עוֹד ֶא ֶלף,
ֵאין עוֹד יְ ָל ִדים ָּכ ֵא ֶּלה
ׁ ָשם ְּב ִעיר ִצּיוֹן.
ְמ ַה ֵּל ְך ִּב ְש ׁדוֹת ַה ׁ ֶּשּ ֶלף
ִעם ָהאוֹר וְ ִעם ַה ְּת ֵכ ֶלת,
ֵאין עוֹד יְ ָל ִדים ָּכ ֵא ֶּלה
ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן.

A Boy Lives in
Jerusalem
Words: Dudu Barak
Music: Moni Amarilio
Performer: Moni Amarilio

ֶא ֶבן ֵמ ַא ְבנֵ י ַהחו ָֹמה הּוא,
ֶּפ ַרח ִמ ִּפ ְר ֵחי ֲח ָמ ָמה הּוא,
ֶּפ ַרח ֲא ִב ִיבי,
יֶ ֶלד ִּכ ְל ָב ִבי,
רּוש ְל ִמי,
יְ ׁ ַ
ְּבנוֹ ׁ ֶשל ֵא ִל ָּּיהּו ַה ָּנ ִביא.
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שער רביעי

לתפארת מדינת ישראל
To the Glory of the State of Israel
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ְרּוׁש ַליִם
ּפֹועל י ָ
ַה ֵ

הוֱֹ ,אל ִֹהים ׁ ֶש ַּב ׁ ָּשּ ַמיִ ם,
שּא ְּבקוֹל:
ֶאת ְּת ִפ ָּל ִתי ֶא ָּ ׂ
רּוש ַליִ ם"
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ׁ ֶש ַ
שּוב ְּתנַ ֵּצּ ַח ְּב ָגדוֹל.

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
שר :נתנאל

הוֱֹ ,אל ִֹהים ׁ ֶש ַּב ׁ ָּשּ ַמיִ ם
ל-א ִביב וְ לֹא ֵח ָיפה,
לֹא ֵּת ָ
רּוש ַליִ ם"
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ׁ ֶש ַ
ּופה.
ִּת ְהיֶ ה ָה ַא ּל ָ
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רּוש ַליִ ם" –
""ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
ַה ֻח ְל ָצה ָה ֲאדֻ ָּמה.
רּוש ַליִ ם",
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
ַא ְּת ַה ֵּלב וְ ַה ְּנ ׁ ָש ָמה.
רּוש ַליִ ם",
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
ַא ְּת ִלי ַּביִ תַ ,א ְּת ִלי ֵאם.
רּוש ַליִ ם",
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
רּוש ֵלם".
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ

Hapo'el Jerusalem
Team
Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh
Performer: Netan'el

רּוש ַליִ ם" –
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
ַה ֻח ְל ָצה ָה ֲאדֻ ָּמה.
רּוש ַליִ ם",
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
ַא ְּת ַה ֵּלב וְ ַה ְּנ ׁ ָש ָמה.
רּוש ַליִ ם",
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
ַא ְּת ִלי ַּביִ תַ ,א ְּת ִלי ֵאם.
רּוש ַליִ ם",
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
רּוש ֵלם".
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
רּוש ַליִ ם" –
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
ַה ָּג ִב ַיע הּוא ׁ ֶש ָּל ְך.
רּוש ַליִ ם",
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
זֶ ה ַה ִּנ ָּצּחוֹן ַרק ָל ְך.
רּוש ַליִ ם" –
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
ַה ֵּמ ָד ְליוֹת ִּב ׁ ְש ִב ֵיל ְך,
רּוש ַליִ ם" –
"ה ּפו ֵֹעל יְ ׁ ָ
ַ
נִ ׁ ְש ָמ ִתי ְּבנִ ׁ ְש ָמ ֵת ְך.

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.
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"ל ִת ְפ ֶא ֶרת
ְ
ְמ ִדינַת יִשְָׂר ֵאל"

נַ ַהג מוֹנִ ית ָצ ַפר ִליָ ,צ ַעק וְ גַ ם ִק ֵּלל –
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".
ָחתּול ֶא ָחד ָע ַבר ִליְּ ,ב ֻח ְצ ָּפתוֹ יִ ֵּלל –
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".

עוֹד נְ ׁ ִש ָיקה ְק ַט ָּנהִ ,ח ּבּוק ֶא ָחד ָק ָצר,
ּומאֻ ׁ ָּשר.
או ֵֹהב או ָֹת ְך ָלנֶ ַצחָ ,ח ְפ ׁ ִשי ְ
ּ ֻכ ָּלנּו ָּכאן ִמ ַּת ַחת ׁ ְש ֵמי ָה ֵאל –
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
שר :טריפונס

ַההּוא ִעם ֶה ָעגִ יל,
ַה ִהיא ִעם ַהׁ ַּשּ ְרוָ אל,
ָּ"כזֶ ה" וְ גַ ם ְּ"כ ִא ּלּו"
וְ ַעל ַה ְּזּ ַמן ֲח ָבל.
ּ ֻכ ָּלנּו ָּכאן ִמ ַּת ַחת ׁ ְש ֵמי ָה ֵאל –
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".

ּומ ַה ֵּתל –
ַהׁ ִּשּיר ַהזֶּ ה ַמ ְב ִריז ִלי ,צו ֵֹחק ְ
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".
ָה ִעיר ַהזּּ ֹאת ָּתזִ יז ִלי ִמ ּב ֶֹקר וְ ַעד ֵליל –
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".
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ַה ִפ ִיל ִּיפינִ ית ָּב ָאה ְּב ַס ְב ָּתא ְל ַט ֵּפל –
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".
וְ יּוסּוף ְמ ַטּיֵ ַח ַל ְּג ֶב ֶרת עּוזִ ֵיאל –
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".
ּוח "יוֹנָ ָתן"
ַּת ּפ ַ
ּושּיָ ה"
"ת ׁ ִ
וְ ֶל ֶחם ּ
ֹאש ִּפ ָּנה"
וְ ַ"א ׁ ְש ָרם" ְּב"ר ׁ
"חוָ יָ ה".
שם ֲ
ּובֹ ֶ ׂ
ּ ֻכ ָּלנּו ָּכאן ִמ ַּת ַחת ׁ ְש ֵמי ָה ֵאל –
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".

To the Glory of
the State of Israel
Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh
Performer: Trifonas

ׁ ֶשנְ ִקינַ איְ ,צפוֹנְ ּבוֹנִ י ְּודרּוזִ י ְמ ַח ֵּלל,
ִּובׁ ְשכּונוֹת ָהעֹנִ י ַה ֶּל ֶחם ׁשּוב אוֹזֵ ל.
ִּכ ֶּנ ֶרת יְ ֵב ׁ ָשהָּ ,בצ ֶֹרת וְ ַסגְ ִריר,
הפּיוֹת ָה ִעיר.
ְּב ָכל ִצ ְב ֵעי ַה ֶּקׁ ֶשת יְ ֵפ ִ
ּ ֻכ ָּלנּו ָּכאן ִמ ַּת ַחת ׁ ְש ֵמי ָה ֵאל –
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".
עוֹד נְ ׁ ִש ָיקה ְק ַט ָּנהִ ,ח ּבּוק ֶא ָחד ָק ָצר,
ּומאֻ ׁ ָּשר.
או ֵֹהב או ָֹת ְך ָלנֶ ַצחָ ,ח ְפ ׁ ִשי ְ
ּ ֻכ ָּלנּו ָּכאן ִמ ַּת ַחת ׁ ְש ֵמי ָה ֵאל
ְ"ל ִת ְפ ֶא ֶרת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל".

השיר הזה נכתב ליום העצמאות
ה 62-למדינת ישראל.
81

ִׂש ָר ֵא ָלה
ֵא ָלה י ְ

ש ָר ֵא ָלה,
ֵא ָלה יִ ְ ׂ
ַא ְּת ְּכ ָבר לֹא יַ ְל ָּדה ְק ַט ָּנה.
ֵא ָלהַ ,מה ּקו ֶֹרה ָל ְך?
ַמה ְּכ ָבר נִ ׁ ְש ַּת ָּנה?

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
שר :אלכס

ש ָר ֵא ָלה,
ֵא ָלה יִ ְ ׂ
ַאל ִּת ְּק ִחי ַה ּכֹל ַל ֵּלב.
ֵא ָלהַ ,מה ּקו ֶֹרה ָל ְך?
ְצ ִאי ִמן ַה ְּכ ֵאב.
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Ela Israela

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh
Performer: Alex

ׁ ֶש ֶמ ׁש ַּב ׁ ָּשּ ַמיִ ם,
יוֹם ָח ָד ׁש ִה ֵּנה עו ֶֹלה ָּב ָהר,
ִּת ְפ ְק ִחי ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם,
ֶאל ַהּיוֹם ַה ֶּנ ְה ָּדר,
עוֹד טוֹב יִ ְהיֶ ה ָמ ָחר.
ש ָר ֵא ָלה,
ֵא ָלה יִ ְ ׂ
ִא ׁיש קו ֵֹרא ָל ְך ְל ׁ ָשלוֹם,
יוֹם ָח ָד ׁש ּבו ֵֹרא ָל ְך,
ָל ְך רו ֵֹקם ֲחלוֹם.
ִעיר וָ ֵאם יו ִֹעיד ָל ְך,
ּוביִ ת ְמ ֻס ָּדר,
ִעם ָח ֵצר ַ
וְ ַגם יְ ָל ִדים יו ִֹליד ָל ְך,
וְ יִ ְכ ּתֹב ָל ְך ׁ ִשיר ָק ָצר.

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.
83

ִס ְלסּול יִשְְׂר ֵא ִלי

ַה ׁ ִּשּיר ַה ֶּזּה נו ַֹלד ִמ ּתו ְֹך ְּכ ֵאב,
ַה ׁ ִּשּיר ָע ַבר ְּב ִס ְמ ְטאוֹת ָה ִעיר,
הּוא ָצץ ְל ֶפ ַתע ִמ ְּמצּוקוֹת ַה ֵּלב,
ש ְּכנָ ַפיִ םָ ,עף לוֹ ָּב ֲאוִ יר.
ָּפ ַר ׂ

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
שרים :רינת גבאי ואלי לוזון

ַה ׁ ִּשּיר ַה ֶּזּה ֵה ִג ַיח ַּב ׁ ְּשּכּונוֹת,
ָּפ ַרץ ִמן ַה ׁ ּשּ ַּוליִ ם ַל ִּכ ָּכר,
ּוח ְל ָבנוֹת
ְּבתו ְֹך ָע ֵרי ִּפ ּת ַ
ָע ָלה ְּכ ֶפ ַרח ַקיִ ץ נֶ ְה ָּדר.
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ַה ׁ ִּשּיר ִס ְל ֵסל וְ ִה ְת ַּג ְל ֵּגל וְ ִה ׁ ְש ּתו ֵֹלל
רּועְּ ,ג ַב ּה ַגּ ִּלּי.
ְּכיָ ם ָּפ ַ
ַה ׁ ִּשּיר ָּב ָכה וְ ַגם ָצ ַחק וְ ִה ְתהו ֵֹלל,
ָּפ ַצח הּוא ְּב ִס ְלסּול יִ ְש ְׂר ֵא ִלי.

An Israeli
Musical Flourish
Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh
Performers: Rinat Gabay & Eli Luzon

ַה ׁ ִּשּיר ִס ְל ֵסל וְ ִה ְת ַּג ְל ֵּגל וְ ִה ׁ ְש ּתו ֵֹלל
רּועְּ ,ג ַב ּה ַגּ ִּלּי.
ְּכיָ ם ָּפ ַ
ַה ׁ ִּשּיר ָּב ָכה וְ ַגם ָצ ַחק וְ ִה ְתהו ֵֹלל,
ָּפ ַצח הּוא ְּב ִס ְלסּול יִ ְש ְׂר ֵא ִלי.
ּוב ָח ִליל,
ּוקה ְ
ּוב ַד ְר ּב ָ
ְּבעּוד ְ
ְּבתֹף ִמ ְריָ ם וְ ִכנּ וֹרוֹת ׁ ַש ְלוָ ה,
ַה ׁ ִּשּיר ַה ֶּזּה ָח ָצה ֶאת ַה ָּג ִליל,
ָּג ַל ׁש ִמן ַה ׁ ָּשּרוֹן ָל ֲע ָר ָבה.
ָּפ ַרץ ִמן ַה ְּגרוֹנוֹת ַה ֲחזָ ִקים
ׁ ֶשל ָּכל ַהזַּ ָּמ ִרים ְּגדו ֵֹלי ַה ּקוֹל,
ֶאת ּכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח ַה ׁ ִּשּיר ֵה ִקים,
ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ַל ּכ ֶֹתל ַה ָּגדוֹל.

