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אבא -אביתר בנאי    

אביתר בנאי: מילים ולחן  

 

:פתיחה  

 

e|-------0-----------0------------0------------0-| 

B|---0-------0---0--------0---0-------0---0------| 

G|-----------------------------------------------| 

D|-2---2---2---2---2---2----2---2---2---2---2----| 

A|-----------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------| 

 

 

      Am              Em 

אני רוצה לעמוד מולך, אבא  

  Am           Em  

 להאמין שאתה אבא טוב

     Am                        Em 

אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי, אבא  

Em  B  B4   Cmaj7 

 ככה סתם אבא טוב  

 

     Am                        Em 

אני רוצה להיות בטוח בכל לי, אבא  

  Am              Em  

 שלמסע הזה יהיה סוף טוב

 Am               Em  

 שכל מה שאני עובר בדרך

Em B      B4            Cmaj7  

 יהפוך חולשה   לעוצמה גדולה    

 

     Am              Em 

אני רוצה לחזור אלי, אבא  

Am            Em   

 למצוא אותך שם איתי

      Am               Em   

אבא, ני טוב גמורבמקור שלי א  

Em  B      B4     Cmaj7  

 ושם אני  מאמין בעצמי    

 

Am        Em         Am           Cmaj7  

 יונתי בין חגווי הסלע   השמיעיני את קולך

Em B   B4          Cmaj7       Am           Em  

 תשירי לי שיר חדש חדש   שיאיר ליבי ואת מיתרי    

 

Em                Am      Em         Am 

 הווו   הוו הוו     הווווו  הו  הו הו הו

Am      Cmaj7             B          Cmaj7               Am          

הוו הו הו הו הווו הוו הו  הוו הוו  הו הו  הו הווו  הו הו הו הווו      

Em                Am      Em         Am 

וו הוו     הווווו  הו  הו הו הוהווו   ה  

Em        Cmaj7             B          Cmaj7                Am          

הוו הו הו הו הווו  הוו הו  הוו הוו  הו הו  הו הווו  הו הו הו הווו     

 

 

 

 

Am              Em 

אני רוצה לעמוד מולך, אבא  

Am           Em    

 להאמין שאתה אבא טוב

Am                        Em 

לדעת שאתה אוהב אותי אני צריך, אבא  

Em B     B4     Cmaj7 

אבא טוב   ככה סתם  

 

 :מעבר

Em Am Em Am Em Am Cmaj7 B4 B Em 

 

Am           Cmaj7  

 יונתי בין חגווי הסלע

Am        Em     

 השמיעיני את קולך 

Am           Em  

 תשירי לי שיר חדש חדש

Em B   B4          Cmaj7        

י ואת מיתרישיאיר ליב  

 

 ...הווו   הוו הוו

 



  

 
 

 אבא -שלומי שבת 
  

 דורון מדלי: מילים ולחן

 

C#6: x4332x 

 

 Bbm       Ab          F#  Bbm 

 חבר אמר לי לכתוב שיר עליך, אבא

C# Bbm     Ab      F#    

 על כל מה שראיתי בפניך

F#       C#maj7  Ab  Ab4       Ebm       

 על השלווה ללא מילים     הניחוחות והצלילים

F   F4   Cm7b5      Ebm     

 בעיניך  הכל היה כל כך יפה

 

Bbm       Ab        F#    Bbm 

 זוכר את השבילים לבית הספר, אבא

C# Bbm        Ab      F#    

 את כל המנגינות מתוך החדר

F#    C#maj7   Ab Ab4         Ebm     

 עם המבט המאושר  כשהקשבת איך אני שר   

F  F4       Cm7b5   Ebm    

 בין שפתיך  והחיוך המתחבא

 

 :פזמון

 

F# Bbm     F      Ebm       F# Bbm 

 על הדרכים שכה אהבת לטפח,   אבא

F# Bbm      F     Ebm      

 לנצח  אני הלכתי וניסיתי

F#       C#    Ab Ab4       Ebm      

 ולא תמיד הבנתי איך    כי לא הכל הולך

F  F4     Cm7b5    Ebm       

 אבל מאד כמוך אני שונה ממך 

 

Bbm        Ab    F#   Bbm 

 איננוהבית הישן מזמן , אבא

F# Bbm       Ab       F#  

 השתנינו, התקדמנו, עברנו

F#          C#maj7    Ab       Eb     

 וממלאים את החסר   בפרצופים דומים יותר

F     F4   Cm7b5   Ebm      

 שחסר לו  למה שכל אחד חשב

 

 פזמון

 

Ab   Cm           G      Dm7b5    Fm  Ab 

 סלח לי, רנו  אבאהזמן עבר ולא דיב,  אבא

Ab    Cm          G       Fm         

 אתה שייך לי  לקח לי זמן כדי להבין 

Ab       Ebmaj7     Bb      Fm       

 כמו שאני שייך לך  כמו שאני אוהב אותך

G G4    Dm7b5       Fm          

 בוא לא נשמור בפנים יותר ונדבר

 

Cm       Bb          Ab    Cm 

 חבר אמר לי לכתוב שיר עליך, אבא

 

 



  

 
 

 ובנים אבות - בנאי אביתר
 

 אביתר בנאי: מילים ולחן

 

Am/D :xx0210 

 

 :פתיחה

C6 C6 C6 C6 

 

F/F#  F          D     C 

 מפה שתלכו ארצה אני תיכף

C Am/D   F  F#dim  G     Am    

 בשקט  ליפול   כבר שאוכל

G   F    F#dim     Em    C  

 נפערים הפצעים את תראו שלא

C Am/D F#dim Am             F/F#  F     Em  Dm    

 הו הו הו הו הו  לאט ונשבר  לבד שנשאר

F/F#   F         D   C 

 מפה ותלכו כבר תוותרו

C Am/D  F  F#dim  G    Am    

 בשקט  לצעוק  כבר שאוכל

G  F     F#dim  Em     C 

 שלכם הקרוע המבט בלי

Am/D F#dim Am             F/F#  F    Em     Dm    

 הו הו הו הו הו  לאט ונשבר    לבד שנשאר

G         Am/D        F#dim               Am 

 מממ  הוו הו הו  הווו הו הו     הוווו הו הו  הווו

C C#5  Am/D         F#dim           Am        

 הוווו הו הו   הווו הו הו    הוו הו הו

 

 :פזמון

 

Dm            Am     F    F#dim    G    Am  

 מתפוצץ אמא של הלב  ונכדים סבתות  ובנים אבות

F         F#dim    G        Am       Em 

 ממי יפרד מי      לי   אשם מי   לה אשם מי

Am        G/Ab             G 

 אבא על בוכה    בן על בוכה אבא

 

F/F#     F          D     C 

 מפה שתלכו ארצה אני תיכף

F       F#dim  G            Am 

 לגדול אפחד לא    ליפול אפחד לא

C       G     Am        D   

 למות או לחיות   לשוט או לטבוע

 

Dm            Am     F    F#dim    G    Am  

 מתפוצץ אמא של הלב  ונכדים סבתות  ובנים אבות

F          F#dim      G        Am       Em 

 מי את יקבור מי      לי   אשם מי   לה אשם מי

Am        G/Ab             G 

 אבא על בוכה    בן על בוכה אבא

C C4 Cdim Cm C5+ C6 C7        G/Ab          G 

 אבא על בוכה בן על בוכה אבא



  

 
 

 אדון שוקו -אריק איינשטיין 
 

 חיה שנהב: מילים

 יוני רכטר: לחן

 

 :פתיחה ומעברים

 

e|-----5---3--2---------10-10-10--8-8-8--7-7-7--5-| 

B|-1s2----------5--------x--x--x--x-x-x--x-x-x--x-| 

G|----------------------11-11-11--9-9-9--7-7-7--7-| 

D|------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------| 

 

e|---------------------------------| 

B|-10h11---10-8---8----------------| 

G|-------------10---9-7-6-7--------| 

D|--------------------------8h9----| 

A|------------------------------10-| 

E|---------------------------------| 

 

G      

 ,  אדון שוקו אחר  אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו

                               G 

 מסרק שערו, הוא מצחצח נעליו

                 7C 

 רוח קלה  בוקר  והולך עם מקל ומגבעת

D7             G     

 ,דלת אדומה, והנה  בית ירוק

G                    

 .גלין בפעמון, גלין גלין

 

G  

 "בוקר טוב אדון שוקו,  אדון שוקו, בוקר טוב"

D       Cm             A  

 אולי נלך לבקר"  "?מה נעשה"

G         D         Cm  

 שוקו  שוקו  "  ראדון שוקו אח,  חבר שלנו

 

 מעבר

 

G 

 ,שני אדונים שוקולדים ברחובות צועדים

G 

 .זה עם זה מדברים   ,הולכים

D7              G               C7 

 ,דלת ירוקה  ,והנה  בית צהוב רוח קלה   בוקר

                     G 

 .בפעמון  גלין , גלין גלין

 

G    

 ".לפני צהרים טוב,  לפני צהרים טוב"

D       Cm             A  

 אולי נלך לבקר"  "?מה נעשה"

G         D         Cm  

 שוקו   ושוק"   ראדון שוקו אח,  חבר שלנו

 

 :סולו קלידים

A D G G G C C/C# G E A D G 

 

A    

 שלושה אדונים שוקולדים ברחובות

D7      C7                  

  צהריים ושמש וחם  ,צועדים

C#         F#m  

 אומר אדון שוקו" אני עייף"

Bm         F#m  

 אומר אדון שוקו" אני רעב"

G  A           E         Dm   

 שוקואומר אדון  " אני צמא"

 

G Am     C/B     C 

   הה הה  הה הה  הה

D7  A     C/B     C 

 הה הה  הה הה  הה

 

G    

 ,שלושה אדונים שוקולדים צועדים למסעדה

   G    

 יושבים סועדים   שלושה אדונים

C7             

 סלט ומרק ופלפל ממולא

      C/C#    C7   

 וכבר לא ילכו לבקר

G  

 רקו אחאדון שו,   חבר שלהם

D7 

 ואאווו שוקו  שוקו  שוקו   שוקו 

 

 1חזרה על בית 

 



  

 
 

 אהבה -דניאל סלומון 
 

 דניאל סלומון: מילים ולחן

 

C/E:  032010 

C/F#: 232XXX 

 

A:* 

e|-------------------0-----------------| 

B|-----2--3--------3-------------------| 

G|---2----2------2---0-----------------| 

D|-2------4----2---------------0--2--0-| 

A|-------------------------0-2---------| 

E|-------------------------------------| 

 

 :פתיחה

D D/F# A Bm F#m Am Em G A* 

 

D G                     D  

 נכון שאת כאן ונכון שאת מנשקת

D/C#   D    G      F#m   

 ונכון את רוצה לאהוב

D     G     A    Bm     

 את אפילו יפה עצובה וכואבת

G C/F#     C/E   

 ואולי   יש בך הכל

 

D  G                      D  

 נכון את קרובה ונכון שאת מתרגשת

D/C#  D       G    F#m     

 וגם יש לך מקום בשבילי

D     G      A    Bm     

 את אפילו יפה וכל כך מיוחדת

A*  G  C/F#      C/E   

 ואולי   זה בעצם הכל

 

Bm                  A   D         

 פתאום היא מתפרצת, הווווו  א ה ב ה 

F#m      

 כמו להבה

Em             Am       

 היא תשרוף את כל מה שהיית

A              G       

 היא תשרוף את כל מה שאתה

Bm                 A   D         

 פתאום היא מתפרצת, וו  א ה ב ההווו

F#m         

 ?מה היא רוצה

Em            Am       

 היא רוצה את כל מה שהיית

A*             G       

 היא רוצה את כל מה שאתה

 

D G                         D   

 אולי זה הסתיו   ואולי זו רק השלכת

D/C#   D        G      F#m   

 ות קצת עצובשעושה לי להי

A*  G C/F#     C/E      D       G      A      Bm     

 ואולי זה לא  חשוב ני כאן בשבילך אז לאן את הולכת  א

 

F#m       Bm                  A   D 

 פתאום היא מתפרצת כמו להבה, הווווו א ה ב ה 

Em             Am 

 היא תשרוף את כל מה שהיית

A              G 

 היא תשרוף את כל מה שאתה

F#m          Bm                 A   D 

פתאום היא מתפרצת מה היא , הווווו  א ה ב ה

 ?רוצה

Em            Am 

 היא רוצה את כל מה שהיית

D               A             G 

 היא רוצה את כל מה שאתה   היא רוצה אהבה

 

 :מעבר

D A Bm F#m Am Em G A 

 

Bm         A   D 

 אההההה,  הווווו  א ה ב ה

 

 :סיום

F#m Am Em G A* 

 



  

 
 

 קצרה אהבה - בנאי מאיר

 בנאי מאיר: ולחן מילים

 

 :פתיחה

F#m F#m 

 

F#m        Bm7       E     F#m 

 מה לי אכפת לא  לומר מנסה את מה

Aadd9  F#m       Bm7         E      F#m 

 אהבה כאן ואין  עכשיו כך כל מאוחר

F#m       C#m   Dmaj7 F#m    Bm7   E   

 זרים שני ואנחנו       נפגשים     מבטים

 

F#m   Bm7         E      F#m 

 במסיבה אז  כך כל יפה היית את

Aadd9   F#m      Bm7       E     F#m 

 בהאה לי הצעת השתויות בעינייך

F#m         C#m   Dmaj7 F#m    Bm7   E    

 עוזבים כבר ואנחנו       עמומים     האורות

 

F#m     C#m    D      E 

 לצדי כאן את   בשדרה רוח

F#m       E    F#m     Bm 

 בביתי או בביתך יעבור לילה

F#m        C#m    D    E 

 תקווה גם בה יש   ובנגיעה

F#m      E     F#m   Bm 

 בדרכי שחיפשתי  האחת שאת

 

F#m    Bm7           E      F#m 

 קצרה אהבה של  נוסף סיפור זה אבל

Aadd9   F#m      Bm7       E   F#m 

 כבתה מיד כמעט   שבערה והאש

F#m    C#m       Dmaj7 F#m       Bm7  E      

 נפרדות דרכנו כאן       דמעות בלי     כאב בלי

 

F#m     C#m    D      E 

 לכוד אני בו   למעגל שוב

F#m         E     F#m      Bm 

 ריקוד איתה ורוקד   בת לוקח בן

F#m  C#m    D       E 

 תפתח דלת   מהתחלה שוב

F#m       E    F#m  Bm 

 נכנס אני להיכן וכשאכנס

 

 :סולו

 

F#m      E           Bm        F#m     

e|-------5--4--------4s5--4----------|--| 

B|-7-7-7-------7-5----------7--5s7-7-|x2| 

G|-----------------------------------|--| 

D|-----------------------------------|--| 

A|-----------------------------------|--| 

E|-----------------------------------|--| 

 

Dmaj7  F#m    C#m       Dmaj7 F#m       Bm7  E    A 

 נפרדות דרכנו כאן       דמעות בלי     כאב בלי

F#m    C#m       Dmaj7  F#m    C#m       

 נפרדות דרכנו כאן        נפרדות דרכנו כאן



  

 
 

 אהבנו - גפן אביב

 גפן אביב: ולחן מילים

 

 :פתיחה

Badd9 G Badd9 G Badd9 

 

Em/C# Em/D    Em          B   Badd9  G          Badd9 

 החלון על שירו מנגן      הראשון הגשם שוב זה

Bm Badd9 Bm      F#m7    Em     Bm/Ab Bm/A    Bm   F#              

 קר אז כשהיה התחבקנו              שעבר החורף את לי מזכיר

Em/C# Em/D   Em       B    Badd9  G        Badd9 

 ישנה רכבת בתחנת       הנשיקה את זוכר אני

Badd9  F#m7    Em  Bm/Ab Bm/A       Bm     F#              

 נשבר ענן ודמעותי             הכפר אל אז לחזור צריכה היית

 

F#m       C#m      Bm   F#m/E F#m   C# Bm  

 לעולם עוד נאהב שלא כמו      אהבנו   ואהבנו

F#m       C#m      Bm  F#m/E F#m   C# Bm  

 לעולם עוד נאהב שלא כמו     אהבנו   ואהבנו

 

Em/C# Em/D     Em          B       Bm  G            Badd9 

 גנב ליבך את שמישהו רמזת    המכתב את אשכח לא'אנ

Bm       F#m7       Em    Bm/Ab Bm/A Bm        F#     

 לעד אותך אראה שלא הבנתי     לבד טיפה רוצה שאת וכשאמרת

 

 פזמון

 

 :מעבר

G Dm Cm Gm Bbm F 

 

Cm            Dm                          G 

 אותך אוהב שאני יודעת ואת   אותך אוהב אני

Bbm           Gm              Cm 

 אותך אוהב אני אז שומעת את אם

F 

 אותי שומעת את אם

x2 

 

F#m    B        C#m      Bm  F#m/E F#m    C# Bm 

 לעולם עוד נאהב שלא כמו     ואהבנו   אהבנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

 אהבת נעורי –שלום חנוך 

 חנוך שלום: ולחן מילים

 

 פופ  מרגשים שירים

 

 :פתיחה

 

  C#m   Ebm7b5      C#m               B E F# C#m Ebm7b5 C#m 

e|--------------------------------|--|--------------------| 

B|-5------5p4-----4h5-------4h5p4-|x2|--------------------| 

G|---6----------6-----6---6-------|--|--------------------| 

D|-----6----------------6---------|--|--------------------| 

A|-4----------6-----4-------------|--|--------------------| 

E|--------------------------------|--|--------------------| 

 

F#m  A       E    B         C#m  

 לבד משוטט  עצוב בלילות ילד הייתי

C#m Ebm7b5  C#m   Ab    F#m         A    E    B     

 נעורי אהבת  היית את   לדעת לאיש נתתי לא

F#m  A     E     B        C#m  

 ושר מנגן  חולם בימים ילד הייתי

E B C#m Ebm7b5 C#m    Ab    F#m        A    E      B   

 בחיי הראשון  השיר את  מעתשו שאת לי מדמה

 

