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 (4491—4411) . החיים שיש לך | יונה וולך1

יֵּש ְלָך ים שֶׁ  ַהַחיִּ

יתָ  ָחיִּ ים שֶׁ ם ַהַחיִּ  הֵּ

ט ָאחֹוָרה ַבֲהָבָנה  ַהבֵּ

ת ְנֻקַדת ית,  ְמָצא אֶׁ אשִּ  ַהְברֵּ

יָאה  ַהְברִּ

ת ַעְצְמָך   ְבָרא אֶׁ

ר ה ָהעֹוָלם ַהּטֹוב ְביֹותֵּ  זֶׁ

יד   ַהָיחִּ

ְבֹרא ּתּוַכל לִּ  שֶׁ

ה ָמצּוי ְבתֹוְכָך  ָכל זֶׁ

 ַגלֵּה אֹותֹו, 

ַהְתָחָלה ל מֵּ  ַהְתחֵּ

יָך  ט ַעל ַחיֶׁ  ַהבֵּ

עּור ַרע  ְכַעל שִּ

ָהָיה   ַעל ַמה שֶׁ

 ְכַעל ֹענֶׁש

 ה ַהְרָחָק 

ָנה יָדה ַבפִּ  ֲעמִּ

אשֹון בּוב ָהרִּ  נֹוְקַאאּוט ַבסִּ

יא,  ְברִּ הִּ ָחד שֶׁ ן, ְכאֶׁ  ַּתקֵּ

ָחָלה ָחד שֶׁ  ְכאֶׁ

 

(: נדב | midiפרטלס בס ) (,על העזרה בעיבוד התפקיד תודה לעמיתושירה: מירב יהלום | קלידים )

  : עמית בן עטר(midi) תופים

 

 של השיר( יוטיובל)

https://www.youtube.com/watch?v=VjzQ0H2rDY4
https://www.youtube.com/watch?v=VjzQ0H2rDY4
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 . שיר | יונה וולך2

יק ְסָּתר ְבָנקִּ ים נִּ   ְבצּוקִּ

ם שֹוָתה ַאָיָלה  ַמיִּ

י ַמה   ?ְוָלּה לִּ

ָלא י אֶׁ י צּוקֵּ בִּ   לִּ

ָלא י ַמְעָין אֶׁ   ַחיֵּ

ָלא ְסָּתר אֶׁ   נִּ

י ַמה, ַאָיָלה  ?ְוָלּה לִּ

ָלא י אֶׁ  .ַאֲהָבתִּ

 

(: midiשייקרים )חליל צד, כינור, בס; גיטרה גיטרה אקוסטית, קולות: מירב יהלום |  שירה: נדב |

 : עמית בן עטר(midi)  קונגס, בונגוס, קולות נחל|  נדב

 

 

 

 (9222—4491) . המקום שבו אנו צודקים | יהודה עמיחי3

ן בוֹ  ַהָמקֹום מִּ ים ָאנּו שֶׁ  ,צֹוְדקִּ

ְצְמחּו ֹלא  ְלעֹוָלם יִּ

ים יבבָ  ְפָרחִּ  .ָאבִּ

 

בוֹ  ַהָמקֹום ים ָאנּו שֶׁ  צֹוְדקִּ

ה ָרמּוס הּוא  ְוָקשֶׁ

ר ְכמוֹ   .ָחצֵּ

 

קֹות ֲאָבל ים ְוֲאָהבֹות ְספֵּ  עֹושִּ

ת  ְלָתחּוחַ  ָהעֹוָלם אֶׁ

ת כמוֹ  רֶׁ יש כמוֹ , ֲחַפְרפֶׁ  .ָחרִּ

יָשה ָשַמע ּוְלחִּ  ַבָמקֹום ּתִּ

בוֹ  ת ָהָיה שֶׁ  ַהַביִּ

ר  .נֱֶׁחַרב ֲאשֶׁ

 

  תופים|  (: נדבmidiחליל צד וצ'לו )גיטרה אקוסטית, בס;  : מירב יהלום |שירה: נדב | קולות

(midi)עמית בן עטר :  

 של השיר( טיוב-יול)

https://www.youtube.com/watch?v=PAWUVJaLufY
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 . ראי אנחנו שנים מספרים | יהודה עמיחי4