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.
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ָּברּוְך ַה ָּבא
השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
שרה :אורית בסלו
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ְּוכׁ ֶש ָּתבוֹא ִמ ֶּמ ְר ַח ִּקים,
ׁשּוב יִ ָּפ ַתח ַהׁ ַּשּ ַער,
ִּבנְ ׁ ִשיקוֹת וְ ִח ּב ִּוקים,
ָאז נְ ַק ֵּבל או ְֹת ָך.
ְּוכ ׁ ֶש ָּתבוֹא ִמ ֶּמ ְר ַח ִּקים,
זָ ֵקן וְ ִא ׁיש וָ נַ ַער,
ּומ ְמ ַּת ִּקים,
נַ ִּג ׁיש זֵ ִרים ַ
ְל ָך וְ ִל ְכבו ְֹד ָך.
ְּוכ ׁ ֶש ָּתבוֹא ָעיֵ ף ִמׁ ָּשּם,
רּוע וְ יָ גֵ ַע,
ָּפ ַ
ש ַמ ָּפה ַעל ַהׁ ּ ֻשּ ְל ָחן,
נִ ְפרֹ ׂ
נַ ִּצּ ַיע ֵּכס ַמ ְלכּות.
ְּוכ ׁ ֶש ָּתבוֹא ֵמ ֵע ֶבר-יָ ם,
נִ ְר ָּג ׁש ְּוק ָצת ּדו ֵֹמ ַע,
ִּת ְר ֶאה ִּפ ְתאוֹםֻ ּ ,כ ָּלנּו ָּכאן,
ְּב ֶח ֶסד ִּובזְ כּות.
רּוך ַה ָּבאָ ׁ ,שלוֹם ְל ָך,
ָּב ְ
רּוך ַה ָּבא ֶאל זֶ ה ַה ַּביִתֶ ,אל ַה ִּמׁ ְש ָּפ ָחה.
ָּב ְ
נּוחה,
רּוך ַה ָּבאֶ ,אל ַה ְּמ ָ
ָּב ְ
ְל ָך ִח ִּכינּוִּ ,כי ֲאנַ ְחנּו או ֲֹה ִבים או ְֹת ָך.
ִה ֵּנה ַה ֶּמ ַלח וְ ַה ַּפת,
ִה ֵּנה ַקנְ ַקן ַהּיַ יִ ן,
ָּדגִ ים ,עוֹפוֹת ְּוצ ִלי ָּב ָקר,
ֵּפרוֹת וִ ָירקוֹת.

עּוגוֹת ָא ְפ ָתה ְל ָך ַה ַּבת,
שּ ָפ ַתיִ ם,
יִ ְמ ָּתקּו ַה ְּ ׂ
ּומה ְּב ֶע ֶצם עוֹד נִ ׁ ְש ָאר,
ַ
ִל ְצחֹק וְ גַ ם ִל ְב ּכוֹת.

Welcome

וְ עוֹד נָ ׁ ִשיר ְל ָך ׁ ִש ִירים,
ִמ ּתו ְֹך ַח ְד ֵרי ַה ֶּב ֶטן,
ֶאל ּתו ְֹך ַה ַּליְ ָלה ַה ּמ ָּואר,
נִ ׁ ְש ַלח ִר ּקּוד סו ֵֹער.
ַה ֵּלב ַמ ֶּכה ,חו ֵֹצב ָה ִרים,
ַה ְּנ ׁ ָש ָמה רו ֶֹט ֶטת,
ַּת ִּגיד ַרק ׁ ֶש ַא ָּתה נִ ׁ ְש ָאר,
ׁ ֶש ּלֹא ֵּת ֵל ְך יו ֵֹתר.

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh
Performer: Orit Baslo

רּוך ַה ָּבאָ ׁ ,שלוֹם ְל ָך,
ָּב ְ
רּוך ַה ָּבא ֶאל זֶ ה ַה ַּביִתֶ ,אל ַה ִּמׁ ְש ָּפ ָחה.
ָּב ְ
נּוחה,
רּוך ַה ָּבאֶ ,אל ַה ְּמ ָ
ָּב ְ
ְל ָך ִח ִּכינּוִּ ,כי ֲאנַ ְחנּו או ֲֹה ִבים או ְֹת ָך.

זהו אחד משני שירים שכתבתי
לזמרת אורית בסלו ומוקדשים לחיילי
צה"ל.
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יח
ָמ ִׁש ַ
השיר :דודו ברק
הלחן :אילנה אביטל
שרים :עירית ענבי ואיציק הרוש
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ַמ ׁ ֶּשּהּו ַּב ֵּלב,
יַ ֲהלוֹם צו ֵֹרב,
ְמנַ ֵח ׁש ִּבי וְ לו ֵֹח ׁש:
"כו ָֹכב ָּגדוֹל ָק ֵרב".
ּ
בּוכה,
ִמן ַה ְּמ ָ
ִמן ָה ֲאנָ ָחה,
נַ ֲע ֶלה ְּת ִפ ָלּה ְּגדו ָֹלה
ּונְ ַב ֵּק ׁש ְּב ָר ָכה.
ַעל ַה ֶלּ ֶחםַ ,על ַה ַּמיִ ם,
ַעל ָהאוֹר ׁ ֶש ָּב ֵעינַ יִ ם
וְ ַעל ח ֶֹרף וְ ַעל ַקיִ ץ,
ְס ָתו וַ ֲא ִביבוֹ.
שּא ְּת ִפ ָלּה ִּב ׁ ְשנַ יִ ם
עוֹד נִ ָּ ׂ
ַעד ֶאל ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם,
ֵה ָּנה ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ּבוֹא יָ בוֹא.
ִא ׁיש ְּב ִא ׁיש נַ ִּביט,
יָ ד ֶאל יָ ד נו ׁ ִֹשיט
ּוב ִלי ַּפ ַחד
ּוביַ ַחד ְ
ְ
ש ָע ִתיד.
נְ ַח ֵּפ ׂ
ַל ָשּׂדוֹת נֵ ֵרד,
נַ ֲע ֶלה ָּב ָהר,
נַ ֲא ִמין עוֹד נַ ֲא ִמין
ְּב ׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ָּמ ָחר.

ַעל ַה ֶּל ֶחםַ ,על ַה ַּמיִ ם,
ַעל ָהאוֹר ׁ ֶש ָּב ֵעינַ יִ ם
וְ ַעל ח ֶֹרף וְ ַעל ַקיִ ץ,
ְס ָתו וַ ֲא ִביבוֹ.
שּא ְּת ִפ ָלּה ִּב ׁ ְשנַ יִ ם
עוֹד נִ ָּ ׂ
ַעד ֶאל ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם,
ֵה ָּנה ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ּבוֹא יָ בוֹא.
יּואר,
וְ אוֹר ַ
יּושר
וְ ׁ ִשיר ׁ ַ
ֶאל ֶּפ ַרח ָּברָ ,ל ַא ֲה ָבה.
אּולי ִּפ ְתאוֹם
ַ
ְּכמוֹ ַּב ֲחלוֹם
יָ בוֹא ׁ ָשלוֹם ְּכ ׁ ֶש ָּּיבוֹא ָמ ׁ ִש ַיח.

The Messiah

Words: Dudu Barak
Music: Ilana Avital
Performers: Irit Anavi & Itsik Harush

ַעל ַה ֶּל ֶחםַ ,על ַה ַּמיִ ם,
ַעל ָהאוֹר ׁ ֶש ָּב ֵעינַ יִ ם
וְ ַעל ח ֶֹרף וְ ַעל ַקיִ ץ,
ְס ָתו וַ ֲא ִביבוֹ.
שּא ְּת ִפ ָלּה ִּב ׁ ְשנַ יִ ם
עוֹד נִ ָּ ׂ
ַעד ֶאל ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם,
ֵה ָּנה ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ּבוֹא יָ בוֹא.

לעירית ענבי ולאיציק הרוש.
89

ְּכנַף ַה ְּׁש ִכינָה
השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
שר :דקלון
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ְּב ָכל ּב ֶֹקרְּ ,ב ָכל ֶע ֶרב ִהיא עו ָֹלה,
ִהיא עו ֶֹט ֶפתִ ,היא לו ֶֹט ֶפת ְּבקו ָֹל ּה,
ִהיא ִא ִּתי ְּביוֹם ׁ ֶשל ַחג וְ ִה ּל ָּולה,
ִהיא ִא ִּתיְּ ,כ ׁ ֶש ַּנ ְפ ׁ ִשי ִּבי ֲא ֵב ָלה.
ִהיא ִא ִּתי ְּביוֹם ׁ ֶשל ַחג וְ ִה ּל ָּולה,
ִהיא ִא ִּתי ְּביוֹם ׁ ֶשל אוֹר אוֹ ֲא ֵפ ָלה.
ִאם ֵא ֵל ְך ְּב ֵגיא ַצ ְל ָמוֶ ת ,לֹא ִא ָירא,
לֹא ִמ ַּמיִ ם ,לֹא ֵמ ֵא ׁש ,לֹא ִמ ָּק ָרה.
ְלקו ִֹלי ִהיא נַ ֲענֵ ית וְ ִהיא עוֹנָ ה,
ִהיא ָמ ֵגן ִלי וְ חו ָֹמהְּ ,כנַ ף ַה ׁ ְּשּ ִכינָ ה.

The Wing of the
Divine Spirit
Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh
Performer: Daklon

ִהיא נו ַֹט ַעת ִּבי עוֹד ּכ ַֹח ִּב ְת ִפ ָּלה,
רּוחי נָ ְפ ָלה.
ִאם ְּביוֹם ְּפ ֻק ָּדה ,אוֹ ֵעת ִ
מּול ּה
וַ ֲאנִ י ְּב ָכל ׁ ָש ָעה נִ ָּצּב ָ
ּומ ְת ַר ֵּג ׁש ִמ ְּצּ ִליל קו ָֹל ּה.
וְ נִ ְפ ָעם ִ
מּול ּה
וַ ֲאנִ י ְּב ָכל ׁ ָש ָעה נִ ָּצּב ָ
"בו ִֹאי ֲאחו ִֹתי ַּכ ָּלה".
וְ קו ֵֹרא ָל ּהּ :
ִאם ֵא ֵל ְך ְּב ֵגיא ַצ ְל ָמוֶ ת ,לֹא ִא ָירא,
לֹא ִמ ַּמיִ ם ,לֹא ֵמ ֵא ׁש ,לֹא ִמ ָּק ָרה.
ְלקו ִֹלי ִהיא נַ ֲענֵ ית וְ ִהיא עוֹנָ ה,
ִהיא ָמ ֵגן ִלי וְ חו ָֹמהְּ ,כנַ ף ַה ׁ ְּשּ ִכינָ ה.

שיר תפילה .מתנה לזמר האהוב עליי -
דקלון.
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להים
ְּבנֹו ֶׁשל ֱא ִ

ִּב ֵימי ַח ָּמה וָאוֹר ְּוב ֵלילוֹת ֵּכ ִהים
ִיתי ְּבנוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים.
זו ֵֹכרָּ ,ת ִמיד ָהי ִ
מּוך ִמ ֵּמי ְּתהוֹםְּ ,בר ֹׁאש ָה ִרים ְּגבו ִֹהים,
נָ ְ
ִיתי ְּבנוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים.
זו ֵֹכרָּ ,ת ִמיד ָהי ִ

השיר :דודו ברק
הלחן :שמואל אלבז
שר :ליאור נרקיס

ְּב ַמ ֲע ֵלה ָה ָהר ַּוב ּמו ָֹרד ַה ַּצּר,
ֵאּושי ָל ֵאל י ְָצ ָאה נַ ְפׁ ִשי.
ְּבי ׁ ִ
נּוחה
ִמ ּתו ְֹך ָה ֲאנָ ָחה ׁ ַש ְב ִּתי ִל ְמ ָ
ֹאשי,
וׁ ְֶש ֶקט ְּבר ׁ ִ
ֲאנִ י ַמ ְר ִּג ׁיש ָח ְפׁ ִשי.
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ֵּבין ַה ַחּיִ ים ְל ֵבין ַה ָּמוֶ ת
ֱאל ִֹהים ֱאחֹז יָ ִדי,
ַּגם ִּכי ֵא ֵל ְך ְּבגֵ יא ַצ ְל ָמוֶ ת
לֹא ִא ָירא ַרע
ִּכי ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי.

The Son of God

Words: Dudu Barak
Music: Shmuel Elbaz
Performer: Lior Narkis

ֵּבין ַה ַחּיִ ים ְל ֵבין ַה ָּמוֶת
ֱאל ִֹהים ֱאחֹז י ִָדי,
ַּגם ִּכי ֵא ֵל ְך ְּבגֵ יא ַצ ְל ָמוֶת
לֹא ִא ָירא ַרע
ִּכי ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי.
חּושי ּבו ִֹהים,
ִאם ַמ ְחׁ ַש ְב ִּתי ַח ָּדה ְּכׁ ֶש ׁ ַ
ִיתי ְּבנוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים.
זו ֵֹכרָּ ,ת ִמיד ָהי ִ
ִאם יֵׁש ִּבי ֵאׁש ְּגדו ָֹלה אוֹ ַּכ ַעס ְל ַה ְד ִהים,
ִיתי ְּבנוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים.
זו ֵֹכרָּ ,ת ִמיד ָהי ִ
ִה ֵּנה ֲאנִ יֲ ,אנִ י זו ֵֹחל ַעל ְּגחוֹנִ י,
מּולי נִ ָּצּב.
ְּביוֹם ַא ְכזָ ב ָה ֵאל ִ
וַּיְ ִהי ִלי ִל ׁיש ָּועה ׁ ָש ָעה ַא ַחר ׁ ָש ָעה,
ִה ֵּנה הּוא ָּכאן ִא ִּתיִ ,א ִּתי ַעד יוֹם מו ִֹתי.