 :פזמון

 

C#m       F#         E 

 רוקדת את איך מסתכל

E B C#m  F#          E       B     C#m 

 מהצד צופה אני רק    ונצמדת מסתובבת

C#m Ebm7b5          C#m       F#         E 

 מתקרבת לא רחוקה     עוזבת ואת נשאר אני

F#m   A      E     B     C#m  

 רטוב פרדס  שוב בי שעולה זכרון

C#m   Ab     F#m     A        E    B   

 נעורי אהבת   שהיית  ואת     התנים יללת

 

 :מעבר

C#m Ebm7b5 C#m Ebm7b5 C#m B E F# C#m Ebm7b5 C#m 

 

F#m  A      E    B         C#m 

 מעט כך כל  כמעט איתך הייתי ולא

C#m Ebm7b5 C#m      Ab      F#m      A    E      B    

 שוב אותך אראה לא ואולי  נוסעת שאת לי ואמרת

F#m  A       E    B         C#m  

 לבד משוטט  עצוב בלילות ילד הייתי

E B C#m Ebm7b5  C#m   Ab    F#m         A    E    B 

 נעורי אהבת  היית את   לדעת לאיש נתתי לא

 

 פזמון

 

 :מעבר

B E A F#m Ebm7b5 Ab C#m x2 

C#m Ebm7b5 C#m x2 

 

F#m  A       E    B         C#m  

 לבד משוטט  עצוב בלילות ילד הייתי

C#m   Ab    F#m         A    E    B     

 נעורי אהבת  היית את   לדעת לאיש נתתי לא



  

 
 

 יקר אהוב - שחר רונית

 שחר רונית: ולחן מילים

 

 :פתיחה

Abm 

 

E     Abm            F#            B      Abm      

 לי עולה זה כמה   לראות אפילו עצרתי לא  יקר אהוב

E           Abm      F#             B        Abm      

 קר בלילה  לי שיהיה   זיכרון לא גם השארתי לא   יקר אהוב

 

F#               B      

 מהלב נשכח אבל  מראש ידוע הכל

E            C#m    

 בכאב לשלם זה  אותך שלאהוב

F#     B               E     Abm  

 לי שמשתנה אתה לא זה   יקר אהוב

E  C#m     F#           B  E  C#m     F#         B 

 הוו אווווו  אווווווווו     הוו אווווו  אווווווו

 

E      Abm            F#            B      Abm      

 לי עולה זה כמה    לראות אפילו עצרתי לא  יקר אהוב

E           Abm     F#             B        Abm      

 קר בלילה  לי שיהיה  זיכרון לא גם השארתי לא   יקר אהוב

 

F#               B      

 מהלב נשכח אבל  מראש ידוע הכל

E            C#m    

 בכאב לשלם זה  אותך שלאהוב

F#/E  F#                E     Abm  

 השלכת את רואה אתה   יקר אהוב

 

B       Eb7   B       E  Abm       Eb7  Abm       Eb7    

 ללכת הזמן     ללכת הזמן    ללכת הזמן      ללכת הזמן    וזה

E  C#m     F#           B  E  C#m     F#         B 

 הוו אווווו  וווווואווו     הוו אווווו  אווווווו

 

F#               B      

 מהלב נשכח אבל  מראש ידוע הכל

E            C#m    

 בכאב לשלם זה  אותך שלאהוב

F#/E  F#                E     Abm  

 השלכת את רואה אתה   יקר אהוב

B       Eb7   B       E  Abm       Eb7  Abm       Eb7    

 יקר אהוב     ללכת הזמן    ללכת הזמן      ללכת הזמן    וזה

E C#m      F#               B       E  C#m     F#         B 

 מהלב נשכח אבל  מראש ידוע הכל     הוו אווווו  אווווווו

B   E  C#m     F#             B       

 הוו אווווו  אווווווו  יקר אהוב

B  E      C#m                 F#              B 

 ההה הה אה הההה  הה אהה    הה אהה  הה אהה

Abm      F#  B       E C#m                    F#              B 

 יקר אהוב    יקר אהוב   ההה הה אה הההה  הה אהה    הה אהה  הה אהה

 

 

 



  

 
 

  אהובתי - משינה

 בנאי ויובל זילברשץ אורלי: מילים

 ברכה ושלומי שפירא ראובן, בנסון מייקל ,בנאי יובל ,דיין איגי ,חודורוב אבנר: לחן

 

A4/7 :x02033 

 

 :פתיחה

Dm F Bb A 

 

A     Bb             F  Dm     

 הירידים בכל כבר חיפשתי  , אהובתי

A     Bb              F   Dm    

 הנוודים כל את כבר שאלתי,   אהובתי

A     Bb         F       Dm     

 הנשמות  כל דרך   ורואים   ובריםשע

A         Bb        F         Dm     

 דומות פנים  לכולם,  אומרים הם,  קשה זה

 

A4/7      Bb          F    Dm         

 שונה אולי את יודע מי     חורף עוד עבר

A4/7   Bb           F   Dm    

 האמונה את כבר מאבד     מתעייף

A4/7      Bb           F       Dm   

 נעלמה היא לבד הוא    מצביעים  אנשים

C              Bb        C        Dm   

 בשמה קורא שוב   בשמה קורא שוב שוטה כמו  ואני

 

C         Bb       Am          F 

 שתהיי איפה    מחכה  תדאגי אל לא  ,לא

Dm               Bb         Am           F 

 איתי תהיי תמיד  תמיד את  נשמתי את לקחת, את

 

 :מעבר

Dm F Bb A x2 

 

A4/7     Bb             F  Dm     

 הירידים  בכל כבר חיפשתי,   אהובתי

A4/7    Bb              F  Dm     

 הנוודים כל את כבר שאלתי  , אהובתי

A4/7    Bb         F       Dm     

 הנשמות  כל דרך   ורואים   שעוברים

C              Bb       C       Dm   

 בוכות תמיד הן   חוזרות וכשהן  והולכות  שבאות

 

C         Bb       Am         F 

 שתהיי איפה    מחכה  תדאגי אל לא, לא

A Bb F  Dm               Bb         Am           F 

 יתיא תהיי תמיד  תמיד את  נשמתי את לקחת, את

A Bb F Dm             A Bb F  Dm             

 איתי תהיי תמיד         איתי תהיי תמיד

Dm A Bb F Dm             A Bb F  Dm             

 איתי תהיי תמיד         איתי תהיי תמיד

 

 

 

 

 



  

 
 

 גדול אור - דדון אמיר

 דדון אמיר: ולחן מילים

 

 :פתיחה

Eb Ab Cm Bb4 Gm 

 

Fm7       Ab       Gm   Eb          Ab  Gm  

 חשוב משהו מזה למדתי אולי     עצוב קצת לי  היה ואם

Gm  Ab  Bb4     Cm                    Ab     

 דבר לכל סיבה יש    נגמר כשזה בסוף כי

 

Fm7       Ab          Gm  Eb       Ab       Gm 

 לעוף יכול הזמןש איך    חושב אני    הטירוף כל    בתוך לבד

Bb4     Cm                    Ab      

 דבר לכל סיבה יש    נגמר כשזה בסוף אבל

 

 :פזמון

 

Ab                      Eb 

 לשאול צריך לא כבר ויותר    הכל מאיר גדול אור

Bb4                   Cm     

 ולחיות שטוב ממה ללמוד בא אני

Cm                      Ab    

 הראשונה בפעם לנשום כמו   מהתחלה הכול להתחיל

Eb      Ab            Bb4     

 יותר מתבזבז לא אני כאן אני

 

 :מעבר

Ab Gm 

 

F4       Ab         Gm   Eb         Ab  Gm  

 לעבור הדרך את יש  אחד לכל      לזכור רק יכולתי ואם

Bb4     Cm                    Ab      

 דבר לכל תשובה יש   נגמר כשזה בסוף אבל

 

 פזמון

 

Bb4 Cm Ab Eb Fm7           Ab 

 מתבזבז לא   כאן

Cm                      Ab    

 הראשונה בפעם לנשום כמו   מהתחלה הכול להתחיל

Bb4 Cm   Ab         Eb   Ab            Bb4     

 הכל מאיר        מתבזבז לא אני כאן אני

Cm                  Ab    

 מהתחלה הכל  הכל להרגיש    הכול להתחיל

Eb  Ab            Bb4     

 מתבזבז לא אני כאן אני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 אורות - טל אברהם

 טל אברהם: ולחן מילים

 

 :השיר ובמהלך פתיחה

 

Am          C            Em          D4      D         

e|-------0-----------0------------0-----------3p2-------| 

B|-----1--------------------------0---------3-----3-----| 

G|---2-------0---2p0-----0--------0---0---2---------2---| 

D|------------------------------2-------0-------------0-| 

A|-0-----------3--------------2-------------------------| 

E|--------------------------0---------------------------| 

 

D D4     D             Em           C     Am 

 וגילית   שראית עולמות   היית שבהם   המקומות כל

D D4    D                Em            C    Am 

 לגלות העזת לא לפעמים    שאלת שבדרך   השאלות כל

 

 :פזמון

 

D            Em          C     Am   

 עיני מול אל חיי חולפים   שניות בשתי   מהבהבים   אורות

D       Em         C       Am   

 מהר להתעורר אומר הלב   אחר מזמן    קולות

 

Am 

 בחייך עיניך מול מתגלות   לפניך נפתחות הדרכים כל

D            Em           C    Am 

 פחות ומה חשוב מה ברור ועכשיו   ברגע נעלמות התהיות כל

 

 פזמון

 

D              Em              C      Am 

 מהתום פניך את שניקו   שבכית הדמעות   הזכרונות כל

D              Em               C     Am 

 בלילות מעיניך שינה שהדירו   ימייך את שהעצימו החוויות כל

 

D            Em          C     Am   

 עיני מול אל חיי חולפים   שניות בשתי   מהבהבים   אורות

D       Em         C       Am   

 אורות  מהר להתעורר אומר הלב   אחר מזמן    קולות

 

 פזמון

 

 :סיום

Am C Em D x8 

Am 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 לנצח אחלום - קספר ר"ד של הארנבות מופע

 כהן וצביקה להב שי, ברזילי אורן: ולחן מילים

 

 x3 :פתיחה

 

A5                                 

E|---5---7-8-7-5-7----5---7-8-7-5-7-| 

B|-5---5------------4---4-----------| 

G|----------------------------------| 

D|----------------------------------| 

A|----------------------------------| 

E|----------------------------------| 

 

A5                                    

E|---5---7-8-7-5-7---------------------| 

B|-----------------5--5--5-5h6p5s3-5-3-| 

G|-7---7-------------------------------| 

D|-------------------------------------| 

A|-------------------------------------| 

E|-------------------------------------| 

 

A5 

 אחד אף אין   אחד אף אין  לבד שאני לא זה

Am                                     A5 

 ביד אצלי  דומים כולם  מודאג שאני לא זה

 

F             C          Am 

 תזרח השמש  עיני את אעצום שוב אם גם

Am                     G   

 בלעדי גם טוב כאן יחיו כולם

F          C         Am 

 יבוא הבוקר  בכלל הייתי לא אם גם

Am              Bb                  Dm    

 אולי מדי יפה העולם  אלי מדי גדול העולם

 

 :פזמון

 

Am   G    C    F Am 

 לנצח אחלום   אני

Am   G    C    F Am 

 לנצח אחלום  אולי

G    C   F Am 

 לנצח אחלום  אני

D D/C D  D/C  D D/C  D 

 אההההההההההההההה

 

A5 

 ביד אצלי  דומים כולם  מודאג שאני לא זה

Am                                      A5 

 אחד אף אין   אחד אף אין  לבד שאני לא זה

 

F             C          Am 

 תזרח השמש  עיני את אעצום שוב אם גם

Am                     G   

 לעדיב גם טוב כאן יחיו כולם

F          C         Am 

 יבוא הבוקר  בכלל הייתי לא אם גם

Am              Bb                  Dm    

 אולי מדי יפה העולם  אלי מדי גדול העולם

 פזמון

 

 בהתחלה כמו מעבר

 

A5 

 אחד אף אין  לבד שאני לא זה

Am             A5     

 לא זה אחד  אף אין

      Am 

 אותי תשאלו אם

Dm    

 אלי מדי גדול העולם

Am              Bb    

 אולי מדי יפה העולם

 

Am   G    C    F Am 

 לנצח אחלום   אני

Am   G    C    F Am 

 לנצח אחלום  אולי

Am   G    C   F Am 

 לנצח אחלום  אני

Am   G    C    F Am 

 לנצח אחלום  אולי

G    C   F Am 

 לנצח אחלום  אני

Am   G    C    F Am 

 לנצח אחלום  אולי

G    C   F Am 

 לנצח אחלום  אני

Am D D/C D  D/C  D D/C  D 

 אההההההההההההההה

 



  

 
 

 שיר את הכל אחרי - ארצי שלמה

 ארצי שלמה: ולחן מילים

 

 :פתיחה

 

Abm     Abm/F#     Abm/F   Abm/E C#m   

e|-6--4-6--4-6--4-6--4-6--4---4--------| 

B|--------------------------4---2------| 

G|-------------------------------------| 

D|-------------------------------------| 

A|-------------------------------------| 

E|-------------------------------------| 

 

A        Abm     Bbm7b5  Eb  

e|----------1h2------------4---------4-3-| 

B|-2-4-5--4------5-4--2----------2-5-----| 

G|-----------------------4-----3---------| 

D|---------------------------------------| 

A|---------------------------------------| 

E|---------------------------------------| 

 

C#m  Bb     Abm/F     Abm/E       Abm  

 ודם בשר עוד לא    שיר את הכל אחרי

Abm  Eb       C#m/Bb  C#m/B      C#m    

 קיים שיר את אבל    חיה  אישה עוד לא

B       F#      C#m        Abm 

 ומנגינה מילים   מילים עטוף והוא

Ebm        C#m      E  

 ,הכל אחרי   מסויים וקצב

Abm C#m/Eb C#m/D  C#m         

 קיים שיר את

 

 :פזמון

 

B     F#      Abm      

 לי כשקר   לפעמים אז

C#m E/Eb   E    B7  Bmaj7    B  

 איתך      מתיישב בשקט

Emaj7  Abm         A       C#m 

 לי    שר אני   מילים בלי ושר

Abm Eb/G Eb/F  Eb                       Fdim7 

 נכתב שיר את, שיר את, הכל  אחרי

B      F#              Abm 

 בי לחשת   שאת המילים כל

C#m E/Eb         E         B7  Bmaj7         B 

 עכשיו שיר הן     לחשת  שאת  המילים כל

Emaj7    Abm      A       C#m   

 בי     שחשת    מה ועוד, אוהבת

Eb/G Eb/F   Eb                      Fdim7 

 נכתב בשיר מילים, מילים, מילים

 

C#m  Abm/E        Abm/F         Abm/F#        Abm 

 דודי  דודו  דודי   דודי    דודי   דודי   טה

Eb       Bbm7b5      Abm              A              

 דו דו דו דו  טו   דה דו דו   דה דה   דה דה  דה דה טה

 

 

 

C#m  Bb      Abm/F   Abm/E      Abm 

 הנשימה   כמו    בשיר  קרוב ניא

Abm  Eb   C#m/Bb   C#m/B   C#m  

 במה  ונסיים     נפתח באהבה

B       F#     C#m    Abm 

 בי אולי, בך אולי   במי ונסיים

C#m        E   

 מילים בלי אולי

C#m                Ebm      

 שלי שיר את עכשיו  ,הכל אחרי

 

 :מעבר

C#m/D C#m/Eb Abm 

 

 פזמון

 

 x4 ...דודי דודי טה

 



  

 
 

 אייכה - רנד שולי

 רנד שולי: ולחן מילים

 

 :פתיחה

C# Ab/C Bbm F# C# 

 

F#    Bbm     Ab/C        C# 

 גלויות נדבר אם עולם של ריבונו

F#   Bbm    Ab/C           C#    

 להיות בעולמך     כח לי אין לפעמים

F# Bbm     Ab/C     C# 

 ?אסתתר   מפניך   אנה

C#  F#        Ab/C      C#      

 ?אדבר מה   אצטדק מה  אטען מה

 

F#  Bbm      Ab/C   C#  

 גלוי לפניך הן ורחום חנון

F#      Bbm       Ab/C     C#        

 תלוי הוא השערה     חוט שעל  יהודי כאן

F#      Bbm     Ab/C          C#   

 כתולעת   המכרסם  בייאוש בעצבות נלחם

Ebm    F#        Ab/C         C#    

 הדעת וגם   ממני נסתלקה  השמחה

 

Ab/F#          Ab             Ebm   

 לעצור לי לוחשים    מהעבר קולות

F#               Fm  

 לחתור בחושך    מוסיף אני אבל

Ebm        Abm   F    C#    F#m    F#    

 אייכה אוווו    איה   איה    ומבקש  ושואל

Ab     Ebm       Abm    F    C#  

 אייכה   אייכה הווו      איה    איה

 

 :מעבר

 

C#                  Ab/C    Bbm                     F#          

e|---------------------------------------------------------------| 

B|-9s7--7s6--6s4--4s2--2h4-----9s7--7s6--6s4--4s2--2h4-----------| 

G|-----------------------------------------------------1h3-1h3p1-| 

D|---------------------------------------------------------------| 

A|---------------------------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------------------| 

 

C#           Ab/C   Bbm              F#                 C# 

e|------1----------------------------------------------------| 

B|--2-----4-4-2-2h4-----9s7--7s6--6s7--7s6-------------------| 

G|---------------------10s8--8s6--6s8--8s6-------------------| 

D|------------------------------------------6h8--6---6h8--6--| 

A|-----------------------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------------------| 

 