 )לאלירז(

י ם ֲאַנְחנּו, ְראִּ ים ְשַניִּ ְסָפרִּ   מִּ

יםע ים ַיְחָדיו ֹוְמדִּ ְתַחְברִּ   ּומִּ
 

ים אוֹ  ְתַחְסרִּ י, מִּ יָמן סֹוף סֹוף כִּ   ַהסִּ

ְשַתנֶׁה ְזָמן מִּ ְזָמן מִּ   לִּ
 

ה ָהָיה ַגענּו ַעד ָכך ָכל ָקשֶׁ הִּ   שֶׁ

  ָיַדענּו ְוַגם ַיְחָדיו ַלֲעֹמד
 

ים ל ְכָפלִּ ר שֶׁ ים ַגם, ֹאשֶׁ   ְשָברִּ

ר ה ַכֲאשֶׁ ְקרֶׁ ים יִּ ְסָפרִּ מִּ  . ַלִּ
 

נּו ַעָּתה ַגם ר ַקו ָהעֹוָלם ַּתְחּתֵּ בֶׁ   שֶׁ

י ַאל יְראִּ י, ּתִּ יטִּ יְך ַהבִּ ר אֵּ בֶׁ עֵּ   מֵּ
 

  ַעְכָשיו ָלנּו ָפַרח ַהַקו ְלאֹותוֹ 

 . ַהְמֻשָּתף ַהְמַכנֶׁה

 

 מברשות - תופים | שירה, גיטרה קלאסית ואקוסטית, פנדר רודס: נדב | קולות: דני שפירא

(midi)עמית בן עטר : 

 

 

 

 (4492—4444) . ימי שלוה | לאה גולדברג5

 (רלוס ז'וביםמחווה לסשה ארגוב ולאנטוניו ק)

 ר,ישוֹ מִּ ק בַ רוֹ יר יָ נִּ כְ 

 עלַ סֶׁ  ה אוֹ עָ בְ גִּ ק בְ סֵּ פָ א יִּ ֹל

 –ֹכר זְ נִּ ן ְש ילָ אִּ  גָון אוֹ  וֹ ין באֵּ וְ 

 הלֶׁ אֵּ ים הַ וִּ לֵּ ְש ים הַ מִּ יָ הַ 

 ה,ָר שוֹ בְ  ה אוֹ ָר מּוי ְּת לִּ ים בְ מִּ יָ 

 ה,יָק ת רֵּ לֶׁ כֵּ ְת ן בִּ נָ י עָ לִּ בְ 

 היָר ר שִּ מֵּ ט אוֹ קֶׁ שֶׁ הַ וְ 

 הָק רּוה יְ מָ מָ ל ְד קוֹ בְ 

 

 : עמית בן עטר(midi) תופים, דגימות פעמוני רוח | בס: נדבגיטרה שירה, גיטרה אקוסטית, 

 



5 

 

 

 (4494—4942סלע, -בלובשטיין). מנגד | רחל 6

ת: בֶׁ ן ַקשֶׁ ב. ָהֹאזֶׁ  ַקשּוב ַהלֵּ

 ֲהָבא? ֲהָיבֹוא?

ָיה  פִּ  ְבָכל צִּ

ב ְנבוֹ  צֶׁ  יֵּש עֶׁ
 

ה  ה מּול זֶׁ ם –זֶׁ ים ַהְשַניִּ  ַהחֹופִּ

ָחד  ל ַנַחל אֶׁ  שֶׁ

ָרה:   צּור ַהְגזֵּ

ים ָלַעד  ְרחֹוקִּ
 

נֶׁגֶׁד ם. ָרֹאה מִּ  ָפֹרש ַכַפיִּ

ין ָבא, –ָשָמה   אֵּ

יש ּוְנבֹו לֹו   אִּ

ץ ַרָבה. רֶׁ  ַעל אֶׁ

 

פסנתר חשמלי: עמית בן עטר | תודה גדולה |  : נדב(midi) כלים שוניםתפקידי , גיטרות, שירה

כמה הערות  לעד כהן על, ולגכלי המיתר והנשיפה ם שלתפקידיה בתזמּורעל עזרתו  לעמית

 חשובות
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 (9222—4449) . אל נא תנחילנו | נתן שנור7

  .44.9.... בכ"ז באייר תשכ"ז, נפל בקרב על גבעת התחמושת בירושליםז"ל ר שנור מאי

אל נא תנחילנו את 'ו בתום ה'שבעה' על ידי אביו, נתן שנור ז"ל, תחת השם קטע זה נכתב לזכר

 (של השיר טיוב-יול) . בסוגריים מרובעים: הטקסט במקור'הכבוד הגדול

 

 י:בִּ לִּ י בלילות התפללתי בְ על משכבִּ 

 כבוד הגדול!אל נא בני, אל נא תנחילנו את ה

 אל נא תעטרנו באות הגבורה!