לליאור נרקיס ,שהקליט את השיר
ב"מכה אחת" ,תוך כדי לימוד השיר.
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ֹמת ְּד ָר ִכים
צֶ

ִע ִּתים ַא ָּתה ָחׁשּוב ַּכ ֵּמתִ ,ע ִּתים יו ְֹמ ָך זו ֵֹר ַח,
ֲא ָבל ִה ֵּנה ַא ָּתה ָּכ ֵעת ַעל צ ֶֹמת ַה ְּד ָר ִכים.
ֵמ ֲאחו ֶֹר ָיך יוֹם ֶא ְתמוֹלַ ,ה ֹּנ ַער ו ְַה ֶּזּ ֶמר
רּוכים.
ִּומ ְּל ָפנֶ ָיך אוֹר ָּגדוֹל ,י ֶָמ ָיך ַה ְּב ִ

השיר :דודו ברק
הלחן :יזהר כהן
שר :יזהר כהן

ִע ִּתים ַא ָּתה ּבו ֵֹחל ַּב ּכֹלִ ,ע ִּתים ַא ָּתה ּבו ֵֹר ַח,
נִ ְמלָ ט ֶאל עוֹלָ ְמ ָך ׁ ֶשלְּ ָךָ ,סגּור ְּומסֻ ָּגר.
ַא ְך לְ ִע ִּתים ַא ָּתה נִ ְפ ָּתחָּ ,כל ַּבד ְּב ָך ּפו ֵֹר ַח,
ַא ָּתה או ְֹקיָנוֹס ו ֲַאגַ ם ,י ַָּמה וְגַ ם נָ ָהר.
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ַעל צ ֶֹמת ַה ְּד ָר ִכים
ְּבא ֶֹפק ֶא ָחד,
עּור ָיך
גּ וֹלְ ׁ ִשים לַ ּיָ ם ָּכל נְ ֶ
לְ ַאט-לְ ַאט.
ַעל צ ֶֹמת ַה ְּד ָר ִכים
ְּבא ֶֹפק ׁ ֵשנִ י,
רּות ְך
עוֹלִ ים י ְֵמי ַּב ֲח ְ
ִּב ְת ֵכלֶ ת וׁ ְָשנִ י.

A Junction

Words: Dudu Barak
Music: Yizhar Cohen
Performer: Yizhar Cohen

ַעל צ ֶֹמת ַה ְּד ָר ִכים
ְּבא ֶֹפק ֶא ָחד,
עּור ָיך
גּ וֹלְ ׁ ִשים לַ ּיָ ם ָּכל נְ ֶ
לְ ַאט-לְ ַאט.
ַעל צ ֶֹמת ַה ְּד ָר ִכים
ְּבא ֶֹפק ׁ ֵשנִ י,
רּות ְך
עוֹלִ ים י ְֵמי ַּב ֲח ְ
ִּב ְת ֵכלֶ ת וׁ ְָשנִ י.
ְרּוח ָך נו ֶֹד ֶדת,
ל-כ ְך ּבו ֵֹדד ,ו ֲ
ִית ָאז ָּכ ָּ
ָהי ָ
ֶאת נַ ְפׁ ְש ָך ְּכמוֹ לְ ַא ֵּבד ִּב ַּקׁ ְש ָּת ָאזָ ,א ִחי.
ֲא ָבל ִה ֵּנה ִהיא לְ ִצ ְּד ָך ,י ָָפה ְּומצו ֶֹד ֶדת,
ו ְִהיא ּ ֻכ ָּל ּה ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ְּל ָך ַעל צ ֶֹמת ַה ְּד ָר ִכים.

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.
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יקה ִהיא
מּוס ָ
ִ
ֶצח
יקה ָלנ ַ
ְנ ִׁש ָ
השיר :דודו ברק
הלחן :יזהר כהן
שרים :ורדינה כהן ויזהר כהן
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ורדינה :נַ ֲע ִריָּ ,כל ֲח ִל ַילי ֵהם ׁ ֶש ְּל ָך.
יזהרַּ :בת ִל ִּביָּ ,כל ִּכנּ ו ַֹרי ָל ְך ִמנְ ָחה.
ש ְמ ָחה.
ְּבׁ ִש ִירי ֶע ֶצב רו ֵֹדף ִ ׂ
יחדְ ׁ :שנֵ ינּו נוֹגְ נִ ים ְּביַ ַחד
וְ ַהׁ ַּשּ ְל ֶה ֶבת
ּבו ֶֹע ֶרת.

מּוס ָיקה ִהיא סוֹד ַא ֲה ָב ֵתנּו,
ִ
מּוס ָיקה ִהיא ְּד ַב ׁש נִ ָּגר,
ִ
מּוס ָיקה קוׁ ֶֹש ֶרת ֶאת ִל ֵּבינּו
ִ
ֵמ ַהּיוֹם ֱא ֵלי ָמ ָחר.
מּוס ָיקה ִהיא נְ ׁ ִש ָיקה ָלנֶ ַצח
ִ
וְ ִהיא ַּגם ַסם ַה ַחּיִ ים.
ִהיא ַה ּבו ֶֹע ֶרת,
ִהיא ַה ּסו ֶֹע ֶרת,
ַּב ְּל ָבבוֹת ַהגּ ו ִֹאים.

מּוס ָיקה ִהיא סוֹד ַא ֲה ָב ֵתנּו,
ִ
מּוס ָיקה ִהיא ְּד ַב ׁש נִ ָּגר,
ִ
מּוס ָיקה קוׁ ֶֹש ֶרת ֶאת ִל ֵּבינּו
ִ
ֵמ ַהּיוֹם ֱא ֵלי ָמ ָחר.
מּוס ָיקה ִהיא נְ ׁ ִש ָיקה ָלנֶ ַצח,
ִ
וְ ִהיא ַּגם ַסם ַה ַחּיִ ים.
ִהיא ַה ּבו ֶֹע ֶרת,
ִהיא ַה ּסו ֶֹע ֶרת
ַּב ְּל ָבבוֹת ַהגּ ו ִֹאים.

ִהיא ַה ּבו ֶֹע ֶרת,
ִהיא ַהנּ ו ֶֹה ֶרת,
ָּבנּו סו ֶֹע ֶרת
ּומ ְת ַּג ֶּב ֶרת.
ִ
מּוס ָיקה ְּגבּולוֹת ׁשו ֶֹב ֶרת
ִ
וְ ַהׁ ַּשּ ְל ֶה ֶבת ּבו ֶֹע ֶרת.

ורדינה :נַ ֲע ִריׁ ,שּוב ֲאנִ י ָּכאן ְל ִצ ְּד ָך.
לּוחה,
יזהרַּ :בת ִל ִּביִ ,ה ֵּנה יָ ִדי ָל ְך ׁ ְש ָ
נּוחה.
ּומ ָ
יחדָּ :כל ׁ ֶש ִּבי ַס ַער ְ
ׁ ְשנֵ ינּו נוֹגְ נִ ים ְּביַ ַחד
וְ ַהׁ ַּשּ ְל ֶה ֶבת ּבו ֶֹע ֶרת.

מּוס ָיקה ִהיא נְ ׁ ִש ָיקה ָלנֶ ַצח
ִ
וְ ִהיא ַּגם ַסם ַה ַחּיִ ים,
ִהיא ַה ּבו ֶֹע ֶרת,
ִהיא ַה ּסו ֶֹע ֶרת,
ַּב ְּל ָבבוֹת ַהגּ ו ִֹאים.

Music is an
Eternal Kiss
Words: Dudu Barak
Music: Yizhar Cohen
& Performers: Vardina Cohen
Yizhar Cohen

השיר נכתב לקדם אירוויזיון .1986
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ַה ְז ָמנָה ְל ָמחֹול
השיר :דודו ברק
הלחן :תמיר קליסקי
שר :אורי פיינמן
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ָּב ֲא ֵפ ָלה וְ ַה ֵּנרוֹת ַעל ַהׁ ּ ֻשּ ְל ָחן,
ש ָע ֵר ְך ִּפ ׁ ְש ָּתן,
עו ֵֹר ְך ְק ִט ָיפהּ ,ו ְ ׂ
וְ ַהּיָ רֹק ׁ ֶש ְּב ַמ ַּבט ַה ַּס ִּפ ִירים,
וְ ַה ַחׁ ְש ַמל ׁ ֶש ָה ֲאוִ יר ַה ֶּזּה ַמזְ ִרים.
ָּב ֲא ֵפ ָלה וְ ַה ְּל ָבבוֹת ָהרו ֲֹע ִדים,
ַה ּד ֶֹפק ַחם וְ ַל ַהט ַּבּוְ ִר ִידים,
ָה ְר ָמזִ ים ׁ ֶש ָּב ִר ִיסים ַּוב ַּג ּבוֹת,
וְ ַה ְּתׁש ָּוקה וְ ַה ְּמ ִחיר ׁ ֶשּיֵ ׁש ִלגְ ּבוֹת.

ַּב ָּמחוֹלְּ ,בתו ְֹך ַה ַּליְ ָלה,
ִמ ַּסף ֵּב ֵית ְך ֶאל ּתו ְֹך ַמ ְע ָּג ַליִ ְך,
ַּב ָּמחוֹל ַּוב ֲחלוֹם ֲה ִכי ָּכחֹל
חו ֵֹמק ֶאל ּתו ְֹך גּ ֵּופ ְךֶ ,אל יַ ם ַא ֲה ָב ֵת ְך.
ַּב ָּמחוֹלְּ ,בתו ְֹך ַהחׁ ֶֹש ְך,
ִמ ַּמ ָּג ֵע ְך ֶאל חֹם נְ ׁ ִשימו ַֹתיִ ְך,
ַּב ָּמחוֹל ֲה ִכי נָ כוֹןֲ ,ה ִכי ָעגֹל
חו ֵֹמק ֶאל ּתו ְֹך גּ ֵּופ ְךֶ ,אל יַ ם ַא ֲה ָב ֵת ְך.

ַּב ָּמחוֹלְּ ,בתו ְֹך ַה ַּליְ ָלה,
ִמ ַּסף ֵּב ֵית ְך ֶאל ּתו ְֹך ַמ ְע ָּג ַליִ ְך,
ַּב ָּמחוֹל ַּוב ֲחלוֹם ֲה ִכי ָּכחֹל
חו ֵֹמק ֶאל ּתו ְֹך גּ ֵּופ ְךֶ ,אל יַ ם ַא ֲה ָב ֵת ְך.
ַּב ָּמחוֹלְּ ,בתו ְֹך ַהחׁ ֶֹש ְך,
ִמ ַּמ ָּג ֵע ְך ֶאל חֹם נְ ׁ ִשימו ַֹתיִ ְך,
ַּב ָּמחוֹל ֲה ִכי נָ כוֹןֲ ,ה ִכי ָעגֹל
חו ֵֹמק ֶאל ּתו ְֹך גּ ֵּופ ְךֶ ,אל יַ ם ַא ֲה ָב ֵת ְך.

ַה ּד ֶֹפק ַחם,
ָה ְר ָמזִ ים,
ָּב ֲא ֵפ ָלה ַה ְּל ָבבוֹת ָהרו ֲֹע ִדים.

ָּב ֲא ֵפ ָלה ָא ְבדּו ַה ְּזּ ַמן וְ ַה ָּמקוֹם,
ַּובּוִ ילוֹן עו ֶֹלה ְּכ ָבר אוֹר ַהּיוֹם,
מּותׁ ֶשת ִמ ְּק ָרבוֹת,
מּובס וְ ַא ְּת ֶ
ֲאנִ י ָ
עוֹד זְ ַמן ָק ָצר וְ לֹא נַ ׁ ְש ִאיר ׁשּום ֲע ֵקבוֹת.

An Invitation
to a Dance
Words: Dudu Barak
Music: Tamir Kalisky
Performer: Uri Fineman

ַּב ָּמחוֹלְּ ,בתו ְֹך ַה ַּליְ ָלה,
ִמ ַּסף ֵּב ֵית ְך ֶאל ּתו ְֹך ַמ ְע ָּג ַליִ ְך,
ַּב ָּמחוֹל ַּוב ֲחלוֹם ֲה ִכי ָּכחֹל
חו ֵֹמק ֶאל ּתו ְֹך גּ ֵּופ ְךֶ ,אל יַ ם ַא ֲה ָב ֵת ְך.
ַּב ָּמחוֹלְּ ,בתו ְֹך ַהחׁ ֶֹש ְך,
ִמ ַּמ ָּג ֵע ְך ֶאל חֹם נְ ׁ ִשימו ַֹתיִ ְך,
ַּב ָּמחוֹל ֲה ִכי נָ כוֹןֲ ,ה ִכי ָעגֹל
חו ֵֹמק ֶאל ּתו ְֹך גּ ֵּופ ְךֶ ,אל יַ ם ַא ֲה ָב ֵת ְך.