F#      Bbm    Ab/C      C#   

 חיצים בי חשול   וכסיל זקן אותו

F#    Bbm   Ab/C          C#       

 ומעצים הולך   הוא    וכושל הולך אני

F#  Bbm          Ab/C             C#   

 כנף שבורת    תבכי נא אל קדושה נשמה

Ebm         F#    Ab/C         C#     

 נכסף הייתי    כמה   עלי תעידי הן

 

Ab             Ebm     

 לעצור עלי פקדו מהעבר כשסודות

F#              Fm7 

 לחתור בחושך   מוסיף אני אבל

Ebm       Abm   F    C#         F#m   

 אייכה אווו    איה   איה  ומבקש  ושואל

Ab     Ebm        Abm  F    C#       

 אייכה   אייכה  אווו    איה   איה  הוו

 

 :מעבר

C# Ab/C Bbm F# C# 

 

F#     Bbm     Ab/C        C#    

 החוף אל אפלט הן      יום של בסופו

F#   Bbm     Ab/C        C#    

 תאסוף אליה    אותי הרחומה האדמה

F#   Bbm     Ab/C     C#       

 ואספר   ואצטדק   אצעק ואז

F#    Ab/C         C#      

 חותר הייתי   הזה בחושך איך

C#                   F#m   

 אייכה   וכוסף   ומבקש  ושואל

 



  

 
 

 לאט נופלות אימפריות - תורן דן

 גולדברג מאיר: מילים

 תורן דן: לחן

 

 x4 :פתיחה

 

G 

e|-----3-----2-----2-0-------| 

B|-------3-----3-------3---3-| 

G|---0-----0-----0-------0---| 

D|---------------------------| 

A|---------------------------| 

E|-3-------------------------| 

 

Bm                         Em 

 בהיסטוריה שיעורים בסלון מכין ילד

Em           Am          

 פעמון צלצול   שומע לא הוא

 

e|-------| 

B|-----0-| 

G|-----0-| 

D|-------| 

A|-0h2---| 

E|-------| 

 

Bm                    Em 

 לטרויה פולשת שאתונה בשעה בא

Em D  G       C             Am       

 ועיתון  עוגיות קופסת עם נכנס אבא

 

Bm                      Em  

 לוחשת האוזן על סודות לאבא אמא

Em            Am       

 בשיחה קטעים   שומע ילד

Bm                     Em      

 היבשת חצי את יש מוקדון לאלכסנדר

Em D  G        C         Am       

 לכהה   המשכורת שחצי אומר אבא

 

 :פזמון

 

D             G         

 שעבר הזמן של הדפים ובתוך

G       C  Am          

 אחד ברגע   נגמרים אנשים

Am C/B   C             

 נופלות אימפריות

G  Am C/B  C    

 לאט       נופלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2 מעבר

 

G          D        Em 

e|------------------------| 

B|-8---7h8p7--------------| 

G|------------7--7h9p7----| 

D|------------------------| 

A|---------------------10-| 

E|------------------------| 

 

 

Bm                        Em 

 מרגיע אבא כך יסתדרו הדברים כל

Em            Am       

 חיוך לו משיבה  עכשיו אמא

 

Em               

e|-5s6s7----10----| 

B|-5s6s7-------12-| 

G|----------------| 

D|----------------| 

A|----------------| 

E|----------------| 

 

Bm                       Em  

 מגיע היבשת מקצה האימפריה חייל

Em D     G     C            Am       

 ויהיו שהיו קרבות על וחולם נרדם ילד

 (2 מעבר ברקע(

 

 פזמון

 

 2 מעבר

 

 :סולו

G D Am C G  

G D Am C G D Em  

 

 פזמון

 



  

 
 

 אחרת ארץ לי אין - עטרי גלי

 מנור אהוד: מילים

 אלאל קורין: לחן

 

 :פתיחה

Dm Dm 

 

A4       Gm                Dm 

 בוערת אדמתי אם גם   אחרת ארץ לי אין

A4         Gm                  Dm 

 נשמתי אל עורקי אל  חודרת בעברית   מילה  רק

A4            Dm        G     Dm 

 ביתי הוא כאן  רעב בלב  כואב בגוף

 

A4      Gm              Dm A Dm 

 פניה את  שינתה ארצי כי  תוקאש לא

A4        Gm               Dm  A Dm 

 באזניה כאן ואשיר  לה אזכיר  לה אוותר לא

Dm        G    Dm 

 עיניה את  שתפתח עד

 

 עצמו על חוזר השיר

 

Bm                  G                            D    

 ווו וו וו וו  וו ווו    אווווווו או או אוו  אוווווו או

Bm                  G                            D    

 ווו וו וו וו  וו ווו    אווווווו או או אוו  אוווווו או

 

A4    Gm         Dm  A  Dm 

 ימיה שתחדש עד   אחרת ארץ לי אין

Dm       G    Dm 

 עיניה את שתפתח עד

 

A4       Gm         Dm  A  Dm 

 בוערת אדמתי אם גם   אחרת ארץ לי אין

A4         Gm            Dm A  Dm 

 נשמתי אל עורקי אל  חודרת בעברית   מילה  רק

A4            Dm        G     Dm 

 ביתי הוא כאן  רעב בלב  כואב בגוף

Dm  Gm            Dm        G     Dm 

 ביתי הוא כאן  רעב בלב  כואב בגוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 אלוהים את אפגוש אם - 6 התקווה

 גליקמן עמרי: ולחן מילים

 

 Fm Bbm x4: פתיחה

 

 :פזמון

 

Bbm              Fm     

 אלוהים את אפגוש, הימים מן ביום אם

Fm                     Fm 

 GOD, DIEU  ה'ג ה'ג, אללה את

  Bbm    

 המלכים מלך או

Bbm                    Fm   

 פתקים'ת אוספת אשר פקידה לו אם אבדוק

Bbm            Fm  

 למבקשים יחס כל היש

Bbm              Fm     

 אלוהים את אפגוש, הימים מן ביום אם

Bbm             Fm   

 המלאכים מאבטחיו בליווי

Bbm                  Fm   

 בעננים שם גם אצלנו כמו אם אבדוק

Bbm            Fm     

 בטוחים מקומות אין כבר

 

Bbm                   Fm  

 ביתך אור הירח או? קולך הוא הרעם האם

Bbm               Fm 

 כולו ביקום לבדינו אנחנו האם

Bbm                  Fm   

 המוות אחרי נוחתים היכן יודע אתה אולי

Bbm                Fm     

 לא או שלך פרטי רכוש הוא העדן גן האם

Bbm             Fm  

 שבידך הזו ההשראה כל מניין

Bbm               Fm  

 בלעדיך כאן שיחיו פעם אי חששת האם

Bbm Fm         Bbm    Fm  

 לתפילה טעם כל היש

 

 פזמון

 

Bbm                 Fm  

 ושאלה בירור לכל תשובות לך האם

Bbm                 Fm      

 בשאלה רשחז אדם כל על כועס אתה האם

Bbm                      Fm  

 משאלה כל להגשים יכולת לך היש

C                 Fm  

 אינשאללה או הלוואי יותר חזק נשמע ומה

Fm     

 למעלה שם או כאן אתה  המתים כל לבין החיים כל בין

Fm     

 למעלה שם או כאן - החוטפים כל לבין המטיפים כל בין

Fm  

 לה חלפה שכך אהבה או יםאלוה גברת יש האם

Fm 

 מנמלה או הקוף מן  באים אנו אין מן

 :מעבר

Fm Bbm Fm Fm/G Abm Bbm 

 

Bbm              Fm   

 אמש עשית מה כמו שטותיות שאלות

Bbm              Fm  

 השמש קרני מפני נזהר אתה גם האם

Bbm               Fm 

 שבת ביום מנוחה יום לך שגם או

Bbm                  Fm  

 אחת שאולי או רבים עוד כמוך האם

Bbm                   Fm 

 כנסייה או מסגד או, סתכנ בית חזק מי

Bbm                 Fm       

 נזירה גברת או המואזין הרב כבוד האם

Bbm                 Fm  

 קשים רגעים של ביום אתה פונה למי

Fm Bbm            Fm 

 אלוהים    אלוהיך מיהו

Bbm         Fm Bbm Fm 

 x2   וווהוווו הוווווו   הווו

 

 למבקשים עד -  פזמון

 

Bbm          Fm        Bbm          Fm     

 הימים מן ביום אם כן,   הימים מן ביום אם

Fm    Bbm   Fm        Bbm         Fm 

 אלוהים אותך אפגוש,   הימים מן ביום אם

 

 



  

 
 

 אותי אוהבת עדיין את אם - שרעבי בועז

 צח עמית: מילים

 צח ועמית שרעבי בועז: לחן

 

F#  C#m7b5            Em       A  D     G     Bm        

 לך שחסר מה כל את    אמצא אני   אותי אוהבת עדיין את אם

F#   C#m7b5            Em       A  D     G     Bm        

 בך שאין מה כל אהיה  נשבע אני   אותי אוהבת עדיין את אם

Bm     A      G          Bm     Em            D     G      

 אותי אוהבת עדיין את אם   הנשמה סודות כל את   במתנה אתן אני

 

 :פזמון

 

D               G  

 מהירח אבנים לך אביא

E  Bm                 F#  

 הים מלב אוצרות לך אתן

D        A  G/Ab    G 

 תרצי שרק מה  שתבקשי מה

F#  F#4      Em/C# Em         

 שלי עודך       עודך את אם

 

F#  C#m7b5             Em       A  D     G     Bm        

 תביני שאת   ליםמי אמציא אני   אותי אוהבת עדיין את אם

F#   C#m7b5            Em       A  D       G     Bm         

 בי שתחפשי   מה את תמצאי את    אותי רק רוצה עדיין את אם

Bm     A       G         Bm        Em       D       G       

 אותי אוהבת עדיין את אם  בשתיקה גם שלך אני אבודה תרגישי ואם

 

 פזמון

 

Bm   A/Bb   A     G 

 נסתרות מילים תחפשי אל

Bm   A/Bb     A    G  

 דלתות לפתוח לשמיים תני

Bm   A/Bb     A      G  

 עדיין את אם  עדיין אם רק

A            G  

 אותי אוהבת עדיין

 

 פזמון

 

Bm E Bm E  Bm       Em/C# Em       A  D     G     Bm        

 נשבע אני       אמצא אני   אותי אוהבת עדיין את אם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 עדן גן יש אם - גולן אייל

 מדלי דורון: ולחן מילים

 

Bm5+: x25432 

A/G:  3x222x 

 

 :פתיחה

Bm G A F#m Bm G A F#m 

 

A       Bm5+     Bm      

 המילים לי נגמרות  רגעים יש

F# F#4       Em      G        F#m     

 ודמיונות רעשים  ותתמונ מלא הראש רק

Aadd9     G       Bm   

 ההסברים נגמרים   רגעים

F# F#4         G      Bm       F#m    

 הדמעות את לכסות   שעות עובד הלב רק

 

G         D/F#     A/G      G    

 עכשיו מסתור מקום או  עדן גן  יש אם

F#       F#4                    G   

 אליו אותי וקחי   פצעי תוא  אותי חבקי

 

 :פזמון

 

A        G          Bm 

 פנימה בנפש רוצה אני   אמא

F#m  Aadd9    G         Bm        F#m        

 בילדותי שהיה כמו   ביתי אל, הביתה לחזור

A        G          Bm          

 פנימה בנפש רוצה אני   אמא  לך קורא

F# F#4    G        Bm        F#m       

 מדעתי אצא שלא   דמותי ואל אלי לחזור

 

A      Bm5+      Bm      

 עושים מה יודע לא  רגעים יש

F# F#4      Em          G      F#m      

 ותהומות גבהים מול  אדומות עיניים מול

A         G       Bm   

 בפנים נשבר שהכל    רגעים

F# F#4        G     Bm           F#m   

 קללות מלא ואני  תפילות אומרים וכולם

G         D/F#     A/G      G    

 עכשיו מסתור מקום או  עדן גן  יש אם

F#       F#4                  G   

 אליו אותי וקחי  כאבי את, אותי חבקי

 

 פזמון

 

F#m A   G       Bm     F#m A      G  Bm   F# 

 אוווווו  אממממממ   ווווואו אוווווווווווו

A        G          Bm          

 פנימה בנפש רוצה אני   אמא  לך קורא

F# F#4    G        Bm        F#m       

 מדעתי אצא שלא   דמותי ואל אלי לחזור

G         D/F#     A/G      G    

 עכשיו מסתור מקום או  עדן גן  יש אם

Bm F# F#4           

 אליו אותי חיק



  

 
 

 תלך אם - רייכל עידן

 רייכל עידן: ומלחין מחבר

 

 :פתיחה

 

e|-6-9-8h9p8p6-6-------------------------------| 

B|---------------9-7-6-7-6---------------------| 

G|-------------------------8-6-5-6-5h6p5---5-6-| 

D|---------------------------------------8-----| 

A|---------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------| 

 

e|---------------------------------------------6-| 

B|-----------------------------------6-----6-----| 

G|--5-6-5h6p5-3h5p3----------------6-----6---6---| 

D|8------------------6-6-------6-8-----8-----8---| 

A|-----------------------8-6-8-------------------| 

E|-----------------------------------------------| 

 

Ebm           F#     Bbm 

 ככה אותי יחבק מי  תלך אם

Bbm                Ab      

 היום בסוף אותי ישמע מי

       F#  Bbm 

 וירגיע ינחם מי

Bbm  Ab     Ebm7 

 יודע אתה רק

Ebm        F#      Bbm  

  בחלון אחכה למי תלך ואם

 F#         Ab     

  שיגיע חג של בשמלה

C#  Bbm       Ab            Ebm  

 מגיע שאתה כמו  ככה אותי קיחב

 

Ebm       F#     C# 

 המוזהב לשדה אצא לשמש כשתלך

F#      Ebm           F#       Ab 

 שחולמות פני את יאיר ירח   וערב בוקר

C#           Ab     

 עליך רק היום כל

 

Ebm           F#        C# 

 ידיך בשתי אותי תישא וכשתבוא

Ebm           F#         Ab  

 מילים לי ותגיד פני את תרחוץ לנהר משדה

Bbm      Ab      

 יודע אתה שרק כמו

 

 ...אותי יחבק מי תלך אם

 

 :מעבר

Ab Ebm7 F# Bbm Ab Ebm F# Bbm 

Bbm Ab Ebm F# Ab Ebm F# Bbm 

Ab F# Ebm F# Ab Ebm F# C# 

Bbm Ab Ebm F# Ab Ebm F# C# 

 

 ...אותי יחבק מי תלך אם

 

 



  

 
 

 בכפר הלילה אמצע - אלמוי הראל

 מויאל הראל: ולחן מילים

 

 x2 :ומעברים פתיחה

 

Bm                                                 

e|-0h2-2-2--2-2--2-2-3-2-0-------0--0------0-----|--| 

B|--------------------------3--3------3--3---3-0-|--| 

G|-----------------------------------------------|--| 

D|-----------------------------------------------|x2| 

A|-----------------------------------------------|--| 

E|-----------------------------------------------|--| 

 

G                          A                        

e|---------------------------------------------------| 

B|-0--0-0--0-0--0--0-0--0-0-0h2--2-2--2-2--2-3-2-0-0-| 

G|---------------------------------------------------| 

D|---------------------------------------------------| 

A|---------------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------| 

 

A                          Bm 

 מעצר לפני סיגריה עוד מדליק בכפר הלילה אמצע

Bm         A       G       

 מרמאללה  שר ומואזין  שומר אני

A                         Bm 

 לעבור שקשה גדר עוד עובר  בשחור אנשים בין

D Bm A G      Bm         A         G       

 אלה'ג לבית אלחאדר בין  נמצא אני

 

D  Bm          G        A        D 

 מאוחר כבר  ואולי  הלילה אמצע זה

D  F#        G          A        D 

 מחר אבוא אולי אז   מתקשרת לא את

G  Bm        G            A      D 

 אפור עצמם צבעו עכשיו  עננים תראי

Bm      F#m     G 

 שלנו המצב בגלל

 

 הפתיחה כמו מעבר

 

A                    Bm 

 שעבר זמן על לי מאיר ירח  בכפר הלילה אמצע

Bm         A      G     

 מתפלל שם חייל   בסמטאות

A                    Bm 

 לראות קשה ושוב   שריפות של ריח

D  Bm      F#m     G          

 ערפל של מסך   אותנו שמלווה

 

D  Bm          G        A        D 

 מאוחר כבר  ואולי  הלילה אמצע זה

D  F#        G          A        D 

 מחר אבוא אולי אז   מתקשרת לא את

G  Bm        G            A      D 

 אפור עצמם צבעו עכשיו  עננים תראי

Bm       A      G 

 שלנו המצב בגלל

 

 :מעבר

Bm Bm G A G A Bm D 

 

D  Bm          G        A        D 

 מאוחר כבר  ואולי  הלילה אמצע זה

D  F#        G          A        D 

 מחר אבוא אולי אז   מתקשרת לא את

G  Bm        G            A      D 

 אפור עצמם צבעו עכשיו  עננים תראי

      A      G       A      G  G 

 שלנו המצב זה   שלנו המצב בגלל

Bm      A         

 שלנו    המצב זה כי

 

 הפתיחה כמו מעבר

 

A                     Bm 

 עבר והלילה מאיר הבוקר  שנשבר לפני רגע

Bm         A             G       

 מלמעלה שם   שר עוד והוא   חוזר אני

 



  

 
 

 ואתה אני - איינשטיין אריק

 איינשטיין אריק: מילים

 גבריאלוב מיקי: לחן

 

 :פתיחה

 

Em              C           Em              C         

e|-3-----3---------3-----3-----3-----3---------3-----3-| 

B|-----5----5----------5-----------5----5----------5---| 

G|---4--------4------5-----------4--------4------5-----| 

D|-5---------------5-----------5---------------5-------| 

A|-----------------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------------| 

 