 פחדתי, בני, שהפעם לא תשמע בקולי

 ן יגבר עליך קול אדיר וחזקרעדתי פֶׁ 

 דשנגדו לא תוכל עמוֹ 

 צנוע היית ונחבא אל הכלים

 אכן נמצאת ראוי לעלות

 במעלות הגבורה ]העליונה[

 –ולתת את כל אשר לך 

 על שחרור ירושלים והר האלוקים

 תטּוְש ת באותה הפַ ודאי עשית זא

 בה נהגת לחרוש בשדות קבוצתך

 או לצנוח ממטוסך

 אומרים לי: גיבור וקדוש אתה בני!

 רואה אני בדמיוני כאילו חיוך קל

 עולה בקצות שפתיך,

 ב לבמלא טּו [האופייני שלך,]החיוך 

 וקורטוב של זלזול:

 קדוש?! גיבור?!

 ובכל זאת קדוש אתה בני!

 י לי שזכיתי לכך!אוֹ 

 כבד הטלת עליי בני משא

 זרני אלוקי לעמוד בניסיוןעָ 

 

קולות: מודי ברמן, יפתח  | שירה: מאיר ברמן )בית ראשון ורביעי(, מודי ברמן )בית שני ושלישי(

תופים: ברק אהרן | קלידים:  כינור: מיכאל מנקין | | ברמן, אבישי ומירי ברמן, טל ברמן, נדב

 עצות טובות לעיבודלגלעד לרר על תודה |  ר רודס: נדבבס, פנדגיטרה עמית בן עטר | גיטרות, 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lWYZKYNtitk
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 (4441—4491) . השירים, כדרכם | דוד אבידן8

ים ירִּ יָנם, ְכַדְרָכם, ַהשִּ ים אֵּ  ְמַגלִּ

ָלא ת אֶׁ ָּתן אֶׁ ר ַהנִּ ָאמֵּ ים ְלהֵּ לִּ  ,ַבמִּ

ן ת ְוָלכֵּ ֹראְשצּוק ַעְצָמם אֶׁ ים מֵּ ילִּ  ַמפִּ

ל יםהַ  ְוָשם, ַהָגדֹול ַהָים אֶׁ  ַגלִּ

ים ים עֹולִּ ים, ְויֹוְרדִּ ים יֹוְרדִּ  .ְועֹולִּ

 

 : עמית בן עטר, קלידיםפסנתר חשמלי|  שירה, גיטרה קלאסית: נדב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תודות

 : רחלשיריהם השתמשתימילות ; למשוררים המופלאים שבלבורא העולם והצלילים שבו

עטר על -; לעמית בןמאיר שנורלוגם  , לאה גולדברג, יונה וולך, דוד אבידן, יהודה עמיחי,המשוררת

שעודדו אותי  , אלי ושולמית,להוריהקול; על למירב יהלום על השותפות והעבודה המקצועית; 

 יטרהי לגמוריי לגיטרה קלאסית, ולרונן רבן, מורו ,ירון חסוןו ; ליצחק ירושלמיללמוד מוסיקה

ר-; לקיבוץ בארותג'אז-חשמלית פשֵּ י ; לאחותתשנ"ו-ן השנים תשנ"גבי הלמידה הזואת  יצחק שאִּ

לשאר אחיי, יניב, בנג'ו ותמנה, שסבלו ; המתמשכת על השיחה המוסיקלית אלקפמעין ברמן 

לפרופ' רות הכהן ; ועל עידוד לאסף רחמני על עצה טובהבגבורה את שעות הנגינה שלי בנעוריי; 

, עירא יוני ניב, אור דידי, רצורית יעי, רועי ויסמן; ליונה מנדל, על כל מה שלמדתי ממנה פינצ'ובר

על הסבלנות רעייתי תודה לך אלירז ; לאורך השנים תומוסיקלי על חברותות ,למתן סרי ,שירן

 לשעות ההלחנה של השירים ועל שלימדת אותי מהי רגישות לצלילים ולהפקתם. 

 האזנה.אמון ועל העל ה כם הקוראים זאת,תודה לו

מוזמנים  ,המעוניינים לבצע לחנים אלה /יותמניםא של סקיצות. רמהשירים אלה נמצאים ב

 (.nadav.berman*mail.huji.ac.il)אתי  מוקדםבתיאום  לעשות זאת

 רק טוב

 נדב

mailto:bermannadav@hotmail.com