שיר "חובה" למחוללים במסגרות שונות
– הן בשיעורי ריקודים סלוניים והן
בחוגים לריקודי-עם ולריקודי-עמים.
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ַט ְנּגֹו
קֹוני
ַר ִ
ָפה י ְ
יָ
השיר :דודו ברק
לחן :אבי פרץ
שר :אבי פרץ
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ַטנְ גּ וֹ יָ ָפה יַ ְרקוֹנִ י,
ַה ֵּמ ָאה ׁ ֶש ָע ְב ָרה.
ַא ְּת ִעם קּוקּו וְ ּפוֹנִ י
ְּב ַסנְ ַּדל ַה ִּס ָירה.
ש ְמ ָל ֵת ְך ַהזּו ַֹר ַחת
ִׂ
ׁשּוב עו ָֹלהַּ ,גל ֶאל ַּגל.
ִלי ִצ ּפ ֶֹרן ּפו ַֹר ַחת
ַעל ּ ֻכ ְמ ַּתת ַה ַחּיָ ל.

ַטנְ גּ וֹ יָ ָפה יַ ְרקוֹנִ י
ש ִר ָיטה ַּב ַּת ְק ִליט.
ִעם ְ ׂ
ׁ ִשיר ְּב ַר ְדיוֹ ַמ ְרקוֹנִ י
ׁשּוב יו ֵֹצר ֶאת ַה ְּק ִליק.
ַהזַּ ֶּמ ֶרת נוֹגַ ַעת
וְ קו ָֹל ּה ְּכמוֹ ְק ִט ָיפה.
ִּבזְ רו ִֹעי ַא ְּת נִ ְר ַּג ַעת,
ׁ ַש ְב ִר ִירית וְ יָ ָפה.

ַליְ ָלה ָה ִביל
ְּב ָק ֶפה ְ"צ ִליל".
ַא ְּת וַ ֲאנִ י
ָּב ִר ּקּוד ַה ַּק ִּליל.

חׁ ֶֹש ְך נָ ַחת.
ַא ְּת ָה ַא ַחת.
ׁ ְשנֵ ינּו ַטנְ דּּו
ָּב ִר ּקּוד ַה ּ ֻמׁ ְש ָחת.

ַליְ ָלה ׁ ָשט,
ָּב ֲאוִ יר ׁ ֶשל ִּג ְב ָע ִַתיִ םַּ ,בת.
וְ יָ ֵר ַח זו ֵֹר ַח ,זו ֵֹהר ּובו ֵֹערַ ,אט ְל ַאט.
ַליְ ָלה ַרד,
וְ יָ ִדי ְּב ַכף יָ ֵד ְך ִּת ְר ַעד.
ש ָפ ַתיִ ְך ,נוׁ ְֹשקוֹת ָלנֶ ַצחָ ,ל ַעד.
ּוש ָׂפ ַתי ִל ְ ׂ
ְ

ַליְ ָלה ׁ ָשט,
ָּב ֲאוִ יר ׁ ֶשל ִּג ְב ָע ִַתיִ םַּ ,בת.
וְ יָ ֵר ַח זו ֵֹר ַח ,זו ֵֹהר ּובו ֵֹערַ ,אט ְל ַאט.
ַליְ ָלה ַרד,
וְ יָ ִדי ְּב ַכף יָ ֵד ְך ִּת ְר ַעד.
ש ָפ ַתיִ ְך ,נוׁ ְֹשקוֹת ָלנֶ ַצחָ ,ל ַעד.
ּוש ָׂפ ַתי ִל ְ ׂ
ְ

ַליְ ָלה ָע ָלה.
ַליְ ָלה נִ גְ ָלה.
ַליְ ָלה ֻמ ְפ ָלא.

ַליְ ָלה ָע ָלה.
ַליְ ָלה נִ גְ ָלה.
ַליְ ָלה ֻמ ְפ ָלא.
.

Yafa Yarkoni Tango

Words: Dudu Barak
Music: Avi Peretz
Performer: Avi Peretz

זה שיר-אח ל"עגילי דמאר" שנכתב
על דמותה של שושנה דמארי .את
השיר הזה כתבתי והקדשתי ליפה
ירקוני ליום הולדתה השמונים.
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ָּכל ַהּטֹוב ָהיָה
ֶׁש ִּלי

ָאז ָע ְל ָתה יִ ְפ ָעה ִמן ַהּיָ ם,
י-שם,
וְ ַח ָּמה ֲאדֻ ָּמה נֶ ֶע ְל ָמה ָל ּה ֵא ׁ ָ
וְ ַה ְּס ִפינָ ה ָה ַא ְחרוֹנָ ה ֲאׁ ֶשר ָּבא ֶֹפק,
נֶ ֶא ְס ָפה ֶאל יַ ם ַה ֵּלילוֹת.

השיר :דודו ברק
הלחן :קובי אשרת
שרה :אילנית

ָאז ָע ְל ָתה יִ ְפ ָעה ִמן ַהּיָ ם,
וְ ָהיִ ִיתי ֱא ֶמת וְ ׁ ָש ִריר וְ ַקּיָ ם,
וְ ָאז נָ גַ ְע ִּתי ַּב ְּד ָב ִרים ֲאׁ ֶשר ָח ַל ְמ ִּתי
וְ נָ גַ ְע ִּתי ַּגם ַּב ּקוֹלוֹת.
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ָּכל ַה ּטוֹב ׁ ֶש ִּמ ָּס ִביב ָהיָ ה ׁ ֶש ִּלי,
ָּכל ָהאוֹר ֲא ׁ ֶשר נִ ָּגר ֶאל ּתו ְֹך ֵל ִילי
וְ ֶע ֶלם ַהזָּ ָהב,
ֲא ׁ ֶשר ֵא ַלי ָק ַרב ִמ ֶּנגֶ ד,
לֹא ָהיָ ה ִמ ְק ָסם וְ לֹא ׁ ָשוְ א.
ָאז ָע ְל ָתה יִ ְפ ָעה ִמן ַהּיָ ם,
ֲח ַב ֶּצ ֶלת ַהחוֹף ׁשּוב ָּפ ְר ָחה ִמן ַה ְּס ָתם
ּּובּוגֶ נְ וִ ְיליָ ה* ַמ ְס ִּג ָילה ַעל ַּגג ַה ַּביִ ת
ִלי ָא ְמ ָרה"ַ :א ְּת ָּכאן וְ ַע ְכ ׁ ָשיו".
ָאז ָע ְל ָתה יִ ְפ ָעה ִמן ַהּיָ ם,
וַ ֲח ִצי ַּת ֲאוָ ה ְּב ִל ִּבי ׁ ֶש ָא ַדם,
שו ָֹרה ׁ ֶש ָּל ֲחׁ ָשה" :הּוא ׁ ָשב ֵא ַליִ ְך",
וְ ַה ְּב ׂ
לֹא ָהיְ ָתה ִלי נַ ַחל ַא ְכזָ ב.

ָּכל ַה ּטוֹב ׁ ֶש ִּמ ָּס ִביב ָהיָ ה ׁ ֶש ִּלי,
ָּכל ָהאוֹר ֲא ׁ ֶשר נִ ָּגר ֶאל ּתו ְֹך ֵל ִילי
וְ ֶע ֶלם ַהזָּ ָהב,
ֲא ׁ ֶשר ֵא ַלי ָק ַרב ִמ ֶּנגֶ ד,
לֹא ָהיָ ה ִמ ְק ָסם וְ לֹא ׁ ָשוְ א.
ָאז ָע ְל ָתה יִ ְפ ָעה ִמן ַהּיָ ם
וְ יָ ֵר ַח ִה ְפ ִצ ַיע ְּכ ַעיִ ן ׁ ֶשל ָּדם
מּוט ֶלת
וְ ַעל ַע ְר ַסל ַה ֲחׁ ֵש ָכה ֲאנִ י ֶ
וַ ֲאהּוב ִל ִּבי ְל ִצ ִּדי.

All the Best
was Mine
Words: Dudu Barak
Music: Kobi Oshrat
Performer: Ilanit

ָאז ָע ְל ָתה יִ ְפ ָעה ִמן ַהּיָ ם,
ַּדּיָ גִ ים נֶ ֶע ְלמּו ,נֶ ֶע ְל ָמה ַּגם ִרׁ ְש ָּתם,
וְ ַעד ָהאוֹר ֲא ׁ ֶשר יֵ עוֹרֶ ,א ְחיֶ ה עוֹד נֶ ַצח,
ִעם ֲאהּוב ִל ִּבי ,יְ ִח ִידי.
ָּכל ַה ּטוֹב ׁ ֶש ִּמ ָּס ִביב ָהיָ ה ׁ ֶש ִּלי,
ָּכל ָהאוֹר ֲא ׁ ֶשר נִ ָּגר ֶאל ּתו ְֹך ֵל ִילי
וְ ֶע ֶלם ַהזָּ ָהב,
ֲא ׁ ֶשר ֵא ַלי ָק ַרב ִמ ֶּנגֶ ד,
לֹא ָהיָ ה ִמ ְק ָסם וְ לֹא ׁ ָשוְ א.
ִילָאה
* הצורה הנכונה היאּ :בּו ֶג ְנו ֵ

הלחן הסוחף של קובי אשרת סחף
את דמיוני אל גלי הים ,וכך כתבתי
את השיר הזה ללחן קיים.
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הּובי
א ִ
ּבֹואֲ ,

ּב ֶֹקר ָּב ִהיר וְ ֶק ׁ ֶשת ֶּב ָענָ ן,
הּוביֲ ,חזֹר ַל ַּגן,
ּבוֹא ֲא ִ
ַה ׁ ּשּו ׁ ַֹש ִּנים ּפו ְֹרחוֹת ׁשּוב ִל ְכבו ֵֹדנּו,
וְ ַהּיוֹנִ ים ְמזַ ְּמרוֹת ְּב ָל ָבן.

השיר :דודו ברק
הלחן :נורית הירש
שרה :רינת גבאי

הּובי ֵּתן ִלי יָ ְד ָך,
ּבוֹא ֲא ִ
ֵּתן וְ ֵא ֵל ְך ָּכאן ְל ִצ ְּד ָך,
בּוכה,
ּבוֹא וְ ַחּיֵ ְך ְּב ִלי ְמ ָ
ָּכל ָהעו ָֹלם הּוא ׁ ֶש ִּלי וְ ׁ ֶש ְּל ָך.
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הּובי ֵּתן ִלי יָ ְד ָך,
ּבוֹא ֲא ִ
ֵּתן וְ ֵא ֵל ְך ָּכאן ְל ִצ ְּד ָך,
בּוכה,
ּבוֹא וְ ַחּיֵ ְך ְּב ִלי ְמ ָ
ָּכל ָהעו ָֹלם הּוא ׁ ֶש ִּלי וְ ׁ ֶש ְּל ָך.

Come, My Love

Words: Dudu Barak
Music: Nurit Hirsh
Performer: Rinat Gabay

ַליְ ָלה ָצ ִעיר ֲאנִ י עוֹד ַמ ְמ ִּתינָ ה
יוֹם וְ עוֹד יוֹם ָח ְל ָפה עוֹנָ ה.
ִה ֵּנה ָא ִביב ֵמ ׁ ִשיב או ְֹת ָך ַה ַּביְ ָתה,
ָא ִביב ָטהוֹר ׁ ֶש ּ ֻכ ּלוֹ ַמנְ ִּגינָ ה.
הּובי ֵּתן ִלי יָ ְד ָך,
ּבוֹא ֲא ִ
ֵּתן וְ ֵא ֵל ְך ָּכאן ְל ִצ ְּד ָך,
בּוכה,
ּבוֹא וְ ַחּיֵ ְך ְּב ִלי ְמ ָ
ָּכל ָהעו ָֹלם הּוא ׁ ֶש ִּלי וְ ׁ ֶש ְּל ָך.
ַּכ ָּמה ֶא ְר ֶצה ְּב ָך ָל ַג ַעת,
ַּכ ָּמה ֶא ְר ֶצה ִל ְהיוֹת ִא ְּת ָך.
ֵא ְיך ֶאת ִל ִּבי ֲאנִ י ׁשו ַֹמ ַעת
את ָך.
ָרץ וְ יו ֵֹצא ִל ְק ָר ְ

השיר הזה נכתב לבקשת אביה של
הזמרת הצעירה ,רינת גבאי .זה
היה שירה הראשון ,והוא התחרה
בפסטיגל  .1990רינת הייתה נערת
פלא ,והיום ברור שהגשימה את
עצמה.
105

געגוע רחוק
שער חמישי

A Distant Longing
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ָסת ַּכ ָּלה
ַה ְכנ ַ
השיר :קליפטון ויליאם ניוויסון
הלחן :מנוס הדג'ידאקיס
גרסה עברית :דודו ברק
שרים :חני ליבנה
וניקוס דימיטראטוס
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ניקוסּ :בו ִֹאי-נָ אּ ,בו ִֹאיַּ ,כ ָּלה ׁ ֶש ִּלי,
גּולה ׁ ֶש ִּלי,
ּבוֹאי-נָ אּ ,בו ִֹאיְּ ,ד ָ
יוֹם ְּכלּולו ֵֹתנּו ִה ֵּנה ִה ִּג ַיע,
ׁ ֶש ֶמש יָ ֵמינּו ָּבא וְ ִה ְפ ִצ ַיע.
יוֹם ְּכלּולו ֵֹתנּו ָּכאן וְ ַע ְכ ׁ ָשיו,
ׁ ֶש ֶמׁש יָ ֵמינּו ֶּכ ֶתם זָ ָהב.
חניּ :בוֹא ָא ָּנאּ ,בו ָֹאהָ ,ח ָתן ׁ ֶש ִּלי,
ּבוֹא ָא ָּנאּ ,בו ָֹאהָ ,ל ָבן ׁ ֶש ִּלי.
ֵליל ְּכלּולו ֵֹתנּו זֶ ֶמר יַ ׁ ְש ִמ ַיע,
ַס ַהר ֵל ֵילנּו ָּבא וְ ִה ְר ִק ַיע.
ֵליל ְּכלּולו ֵֹתנּו ָּכאן וְ ַע ְכ ׁ ָשיו,
ַס ַהר ֵל ֵילנּו נֹגַ ּה ׁ ֶשנְ ָהב.