 :יםומעבר פתיחה המשך

 

Em            C            D       Em        A   

e|-----------------8b7-5--------------------5p3-2---| 

B|-4s5--7--5-8------------8-7-5---------5---------5-| 

G|------------------------------7-------------------| 

D|--------------------------------------------------| 

A|--------------------------------------------------| 

E|--------------------------------------------------| 

 

Em            C            D       Em        A   Em       A   

e|-----------------8b7-5--------------------5-3-2--------5-3-2---| 

B|-4s5--7--5-8------------8-7-5---------5---------5------------5-| 

G|------------------------------7--------------------------------| 

D|---------------------------------------------------------------| 

A|---------------------------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------------------| 

 

Em       B7     A    Em 

 העולם את נשנה  ואתה אני

G D Em         B7      A    Em 

 כולם כבר יבואו אז ואתה אני

Em  B7          G       D          G 

 משנה לא זה לפני  קודם זה את אמרו

Em       B7     A    Em 

 העולם את נשנה  ואתה אני

 

 :מעבר

 

Em        A   Em       A   

e|-----5p3-2--------5p3-2---| 

B|-----------5------------5-| 

G|--------------------------| 

D|--------------------------| 

A|--------------------------| 

E|--------------------------| 

 

Em     B7    A    Em 

 מהתחלה ננסה ואתה אני

G D Em         B7        A          

 נורא לא זה דבר אין  רע לנו יהיה

Em B7          G      D          G 

 משנה לא זה לפני קודם זה את אמרו

E       B7     A    Em 

 העולם את נשנה  ואתה אני

 :מעבר

E A Abm F#m E E A Abm F#m Em 

 

 הפתיחה כמו מעבר המשך

 

Em       B7     A    Em 

 העולם את נשנה  ואתה אני

G D Em         B7      A    Em 

 כולם כבר יבואו אז ואתה אני

B7          G       D          G 

 משנה לא זה לפני  קודם זה את אמרו

Em       B7     A    Em 

 העולם את נשנה  ואתה אני

 

 :מעבר

E A Abm F#m E E A Abm F#m Em 

 

 x2  הפתיחה כמו מעבר המשך

 



  

 
 

 בעולם אצלך - בנאי אביתר

 בנאי מאיר: ומלחין רמחב

 

 :פתיחה

C Am Em 

 

Em  Am        C     D        Em 

 כישוף תחת     היינו הלילה כל

Em  Am            C    D         Em 

 הגוף של סודות    גילינו הלילה כל

Em  Am             C                     D               Em  

 .בעולם אצלך   מקום לי תני יד לי תני מקום לי תני יד לי תני

Em  Am    C                     D               Em  

 .מקום  לי תני יד לי תני מקום לי תני יד לי תני

 

Em  Am               C    D        Em 

 לרקוד כבר יוצאים    הלילה של השדים

Em  Am              C      D               Em 

 .ועוד עוד נוגעים    בך נוגעים, בי םנוגעי הם

Em  Am             C                     D               Em  

 x2 .בעולם אצלך   מקום לי תני יד לי תני מקום לי תני יד לי תני

 

 :מעבר

Em7 D D4 C Cadd9 Am Em 

 

Em Am A4  Am            C D D4     D       Em 

 .ניגון לך מנגן         לך מנגן אני זה

Em Am A4  Am         C D D4   D        Em 

 לטיול אותך          שלוקח אני זה

Em Am A4  Am    Cadd9    C         D4             D               Em  

 .בעולם אצלך   מקום לי תני    יד לי תני מקום לי תני יד לי תני

Em Am A4  Am    Cadd9    C         D4             D               Em  

 .בעולם אצלך   מקום לי תני    יד לי תני מקום לי תני יד לי תני

 

 :מעבר

Em Em7 D D4 C Cadd9 Am A4 Am x16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 ראשי ארים - גבסו שי

 גבסו שי: מילים

 דעבול ומשה עוזרי אהובה: לחן

 

Bm       E             F#m  

 ההווה במשעול כעת ניא הולך

A         E    F#m 

 לאיבוד לו ההולך כילד

E        F#m      

 מושטות הן ידי כפות

F#m Bm  D             C#                Bm 

 המסע את איתך להמשיך העזרה את מבקשות

 

Bm           E      F#m   

 זהותם את איבדו כאילו הפרחים ובצדדים

A         E       F#m   

 שתעזור אור קרן עוד מחפשים

Bm      E          F#m      

 החוכמה ממעייני מים של קטנה לגימה עוד

F#m Bm   D             C#  

 התקווה את להם תביא

 

 :פזמון

 

Bm       E       A       D  F#m       

 במרחקים ההרים אל עיני אשא,   ראשי ארים

Bm       E     A   D   F#m   

 האדם כתפילת, כזעקה ישמע וקולי

C#      D   E   F#m 

 עזרי יבוא מאין יקרא  וליבי

 

Bm       E        F#m 

 חדשים נופים בין כעת אני עובר

A         E      F#m    

 איטיים כה נעשים הם הצעדים

Bm      E       F#m  

 עובר אותי שאל פה שאין שם יש מה

F#m Bm   D           C# 

 שומר אתה בלב מה

 

Bm    E        F#m       

 עברו כל מונח גבו כשעל העיר קשיש

A       E        F#m   

 עולמו את ומחפש סביב מביט

E         F#m   

 קשה כך כל כשהווה

F#m Bm  D            C#            Bm 

 המחר אל ראשי ארים, דבר אומר לא

 

 פזמון

 

 

 

 

 



  

 
 

 שהחד ארץ - ארצי שלמה

 ארצי שלמה: ולחן מילים

 

 :פתיחה

 

  x8: גיטרה

 

G                           Cadd9           Dadd9        

e|--------------------------------------------------------| 

B|-------3-------------3-------------3-------------3------| 

G|-----0-----0-------0----0--------0----0--------2----2---| 

D|---0---------0---0--------0----2--------2----0--------0-| 

A|-----------------------------3-------------0------------| 

E|-3-------------3----------------------------------------| 

 

 x2 :אורגן

 

e|-3--5--7--3--5--7--3--5--7--5--7-8-7-5-3-| 

B|-----------------------------------------| 

G|-----------------------------------------| 

D|-----------------------------------------| 

A|-----------------------------------------| 

E|-----------------------------------------| 

 

Em7                            G 

 חיפה וגם חסומה אביב תל    חורף וזה יורד כבר גשם

Dadd9          Cadd9                               G 

 עפר בדרכי   נוסעים ושנינו    שב לך אומר אני,   שב ילד שב

Cadd9      G              Cadd9          G  

 אחת עוד למה ארץ לנו יש   לזגוגית מבעד מביט

Dadd9              Cadd9    Em7                G  

 חג איזה כי מתפללים וערבים   שני יום של שקיעה בחוץ

Em7                  G                Em7               G  

 חכם ראשו אבל קצרות רגליו   בי מסתכל  בחורף כזה מסע למן חבר

Dadd9               Cadd9                                 G  

 אדם בן גם אתה  אבא גם אתה   לי אומר זז פה הכל   במנוסה אנחנו

Cadd9         G                Cadd9           G  

 כן כן   רגישות   לו יש עיניים   לזגוגית מבעד  מביט

Dadd9            Cadd9   Em7              G   

 פוחד וגם אנושי לו נראה   הזר האויב איך   מוזר

 

 :פזמון

 

Em          B7               C 

 מחר עד נגיע אולי  ניסע  ניסע   שלך אמא זאת  אישה לי יש

D          C                 Em                G        

 חדשה לארץ נגיע לא, לפרטים לב נשים לא  נביט לא  נאט לא אם

G      D    Em     C     G     

 חדשה  לארץ  נגיע  נגיע  נגיע לא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Em7                                G  

 דורסים לא אנחנו  אותן נדרוס לא    הדרך אם על עולות כבשים שתי

Dadd9           Cadd9                                    G 

 ניסים אומר לא זה בשפע חלב     שב לך אומר אני    שב, ילד שב

Em7         G      Cadd9    G             Cadd9             G   

 לו שקר מכחיש    מדוייק העדן שגן חושב,   כיס של מצלמה    שולף

Dadd9              Cadd9 

 שהיה מה שנזכור כדי ומצלם

Em7                  G           Em7             G  

 טובים מעשים עשתה ייהח שכל   מאה בת אחת על בעתון קראתי

Dadd9             Cadd9                             G 

 רעים נולדו האנשים כל לא  שב לך אומר אני    שב, ילד שב

Cadd9        G              Cadd9                G   

 אחד יום גם ימות הוא אביך     מזמן די מתה היא    מזמן

Dadd9          Cadd9   Em7               G 

 חדשה ארץ קיימת אולי    קיים לא העדן גן  לא

 

 פזמון

 

 הפתיחה כמו מעבר

 

Em7                        G 

 ורוד היה הכל זה פעם    חורף וזה יורד כבר גשם

Dadd9      Cadd9                           G 

 בזכרון חורק משהו    להתרפק למה    שב  ילד שב

Cadd9   G              Cadd9         G  

 להסתכל כדי יש עיניים   לשלטים מבעד מביט

Dadd9          Cadd9           Em7                G  

 להכנס בכלל לנו יתנו האם האם,   האם אותי שואל    תגיד

Em7              G                   Em7                G   

 ומסתגר זקן, ישן אבי,   לי חסר כבר   בחורף כזה עמס למן חברים

Dadd9              Cadd9                               G       

 הולך איתי שלי ילדי עכשיו   לי אין שכבר העיניים  דרך הלכתי איתו

Cadd9     G                 Cadd9          G  

 אחת עוד הלמ   ארץ לנו יש,   לזגוגית מבעד מביט

Dadd9                Cadd9   Em7                  G  

 אחד איש כמו והוא אני בפנים,  שני יום של שקיעה   בחוץ

 

 פזמון

 

G      D    Em     C     G     

 x2 חדשה  לארץ  נגיע  נגיע  נגיע לא

 

 הפתיחה כמו מעבר

 

D C   G         D C   G        

 x2  חדשה  רץא       חדשה  ארץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 את - ארי בן מוש

 ארי בן מוש: ולחן מילים

 

A         G           Dm   A  

 אותי יודעת שאת איך,    ואת

A    G           Dm   A 

 בי  נוגעת שאת איך,    את

G Dm      A     G           Dm   A 

 את, אותי אוהבת שאת איך,    את

 

A      G            Dm   A  

 חולשתי מכילה שאת איך,    ואת

Dm      A     G             Dm   A 

 את, לליבי קשובה שאת איך      את

Dm     G        Dm 

 הווו     ידי אוחזת שאת איך

 

 :פזמון

 

A    G     Dm    A     G     Dm     A 

 לנגוע שיותר כמה    גבוה שיותר כמה    את

A          G    Dm    G     Dm    

 גבוה שיותר כמה    בך   שיותר כמה הו

 

 :מעבר

Dm G 

 

A     G            Dm   A 

 אותי לוקחת שאת איך,     את

A      G         Dm   A 

 לצידי שבלילות איך,    את

G Dm      A     G           Dm  A 

 את, אותי לומדת שאת איך    את

A     G          Dm  A  

 שמחתי שבצחוקך איך,   תוא

Dm      A    G          Dm  A 

 את, כאבי בדמעתך איך,    את

Dm     G         

 הוו  היותי בהיותך איך

 

A    G     Dm    A     G     Dm     A 

 לנגוע שיותר כמה    גבוה שיותר כמה    את

Dm    G     Dm    

 אהההה  בך   שיותר כמה הו

 

 :מעבר

Fmaj7 Em Am Fmaj7 G A Dm G A Dm G A Dm G Dm 

 

 פזמון

 

A G Dm           A      G Dm    A 

 אההה  היי אההההה       אההה

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 יפה את - יניב עידן

 שיר סמדר: מילים

 דניאל דור: לחן

 

Bb      Eb       Dm     Gm          

 הפסים על פס שימי  להתאפר צריכה לא את

F         Eb           Dm      Gm          

 היסוסים בלי חייכי פשוט   להתגנדר צריכה לא את

Bb        Eb        Dm       Gm        

 השמחה את אליי שדרי  ונינוחה טבעית תהיי

Gm   Dm    Cm7         

 בך מחפש שאני  מה כל זה כי

 

Bb      Eb         Dm         Gm       

 מפוצצים מותגים על  סהכי כל את לשרוף חבל

F         Eb          Dm       Gm        

 משופשפים לגוף צמודים  ינס'בג יפה הכי את כי

Bb         Eb        Dm       Gm       

 וחום פשטות אליי שלחי  לזרום נסי כנה תהיי

Gm   Dm    Cm7         

 בך מחפש שאני  מה כל זה כי

 

 :פזמון

 

D7          Bb     

 יפה כך כל   יפה את

Gm          D7  

 מכולן יפה יותר

Eb        Gm/F 

 יודעת לא את אבל

D7          Bb         

 יפה כך כל  יפה את כמה

F Eb      D7      

 בעולם   יפה הכי

Gm         F  

 בעולם יפה הכי

 

Bb      Eb          Dm       Gm       

 חיצוניים נתונים על   שמסתכלים בחורים יש

F       Eb      Dm       Gm      

 בפנים יפה את כמה  יודע הרי אני אבל

Bb    Eb         Dm      Gm       

 ולדבר יד לי לתת  להשתחרר טיפה נסי

Gm       Dm  Cm7      

 עיוור אני שלך המבט מול

 

 פזמון

 

 :מעבר

Am F G C G Am F G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E7          C     

 יפה כך כל  יפה את

Am     E7       

 מכולן יפה יותר

F        Am/G 

 יודעת לא את אבל

E7          C         

 יפה כך כל  יפה את כמה

G F       E7      

 בעולם   יפה הכי

Am        G  

 בעולם יפה הכי

 



  

 
 

 הרוח בגלל - שבת שלומי

 שטרית מיכה: מילים

 שבת לאה: לחן

  

 C   

 שיהיה מה יהיה

Em7      Dm7 

 אשנה עוד אני

G7 C   G7           F  

 חלומי את אגשים אני

C    

 רעה בשורה נושאי

Em7          Dm7  

 גזירה עוד או מכות

Am   G       F    

 מהותי את ישנו לא

 

 :פזמון

 

Dm7  F        C      G       F  

 ננצח עוד שלצידי והאל את אני

C        G      Dm7 

 הרוח בגלל רק הכוח בגלל לא

G  Dm7     F9 

 בגבי הנושבת

F     Am      

 הרוח בגלל רק

G        Dm7   

 בנשמתי במוחי בתוכי

F     Am      

 הרוח בגלל רק

C    G       Dm7   

 בנשמתי בדמי בתוכי

 

C     

 להגיד לי שיש את

Em7      Dm7 

 אצרח עוד אני

G7 C    G7      F  

 ישמעו בירח אפילו

 

C 

 כך לא שיגיד מי

Em7     Dm7   

 אשכח לא אותו

Am      G          F  

 צדקתי אוכיח היום יבוא

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 פעם כמו בדיוק - און בר ישראל

 און בר ישראל: ולחן מילים

 

 :פתיחה

B      B/A        E         G   F#       

e|-------------------------------------|--| 

B|-----------------------0-------------|--| 

G|-----4--------4------1---------4---3-|--| 

D|---4--------4------2-----2-2s5---4---|x2| 

A|-2------2-0-----0--------------------|--| 

E|-------------------------------------|--| 

 

B      B/A        E         G                           

e|-----------------------------------------------------2-| 

B|-----------------------0---------0-----0-----0-----0---| 

G|-----4--------4------1---------3-----3-----3-----3-----| 

D|---4--------4------2-----2-2s4-----4-----4-----4-------| 

A|-2------2-0--------------------------------------------| 

E|-------------------------------------------------------| 

 

B/A          B      

 בבוקר קם עדיין אני

F#      G          E    

 סוכר שתיים עם קפה ושותה

F#     E      B/A         B      

 ומיטה כרית על בלילה ישן עדיין אני

B/A          B  

 שבו בחדר לא שזה נכון

F#    G              E  

 להיות עכשיו עד רגיל הייתי

B/A     B  

 בו בחדר זה אבל

F# E B/A     B  F#   G        E  

 לי טוב יותר יותר או פחות

B/A         B      

 בבוקר קם עדיין אני

F#    G               E          

 לבנה גבינה עם לחם של פרוסה ואוכל

F# E     B/A         B      

 לרוויה מים שותה עדיין אני

B/A            B  

 המצב פי על שעכשיו נכון

F#     G             E  

 להכל לדאוג שצריך זה אני

B/A   B  

 ככה שזה טוב, אבל

F# E B/A   B   F#     G             E  

 הלאה להמשיך יכול הייתי לא אחרת

 

 :פזמון

 

B     

 יין כוס נרים אז

A G B/F#       B      A   G   

 יותר בריאים חיים לחיי

B     

 יין כוס נרים אז

F# E        B      A   G   

 יותר אמיתיים חיים לחיי

 B         

 קם עדיין אני אז

E           B/A   

 עצמי את ומתחזק לעבוד והולך

B       F#     G   

 משתדל אני, בכבוד כבודב

F#   E                B/A 

 למטה מדי יותר יפול שלא

B/A              B  

 ביקוש כרגע יש שלתלוש נכון

F#    G            E   

 שלי בחיים משמעותי יותר

E        B/A       B   

 ,נורמלי וזה מקובל זה אבל

F# E B/A  B         F#   

 .כנראה, לי נראה

 

 וןפזמ

 

B/F#         B      

 ,בלילות ומנגן שר עדיין אני

F#      G             E   

 מנגינות מיני כל לעצמי עושה

F# G  E            B/A         B       

 פעם כמו בדיוק  ומנגן שר עדיין אני

B/A                 B  

 הסתובבו רק הם, נעצרו לא החיים

F#  G               E      

 הקצה אל הקצה אל הקצה מן

E          B/A   B     F#    

 מרוצה שאני לי נראה  הנראה ככל  אבל

 

 :מעבר

B B/A E F# 

 

 פזמון

 

A      G       A       G     

 לחיים ונשתה  יין כוס נרים אז

B                   A    G    

 .שלי החדשים החיים לחיי ונשתה



  

 
 

 בנעזו בואי - בוטנר ועילי דנקר רן

 בוטנר ועילי שגב גלעד: מילים

 בוטנר עילי: לחן

 

C                 Em  

 רוצה את מה חשבתי  אוהבת את מה חשבתי

C              Em  

 קרה שמשהו  דואגת שאת אמרת

Em      Am          G  

 שנייה להצגה הולכים היום

 

C                 Em  

 קשה והמצב  לך נמאס, שדי אמרת

C                 Em  

 מזה יצא ומה  לומדת כבר את שנים

Em       Am       G   

 הזמן לנו כשנגמר צוחקת

D  C  D        C     Am  

 לכאן אותי קושר ומשהו

 

 :פזמון

 

G        C        G     Em 

 מעט עוד מחשיך כי נעזוב בואי

Em     Bm     Am  

 קמה לא השמש לשנינו

G      C   G   Em 

 שאפשר כמה ללכת לכתל

Em     Bm    Am    

 שמה לנו שדואג מי יש

Em      D     C    

 שמה לנו שדואג מי יש

 

C               Em   

 לבגדים כסף  לך נשאר שלא סיפרת

C            Em    

 חיים לא שככה  לך שקשה כמה על

Em       Am       G   

 הים ליד ממש דירה רוצה

 

C               Em 

 רוצה שאת אמרת  אוהבת שאת אמרת

Em  

 דואגת לא כבר עכשיו

C  

 קרה שמשהו

Em        Am      G    

 מילה נאמר ולא נתחבק אז

D C D         C      Am  

 התפילה על פשט שלי הלב

 

 פזמון

 

 

 

 

 



  

 
 

 בכל פעם שאני מתאהב  -יזהר אשדות 
 

 אלונה קמחי: מילים

 יזהר אשדות: לחן

 

 x2 : פתיחה

 

F#m        E       A          A4 A   

e|----------------0-------------------| 

B|-2-------2--0-------2-------2-2s3-2-| 

G|-----2--------1---------2-----------| 

D|---4---4--------------2---2---2s4-2-| 

A|------------------------------------| 

E|------------------------------------| 

 

A A4 A     E  F#m     

 כל הערב שתינו כבד

A A4 A     E     F#m    

 ודיברנו על אושר ישן

Bm      D      E     F#m    

 עד שלא היה אור  והייתי שיכור

E  F#m        E     D     

 אז אמרת תשאר לישון כאן

 

Abm              A    

 חתולים משגעים את הלילה

E      D             Bm    

 באוזון המותשכוכבים מתרסקים 

 

 :פזמון

 

A       E     D    A   

 והפעם אני מתאהב בך מחדש

A       E      D    

 מסתמם מתערבב בך מחדש

F#m      E     D     

 כן אני מתאהב בך מחדש

 

 :מעבר

F#m E A A4 A x2 

F#m E D Bm D E F#m 

 

A A4 A     E    F#m    

 במראות ירוקות ורעות

A A4 A     E     F#m 

 ראיתי אותי משתקף

Bm     D    E      F#m 

 צל של חולשה  וריח אישה

E   F#m     E       D   

 גנבו אותי שוב לתוכך

 

Abm                A     

 מתעורר מול גופך לאור בוקר

E    D            Bm     

 משתחרר משינה כמו מנשל נחש

E     D    A      

 ושוב פעם אני מתאהב

A        E     D     A      

 בך מחדש מתרסק מתחרב  בך מחדש

F#m     E     D     

 כן אני מתאהב בך מחדש

 :מעבר

F#m E A A4 A x2 

F#m E D Bm D E F#m E 

 

A   

 וכתבנו שירים על עצמנו

Abm    

 ונגמרנו מרעל ודבש

Bm    

 כשהחושך ירד   רקדנו לבד

E               D    

 בעולם שכבר אין בו ממש

 

 (ללא אקורדים)

 אך הפעם אני מתאהב

 כן אני מתאהב   כך אני מתאהב   בך מחדש

 

E     D    A     

 אך הפעם אני מתאהב

E     D      A      

 בך מחדש כן אני מתאהב

F#m      E     D      A      

 בך מחדש כך אני מתאהב בך מחדש

 

 :מעבר

F#m E A A4 A x2 

 

A E F#m  A A4      A E F#m A   A4 

 בך מחדש         כן אני מתאהב

A E F#m A A4 A E F#m  A A4 

 בך מחדש

F#m A A4  A E F#m   A A4     

 הבבבב     בך מחדשכן אני מתא

 



  

 
 

 כנעני בלוז - בנאי אהוד

 אהוד בנאי: מילים ולחן

 

D5+: xx0330 

 

 :Dadd9 תוך כדי לפרוט את האקורד -פתיחה ומעברים 

 

 Dadd9                                                   

e|------------------------------------------------------| 

B|------------------------------------------------------| 

G|---------------------------0-2-0h2p0------------------| 

D|-0--3--2h3p2p0---0---0h2-3-----------3--2h3p2---0-0-0-| 

A|---------------3------------------------------3-------| 

E|------------------------------------------------------| 

 

Dadd9 D5+    Dadd9                                             

e|-------------------------------------------------------------| 

B|-------------------------------------------------------------| 

G|-2-----3-----2h3p2p0---2---------0-2--0h2p0------------------| 

D|---------------------3-----0-2-3------------3--2h3p2---0-0-0-| 

A|-----------------------------------------------------3-------| 

E|-------------------------------------------------------------| 

 

Dadd9         D5+       

 מאז שעזבת    הרבה השתנה כאן

Dadd9     D/C      Dadd9  D/E D/F     

 זהו זמן     שיגעון   מהומה  עד אין קץ

Dadd9              D5+          

 ובכל רגע חדש   פורענות לא עלינו

Dadd9   D/C   Dadd9 D/E  D/F  

 והכל  חי   ברשת   הכל  מתפוצץ

 

G Fmaj7            Em       Am   

 ובאופק אחר    על אותו דף גמרא

G  Fmaj7     Em   Am            

 יושבים כל הלילה    אתה ואני

Em  Am            Em   Am          

 שלוות עולמים     פרדס חנה כרכור

Dadd9            G        Fmaj7   

 אקליפטוס ברוח     שורק בלוז כנעני

 

 מעבר כמו הפתיחה

 

Dadd9         D5+       

 מאז שעזבת   החושך גובר כאן

Dadd9 D/C     Dadd9  D/E  D/F  

 האור  שלך   מאיר    עדיין זוהר

Dadd9             D5+             

 זה סיבוב הופעות מקומי   אתה יודע

Dadd9 D/C   Dadd9  D/E   D/F  

 אותו   שיר   כאב   הולך וחוזר

 

 

 

 

 

 

G Fmaj7             Em       Am   

 ביב שולחן השבתובאופק אחר     ס

G  Fmaj7        Em   Am             

 יושבים כולם יחד      גם אתה ואני

Em  Am             Em   Am          

 שלוות עולמים      פרדס חנה כרכור

Dadd9            G         Fmaj7  

 אקליפטוס בודד     שורק בלוז כנעני

 

 מעבר כמו הפתיחה

 

Dadd9         D5+       

 מאז שעזבת   הרבה השתנה כאן

Dadd9 D/C        Dadd9   D/E D/F     

 זה עולם     אלקטרוני   קצת קשה  לדבר

Dadd9              D5+            

 ומילים כמו שלך    אף אחד לא אומר כבר

Dadd9 D/C   Dadd9 D/E  D/F 

 הנר  שלך  מאיר  עדיין בוער

 

G  Fmaj7      Em       Am   

 ובאופק אחר    אחרי הופעה

G  Fmaj7          Em   Am          

 נעביר בסיבוב     זר קוצים ריחני

Em  Am             Em   Am          

 שלוות עולמים      פרדס חנה כרכור

Dadd9            G        Fmaj7  

 אקליפטוס ענק     שורק בלוז כנעני

 

 מעבר כמו הפתיחה

 

Dadd9         D5+       

 מאז שעזבת   הרבה השתנה כאן

Dadd9  D/C   Dadd9   D/E   D/F 

 הנר   שלך   מאיר   עדיין  בוער

 



  

 
 

 גאולה - רודנר חמי

 רודנר חמי: ולחן מילים

 

 :פתיחה

 

G        D        Em     Em/D     C       C/B      Am               

e|-------3------2------3-0-------0-------0------3---3-0---0---0---0---| 

B|-----3----------3--------0---0---0--------------1---------1-------1-| 

G|---0--------2------------------------0---0------------2--------2----| 

D|----------0----------------0------------------------2-------2-------| 

A|-----------------------------------3--------2-----------------------| 

E|-3-----------------0------------------------------------------------| 

 

   C       G        B        C         C     D       G       D         

e|-------3----3-------7---7----3---3---3---3-----2-----3---3-----2---| 

B|-----1--------0---7--------1---1---1---1---------3-----3---------3-| 

G|---0------------------8----------------------2---------------2-----| 

D|-------------------------------------------0---------------0-------| 

A|-3-----------------------------------------------------------------| 

E|---------3-----------------------------------------3---------------| 

 

C Em/D Em     D    G    

 גאולה הו   גאולה

C  Am         C/B       

 נשמה עכשיו אותי נשקי

C          B    G        C  

 חיים מים הן     מילים הן נשים

D  G     D        

 גאולה הו הו הו אוו

 

C 

 תתעצם בינינו אהבה

G7        G                 

 גדולה שתיקה להיות ותהפוך

C     

 נחל אלי לפלג מעיין כמו

G                

 שלה הים לתוך נהר בואך

C                        B  

 או או אווו אוו אוווווו שלה הגוף

F           Cm  

 שיתן מה יתן  שיקח מה יקח

 

 ...גאולה הו גאולה

C   

 אחותי בינינו הברית

G7     G                   

 שלי אישה שלי יפה אהובתי

                      C 

 וצחוק ראש כובד בה יש

                       G 

 גדולה אמת ויש כריות וריח בזויות

C                      B  

 או או אווו אוו אוווווו  ואהבה

F           Cm  

 שיתן מה יתן  שיקח מה יקח

 

 ...גאולה הו גאולה

 

 

 :סולו

 

           G           D        Em           Em/D C 

e|------------------------------------------------| 

B|------------------------------------------------| 

G|---------4--7--7--7--4--------4-7---------------| 

D|-----5-7------------------5-7-----7b9b7p5-------| 

A|-5-7--------------------------------------5-7~--| 

E|------------------------------------------------| 

 

   C         G              Am   C         G    

e|--------------------------------------------| 

B|--------------8-----------------------------| 

G|------9----7----7b8-8b7p5------------7-9-7--| 

D|-8s10---10----------------7~---8s10---------| 

A|--------------------------------------------| 

E|--------------------------------------------| 

 

      B           C                 D             G   

e|------------------------------------------------10| 

B|-8--7h8p7----------------------------10---12-13---| 

G|----------8------9b11-11b9--12-11-12--------------| 

D|------------9-7-----------------------------------| 

A|--------------------------------------------------| 

E|--------------------------------------------------| 

 

 x2... גאולה הו גאולה

 

 סיום כמו הפתיחה



  

 
 

 קי'ג - היהודים
 

 פטרובר תום: ולחן מילים

 

 :פתיחה

C F G F C G F 

 

F    G          F      C 

 לו זרוק כלב איזה לה מצאה קי'ג

C G    F        G        C   

 הביתה אותו לקחה אז ברחוב

F      G      F       C  

 תפסיק ואולי לעשות משהו לה שיהיה

C G      F       G      C   

 לה היה שלא מה על חשובל

F  G           F    C   

 איתו כשהיא עכשיו אולי

 

C G   F     G    C  

 לנצח יישארו הם

F       G       F         C 

 יחכה לא הוא... ש יודעת היא אבל

Am           F      G     C 

 דבר אותו תמיד מחר יעזוב הוא

 

 x2 :פזמון

 

F      G      

 לה שיש מה זה וככה

Am            

 דבר אותו תמיד

D D4     D      G     

 בה שיש מה זה ככה

 

F         G        F     C  

 אומרת היא נרדמת שלא כמעט קי'ג

C G  F         G        C   

 הכוח את לי לקחו הם הסמים

F      G          F      C  

 מלאה היא עשרים ילבג, שלה ובגיל

C G    F          G      C   

 המוח כבר לה ונדפק קמטים

F  G      F        C 

 טוב לה עושה זה אבל

C G   F         G         C 

 לברוח בקצת רע כבר מה אז

C   F      G     F         C 

 לה שעשו כמו לו תרביץ גם אולי

Am          F        G      C 

 לצרוח ומתי לשתוק מתי שילמד כדי

 

 פזמון

 

Em      D    

 לה יש  לה יש

 

 

F       G      F       C  

 הזה בחדר הלבנים הקירות בתוך

C G    F       G     C 

 שמים על חולמת היא

F          G    F     C 

 לזרום יפסיק הדם היום אולי

C       

 מכאן תעוף והיא

F        G  

 תרצה שרק לאן

Am    G   F  

 תרצה שרק לאן

 

F G Am           

 תרצה שרק לאן

D D4 D G Am           

 תרצה שרק לאן

F Em G Am           

 תרצה שרק לאן

D G Am           

 תרצה שרק לאן

x2 

 



  

 
 

 גשם - אלי לוזון
 

 יעקב גלעד: מילים

 יחיאל אמסלם: לחן

 

D                   G             Em        D         C 

 את נראית לי עייפה נלך לישון  ברחובות כיבו מזמן את הניאון

D              G           D   Em            D       C 

 ניאבל מישהו בוכה   וזה לא א    האור דולק בחדר השני

D               G                Em         D        C 

 היום עבר עלינו יום קשה מידי   אני רוצה לשמור עליך ועלי

D                      G        Em   D      Em        D        C 

 ואת בוכה     ואת בוכה   אווווו    בחוץ יורדים עכשיו גשמי ברכה

 

 :פזמון

 

D              Em 

 ספרי לי מה כבד עלייך

Em Gm/F#  G          D       C    

 את כל מה שחבוי בך  ונרדם

D             Em  

 אני אמחה את דמעותייך

Am  Em         D        C  

 ורק שלא תבכי עוד לעולם

 

C/C#       C                 Bm 

 או   או   או או או או  או   או  

E      C                  G                 Bm 

 או או או  או   או   או   או   או   או או או או     אווווו

 

E              A                F#m      E         D 

 אני איתך את לא לבד לעת עתה   אין מקום לדאגה היי שקטה

E                    A       E         F#m      E        D 

 ואת בוכה    ואת בוכה    אוו  אוווו   עכשיו הכל זורם כאן במנוחה

 

E             F#m         F#m         E       D   

 את כל מה שחבוי בך  ונרדם   ספרי לי מה כבד עלייך

     Bm F#m        E        D       E             F#m 

 ורק שלא תבכי עוד לעולם   אני אמחה את דמעותייך

 

 x2: סולו

  

Bm         C#m      D         D/Eb     C#m      A         D F# B 

e|---------7-5-4------4-5-----5-------7-5-4------4--5------5--------| 

B|----------------5-7-----7-----7------------5-7------5------5-7----| 

G|6--4----------------------------6---------------------------------| 

D|------------------------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

D/Eb       D                C#m       

 או או או  או   או   או   או   או

B      F#      D                  A                C#m       

 או או או  או   או   או   או   או   או או או או     אווווו

D/Eb       D                C#m       

 או או או  או   או   או   או   או

F#      D                  A                C#m       

 או או או  או   או   או   או   או   או או או או     אווווו

 



  

 
 

 גשם כבד עומד ליפול -אביב גפן 
 

 בוב דילן: מילים ולחן

 יהונתן גפן: גירסה עברית

 

C9: *32033 

 

 x4: פתיחה

 

G       C         G         C         G   

e|-7-5-----------------7-5---------------| 

B|-----8-5---5-------------8-5---5-------| 

G|-------------7-5-7---------------7-5-7-| 

D|---------------------------------------| 

A|---------------------------------------| 

E|---------------------------------------| 

 

G       C9           G 

 איפה היית ילדי תכול העין

D D9 D D4              G 

 איפה היית ילדי הקטן

G     D4            C   

 טיפסתי על ראש ההרים ועברתי

G    D4            C  

 הלכתי בכביש הראשי וזחלתי

G     D4            C  

 בתוך יערות עמוקים הסתתרתי

G      D4              C  

 יצאתי אל חוף האוקיאנוס שמת לי

G     D4          C   

 נכנסתי לקבר שתמיד מחכה לי

 

 :פזמון

 

C9      Em7      D4        G      

 עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט

G       D4      G 

 גשם כבד  עומד ליפול

 

 x2ה מעבר כמו בהתחל

 

G        C9           G  

 ומה שם ראית ילדי תכול העין

D D9 D D4                G    

 כן מה שם ראית ילדי הקטן

G    D4          C  

 ראיתי שועל וזאב מחכה לו

G        D4             C  

 ראיתי שביל זהב שאין איש הולך בו

G      D4        C  

 ענף שחר שזורם עם המים

G   D4            C  

 איש עם פטיש שפוצע ידיים

G      D4            C  

 ראיתי חלום שהולך על קביים

G      D4              C 

 איש בלי לשון מדבר ללא הרף

G      D4           C  

 וילד ישן עם רובה ועם חרב

 

 

 פזמון

 

 x2  מעבר כמו בהתחלה

 