Attending the
Bride
)(Tzamikos

Words: Clifton William Nivison
Music: Manos Hadjidakis
Hebrew version: Dudu Barak
& Performers: Hani Livneh
Nikos Dimitratos

ניקוסּ :בו ִֹאי-נָ אּ ,בו ִֹאיִ ,א ׁ ָּשּה יָ ָפה,
חניּ :בוֹא ָא ָּנאּ ,בו ָֹאה ֶאל ַה ֻח ָּפה.
יחד :יוֹם ְּכלּולו ֵֹתנּו ִה ֵּנה ִה ִּג ַיע,
ֵליל ְּכלּולו ֵֹתנּו זֶ ֶמר יַ ׁ ְש ִמ ַיע.
ׁ ֶש ֶמׁש יָ ֵמינּו ֶּכ ֶתם זָ ָהב,
ַס ַהר ֵל ֵילנּו נֹגַ ּה ׁ ֶשנְ ָהב.

שיר זה נכתב למיזם שירי מנוס
הדג'ידאקיס שהפיק המלחין נחום היימן.
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ימ ִנּיָה
ַּכ ָּלה ֵּת ָ

ֶאל ַה ֶּט ֶקס ִהיא נִ ְכנֶ ֶסת,
ּות ֵכ ֶלת וְ ַכ ְר ַּפס.
חּור ְ
ּומ ֻפ ְר ֶּכ ֶסת,
ֲעדּויָ ה ִהיא ְ
וְ ַה ֵּלב נָ ַמס.

ימנִ ּיָ ה ׁ ֶש ִּלי,
ַּכ ָּלה ֵּת ָ
או ֵֹהב או ָֹת ְך ַעד ְּכלוֹת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה.
ַּכ ָּלה ַא ְדמוֹנִ ּיָ ה ׁ ֶש ִּלי,
זו ֶֹה ֶרת וְ ַת ָּמה.

השיר :דודו ברק
הלחן :יוני רועה
שר :דקלון

מּוק ֶפת,
ׁ ָשם ַּב ֶּט ֶקס ִהיא ֶ
ׁשו ׁ ְֹש ִבינִ ים וְ ׁשו ׁ ְֹש ִבינוֹת.
ָּכל ּ ֻכ ָּלה ִח ָּבה נִ ׁ ְש ֶט ֶפת,
ּורנָ נוֹת.
ׁ ִשיר ְ

ַאיִ ,ל ִּביִ ,ל ִּביֵ ,א ַליִ ְך ׁ ָשט.
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A Yemenite Bride

Words: Dudu Barak
Music: Yoni Roeh
Performer: Daklon

ימנִ ּיָ ה ׁ ֶש ִּלי,
ַּכ ָּלה ֵּת ָ
או ֵֹהב או ָֹת ְך ַעד ְּכלוֹת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה.
ַּכ ָּלה ַא ְדמוֹנִ ּיָ ה ׁ ֶש ִּלי,
זו ֶֹה ֶרת וְ ַת ָּמה.
ַאיִ ,ל ִּביִ ,ל ִּביֵ ,א ַליִ ְך ׁ ָשט.
שאוֹת ָל ּה זֶ ֶמר,
ַה ָּנ ׁ ִשים נוֹ ְ ׂ
ַה ְך ַּב ַּפחְּ ,בתֹף ִמ ְריָ ם.
וְ ַה ֶּזּ ֶמרֵ ,אין לוֹ ֶּג ֶמר,
ִמ ְס ַּת ְל ֵסל וָ ַחם.
שים ָּכבוֹד ָל ּה,
ַה ְּג ָב ִרים עוֹ ִ ׂ
ּוב ְר ָכתוֹ.
וְ ָכל ִא ׁיש ִ
ֶה ָח ָתן ָאז יַ ֲענֹד ָל ּה
ֶאת ַט ַּב ְע ּתוֹ.

זהו אחד משלושה שירי כלולות
שכתבתי.
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ֵּבין ִק ְפ ֵלי וִילֹון

בּובי ַה ַּקיִ ץ ֶאת מו ָֹתם,
ַּבּוִ ילוֹן ָמ ְצאּו זְ ֵ
רּוח.
ַּבּוִ ילוֹן ׁ ִשיר ֶע ֶרב ׁ ָשר ָה ַ
מּוסים ֵא ָליו ַה ְּברו ֹׁש ַה ְּמי ָֻּתם
וְ סוֹדוֹת ְּכ ִ
פּוח.
ְמׁ ַש ֵּל ַח ֵעת אוֹר יוֹם יָ ַ

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

בּוא ֵת ְך ׁ ָש ַל ְח ְּת ִעם ּבוֹא ַה ֵלּיל,
ַּבּוִ ילוֹן ָּב ָ
ַּבּוִ ילוֹן נִ ְתלּו ָאז ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ יִ ְך.
ַמ ָּב ֵט ְך ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַלם יו ֵֹד ַע וְ קו ֵֹבל
ַעל ׁ ֶש ֲעזָ ֵב ְך ְל ַאנְ חו ַֹתיִ ְך.
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ֵּבין ֲהמוֹן ִק ְפ ֵלי וִ ילוֹן נֶ ֶע ְלמּו ַה ְּס ָתו,
ַקיִ ץ וְ ָא ִביב וָ ח ֶֹרף ,זִ ְכרוֹנוֹת ֵּבית ָאב.
וְ ִל ּבוֹ ֵא ַליִ ְךַּ ,ד ֲאבוֹן ִל ֵּב ְךִ ,ל ֵּב ְך,
ֵּבין ִק ְפ ֵלי זֶ ה ַהּוִ ילוֹן ׁ ֶש ְּב ֵב ֵית ְך.

Between the folds
of the Curtain
Words: Dudu Barak
Music: Nachum Heiman
Performer: Ophira Gluska

ֵּבין ֲהמוֹן ִק ְפ ֵלי וִ ילוֹן נֶ ֶע ְלמּו ַה ְּס ָתו,
ַקיִ ץ וְ ָא ִביב וָ ח ֶֹרף ,זִ ְכרוֹנוֹת ֵּבית ָאב.
וְ ִל ּבוֹ ֵא ַליִ ְךַּ ,ד ֲאבוֹן ִל ֵּב ְךִ ,ל ֵּב ְך,
ֵּבין ִק ְפ ֵלי זֶ ה ַהּוִ ילוֹן ׁ ֶש ְּב ֵב ֵית ְך.
רּוח ְּב ֵלילוֹת ְּכ ֻח ִּלים,
ַּבּוִ ילוֹן ָצ ַחק ָה ַ
ַּבּוִ ילוֹן ָּת ָלה ַּפ ְר ַּפר-צּוף ֶּפ ַרח,
ַּב ֲעדוֹ ּבּועוֹת ַס ּבוֹן ִה ְפ ַר ְח ֶּתםִ ,עגּ ִּולים,
ַּפ ַעם ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹד ַט ַעםֵ ,ר ַיח.
ַּבּוִ ילוֹן ָא ְדמּו ַה ְּנ ׁ ִשיקוֹת ׁ ֶשּיֵ ׁש ִלזְ ּכֹר,
ש ְפתו ַֹתיִ ְך.
ַּבּוִ ילוֹן ִה ְל ִּבינּו ִ ׂ
ָּכל ׁ ֶש ַרק נו ָֹתר ָהיָ הָ ,ל ַעד לֹא יַ ֲחזֹר,
ַא ְך עוֹד ַּבּוִ ילוֹן יָ ִפים ָּפנַ יִ ְך.

שיר זה הוא מן השירים הראשונים
שכתבתי עם המלחין נחום היימן בסוף
שנות השישים של המאה שעברה.
113

ּגּוע ָרחֹוק
ַע ַ
ּג ְ

שּ ֶדה ָה ָר ָחב,
ַא ְּת ָהיִ ית ַּכ ָּלנִ ית ַּב ָּ ׂ
דּותנּו,
ַא ְּת ָהיִ ית ִלי ַּפ ְר ַּפר יַ ְל ֵ
צּופית ַעל ָענָ ף ַהגּ ו ַֹמ ַעת ֶמ ְר ָחב,
וְ ִ
מּורה ַרק ִל ׁ ְשנֵ ינּו.
ַה ֵחרּות ַהׁ ְּשּ ָ

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

אשוֹנָ ה,
וְ ָא ַה ְב ִּתי או ָֹת ְך ַא ֲה ָבה ִר ׁ
וְ נִ ׁ ְש ֵּב ִיתי ְּב ֶק ֶסם ֵעינַ יִ ְך.
דּותי ַה ְּק ַט ָּנה,
ַא ְתּ ָהיִ ית ַא ֲה ַבת יַ ְל ִ
לּומיִ ְך.
לּומיֲ ,ע ַ
ַא ֲה ַבת ֲע ַ
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וְ ַהּיוֹם זֶ ה ַהּיוֹם,
ֵא ְיך ִה ַּג ְע ְּת ַעד ֲהלֹום?
ֶה ָהיִ ית אוֹ ָח ַל ְמ ִּתי ָע ַליִ ְך?
אּולי לֹא ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ֵמעו ָֹלם,
וְ ַ
אּולי עוֹד ָא ׁש ָּובה ֵא ַליִ ְך.
וְ ַ
אּולי עוֹד ָא ׁש ָּובה ֵא ַליִ ְך.
וְ ַ
וְ נו ָֹתר ְּבתו ִֹכי ַּג ְעגּ ַּוע ָרחוֹק,
זִ ָּכרוֹן ֵאין ָמתוֹק ִלי ִמ ֶּמנּ ּו,
שּ ֶדה ַהּיָ רֹק
ְּב ָע ְב ִרי ְל ִע ִּתים ַּב ָּ ׂ
הּוא חוֹזֵ רְּ ,ול ֶפ ַתע ֵאינֶ נּ ּו.
ּותׁש ָּוקה ֲע ֻמ ָּקה ִּבי עו ָֹלה ְל ַד ָּקה,
ְ
ִמׁ ְש ַּת ֶּל ֶטת ָע ַלי ְל ֵעת ֶע ֶרב.
מּוע ָקה,
ִעם ׁ ְש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה ִּבי עו ָֹלה ָ
ַעל ִל ִּבי ִהיא מּונַ ַחת ַּכ ֶח ֶרב.

וְ ַהּיוֹם זֶ ה ַהּיוֹם,
ֵא ְיך ִה ַּג ְע ְּת ַעד ֲהלֹום?
ֶה ָהיִ ית אוֹ ָח ַל ְמ ִּתי ָע ַליִ ְך?
אּולי לֹא ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ֵמעו ָֹלם
וְ ַ
אּולי עוֹד ָא ׁש ָּובה ֵא ַליִ ְך.
וְ ַ
אּולי עוֹד ָא ׁש ָּובה ֵא ַליִ ְך.
וְ ַ
ִה ְת ַּפ ְּזרּו ַה ְּזּ ַמ ִּנים וְ ָע ְברּו ִע ָּדנִ ים
וַ ֲאנִ י עוֹד ׁשו ֵֹאל ֶאל ֵעינַ יִ ְך.
ְל ֵה ָיכן נֶ ֱע ַל ְמ ְּת ,נֶ ֶע ְלמּו ַה ָּפנִ ים?
ַמה ִּזּ ְּמנּו ָל ְך ַּב ֶּד ֶר ְך ַחּיַ יִ ְך?