G       C9               G  

 עכשיו ילדי תכול העין ומה תעשה

D D9 D D4                   G    

 כן מה תעשה עכשיו ילדי הקטן

G    D4               C   

 עכשיו אני יורד כי הגשם בשער

G          D4             C   

 עכשיו אני הולך עמוק אל תוך היער

G       D4          C 

 םאיפה שיש אנשים בלי ידיי

G      D4             C   

 והחרא עולה שם ומציף את המים

G       D4          C    

 ויונים מתות מכוסות עלי זית

G      D4               C   

 ופנים של תליין מסתכלות מכל בית

G      D4          C     

 שם הכל מכוער ולנפש אין ערך

G      D4          C  

 שחור והאפס הוא מלך הצבע

G     D4          C        

 ואני רוצה לספר ולנשום ולחשוב את זה

G     D4                    C    

 ולהביא את זה הנה שכולם יוכלו לראות את זה

G      D4            C    

 ולעמוד לבדי מול הים בו טבעתי

G     D4            C    

 ולהכיר את השיר שידעתי ושרתי

 

 פזמון

 



  

 
 

האהבה הישנה -שלמה ארצי   
 

שלמה ארצי: מילים ולחן  

 

 x2 :פתיחה

 

   Bm              F#m           G        

e|-7h9p7-----7h9p7-9------9h10p9-9--10--| 

B|-------7-----------7------------------| 

G|--------------------------------------| 

D|--------------------------------------| 

A|--------------------------------------| 

E|--------------------------------------| 

 

   D                 F#m         Em         

e|-10h12p10-------10-12-------12-12-12s14-| 

B|----------10----------10----------------| 

G|----------------------------------------| 

D|----------------------------------------| 

A|----------------------------------------| 

E|----------------------------------------| 

 

    G        F#m    Bm    

 האהבה  הישנה זאת שברחה לי

A4  G          F#m       D       

 מונחת שם  ואף אחד כבר לא נוגע   

    G        F#m       Bm    A   

 מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים

A4 Em      F#m     D         

 היה עוד משהו פשוט להתגעגע   

     G        F#m       Bm   A  

המתוקים  לא מנגנים לי  הכינורות  

A4  G      F#m        D      

 לא אשקר לך  שאצלי הכל בסדר  

    G          F#m      Bm    A     

 אין שום פטנטים העולם נהיה כבר גימיק

A4  Em      F#m         D         

 אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר   

 

 :פזמון

 

              G           F#m         Bm   A   

 בשלט רחוק  מביט רחוק  את שוב לובשת לך שמלת כלה

F#4   Bm              Cmaj7 

 ואני תקוע   בחליפת חיינו   

         G         F#m        Bm  F#   

 בשלט רחוק מביט רחוק  לא אני לא אניח לך

F# F#4 Cmaj7/C#       Cmaj7     

חזור אלינועד שהאהבה   ת          

 

 מעבר כמו בפתיחה

 

    G         F#m      Bm      

 את יודעת לא הייתי שר לך סתם כך

 A4          G       F#m            D     

חלליות)הנביאים כבר מתו ואין מי שינבא לי   ) 

  G    F#m        Bm A  

 חלליות עפות למעלה ולמטה

A4   Em        F#m       D          

 פתאום זה שיר געגועים כמו שנדמה לי  

 



  

 
 

 x2 פזמון

 

 :סיום

 

   Bm              F#m           G        

e|-7h9p7-----7h9p7-9------9h10p9-9--10--| 

B|-------7-----------7------------------| 

G|--------------------------------------| 

D|--------------------------------------| 

A|--------------------------------------| 

E|--------------------------------------| 

 

   D                 F#m         Em         

e|-10h12p10-------10-12-------12-12-12s14-| 

B|----------10----------10----14-14-14-15-| 

G|----------------------------------------| 

D|----------------------------------------| 

A|----------------------------------------| 

E|----------------------------------------| 

 

   Bm              F#m           G        

e|-7h9p7-----7h9p7-9------9h10p9-9--10--| 

B|-------7-----------7------------------| 

G|--------------------------------------| 

D|--------------------------------------| 

A|--------------------------------------| 

E|--------------------------------------| 

 

   D                 F#m         Em               Bm      

e|-10h12p10-------10-12-------12-12-12s14---------12s14-| 

B|----------10----------10----14-14-14-15---------14-15-| 

G|------------------------------------------------------| 

D|------------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 האם להיות בך מאוהב -אביב גפן 

 אביב גפן: מילים ולחן

 

C/B:  *20010 

D/F#: **4232 

D4:   **0233 

C5b:  *34010 

 

G D/F# D4  Am           C/B      C         D       Em       D/F#    G 

 האם להיות בך מאוהב זה כשאני עצוב עכשיו  והחלון מראה לי סתיו

D/F# D4  Am      C/B       C        D/F#      Em       D/F#    G 

 האם להיות בך מאוהב  זה כשהלב מרגיש רעב  כשאת לא פה לידי

 

 :פזמון

 

D      G        Em     

 תברחיואם את רוצה לפרוח 

C        Am     

 כי הכל נובל אצלי

D      G        Em     

 ואם את רוצה לשמוח תברחי

G Em/F# Em  C         Am         

 כי כלום לא מצחיק אותי

 

G D/F# D4  Am            C/B   C         D         Em       D/F#    G 

 שירי נטול תקווההאם להיות בך מאוהב זה כשהפסנתר משמיע תו אבל 

D/F# D4  Am        C/B       C         D        Em       D/F#    G 

 האם להיות בך מאוהב  זה כשאני בוכה עכשיו  והדמעות לא משמחה

 

D      G        Em     

 ואם את רוצה לפרוח תברחי

C        Am     

 כי הכל נובל אצלי

D      G        Em     

 לשמוח תברחי ואם את רוצה

C         Am       

 כך מטריד אותי-כי כל

D D4 Am       C/B       

 מזה להיות בך מאוהב

 

 :סיום

G D/F# Em D C C5b C G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

שלך הזמן - היהודים  

פטרובר תום: ולחן מילים   

 

 :פתיחה

 

e|----------------------------------------------------------0-----| 

B|-----0-1------0--1-------0--1-----0--1----0--1--------0-1---1-0-| 

G|---2--------0----------2-------0--------0-----------2-----------| 

D|-3-----------------------------------------------3--------------| 

A|---------------------0------------------------------------------| 

E|----------3-----------------------------------------------------| 

 

e|----------|--|---------|--|---------|--| 

B|----------|--|---------|--|---------|--| 

G|-----2----|x8|-----2---|x4|-----0---|x4| 

D|---2---2--|--|---0---0-|--|---------|--| 

A|-0--------|--|---------|--|---3---3-|--| 

E|----------|--|-3-------|--|-1-------|--| 

 

e|--------------------------------| 

B|------1------0-1-----1------1---| 

G|----0---0--0-------0---0--0---0-| 

D|--------------------------------| 

A|--3------3------3-------2-------| 

E|--------------------------------| 

 

Am C/B  C            F     G             Am 

ללכת לאן אין אמרת,  ילדה לו תאמרי איך        

 

e|--------|--|--------|--|---------|--| 

B|--------|--|--------|--|---------|--| 

G|----2---|x4|-----2--|x4|-----0---|x4| 

D|--2---2-|--|---0---0|--|---------|--| 

A|0-------|--|--------|--|---3---3-|--| 

E|--------|--|-3------|--|-1-------|--| 

 

e|--------------------------------------| 

B|-------1-----0-1----0-1--1-1-------1--| 

G|-----0---0-----------------------0---0| 

D|--------------------------------------| 

A|-0h3-------3------3------3-----2------| 

E|--------------------------------------| 

 

Am C/B  C             F    G      Am 

שותקת הרוח כמו ואת, ידע לא הוא        

 

e|---------|--|---------|--|---------|--| 

B|---------|--|---------|--|---------|--| 

G|-----2---|x4|-----2---|x4|-----0---|x4| 

D|---2---2-|--|---0---0-|--|---------|--| 

A|-0-------|--|---------|--|---3---3-|--| 

E|---------|--|-3-------|--|-1-------|--| 

 

e|---------------------------------| 

B|-----1------0-1-------0-1-----1--| 

G|---0------0---------0-------0---0| 

D|---------------------------------| 

A|-3------3---------3-------2------| 

E|---------------------------------| 

 



  

 
 

       G                     Am    

יברח הוא לו תתני רק אם   שלך והזמן , 

Am C/B       C                     F    

איתך ישאר תתני רק אם   שלך והזמן         

 

e|----------|--|---------|--|---------|--|--------------------3-| 

B|----------|--|---------|--|---------|--|-----0-1----1-------1-| 

G|-----2----|x4|-----2---|x4|-----0---|x4|----------------------| 

D|---2---2--|--|---0---0-|--|---------|--|----------------------| 

A|-0--------|--|---------|--|---3---3-|--|---3------3------3----| 

E|----------|--|-3-------|--|-1-------|--|----------------------| 

 

       G                     Am    

יברח הוא לו תתני רק אם   שלך והזמן , 

Am C/B       C                     F    

איתך ישאר תתני רק אם   שלך והזמן         

 

e|------------------------------------------------------------------| 

B|----0-1--------0--1-------0--1-----0--1----0---1-------0-1-----0-1| 

G|--2---------0-----------2-------0--------0-----------2-------2----| 

D|3--------------------------------------------------3-------3------| 

A|---------------------0--------------------------------------------| 

E|----------3-------------------------------------------------------| 

 

      C                     F       Am  G  F         

מונח לקראתך עוד נקשרת אליו המעגל... שלך   הזמן זה אם  

 

e|---------------------------------| 

B|-------0-1-----0--1-----0--1-----| 

G|----0-------0--------0-------2-0-| 

D|---------------------------------| 

A|-3-------------------------------| 

E|---------------------------------| 

 

e|------------------------------------------------------| 

B|-------0-1--------0--1---------0--1-----0--1----0---1-| 

G|----2----------0-------------2-------0--------0-------| 

D|-3----------------------------------------------------| 

A|--------------------------0---------------------------| 

E|-------------3----------------------------------------| 

 

 F        Am  G  F         

כשתלכי אז שלך   הזמן זה אם  

 

e|-----------0------0---1----1-------1--3-| 

B|-----0-1---1----1--------3---3---3----3-| 

G|---2----------0-------3--------2------0-| 

D|-3--------------------------------------| 

A|----------------------------------------| 

E|----------------------------------------| 

 

Am           G  Bb/A  Bb      C    F 

ישכח לא הוא ולא  ולא  ולא תיפתח הדלת  

 

( מלווה גיטרה ונוספת פריטות אותן עם ממשיך השיר המשך ) 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 G       Am   

ילדה בו תבטחי  

Am C/B  C          F    

נתמכת בגפו ונשארת        

C/B  C          F    G    Am 

הקצב באותו ואת  בשלך הוא      

     G                       Am   

יברח הוא לו תתני רק אם  שלך והזמן  

C/B   C                    F    

איתך ישאר תתני רק אם  שלך והזמן  

 

     G                      Am    

יברח הוא לו תתני רק אם  שלך והזמן  

      C                    F    

איתך ישאר תתני רק אם  שלך והזמן  

 

 :פזמון

 

G Am G F         

שלך הזמן זה אם    

      C                     F    

מונח לקראתך עוד נקשרת אליו המעגל  

G Am G F         

שלך הזמן זה אם    

 C          F        

תיפתח הדלת כשתלכי אז  

 F           G  Bb/A Bb 

ישכח לא הוא ולא ולא ולא  

 

 פזמון

 

G Am G F                Dm            

שלך הזמן זה כי   שלך הזמן זה כי        

G Am G F       G Am G F    

שלךךךךך        שלךךךךך       

G Am G F   C    F     

שלךךךךך    שלךךךךך     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

יפה כך כל היא - כוורת  

סנדרסון דני: מילים  

קלפטר יצחק: לחן  

 

     A       F#      B7      E 

שלך בלב צובט זה  יפה כך כל היא  

Abm  E    B7 F#m 

עצום בכאב  אך     

     F#      A    Abm    C#m 

אותה רוצה שאני  מבינה לא היא  

B7 F#m7 C#m    Abm  F#m 

כלום לי אומרת לא         

 

     A       F#      B7  E 

להתערבב הטבע עם  תשב בגינה  

Abm  E  B7  F#m 

והשושנים היא     

   F#     A       Abm   C#m 

מאחורי הגדר  אולי מילים שתי  

C#m    Abm    F#m 

מתאים אומץ לי אין  

 

 :פזמון

 

  F       G   D    C 

פתוח חלון   השבוע כל  

 B      G        D Am 

וטטמתמ ולב מעל כוכבים  

   C#m        E    C#m     E  

סנטימנטים של שק לה נותן הייתי  

B  C# C#4 C# C#4 C# C#4 C#    B     A     

לתת מתבייש אני אך                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 :סולו

 

e|-------------------9---14---------------------17--16--/17s0--16-14| 

B|-5--8-p7-p5--7-/11--------14-12-11--------17----------------------| 

G|-----------------------------------14-/18-------------------------| 

D|------------------------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

e|------------------------16-14---------------------------| 

B|-17--14--/16s0--14------------17-16---------------------| 

G|--------------------16--------------16-15-h16p-15-13----| 

D|-----------------------------------------------------13-| 

A|--------------------------------------------------------| 

E|--------------------------------------------------------| 

 

                                                    C#m   

e|-----------------------------17--19--/21s0--19----4--| 

B|----------14-17-/19s0-17-16--------------------19-5--| 

G|-------14-----------------------------------------6--| 

D|----14--------------------------------------------6--| 

A|-16-----------------------------------------------4--| 

E|-----------------------------------------------------| 

 

 :בס

 

G|------------------------------| 

D|-4-h6p-4----------------------| 

A|----------6-h7p-6--4-h6p-4-2--| 

E|------------------------------| 

 

e|--------------------------| 

B|-5--5-h7-8p-7-5--5-h7p-5--| 

G|--------------------------| 

D|--------------------------| 

A|--------------------------| 

E|--------------------------| 

 

טובות במשפחות גם  רבות קורה זה  

תרגיש בסוף אבל. אישה אוהב ילד  

בכביש עומד שאני  תרגיש בסוף היא  

בכביש עומד שאני אשהר את ותפנה  

ראשה את ותפנה  

 

 פזמון

 

 סולו

 

עזבה היא הבית את  חלפה שנה כבר  

יותר קשה אבל. אדע לא זאת - לאן  

החסר את למלא יותר וקשה  

שושנה נותרה רק  

 

 פזמון

 

C#m              E 

לה, לה, לה, לה, לה  

C#m              E 

לה, לה, לה, לה, לה  

C# C#4 C#     B      A   

מידי יותר חיכיתי          



  

 
 

דומה לא היא - דוכין ארקדי  

דוכין ארקדי: ומלחין מחבר  

 

פסתנר - פתיחה : 

 

   Aadd9                                                       

e|-----------------------------------------------------------| 

B|-------0-------0-------0--------------0------0-------0-----| 

G|-----2-----2-------2------2---------2----2------2------2---| 

D|---2---------2-------2------2-----2--------2------2------2-| 

A|-0------------------------------0--------------------------| 

E|------------------------------0----------------------------| 

 

גיטרה - פתיחה : 

 

e|------------------------------------------------------9---| 

B|----------------------------------------------------------| 

G|---------------------------------------------------9------| 

D|----------------------------------------------------------| 

A|----------------------------------------------------------| 

E|----------------------------------------------------------| 

 

Bm      C#m      F#m A/Ab      A 

אחרת אחת לאף      דומה לא היא     

  C#m       Bm/C      

ברחוב שעוברת אחת  לאף  

Bm   C#m         F#m   A/Ab    A 

מדברת כשהיא         משונה היא     

   C#m      Bm/C       

קרוב משהו לי עושה קולה  

Bm      C#m          F#m  A/Ab      A 

הלילה כל כאן אני       רואה לא היא     

C#m    Bm/C     

ומסתכל בצד עומד  

F#m    C#7      Bm            C#m    F#m  A/Ab    A 

ומסתכל בצד עומד     לה לה לה   לה טו      מאוהב איש  

 

  :פזמון

 

 F#m           D      A/G        A  

הבוקר אור עד עייפות העיניים,  בלילה  

C#m        D       G    

מנוח ללא לוחשות השפתיים  

C#m     Bm          

אחת לאף דומה לא היא  

x2 

 

עצמו על חוזר השיר  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 



  

 
 

עלי עובר מה יודעת לא היא - ארצי שלמה  

ארצי שלמה: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

 

          Am                      Em                

e|--------0--0-0-0--0-0-0---------0--0-0-0--0-0-0-| 

B|--------1--1-1-1--1-1-1---------0--0-0-0--0-0-0-| 

G|-----0--2--2-2-2--2-2-2------0--0--0-0-0--0-0-0-| 

D|-2-4----2--2-2-2--2-2-2--2-4----2--2-2-2--2-2-2-| 

A|--------0--0-0-0--0-0-0---------2--2-2-2--2-2-2-| 

E|--------------------------------0--0-0-0--0-0-0-| 

 

            C           B     Em   

e|----------5-3-0-5-3-0-3--2--0--| 

B|-------------------------------| 

G|-------0-----------------------| 

D|--2-4--------------------------| 

A|-------------------------------| 

E|-------------------------------| 

 

C                    Em 

כאילו מרגיש אני עכשיו    

Em        C  

כלום יודע לא  

 G      D       Am       

צעדי את   מחיש אני עכשיו  

        C        

בחלון מסתכלת היא  

          Em        

בחוץ עובר אותי רואה  

Em   B      Am           

עלי עובר מה יודעת לא היא  

 

 Em      C               Em    

תלוי חם ירח הכחולות עיניה וךבת  

  G       D     Am           

בוודאי כמוני עצובה היא עכשיו  

         C         

בגדי את מוציאה היא  

        Em       

תות'ת לבדה אוכלת  

Em   B       Am          

עלי עובר מה יודעת לא היא  

 

 :פזמון

 

  G          D        C   

סוף לה שאין האהב אין אמנם  

Em        B         C      

מקולל לי נראה הזה הסוף אבל  

Am               C            G       D       C   

או, או, או, או, או, או צועק ברחוב האנשים בין הולך  

Em    B  

לה תגידו  

 

 

 

 



  

 
 

 Em       C                   Em  

דאבו הכל לא כאילו ממשיך אני עכשיו  

  G         D     Am        

לילותיי את והורס בבטן זז זה  

                C        

איתה שלי שהאהבה חושב אני  

         Em      

חשוב הכי הדבר זה  

Em   B       Am          

עלי עובר מה יודעת לא היא  

 

 פזמון

 

 D          

הו הו הו הו  

Em           B          

הו הו הו הו הו הו הו הו  

B   C          

הו הו הו הו     

Em       

לה תגידו  

 

 :מעבר

 

   Em                          

e|-------8-7---8-7---5-------| 

B|-5-7-8-----7-----7---8-7-5-| 

G|---------------------------| 

D|---------------------------| 

A|---------------------------| 

E|---------------------------| 

 

 Em         C               Em         

פעם אף מכאן זז לא נשאר אני נוסעת כשהיא  

  G       D     Am       

מגעגועי ומתפתל בעיר הולך  

        C       

ונגמר לחדר חוזר  

          Em        

אותם ושר שירים כותב  

Em   B       Am          

עלי עובר מה יודעת לא היא  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

היום - בנאי אהוד  

בנאי אהוד: ולחן מילים  

  

    Gm                    Gm               

e|--10-10-10--------------10-10-10-------| 

B|--11-11-11-13\11-13\11--11-11-11-13\11-| 

G|--12-12-12--------------12-12-12-------| 

D|--12-12-12--------------12-12-12-------| 

A|9\10------------------9\10-------------| 

E|---------------------------------------| 

 

Gm              D     Gm 

נשכח בלתי משהו נעשה היום  

   D    Eb         F     Bb 

מבורך שמחה של זיכרון שישאיר  

Gm              D      Gm  

ראשך את ואלטף יד אשלח היום  

Gm D    Eb         F     Bb 

לחייך סוף סוף לך אגרום היום  

Gm              D      Gm 

מעינייך העצב את אגרש היום  

   D    Eb    F       Bb  

בחייך למאושר היום את אעשה  

Gm                  D   Gm 

שמעת לא שעוד מה תשמעי היום  

Gm   D  Eb     F       Bb   

מבט לך ואדליק חידוש לך אחדש  

Gm D  Eb F Bb 

ם ו י ה        

Gm             D  

טעים משהו לך אבשל  

  D      Eb     F      Bb 

נעים לך שיהיה הכל את אעשה  

Gm                  D   Gm  

אהבה מראה אני תמיד לא, נכון  

Gm    D  Eb      F  Bb      

הקירבה את מבקש אני היום אבל  

Gm D  Eb F Bb  

ם ו י ה         

 

 :סולו

 

    Gm        D                 Gm                       Bb     

e|---3-3-3----3/5-5-5-5-5-5-3/5-6-6--10-8-10------------------| 

B|-3----------------------------------------11-11---8-10-11---| 

G|------------------------------------------------------------| 

D|------------------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------| 

 

          F       Eb     D        Gm                         D        

e|10-8-------------------------------10-8-10--------10-8-10---------| 

B|----11-10---8-8-8-10-8-7---8-10-11---------11-11----------10-10-10| 

G|-------------------------7----------------------------------------| 

D|------------------------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

 



  

 
 

          Gm                            Bb         F       Eb     D  

e|----8-10-10-10-10------------------8-10--11-10--8----------------| 

B|-11------------------------8-10-11----------------11-10-8-10-8-7-| 

G|--------------------7-9-11---------------------------------------| 

D|-----------------------------------------------------------------| 

A|-----------------------------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------------------------| 

 

      Gm    Bb          F          Eb   D     Gm    

e|---------10-10--11-10-8--8/10/8-----------------| 

B|---7-8--------------------------11----10-8-7-8--| 

G|-9----------------------------------------------| 

D|------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------| 

 

D  Eb F  Gm       D     Eb       F Gm 

שנינו   דיברנו לא זמן הרבה כך כל       

D  Eb F  Gm        D   Eb       F    Gm 

מעלינו       שעובר   מה  כל   על         

 

בשכונה לסיבוב נצא היום  

בגינה ספסל על ביחד קצת נשב  

נשכח בלתי משהו נעשה היום  

מבורך שמחה של זיכרון שישאיר  

ראשך את ללטף יד אשלח היום  

לחייך סוף סוף לך אגרום היום  

 היום

מבט לך  

 

Am        E        Am  

טעים משהו לך אבשל היום  

E      F        G       C 

נעים לך שיהיה הכל את אעשה  

Am                E     Am  

אהבה מראה אני תמיד לא, נכון  

Am       E       F   G    C 

הקירבה את מבקש אני היום אבל  

 

 היום

 

Am  E      F       G        Am 

שנינו דיברנו לא זמן הרבה כך כל  

Am  E    F    G   Am  

מעלינו שעובר מה כל על  

 

בשכונה לסיבוב נצא היום  

בגינה ספסל על ביחד קצת נשב  

נשכח בלתי משהו עשהנ היום  

מבורך שמחה של זיכרון שישאיר  

ראשך את ללטף יד אשלח היום  

לחייך סוף סוף לך אגרום היום  

 היום

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

אהבה עושים היינו - השכל כנסיית  

אלמליח רן: מילים  

אלמליח ורן חזן יורם, רסד דוד: לחן  

 

       Em   Am      Em     Am 

קסמים לעשות שידעה   אחת הייתה  

 E          Am              Em  Am    

בדם השמש את שצבעו   מילים להגיד שידעה  

 

 :פזמון

 

                   C       

מלא ירח של בלילות זוכר אני  

                F      

במקרה לא  אלי באה היית  

                   C    

הכרה בלי מטורפת  מסוממת  

                       F          

מהתקרה נוזלים  לרצפה נופלים היינו  

 G            C  

אהבה עושים היינו  

 

 :סולו

 

   Am     Em            Am    Em Am          Em         Am       Em   

e|------------------------------------------------------------------| 

B|------------------------------------------------------------------| 

G|-9--7-5-4h5p4h5p4----------------9-9-9-7-5-4h5p4---------4-7------| 

D|-------------------5-5h7--5------------------------5-5h7------5---| 

A|----------------------------7-----------------------------------7-| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

Em     Am      Em      Am 

רע לנו היה    טוב לנו היה  

 E              Am   Em     Am 

ברירה השארנו לא     ביחד היינו  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

בגן יפה הכי הילדה - עשר השישה הכבש  

גפן יהונתן: מילים  

רכטר יוני: לחן  

 

Abmaj7/C:*3554* 

Ebmaj7:  *68786 

Eb7/9:    *68666 

 

                G 

בגן יפה כיה הילדה  

                      F#m 

בגן יפות הכי עיניים לה יש  

G7      Em7         F 

בגן יפה הכי וצמה       

A7  A7/9      Em7          

בגן      יפה הכי ופה        

         G7      Dm7 

יותר בה שמביטים וכמה  

     A7      Em7   

לדבר מה שאין רואים  

Cmaj7  C       G7        Dm7  

בגן יפה, יפה הכי הילדה והיא    

 

       Bb7           Fm7   

מחייכת אני גם מחייכת כשהיא  

     Abmaj7        Ebmaj7  

מבינה  לא אני עצובה וכשהיא  

 Bb       C#maj7     

עצובה להיות אפשר איך  

    Ab           Eb7/9  

בגן יפה הכי הילדה כשאת . 

 

 :סיום

 

C9 G7 Dm7 A7 Em7          Fmaj7     G7        Dm7  

אאההה   בגן   יפה, יפה הכי הילדה והיא               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

קטנה אש על דולקים הכוכבים - משינה  

בנאי ויובל ברכה שלומי: ומלחין מחבר  

 

 :פתיחה

G 

 

Bm                    G 

מוזר קצת הוא שלי הסיפור  

   C               F    

הכרתי מזמן שלא בחורה על  

C    F     Bm               G 

לילה כל  בבר פוגש אני ואותה    

 

 :פזמון

 

 C         F   Bm     G  

משונה קצת יפה  היתה והיא  

Am  Em           Am       Em      

קטנה אש על דולקים הכוכבים וגם      

 

 x2 :מעבר

 

               Em      Gm              Dm        Am        

e|-------------------------------------------------------| 

B|-1-1-1-0-----------------------------------------------| 

G|---------2-0---------0----3-3-3-2-0--------------------| 

D|-------------2---2-4----------------3-0------0--2--2---| 

A|-------------------------------------------------------| 

E|-------------------------------------------------------| 

 

 Bm              G 

לבלות יחד יצאנו אז  

    C                     F  

לה די לא ענק גלגל פארק-בלונה  

C   F    Bm             G 

בלילה לעלות הספקנו למיטה   

 

 פזמון

 

               Em      Gm              Dm        Am       

e|------------------------------------------------------| 

B|-1-1-1-0----------------------------------------------| 

G|---------2-0---------0---3-3-3-2-0--------------------| 

D|-------------2---2-4---------------3-0------0--2--2---| 

A|------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------| 

 

 :באורגן

 

e|-------------7--7--7---6--6--6-------5--5--5--7--7--7-| 

B|--------------8--8------8--8----------6--6-----8--8---| 

G|---------------9--9------7--7----------7--7-----9--9--| 

D|------------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------| 

 

 

 

 



  

 
 

Bm                    G 

מוזר קצת הוא שלי הסיפור  

   C               F    

הכרתי מזמן שלא בחורה על  

C    F     Bm               G 

לילה כל  בבר פוגש אני ואותה    

 C        F   Bm     G  

מזן מוזר מזן  היתה והיא  

Am  Em     Am        Em        

במזומן דרשה היא הכסף את כי      

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

השיר שלנו -אביב גפן   

אביב גפן: מילים  

אביב גפן ומשה לוי: לחן  

 

 Amaj7           A  

אל הגשםשדות ביקשו    

      D         F#m 

 הגלים ביקשו אל החוף

  A            D      Bm  

 ואני ביקשתי את ליבך לקטוף

Amaj7       A  

 אז התחלתי ללכת

    D              F#m 

 לך אמרתי שיצא לי לחלוף

  A              D     Bm   

 אך אני ביקשתי את ליבך לקטוף

 

 :פזמון

 

     C#m            G#m 

 לא זה לא יהיה השיר שלנו

 Am     C#m   G#m 

 זה רק הכאב שמתעטף

   D              C       

 ועם הזמן זה עוד יותר שורף

     C#m           G#m  

 לא זה לא יהיה השיר שלנו

  Am     C#m      G#m 

 לא תדעי שכתבתי בשבילך

        D     C  

 איך שבכיתי בגללך

 

 Amaj7    A       

שמיים'אני אדליק ת  

   D                F#m  

 הכוכבים יאירו לך בלי סוף

  A          D     Bm       

 כי אני ביקשתי את ליבך לקטוף

  Amaj7     A      

 פרפר ביקש אל החופש

  D          F#m        

 הציפורים ביקשו אל המעוף

   A     D     Bm         

י את ליבך לקטוףואני ביקשת  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

שלא ואיך - זילבר אריאל  

זילבר אריאל: ומלחין מחבר  

 

Em/D: xx0000 

G6:   320000 

 

קלידים - פתיחה : 

 

        Em          Em/D       Cmaj7      G6  

e|---5-7--------5-7--------5-7--------------| 

B|-8-----5----8----------8------------5-8-8-| 

G|------------------7----------5----7-------| 

D|------------------------------------------| 

A|------------------------------------------| 

E|------------------------------------------| 

 

גיטרה - פתיחה : 

 

e|------------------------------------------| 

B|-------8----------7-8---------------------| 

G|----------------------7------5----------4-| 

D|------------------------------------------| 

A|------------------------------------------| 

E|------------------------------------------| 

 

  G6        Cmaj7       Em/D     Em       

להיות ארצה איתה תמיד  לראות אפנה שלא ואיך  

  G6    Cmaj7       Em/D      Em       

בגנים מתרוצצת לא  אמונים היא, לי שומרת  

  G6    Cmaj7      Em/D     Em      

לאחרות מתפתה לא  הבריות בין אני וגם  

 G6     Cmaj7        Em/D       Em        

בעלים הרוח איוושת  נעים חולות, עולים גלים  

 

  Em/D   Em      

ובלילות,ובלילות   

  G6         Cmaj7     

מנגינות בי עולות עולות  

Em/D   Em      

קולח דק וזרם    

  G6        Cmaj7    

נענות לרוח ותפילותי . 

 

 :מעבר

Em Em/D Cmaj7 G6 x2 

 

  G6           Cmaj7      Em/D Em 

בעיניניו סוקע אחד וכל   עכשיו שקט  

Em  G6  Cmaj7          Em/D Em 

במדינה טוב הכי הרופא אל         

Em   G6    Cmaj7Em/D  Em 

סוף עד     לחשוף בכדי     

 G6      C  Em/D  Em 

משתנה לא   התמונה אך  

 G6         Cmaj7       Em/D        Em         

אותן לשטוף גל לו יבוא  משמעותן ואת מילים מילים  

 

 

 



  

 
 

  G6       Cmaj7  Em/D     Em      

בלילות לי מחכה  אחריה כרוך אני אבל  

  G6           Cmaj7      Em/D Em      

שרות הציפורים את לשמוע  אחריה שבי ללכת  

  G6    Cmaj7        Em/D       Em        

בעלים הרוח איוושת  נעים חולות, עולים גלים  

 

 :מעבר

Em Em/D Cmaj7 G6 x4 

 

  G6        Cmaj7       Em/D     Em       

להיות ארצה איתה תמיד  לראות אפנה שלא ואיך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

קישוט דון) בשבילך הכל זה - סנדרסון דני ) 

סנדרסון דני: ולחן מילים  

 

C  F      G   C 

בשבילך הכל זה    

C G Am        G  

לשקיעה הביטי      

Dm G   Am        G  

זמנה עבר לא עדיין    

Dm C  Bb         C  

דולקים הכוכבים       

C  G       C   

השנה כל חינם    

 

C G   Am      G  

הברווזים לאן      

Dm  G  Am       G  

קפוא כשהאגם עפים    

Dm C  Bb           C    

ניסים קורים יום כל       

C  G         C Dm 

יקרו עוד לנו גם    

 F      G   C 

בשבילך הכל זה  

 

 :פזמון

 

  C     G  C 

קישוט דון הו  

 Am         G      

תמים כך כל תהיה אל  

Am    E7    

ילד בעולם    

  C           G      

חולמים לסתם מקום אין  

  C     G    

קישוט דון הו  

Am     G     

למעני תתעורר  

Am     E       

תישאר כך או כך  

 F     E7 

שלי האביר  

 

 :מעבר

 

   F                     F              

e|-1--0--1--0--1------------0--3--0---| 

B|---------------1----1--3----------1-| 

G|------------------------------------| 

D|------------------------------------| 

A|------------------------------------| 

E|------------------------------------| 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

C G Am        G C 

עבודה לי אמצא      

Dm  G   Am         G  

מלון בבית לעבוד אלך    

Dm C  Bb      C    

שאחסוך כסף עם       

C   G        C   

ארמון לנו אבנה    

 F      G   C 

ךבשביל הכל זה  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

שנשאר מה זה - ארצי שלמה  

ארצי שלמה: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

 

    Bm    Dm     Bm   Dm     A    

e|--10----9--7---10---9--7------| 

B|--------------------------10--| 

G|------------------------------| 

D|------------------------------| 

A|------------------------------| 

E|------------------------------| 

 

C#m                A           

כלום יותר ממך כבר שומע לא ואני  

 Dm           D         

עבר זמן הרבה לעצמי אומר  

C#m             A            

ותיא עוזבת את טובות לא חדשות  

Dm                         D          

שנשאר מה זה    תסתכל אומר מקל עם ואיש  

 

הפזמון במהלך : x2 

 

   A                     C#                Bm        Dm   

e|------------------------------------------------------| 

B|------------------------------------------------------| 

G|------------------------------------------------------| 

D|---------2-4-2-------------------------------------0--| 

A|-----2h4-----------2-3-4--------2-3-4----2---2-2-4----| 

E|----------------------------3h4-----------------------| 

 

 :פזמון

 

 C#             A          

רגעים כמה רק   שנשאר מה זה  

 Dm         Bm         

בחיים מעט  בדמיון הרבה  

 C#                 A          

האור את מדליק אני  שנשאר מה זה  

 Dm                            Bm         

תחזור היא מחר    מחר זה מחר    לעצמי אומר  

 

 A          

שנשאר מה זה  

 

C#m              A          

פתור לא עוד הכל כללי ובאופן  

Dm               D          

השאר עם מה אבל כחולים השמים  

C#m           A          

לאיבוד הולך שוב שלך האיש  

 Dm                        D         

שנשאר מה זה  מועקה על שרה מתוקה להקה  

 

זמוןפ  

 

Bm          

שנשאר מה זה  



  

 
 

 

 :מעבר

 

   Bm       Dm        A            F#        Bm        Dm        A  

e|----------------------------------------------------------------| 

B|-7--5-----6---5------------------5--7--8---7---5-----6---5------| 

G|-------7---------7--6---6h7-6h7-------------------7---------7--6| 

D|----------------------------------------------------------------| 

A|----------------------------------------------------------------| 

E|----------------------------------------------------------------| 

 

C#m             A               

כלום אחד מאף   כבר רוצה לא ואני  

Dm            D                

הספר אומר   שינוי פה צפוי אולי  

C#m                 A            

הטמטום מכשיר את   ומדליק קם ואני  

Dm                               D                

שארשנ מה זה   סוטים של ערוץ    סרטים של ערוץ רואה  

 

 פזמון

 

Bm          Dm     A       Dm    A          

נשאר   ש מה זה    שנשאר מה זה   שנשאר מה זה  

 

 :מעבר

 