A Distant Longing

Words: Dudu Barak
Music: Nachum Heiman
Performer: Ran Eliran

וְ ַה ִאם ִל ְפ ָע ִמים ַא ְּת זו ֶֹכ ֶרת או ִֹתי
וְ גַ ם ָּב ְך ִמ ְתעו ֵֹרר ַּג ְעגּ ַּוע?
ְלעו ָֹלם ִּבי ִּת ְחיִ יַ ,עד ֶא ְמ ָצא ֶאת מו ִֹתי,
ּומ ּד ַּוע?
ְל ֵה ָיכן נֶ ֱע ַל ְמ ְּת ַ
וְ ַהּיוֹם זֶ ה ַהּיוֹם,
ֵא ְיך ִה ַּג ְע ְּת ַעד ֲהלֹום?
ֶה ָהיִ ית אוֹ ָח ַל ְמ ִּתי ָע ַליִ ְך?
אּולי לֹא ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ֵמעו ָֹלם
וְ ַ
אּולי עוֹד ָא ׁש ָּובה ֵא ַליִ ְך.
וְ ַ
אּולי עוֹד ָא ׁש ָּובה ֵא ַליִ ְך.
וְ ַ

שיר על אהבה רחוקה הזכורה לטוב,
שנכתב בהזמנת הזמר הוותיק רן
אלירן.
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ֵנ ָכר

ַא ְּת ְּבׁ ֶש ָּל ְך ,וַ ֲאנִ י ְּבׁ ֶש ִּלי
ְּול ָאן נֶ ֱע ַלם ָּכל ַהּיַ ַחד?
ְּול ָאן נֶ ֶע ְלמּו ַה ְּת ִמימּותַ ,ה ַּפ ׁ ְשטּות,
ַה ַּמ ָּגע ְללֹא ֵצלְ ,ללֹא ַּפ ַחד?

השיר :דודו ברק
הלחן :יאיר קלינגר
שר :ג'קי טולדו

ַא ְּת ְּב ׁ ֶש ָּל ְך ,וַ ֲאנִ י ְּב ׁ ֶש ִּלי
ְּכמוֹ ְּב ֶא ֶרץ זָ ָרה לֹא נו ַֹד ַעת.
ש ֶאת יָ ֵד ְך ַה ְּק ַט ָּנה
וַ ֲאנִ י ְמ ַח ֵּפ ׂ
ׁ ֶש ָא ְב ָדה ִלי ִּפ ְתאוֹם ִּב ְב ִלי ַּד ַעת.

ַא ְּת ַח ָּמהַ ,א ְּת ָק ָרה,
ֲאנִ י ַחםֲ ,אנִ י ַקר,
יַ ַחד ֵה ַק ְמנּו ָּכאן ֶא ֶרץ נֵ ָכר.
ַא ְּת ְּב ׁ ֶש ָּל ְך ,וַ ֲאנִ י ְּב ׁ ֶש ִּלי
וְ זֶ ה לֹא ִּבגְ ָל ֵל ְך וְ זֶ ה לֹא ִּבגְ ָל ִלי.
זֶ ה ָלזוֹ ַּת ֲחנוֹת ׁ ֶש ַּב ֶּד ֶר ְך,
ַהעוֹד יֵ ׁש ַּת ֲחנָ ה ׁ ָשם ַא ֶח ֶרת?

A Foreign Place

Words: Dudu Barak
Music: Yair Klinger
Performer: Jacky Toledo

ַא ְּת ַח ָּמהַ ,א ְּת ָק ָרה,
ֲאנִ י ַחםֲ ,אנִ י ַקר,
יַ ַחד ֵה ַק ְמנּו ָּכאן ֶא ֶרץ נֵ ָכר.
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ָּבאת ְּב ֶה ְבזֵ ק ָּכ ְך ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּיוֹם,
ִה ְתנַ ַח ְל ְּת ִּב ְל ָב ִבי ָּכ ְך ְל ֶפ ַתע.
לֹא הו ַֹד ְע ְּת לִ י ֵמר ֹׁאש ,לֹא ִה ְת ַר ְע ְּת ַעל ּבו ֵֹא ְך,
ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ִה ְב ִל ָיחה וָ ֵמ ָתה.
ֶרגַ ע ָהיִ ית וְ ִה ֵּנה נֶ ֱע ַל ְמ ְּת,
לֹא ׁ ָשלוֹם ,לֹא ַמ ָּגעַ ,אף ִמ ָּלה לֹא.
ַה ָּזּרּותַ ,ה ִּנ ּכּורֵ ,א ְיך זֶ ה ָּבאת וְ נָ ַד ְמ ְּת?*
ן-א ָדם ֵא ְיך יֵ ַדע ַמה ָּק ָרה לוֹ?
ֶּב ָ

ָד ְמ ְּת
ְדּמֹות ,ואולם הצורה *נ ַ
* הצורה התקנית היא נ ַ
השתגרה בלשון הדיבור באנלוגיה לצורות בבניין קל
(כמוָׁ :ש ַמ ְר ְּת).

את השיר הזה כתבתי בשנת
 .2008בכל 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
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הּובת
א ַ
ֲ
ַה ָּמ ָטדֹור
השיר :לא ידוע
הלחן :עממי-ספרדי
גרסה עברית :דודו ברק
שרה :עדנה לב
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ׁ ָשם ְּב ֶס ִב ְיליָ ה קו ִֹר ָידה ֵּת ֵצא ֶאל ַה ֶּד ֶר ְך
ְל ֵעת ֶע ֶרב.
ׁ ָשם ְּב ֶס ִב ְיליָ ה זִ ָירה ֲעגֻ ָּלה ְמפ ֶֹא ֶרת.
וְ ָכל יְ פוֹת ַה ּת ַֹאר
ִעם ְמנִ יפוֹת ַהזּּ ֹ ַֹהר
חּורי ַהנּ ַֹער
ַּוב ֵ
וְ ַה ָּמ ָטדוֹר.
ַרק ֶאת ַה ָּמ ָטדוֹר ַא ְּת או ֶֹה ֶַבת,
הּוב ְך ְל ָב ֵבִ מ ְת ַּפ ֵּלל.
ֶאל ֲא ֵ
ַעד ֵצאת ָה ֶע ֶרב ַּת ְפ ִצ ַיע ַה ֶח ֶרב
ַא ְך ִמי יְ נַ ַּצּח ׁ ָשם ִעם ֵליל?

ַרק ֶאת ַה ָּמ ָטדוֹר ַא ְּת או ֶֹה ֶבת,
ֶאל מּול ֵעינַ יִ ְך נָ ַפל וְ ָכ ַרע.
ַעד ֵצאת ָה ֶע ֶרב ִה ְפ ִצ ָיעה ַה ֶח ֶרב,
ַע ְכ ׁ ָשיו ַא ְּת ְל ַבד ַּב ִּזּ ָירה.

The Matador's
Beloved
Words: Unknown
Music: Spanish-Traditional
Hebrew Version: Dudu Barak
Performer: Edna Lev

ׁ ַָשם ְּב ֶס ִב ְיליָ ה ַה ָּדםַ ,ה ְּד ָמעוֹת וְ ַהּיֶ זַ ע
מּול ֵעינֶ ָיה.
ׁ ָשם ְּב ֶס ִב ְיליָ ה ,יָ ְצ ָאה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶש ֵה ֵע ָּזּה.
רּוח ַה ּצּוֹנֶ נֶ ת
ָּב ַ
ִלנְ טֹׁש ַא ְּת ְמ ָמ ֶאנֶ ת,
ַע ְכ ׁ ָשיו ַא ְּת ְמקוֹנֶ נֶ ת
ַעל ַה ָּמ ָטדוֹר.
ַרק ֶאת ַה ָּמ ָטדוֹר ַא ְּת או ֶֹה ֶבת,
הּוב ְך ְל ָב ֵב ְך ִה ְת ַּפ ֵּלל.
ֶאל ֲא ֵ
ַעד ֵצאת ָה ֶע ֶרב ִה ְפ ִצ ָיעה ַה ֶח ֶרב,
ַא ְך ֵאין ְמנַ ֵּצּ ַח ִעם ֵליל.

שיר שכתבתי באהבה גדולה לעדנה
לב המתוקה ,שכל-כך חסרה כעת
בנוף הזמר שלנו .קולה הוא אחד
מקולות הַאלט הנפלאים שהכרתי.
119

ּדּוּב ָלה
ַמ ְנ ָ

ּוב ָלה,
ַמנְ ּד ָּ
ַא ְּת ְּכ ָבר לֹא ַמ ְל ַּכת ַהּי ִֹפי.
ּוב ָלה,
ַמנְ ּד ָּ
ֲא ָבל יֵ ׁש ָל ְך ,יֵ ׁש ָל ְך א ִֹפי.

השיר :לא ידוע
הלחן :סטיליאנוס קזנדזידיס
גרסה עברית :דודו ברק
שר :יהודה אליאס

הים ֵהן נָ ׁ ַשק ָל ְך ַּב ֵּס ֶתר.
ֱא ִ
ַא ְּת ַמ ְל ָּכה ַּגם ְּב ִלי ּתֹ ַאר וָ ֶכ ֶתר.
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ּוב ָלה.
ַמנְ ּד ָּ
ּוב ָלה.
ַמנְ ּד ָּ

אּולי ֶּבן ֵמ ָאה:
ָא ַמר ִא ׁיש נָ בוֹןַ ,
"כל ָא ָדם יֵ ׁש ָמקוֹם לוֹ ,וְ יֵ ׁש לוֹ ׁ ָש ָעה".
ָּ
עוֹד ָּתבוֹא ׁ ְש ָע ֵת ְך.
רוֹאה,
ִה ְס ַּת ְּכ ִליַ ,א ְּת ָ
הּוב ְך ּבוֹא יָ בוֹא ַּב ׁ ָּשּנָ ה ַה ָּב ָאה.
ֲא ֵ

Mandubala

Words: Unknown
Music: Stylianos Kazantzidis
Hebrew version: Dudu Barak
Performer: Yehuda Elyas

ָא ַמר ִא ׁיש ָח ָכםָ ׁ ,שנּון ּובו ֵֹחן,
ׁ ֶש ַרק ֶה ֶבל ַהּי ִֹפי וְ ׁ ֶש ֶקר ַה ֵחן.
הּוא צו ֵֹדקַ .ה ֲא ִמינִ יַ .ה ּכֹל יִ ָּת ֵכן.
ּוב ָלה,
ַמנְ ּד ָּ
ַה ְּג ָב ִרים חו ׁ ְֹש ִקים ָּב ְך ֵח ׁ ֶשק.
ּוב ָלה,
ַמנְ ּד ָּ
ַא ְּת ּכו ֶֹב ׁ ֶשת ַּגם ְּב ִלי נֶ ׁ ֶשק.
ַאל ִּת ְּתנִ י ִמ ׁ ִּשּ ְפ ַעת ֲח ָס ַדיִ ְך
ַל ָּק ִמים ַעל יָ ְפיֵ ְך וְ ַחּיַ יִ ְך.
ּוב ָלה.
ַמנְ ּד ָּ
ּוב ָלה.
ַמנְ ּד ָּ

הזמר יהודה אליאס הביא אליי את
השיר היווני הזה וביקש שאכתוב לו
גרסה עברית לתקליטו.
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ינ ָלה
ָמ ִר ֵ
השיר :לא ידוע
הלחן :יווני עממי
גרסה עברית :דודו ברק
שרים :הגבעטרון
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יָ ם וְ ׁ ָש ַמיִ ם,
ּומם,
ּומם ּד ָ
ּד ָ
ְס ִפינָ ה נו ַֹס ַעת ָל ּה ֵמ ִאי ְל ִאי.
ַעל ַקו ַה ַּמיִ ם
זַ ֶּמ ֶרת ַעם
וְ ִהיא ְּבזֶ ֶמר ֱאלו ִֹהי.
ָמ ִרינֵ ָלה,
ַהּיָ ם קו ֵֹרא ָל ּה,
ַהּיָ ם ׁשו ֵֹאל ְלקו ָֹל ּה.
ָמ ִרינֵ ָלה,
ׁ ֶש ֵאין ּדו ֶֹמה ָל ּה,
ִמ ּתו ְֹך ׁ ִש ֶיר ָיה עו ָֹלה.
ָמ ִרינֵ ָלה,
יָ ֶאה נָ ֶאה ָל ּה,
ַה ׁ ִּשּיר ׁ ֶש ָּל ּה ַה ּ ֻמ ְפ ָלא.
ָמ ִרינֵ ָלה,
לֹא נְ ַג ֶּלה ָל ּה,
ֲאנַ ְחנּו ָּכאן ִּב ְג ָל ָל ּה.
ֵאל ָה ָר ִק ַיע
וְ ֵאל ַהּיָ ם
י-שם.
וְ ַגם ֵא ַלת ָה ַא ֲה ָבה ֵא ׁ ָ
ִא ׁיש לֹא יַ ִּב ַיע
ְּבקוֹל ָא ָדם
ֹאמר ָל ּה ְּבקוֹל ָרם.
ֶאת ׁ ֶשנּ ַ

ָמ ִרינֵ ָלה,
ַהּיָ ם קו ֵֹרא ָל ּה...
הוִֹ ,מי יִ ְד ֶמה ָל ּה
ּומי יִ ׁ ְשוֶ ה
ִ
ְל ָמ ִרינֵ ָלהַּ ,בת ׁ ִש ַירי ׁ ֶש ִּלי?
ִמי יְ ַג ֶּלה ָל ּה
ִמ ֵּלב ֶאל ֵלב
ּוב ׁ ְש ִב ִילי?
ׁ ֶש ִהיא ַרק ִלי ִ
ָמ ִרינֵ ָלה,
ַהּיָ ם קו ֵֹרא ָל ּה,
ַהּיָ ם ׁשו ֵֹאל ְלקו ָֹל ּה.
ָמ ִרינֵ ָלה,
ׁ ֶש ֵאין ּדו ֶֹמה ָל ּה,
ִמ ּתו ְֹך ׁ ִש ֶיר ָיה עו ָֹלה.
ָמ ִרינֵ ָלה,
יָ ֶאה נָ ֶאה ָל ּה,
ַה ׁ ִּשּיר ׁ ֶש ָּלה ַה ּ ֻמ ְפ ָלא.
ָמ ִרינֵ ָלה,
לֹא נְ ַג ֶּלה ָל ּה,
ֲאנַ ְחנּו ָּכאן ִּב ְג ָל ָל ּה.

Marinella

Words: Unknown
Music: Greek-Traditional
Hebrew version: Dudu Barak
Performers: The Gevatron

בשנת  1971הייתה 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.
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ַקח ֶאת ַה ַחּיִים
ְּב ַמ ָּתנָה

ֹאמר ִלי ׁ ֶש ָּנ ַפ ְל ָּת,
ִאם ּת ַ
ָאז נָ פוֹל נָ ַפ ְל ָּת ִא ׁיש.
ֹאמר ׁ ֶש ִה ְת ַחׁ ַּשּ ְל ָּת,
ִאם ּת ַ
ִה ְתנַ ֵער ו ְָאז ִּפ ְתאוֹם ַּת ְר ִּג ׁיש – ֵאיזֶ ה ַחּיִ ים!

יֵׁש ָע ִתיד ,הוֹוֶהָ ,ע ָבר
ו ְֶא ְתמֹולַ ,הּיוֹםָ ,מ ָחר.
ִאם ִה ְפ ַס ְד ָּת ָּד ָבר
ֹאמר ׁ ֶש ְּמאֻ ָחר.
ַאל ּת ַ

השיר והלחן :אוהאנס טונקבויאצי
וגונול אייסל גוראל
גרסה עברית :דודו ברק
שרה :אילה טליאס

ַקח ֶאת ַה ַחּיִ ים ְּב ַמ ָּתנָ ה
עוֹד עוֹנָ ה וְעוֹד ׁ ָשנָ ה,
ַאל ִּתׁ ְש ַאל ַמה ִּנׁ ְש ַּת ָּנה,
ַאל ַּת ְמ ִּתין ִלי ַּב ִּפ ָּנה.

יֵׁש ָע ָבר ,הוֹוֶהָ ,ע ִתיד,
לּו נִ ְחיֶה י ְַח ָּדיו ָּת ִמיד,
ׁ ִשיר ַר ִּבים וׁ ְִשיר י ִָחיד ָל ַעד.
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ַקח ֶאת ַה ַחּיִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵהם,
ֵא ְיך ּת ַּוכל ִּב ְל ֲע ֵד ֶיהם?
ּבוֹא וְנִ ְס ּתו ֵֹבב ְּב ַמ ְע ָּגל –
ֵּבין גּ ו ָֹרל ְל ֵבין ַמ ָּזּל.
ׁשּוב ּבו ְֹרקוֹת ִלי ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ ָיך,
ִמ ׁ ֶישהּו או ְֹת ָך או ֵֹהב,
ְמ ָב ֵר ְך הּוא ַעל ַחּיֶ ָיך
וְׁשו ֵֹמר או ְֹת ָך ָעמֹק ַּב ֵּלב – ֵאל ֱאל ִֹהים!
ַקח ֶאת ַה ַחּיִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵהם,
ֵא ְיך ּת ַּוכל ִּב ְל ֲע ֵד ֶיהם?
ּבוֹא וְנִ ְס ּתו ֵֹבב ְּב ַמ ְע ָּגל –
ֵּבין גּ ו ָֹרל ְל ֵבין ַמ ָּזּל.

ַקח ֶאת ַה ַחּיִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵהם,
ֵא ְיך ּת ַּוכל ִּב ְל ֲע ֵד ֶיהם?
ּבוֹא וְנִ ְס ּתו ֵֹבב ְּב ַמ ְע ָּגל –
ֵּבין גּ ו ָֹרל ְל ֵבין ַמ ָּזּל.

Take Life as a
Gift
)(Hadi Bakalim

Words & Music: Ohannes
Tuncboyaci & Gonul Aysel Gurel
Hebrew version: Dudu Barak
Performer: Ayala Talyas

יֵׁש עוֹד ׁ ָש ַמיִם,
אוֹר ָּב ֵעינַ יִם,
ׁ ֶש ֶמׁש נֶ ְה ֶּד ֶרת ׁ ֶש ֵּמ ָע ֵלינּו עוֹד זו ַֹר ַחת.
יֵׁש לִ י או ְֹת ָךְ ,ויֵׁש לְ ָך או ִֹתי ,וְלָ נּו יֵׁש או ָֹתנּו,
ַה ְלוַאי נֵ ֵל ְך ָּת ִמיד ְּבי ַַחד.
ַקח ֶאת ַה ַחּיִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵהם,
ֵא ְיך ּת ַּוכל ִּב ְל ֲע ֵד ֶיהם?
ּבוֹא וְנִ ְס ּתו ֵֹבב ְּב ַמ ְע ָּגל –
ֵּבין גּ ו ָֹרל ְל ֵבין ַמ ָּזּל.

את השיר הזה שמעתי בפעם
הראשונה ברחובות איסטנבול.
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ֵאין ִלי יֹום,
ְלה
ֵאין ִלי ַלי ָ
השיר :לא ידוע
הלחן :פרדי דה-טייפור
גרסה עברית :דודו ברק
שר :עופר לוי
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לֹא ָּתׁשּובִ ,היא ָה ְל ָכה ָל ּה ֶאל ֶה ָע ִתיד.
ִל ִּבי ָא ֵבלְּ ,וכמוֹ ָח ֵדל ִּפ ְתאוֹם ִל ְפעֹם.
ל-כ ְך ְל ַבד.
ָה ְל ָכה ָל ַעדֲ .אנִ י ָּכ ָּ
לֹא ָּתׁשּוב עוֹד וְ ָעצּוב עוֹד ַליְ ָלה וָ יוֹם.
ֵאין ִלי ַליְ ָלהֵ ,אין ִלי יוֹם
ַּגם לֹא ׁ ָש ָעה ,לֹא ָמקוֹם.
ֵאין ִלי יוֹםָ ,א ִביֵ ,אין ִלי ַליְ ָלה,
ִהיא ָעזְ ָבהָ ,א ִבי ,הוַֹ ,א ְל ַלי ָל ּה,
לֹא ְּכ ַדאי ָהיָ ה ִלי ,לֹא ְּכ ַדאי ָל ּה,
ָעזְ ָבה ָל ַעד.

לֹא ָּתׁשּובִ ,היא ָה ְל ָכה,
ִל ִּבי ָא ֵבל ְּוכמוֹ ָח ֵדל ִּפ ְתאוֹם ִל ְפעֹם.
ל-כ ְך ְל ַבד.
ָה ְל ָכה ָל ַעדֲ .אנִ י ָּכ ָּ
לֹא ָּתׁשּוב עוֹד ,ו ְָעצּוב עוֹד ַלי ְָלה וְגַ ם יוֹם.
ֵאין ִלי ַליְ ָלהָ ,א ִביֵ ,אין ִלי יוֹם.
ֵאין ִלי יוֹםָ ,א ִביֵ ,אין ִלי ַליְ ָלה,
ִהיא ָעזְ ָבהָ ,א ִבי ,הוַֹ ,א ְל ַלי ָל ּה,
לֹא ְּכ ַדאי ָהיָ ה ִלי ,לֹא ְּכ ַדאי ָל ּה,
ָעזְ ָבה ָל ַעד.

No Day,
No Night
Words: Unknown
Music: Ferdi de Tayfur
Hebrew version: Dudu Barak
Performer: Ofer Levy

ֱאל ִֹהים יִ ְסלֹל ְל ַמ ֲענִ י ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך,
אּולי ִהיא ׁ ָשם ֵמ ֵע ֶבר יָ ם ִּת ְב ֶּכה ָע ַלי.
ַ
ָה ְל ָכה ָל ַעד ,יָ ְפיָ ּה ָא ַבד,
ֶאזְ ְּכ ֶר ָּנה ,א ָֹה ֶב ָּנהַ ,עד ַא ְחרוֹן יָ ַמי.
ֵאין ִלי ׁ ֶש ֶמשֵ ,אין ִלי ּכו ָֹכב,
ָא ִסיר ַל ְּב ִכיְ ,מא ָֹהב.
ֵאין ִלי יוֹםָ ,א ִביֵ ,אין ִלי ַליְ ָלה,
ִהיא ָעזְ ָבהָ ,א ִבי ,הוַֹ ,א ְל ַלי ָל ּה,
לֹא ְּכ ַדאי ָהיָ ה ִלי ,לֹא ְּכ ַדאי ָל ּה,
ָעזְ ָבה ָל ַעד.

לעופר לוי.
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ַפ ְנ ַט ְזיָה
השיר :לא ידוע
הלחן :איטלקי
גרסה עברית :דודו ברק
שרה :לאה לופטין
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ַּגם ִאם יֵ ֵל ְך ִמ ָּּידֲ ,אנִ י נִ ׁ ְש ֶא ֶרת,
ַּגם ִאם יֵ ֵל ְך ָל ַעד ִעם ָה ַא ֶח ֶרת.
לֹא קוֹנָ ה ִלי אוֹתוֹ ִּב ְמ ִחיר ַה ֶּק ֶרן,
נִ ְמ ַאס ִלי ֵמ ַה ׁ ִּשּ ְגעוֹנוֹת ׁ ֶש ּלוֹ.
עוֹד או ֶֹה ֶבת אוֹתוֲֹ ,אנִ י יו ַֹד ַעת,
ַה ְּמ ַק ְּנאוֹת ְּכ ָבר קו ְֹראוֹת:
"א ְּת ְמ ׁ ֻש ַּג ַעת".
ַ
הּומה
ִמ ּתו ְֹך ַה ְּמ ָ
ֲאנִ י יו ֵֹצאת ׁ ְש ֵל ָמה.
ֻמ ְרוַ ַחת ְּב ָגדוֹל
ַמ ָּמ ׁש ְּבזִ יל ַהזּּ וֹל.
ׁשו ֶֹב ֶרת ְל ָבבוֹת,
צו ֶֹב ֶרת ַא ֲהבוֹת,
וְ ׁ ֶש ֶמש וְ ׁ ַש ְלוָ ה
וְ עוֹד ַפנְ ַטזְ יָ ה.
מּוכנָ ה ִל ְס ּבֹל וְ לֹא נִ ׁ ְש ֶּב ֶרת,
לֹא ָ
ַּגם ִאם ְּבתו ְֹך ּתו ִֹכי ֲאנִ י ּבו ֶֹע ֶרת.
ֹאש ,זֶ ה ְּכמוֹ ְּב ֶס ֶרט,
ִאם הּוא עו ֵֹבר ָּבר ׁ
ַפנְ ַטזְ יָ ה ׁ ֶש ָּתעּוף ְּבתו ְֹך ׁ ָש ָעה.
עוֹד הו ֶֹל ֶכת ֵא ָליו ִמ ְת ַּג ְע ַּג ַעת,
ַה ְּנ ׁ ָשמוֹת ַה ּטוֹבוֹת קו ְֹראוֹת:
"מ ְפ ַר ַעת".
ֻ

הּומה
ַא ַחר ַה ְּמ ָ
וְ ַר ַע ׁש ֲא ָד ָמה,
עוֹד יֵ ׁש ִלי ִס ּכּויִ ים
וַ ֲח ִת ַיכת ַחּיִ ים.
לֹא ַמ ְק ִר ָיבה יו ֵֹתר,
ָהא ֶֹפק ִמ ְת ַּב ֵהר,
ִּג ָיט ָרה וְ ׁ ִש ִירים,
ׁ ָש ַמיִ ם ֲא ֵח ִרים.

Fantasia

Words: Unknown
Music: Italian
Hebrew version: Dudu Barak
Performer: Leah Lupatin

את השיר הזה כתבתי לאלבום שירי
איטליה של לאה לופטין ,האהובה
עליי במיוחד.
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יטה
יֹור ָ
ֶס ְנ ִ
יֹורה
ְס ְנ ָ
וֶ
השיר :גוטה פרייה
הלחן :אמיליאנו זולטה באקוורו
גרסה עברית :דודו ברק
שר :דורון מזר
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סֶ נְ יוֹרִ ָיטה וְסֶ נְ יוֹרָ ה ַמרְ גָ רִ ָיטה וְלִ יאוֹרָ ה
אֶ ֶמלִ ָיטה וְאֵ ו ִָיטה וְלִ ינוֹרָ ה.
ָּכל הַ ָּנׁ ִשים ׁ ֶש ִּלי הֵ ןָּ ,כל הַ ָּנׁ ִשים אִ ִּתי הֵ ן,
בּ ֹקֶ ר וְצָ הֳ רַ יִם ,לַ יְלָ ה ׁ ְּושעַ ת עַ רְ ַּביִם – אֶ לֶ ף וְאַ חַ ת.
ָּכל אִ ָשּׁה ַּכפְ ּתוֹר וָפֶ רַ ח ,אֵ ׁש ,אֲ וִיר ,עָ פָ ר וָקֶ רַ ח,
ְּבלִ י נָ ׁ ִשים אֲ נִ י קָ רּועַ ְּ ,בלִ י נָ ׁ ִשים אֲ נִ י ָּפצּועַ .

ָּכל הָ אׁ ֶֹשר ְּב ַמ ַּגע ְ ׂשפָ ַתיִם – אֵ ין ְּכ ַמ ַּגע ְ ׂשפָ ַתיִם.
ָּכל הָ אׁ ֶֹשר ְּב ַמרְ אֵ ה עֵ ינַ יִם – אֵ ין ְּכ ַמרְ אֵ ה עֵ ינַ יִםִ ׁ .שירּו.

סֶ נְ יוֹרִ ָיטה וְסֶ נְ יוֹרָ הַ ,מרְ גָ רִ ָיטה וְלִ יאוֹרָ ה,
אֶ ֵמלִ ָיטה וְאֶ ו ִָיטה וְלִ ינוֹרָ ה.
ָּכל הַ ָּנׁ ִשים ׁ ֶש ִּלי הֵ ןָּ ,כל הַ ָּנׁ ִשים אִ ִּתי הֵ ן,
בּ ֹקֶ ר וְצָ הֳ רַ יִם ,לַ יְלָ ה ׁ ְּושעַ ת עַ רְ ַּביִם,
הַ ִּגידּו אַ ֶּתם ,הַ ִּגידּו" :אִ ׁ ָּשּה הִ יא אוֹר לְ בָ נָ ה וׁ ֶָש ֶמׁש" .חֹרֶ ף ,אָ בִ יב וְקַ יִץ ,סְ ָתו ו ִֵימי ֵּבינַ יִם,
הַ ִּגידּו אַ ֶּתם ,הַ ִּגידּו" :אִ ׁ ָּשּה לִ ילִ ית הִ יא וְגַ ם ִּתנְ ׁ ֶש ֶמת"ָּ .כל הַ ָּנׁ ִשים עֵ ינַ י הֵ ןָּ ,כל הַ ָּנׁ ִשים חַ ּיַי הֵ ן.
הַ ִּגידּו ַמה ָּצּרִ יךְ הַ ֶּבן-אָ דָ ם? "רַ ק אַ הֲ בָ ה לָ נֶ צַ ח",
הַ ִּגידּו ַמה ָּצּרִ יךְ ָּכל הָ עוֹלָ ם? "רַ ק אַ הֲ בָ ה לָ נֶ צַ ח".

Signorita and
Signora
Words: Gota Fria
Music: Emiliano Zuleta Baquero
Hebrew version: Dudu Barak
Performer: Doron Mazar

ָּכל הָ אׁ ֶֹשר ְּב ַמ ַּגע ְ ׂשפָ ַתיִם – אֵ ין ְּכ ַמ ַּגע ְ ׂשפָ ַתיִם.
ָּכל הָ אׁ ֶֹשר ְּב ַמרְ אֵ ה עֵ ינַ יִם – אֵ ין ְּכ ַמרְ אֵ ה עֵ ינַ יִםִ ׁ .שירּו.
סֶ נְ יוֹרִ ָיטה וְסֶ נְ יוֹרָ הַ ,מ ְטרוֹנִ ָיתה ,אִ יזָ דוֹרָ ה,
סֶ זֶ רִ ּיָה וְאֶ לְ וִירָ ה וְלָ אוֹרָ ה.
ָּכל הַ ָּנׁ ִשים חַ ּיַי הֵ ןָּ ,כל הַ ָּנׁ ִשים עֵ ינַ י הֵ ן,
חֹרֶ ף ,אָ בִ יב וְקַ יִץ ,סְ ָתו ו ִֵימי ֵּבינַ יִם – אֶ לֶ ף וְאַ חַ ת.
ָּכל אִ ׁ ָשּה ַּכפְ ּתוֹר וָפֶ רַ ח ,אֵ ׁש ,אֲ וִיר ,עָ פָ ר וָקֶ רַ ח,
ְּבלִ י נָ ׁ ִשים אֲ נִ י קָ רּועַ ְּ ,בלִ י נָ ׁ ִשים אֲ נִ י ָּפצּועַ .
הַ ִּגידּו אַ ֶּתם ,הַ ִּגידּו" :אִ ׁ ָּשּה הִ יא סוֹד וְחִ ידָ ה וָקֶ סֶ ם".
הַ ִּגידּו אַ ֶּתם ,הַ ִּגידּו " :אִ ׁ ָּשּה הִ יא זְ כּות וְחוֹבָ ה וָחֶ סֶ ד".
הַ ִּגידּו ַמה ָּצּרִ יךְ הַ ֶּבן-אָ דָ ם? "רַ ק אַ הֲ בָ ה לָ נֶ צַ ח",
הַ ִּגידּו ַמה ָּצּרִ יךְ ָּכל הָ עוֹלָ ם? "רַ ק אַ הֲ בָ ה לָ נֶ צַ ח".

זהו השיר הידוע ביותר משירי אוסף
השירים הלטיניים "ויוה" שראה אור
בשנת  .2000כתבתי את כל
השירים בו לזמר הנפלא דורון מזר.
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ַייִןַ ,ייִן
השיר :האל דיוויד
הלחן :אלכס נורת'
גרסה עברית :דודו ברק
שרים :הגבעטרון
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גברים:
ש ְפ ֵתי ׁשו ָֹשן ָענֹג.
ש ְפתו ַֹתיִ ְך ְּכ ִ ׂ
ִׂ
ֵא ְיך נַ ְפ ׁ ִשי ִלנְ ׁ ִשיקו ַֹתיִ ְך ַּת ֲערֹג.
ּוחים ִּב ְל ָחיַ יִ ְךְּ ,ב ַס ֵּל ְך ֶּג ֶפן ָּדם.
ַּת ּפ ִ
יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ֲא ַד ְמ ַּדם.
נשים:
ְּב ֵעינֶ יַ ס ִּפ ִיריםָּ ,כחֹל ָעמֹק.
ַט ַעם ִּפ ָיךְּ ,כ ִר ּמוֹן ׁ ָשחּוט ָמתוֹק.
ּבוֹא נֵ ֵצא ֶאל ּתו ְֹך ַה ַּליְ ָלה ֶה ָענֹג וְ ַה ַחם.
יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ֲא ַד ְמ ַּדם.
גברים:
ֶּב ָלהֶּ ,ב ָלהֶּ ,ב ָלה,
ַרק ָל ְך ְל ָב ִבי נו ָֹעד.
נשים:
ָּבא ִליָּ ,בא ִליָּ ,בא ִלי,
או ְֹת ָך ֶל ֱאהֹב ָל ַעד.
יחד:
זֶ הּו ַליְ ָלה ׁ ֶשנּ ו ֵֹטף ָח ָלב ְּוד ַב ׁש.
ּומ ֻט ָּפש.
ְּכמוֹ ְּב ֶס ֶרט ְמלֻ ָּקק ְ

יחד:
ֲא ַד ְמ ַּדםֲ ,א ַד ְמ ַּדם,
יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ֲא ַד ְמ ַּדם.
ֲא ַד ְמ ַּדםֲ ,א ַד ְמ ַּדם,
יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ֲא ַד ְמ ַּדם.
יחד:
וְ ַעל ֶר ַקע ַּת ְפאו ַֹרת ַק ְרטוֹן יָ ָפה.
ש ְמ ָלה זו ֶֹה ֶרת וְ ִעם ֲח ִל ָיפה.
ִעם ִ ׂ

Wine, Wine
)(Vino, Vino
Words: Hal David
Music: Alex North
Hebrew version: Dudu Barak
Performers: The Gevatron

נשים:
ּבוֹא נִ ְלגּ ֹם ָח ְכ ָמה וָ ַד ַעת ְּכ ַחּוָ ה וְ ָא ָדם,
יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ֲא ַד ְמ ַּדם.
יחד:
ֲא ַד ְמ ַּדםֲ ,א ַד ְמ ַּדם,
יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ֲא ַד ְמ ַּדם.
ֲא ַד ְמ ַּדםֲ ,א ַד ְמ ַּדם,
יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ֲא ַד ְמ ַּדם.

גברים:
ַא ְּת ַע ְכׁ ָשיו ּ ֻב ָּבה זו ֶֹה ֶרת מּול י ֵָר ַח נִ ְר ָדּם.
יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ,יַ יִ ן ֲא ַד ְמ ַּדם.
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יחה
הּס ִל ָ
ְ
דֹולה
ַה ְּג ָ

אוֹר ַהּיוֹם ְּכ ָבר ָקרוֹבָ ,קרוֹב,
ֵצל נָ ָטה וְ עוֹד ֵצל.
שא ְּב ָר ָכה ַל ּטוֹב,
עאלׂ ָ ,
יִ ׁ ְש ַמ ֵ
ְּתב ַֹר ְך ,יִ ְש ָׂר ֵאל.

נּוחה,
ִּכי ַּת ִּג ַיע ַה ְּמ ָ
ִּכי יַ ְפ ִצ ַיע ַהּיוֹם –
שּא ּגוֹי ֶאל ּגוֹי ְּב ָר ָכה,
וְ יִ ָּ ׂ
וְ יֵ ְדעּו ַרק ׁ ָשלוֹם.

השיר :הנרי ג'אן
הלחן :גאסטון גרנסייה
גרסה עברית :דודו ברק
שר :ששי קשת

שאּו ִּב ְר ַּכת ַחּיִ ים,
ָאח ֶאל ָאחׂ ְ ,
וְ ׁ ַש ְלוָ ה ֶאל ִל ְּב ֶכם.
הים,
וְ ָהיָ ה ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ִל ְמאוֹר ֵעינֵ ֶיכם.

"א ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב",
ׁ ִשירּוֶ :
ֶא ֶרץ ְּד ַב ׁש וְ ָת ָמר.
עוֹד ְמ ַעט וְ ַה ּכֹל זָ ָהב,
עוֹד ַהּיוֹם אוֹ ָמ ָחר.

ְּב ִרית ַא ֲה ָבה,
ְּב ִרית ְל ׁ ַש ְלוָ ה,
ְּב ִרית ְל ִת ְקוָ ה טו ָֹבה,
נִ ְכרֹת ּ ֻכ ָּלם,
ְּולעו ָֹלם.

ְּב ִרית ַא ֲה ָבה,
ְּב ִרית ְל ׁ ַש ְלוָ ה,
ְּב ִרית ְל ִת ְקוָ ה טו ָֹבה,
נִ ְכרֹת ּ ֻכ ָּלם,
ְּולעו ָֹלם.

שוֵ ,הן ָּכ ֵעת ַחּיָ ה,
קּום ֵע ָ ׂ
יָ ד מו ׁ ִֹשיט יַ ֲעקֹב.
וְ ָה ָא ֶרץִּ ,ת ֵּתן ִּפ ְריָ ּה,
"כי טוֹב".
וְ יֵ ְדעּו ַרקִּ :

ּוב ְר ַּכת ַחּיִ ים,
שאּו ׁ ָשלוֹם ִ
ְׂ
וְ ׁ ַש ְלוָ ה ֶאל ִל ְּב ֶכם,
הים,
וְ ָהיָ ה ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ִל ְמאוֹר ֵעינֵ ֶיכם.

ְּב ִרית ַא ֲה ָבה,
ְּב ִרית ְל ׁ ַש ְלוָ ה,
ְּב ִרית ְל ִת ְקוָ ה טו ָֹבה,
נִ ְכרֹת ּ ֻכ ָּלם,
ְּולעו ָֹלם.

אוֹר ַהּיוֹם ְּכ ָבר ָקרוֹבָ ,קרוֹב,
ֵצל נָ ָטה וְ עוֹד ֵצל.
שא ְּב ָר ָכה ַל ּטוֹב,
עאלׂ ָ ,
יִ ׁ ְש ַמ ֵ
ש ָר ֵאל,
ְּתב ַֹר ְך ,יִ ְ ׂ
ְּתב ַֹר ְך ,יִ ְש ָׂר ֵאל!
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The Great
Forgiveness
)(Le grand pardon
Words: Henri Djian
Music: Gaston Ghrenassia
Hebrew version: Dudu Barak
Performer: Sassi Keshet

שיר המנון .מאותם המנונים שנהגנו
עמיתיי ואני לכתוב בסוף שנות
השישים ובתחילת שנות השבעים של
המאה הקודמת.
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