   Bm       Dm        A            F#        Bm        Dm        D  

e|----------------------------------------------------------------| 

B|-7--5-----6---5------------------5--7--8---7---5-----6---5------| 

G|-------7---------7--6---6h7-6h7-------------------7---------7---| 

D|----------------------------------------------------------------| 

A|----------------------------------------------------------------| 

E|----------------------------------------------------------------| 

לה לה   לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה  

אווו    אווו    אווו    אווו או או או או  

לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה  

לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה  

 

    A          E       D 

אאאההההה   אהההה   אהההה  

 

C#m                  A           

לוםכ יותר ממך כבר   שומע לא ואני  

Dm               D         

עבר זמן הרבה    לעצמי אומר  

C#m             A            

אותי עוזבת את טובות לא חדשות  

D  A                          D          

שנשאר מה זה   תסתכל   אומר מקל עם ואיש    

 A           D   A           D   A           D   A          

שנשאר מה זה     שנשאר מה זה     שנשאר מה זה     שנשאר מה זה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

לאהוב זכיתי - לידר עברי  

לידר עברי :ולחן מילים  

 

 :פתיחה

E A E A 

 

A    E          A  E   

בשמיים נמחקת וכשהשמש    

  A       E                 A  E 

החומות העיניים דרך לי מטפטף והלב  

A    E                B       F#m         

קרוב אותי שרוצות ידיים שיש זוכר אני אז     

A   E      B   F#m      

לאהוב שזכיתי יודע אני    

 

A    E         A C#m   

הצהריים אחרי וכשהרוח    

A         E       A          E        

נעים זה ובנתיים קטנים ענפים מפזרת היא  

A  E                 B       F#m         

קרוב אותי שרואות עיניים שיש זוכר אני אז   

A C#m      B   F#m      

לאהוב שזכיתי יודע אני    

  E      B   F#m      

 

לאהוב שזכיתי יודע אני  

 

 :מעבר

C#m A E Ebm C#m B A Eb4 Eb 

 

C#  Ab           C#   Ab 

המים מעל יוצאת וכשהשמש    

C#           Ab       C#           Ab   

סיבה אין ובניתיים אפור יום עוד ומתחיל    

C#  Ab               Eb        Bbm        

קרוב אותי שרוצות שפתיים שיש זוכר אני אז    

C# Fm     Eb    Bbm     

לאהוב שזכיתי יודע אני    

C#  Ab               Eb       Bbm      

קרוב אותי שרוצות שפתיים ישש זוכר אני    

  Ab    Eb   Bbm       

לאהוב שזכיתי יודע ואני  

 

 :סיום

C# Ab C# Ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

חלליות - סחרוף ברי  

פורטיס רמי: מילים  

סחרוף ברי: לחן  

 

    Dm           A            Bb          C            

e|---------------------------------------------------| 

B|--------3------------3------------3----------------| 

G|-----2-----2------2-----2------2-------------------| 

D|--0------------------------------------------------| 

A|---------------0------------1--------1--3--0--1--3-| 

E|---------------------------------------------------| 

 

Dm    C  Bb     A   Dm 

מעקה ללא רטובה אדמה על  

Dm       C     Bb    A Dm 

קצה אין ולעולם מתחלק  אני  

Dm     C   Bb  A Dm 

זכרון וללא עבר  ללא  

 Bb     C     Bb     A  

בדמיון שרוכב הגיבור אני  

 

 :פזמון

 

Bb       Am      F Bb 

אחריך רודפות חלליות    

Bb  C       Am      F Bb 

לחזור לי קוראות חלליות    

Bb       Am     F   Bb 

מעליך נושבות כשהרוחות   

  C          Gm     F Bb 

להיות לא או להיות חלליות  

 

Dm    C  Bb     A   Dm  

מחסה ללא אבודה נשמה כמו  

Dm     C        Bb       A Dm 

רפאים ספינת על האור אל  מפליג  

Dm         C   Bb    A Dm 

הווה הוא הההוו רודף העתיד  

 Bb     C      Bb     A   Dm 

מרחמים לא והם למשפט עומד אני  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

יומולדת - סחרוף ברי  

סחרוף ברי: ולחן מילים  

 

 D       G            Bm  Daad9     D  

חדש ישן סוד פה יש תראי,   יומולדת היום  

 D       G           Bm  Daad9     D   

מושלם קצת במשהו לגעת,    הלחם תא לפרוס  

 D       G            Bm   Daad9       D  

לישון כדאי אולי חשבתי,     הלילה אמצע כבר  

 D       G           Bm  Daad9      D  

הגרון בתוך עמוק תקוע,    תקוע משהו אבל  

 

 :פזמון

 

E D Bm           

יודעת את נכון     

E D Bm        

משגעת כך כל    

    G         E           D   Bm            

ה כ כ אותי קחי, פחד בלי בואי בורחת שאת לפני  

E D Bm           

יודעת את נכון     

E D Bm        

משגעת כך כל    

    G         E           D   Bm            

ה כ כ אותי קחי, פחד בלי בואי בורחת שאת לפני  

 

 :סולו

 

  Bm D       E      Bm     D        E   G  

e|---------------------------------------| 

B|--7--7--7--5^3--3-----0--7--7--7--5^3--| 

G|---------------------------------------| 

D|---------------------------------------| 

A|---------------------------------------| 

E|---------------------------------------| 

 

הפרטים כל על כמעט חשבתי, יומולדת היום  

חדר לך הזמנתי  

כוכבים עם כחולים שמיים  

 

E D Bm           

יודעת את נכון     

E D Bm        

משגעת כך כל    

    G         E           D   Bm            

ה כ כ אותי קחי, פחד בלי בואי בורחת שאת לפני  

E D Bm           

דעתיו את נכון     

E D Bm        

משגעת כך כל    

    G         E           D   Bm            

ה כ כ אותי קחי, פחד בלי בואי בורחת שאת לפני  

 

 

 



  

 
 

מסע יומן - איינשטיין ואריק גפן אביב  

גפן אביב: ולחן מילים  

 

Ddim: **0101 

F/Eb: **1211 

 

 :פתיחה

 

   Cm          Bb        Ab      Gm      Fm  Gm            Cm   

e|-----6------------------------------------------------------| 

B|-8h9-----6h8-9-----6-6h8-------6------------------6---------| 

G|-----------------8---------7h8-----8p7p5----7h8-7-----8p7p5-| 

D|------------------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------| 

  

Fm Ab    C#  Bb        Cm 

ויציאה   שבילים אינספור      

Cm Bb Ab       Ddim    Fm 

מסע יומן בתוך רושם         

Fm Ab         C# Bb    Cm 

להיבלע ולא   להתערבב       

Bb Ab       Ddim    Fm 

מסע יומן בתוך רושם      

 

Eb        Bb       F/Eb  Eb 

תסתובב אל בא ומישהו  והיה    

 Bb        F/Eb     Eb 

להיות יכול תמיד זה כי   

 Dm        Gm       

הלב את לך שידליק זה  

Abmaj7  Bb     Cm       C#   

בשלווה הכאב את יפרוק          

 

... הפתיחה כמו מעבר  

 

Fm Ab          C# Bb    Cm 

המכה על גובר  הרוך מגע      

Cm Bb Ab       Ddim    Fm 

מסע יומן בתוך רושם         

Fm Ab      C#      Bb   Cm  

אהבה של אבק עשויים כולנו     

Bb Ab       Ddim    Fm 

מסע יומן בתוך רושם      

 

 Eb        Bb      F/Eb  Eb 

תפילות ונושאים למעלה מביטים  

 Bb      F/Eb  Eb 

שוכחים כשבינתיים   

 Dm       Gm   

לחיות שהמשמעות  

Abmaj7  Bb     Cm       C#       

ולענות השאלות את לשאול היא        

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 :סולו

 

   Cm       Bb C#         Ab  Fm     Ddim  Ab  Bb  

e|------------------------------6h8---6h8--------| 

B|-6-6h8----6----6-8-9s11-8----------------8---6-| 

G|--------8--------------------------------------| 

D|-----------------------------------------------| 

A|-----------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------| 

 

   Cm            Bb         C#               Ab     

e|------------------------------------------------| 

B|------8-8-------------------------------9-8h9---| 

G|-8-10------10-8-7-8-10-10----6h8-10-10--------8-| 

D|------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------| 

  

   Fm          Ddim      Ab            Bb             Cm   

e|------------------8-8--8h10-11-----8-10--8-------------| 

B|----8-9-9--9-9s11---------------11---------11-9-8------| 

G|-10-----------------------------------------------10-8-| 

D|-------------------------------------------------------| 

A|-------------------------------------------------------| 

E|-------------------------------------------------------| 

  

Eb        Bb       F/Eb Eb 

תסתובב אל בא ומישהו והיה    

 Bb        F/Eb     Eb 

להיות יכול תמיד זה כי   

Dm         Gm       

הלב את לך שידליק זה  

Abmaj7 Bb    Cm       C#   

בשלווה הכאב את יפרוק        

 

הפתיחה כמו סיום ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

לאור יוצא – בנאי אהוד  

בנאי אהוד: ומלחין מחבר  

 

יחהפת : 

Ab Fm Bbm 

 

         Ab        Fm      Bbm       Ab          Fm      Bbm         

e|-----------------------------------------------------------------| 

B|-----2-4---4-2-4s6---4-2---------2-4--4--4-2-4s6---4-2---2---x12-| 

G|---3---------------------3-----3-----------------------3---3-x12-| 

D|-----------------------------------------------------------------| 

A|-----------------------------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------------------------| 

 

       Ab             Fm          Bbm       Ab         Fm         Bbm 

e|------------------------------------------------------------------| 

B|----------------------------------------2-4---4-2-4s6---4p3p2-----| 

G|-6-6-6s5--5--5--6-5-3-----------------3-----------------------3---| 

D|------------------------6-3---3-----------------------------------| 

A|----------------------------6-------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

Bbm    Ab               F#   Fm             Bbm 

למעיין    בנק סניף בין      כאן מתחיל הזה השביל  

Bbm          Ab            F#  Fm             Bbm     

כאן מתחיל    הזה השביל      מסומן תמיד לא, סלול לא     

Bbm         Ab     F#             Fm            Bbm          

מחר גם ממשיך,  הים אל ממשיך   ההר על עולה,  העיר את חוצה      

Bbm       Ab        F#                Fm          Bbm         

חדשים חיים אל   האור אל יוצא      הבתים בין,   באוויר חותך     

 

 :פזמון

 

Bbm    Fm  Fm/Ab        C# 

עכשיו עליו   עלה,  עליו לך  

Bbm    Fm   Fm/Ab       C# 

עכשיו עליו   עלה,  עליו לך  

  Bbm C#/C       C#       Ab             F#    

ך י ד ע צ   את מלווים,   מעליך   ציפורים מלאכי  

Bbm   Fm    Ab       F#           Ab            

לחזור שתוכל   כדי    תסטה אל,    אור נדלק מרחוק  

 

 :מעבר

 

       Ab        Fm      Bbm       Ab         Fm      Bbm   

e|--------------------------------------------------------| 

B|---2-4---4-2-4s6---4-2---------2-4----4-2-4s6---5-4-2---| 

G|-3---------------------3-----3------------------------3-| 

D|--------------------------------------------------------| 

A|--------------------------------------------------------| 

E|--------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Bbm    Ab            F#  Fm            Bbm 

הלבן   הדף על כחול      כאן מתחיל הזה השיר  

Bbm          Ab            F#   Fm              Bbm     

כאן מתחיל    הזה השיר       מכוון תמיד לא,   גמור לא     

Bbm         Ab     F#             Fm            Bbm          

מחר גם ממשיך,  הים לא ממשיך   ההר על עולה,  העיר את חוצה      

Bbm       Ab        F#                Fm          Bbm         

חדשים חיים אל   האור אל יוצא      אנשים בין,   באוויר חותך     

 

 פזמון

 

הפתיחה כמו סיום  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 יסמין - הכחול הפיל

 ברקת ודניאל אטיה לירון: ולחן מילים

 

 :פתיחה

D A Em G D 

 

G           Bm     

 כחולה מיטה על קטנה בשכונה

G       Em     D      

 בסדר יהיה שהכל אומרת את

A  A4          Bm         

 זמן קצת לזה ניתן רק אם

 

G         Bm     

 אלי תחייכי עלי תסתכלי

G         Em       D      

 טוב לי ושהע זה כמה יודעת את

A  G  Em      D        

 לצידי שוכבת כשאת

 

Em            A             D 

 הלב ומכל לך לומר אחד דבר רק לי יש

Bm          G     

 בעולם טובה הכי את

G              F#m            

 כואב לפעמים זה   אותך אוהב כך כל אני

A          D      Em 

 השקרים העצב םהכעסי מכל מתרוקן

G            Em   

 בידי אוחזת איתי כשאת

D4  D          A     Bm    

 אותי אוהבת שאת   ואומרת

 

G        Bm       

 הכל לעשות אוכל לא אם גם

Em     D       

 יכול שאני מבטיח אני

A   A4     Bm          G   

 תמיד    שלך להיות מבטיח

 

Em        D           G         Bm    

 עמוק מכאן ונברח הזמן יעצור,  שלי מתוקה

A   A4   D           G         

 לבד ואת אני    עדן גן לתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em            A             D 

 הלב ומכל לך לומר אחד דבר רק לי יש

Bm          G     

 בעולם טובה הכי את

G              F#m            

 כואב לפעמים זה   אותך אוהב כך כל אני

Em         A     D      Em 

 והשקרים העצב הכעסים מכל מתרוקן

Bm               G   

 בידי אוחזת איתי כשאת

D          A     Bm    

 אותי אוהבת שאת   ואומרת

 

 :מעבר

Bm G Em Bm A Em A 

 

Em            A             D 

 הלב ומכל לך לומר אחד דבר רק לי יש

Bm          G     

 בעולם טובה הכי את

 



  

 
 

 יקירתי -אסף אמבדורסקי 

 אמבדורסקי אסף: ולחן מילים

 

 :פתיחה

A Amaj7 x3 

 

A/D               A    Amaj7    A     

 זרועותייך מבין יחמקת   יקירתי, יקירתי

E           Amaj7            D    

 למאוד עד שהתארכו  שבועות שלושה

Amaj7   D  Eb5  E       

 אלייך אשוב     במהרה אך

 

A/D                         A    Amaj7    A     

 ותשוש רפה זרועותייך מבין חמקתי   יקירתי, יקירתי

Amaj7                        D    

 שעור לאין עד  לי דרושים היו שבועות שלושה

Amaj7   D  Eb5       E           

 אלייך אשוב,   במהרה,    בסופם אך

 

F                  D   

 שוב אלי תדברי את בקרוב

Bm     A       D      A    G             

 נשימותייך ואת    חומך את ירגיש וגופי

F                  D   

 שוב אלי תדברי את בקרוב

A       D      A    G             

 נשימותייך ואת    חומך את ירגיש וגופי

 

Amaj7              A      Amaj7          A       

 לראות אבוא איתנה רוח כמו  ספינה כמו   אלייך אשוט

Amaj7           D     

 ובמהרה   אבוא בוא, כן

Amaj7   D  Eb5     E       

 אלייך אשוב     בנצחון עטור

 

F                  D   

 שוב אלי תדברי את בקרוב

Bm     A       D      A    G             

 נשימותייך ואת    חומך את ירגיש וגופי

F                  D   

 שוב אלי תדברי את בקרוב

Bm     A       D      A    G             

 נשימותייך ואת    חומך את ירגיש וגופי

F                  D   

 שוב אלי תדברי את בקרוב

A       D      A    G             

 נשימותייך ואת    חומך את ירגיש וגופי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ירח - ארצי שלמה  

ארצי שלמה: ולחן מילים  

 

D6/F#: 2x0202 

B/G:   3xx442 

 

 :פתיחה

 

e|--------------------------------------|--| 

B|---0h1p0---------0h1-----0h1p0--------|--| 

G|---0h2p0--2--0---0h2-----0h2p0--2-----|--| 

D|----------4--2h4----------------4--2--|x2| 

A|-----------------------------------3--|--| 

E|-0---------------------0--------------|--| 

 

     Em          B7               Am      

אותי מטעה  אינו יופייך אם  הראשון וזכרוני  

Em         B7          Am   

צורח  עלי ואבי  גיטרה משליך  

           G  D6/F#  Am/G  Am   

שלי החוטא       זה   אומרת ואמי  

Em      B7                G    

ירח מול מנחם לטיול אותי ולוקחת  

 

      Em           B7           Am      

אותי מטעות  אינן עינייך אם השני וזכרוני  

 Em         B7          Am   

הזמן סיכוני אל  הבית את עוזב  

            G   D6/F#  Am/G   Am    

לעולמים לי תהיי   האם  אותך כששאלתי  

Em      B7             G       

אדם כבר יש שם   לירח תביט ענית  

 

Em        B7            Am    

ירח מול חדר   שכרנו שנה ואחרי  

             G     D6/F# Am/G  Am   

המסגר ברחוב     קודר בבר לנגן מתחיל  

              G        D6/F#   Am/G  Am  

הטוקסידו עם הנמוך את   תורידו  צרחו  והם  

       Em       B7                    G      

בשבילם הירח את תוריד עוד ילד ילד אמר אחד ורק  

 

 :פזמון

 

D6/F# Am/G          Am             

בזעם  בא שהאושר   כזאת תקופה היתה   

Em         B7         G         

ליד שבא מה את שרפנו  מהכל צחקנו  

D6/F#    Am/G    Am          Em 

הצער את לחבק   אלא לנו נשאר לא   

Em     B7       G                 

מחר גם ויהיה  טוב היה אתמול להגיד  

C  B/G            B7  Am7           

טוב היה אתמול      טוב היה אתמול     

Em7    B7     Am/F#         

מחר גם ויהיה  טוב היה אתמול  

C  B/G           B7 Am7      Em7  

טוב היה אתמול    טוב היה אתמול     

Em     B7      Am/F#         

מחר גם ויהיה   טוב היה אתמול  



  

 
 

 

הפתיחה כמו מעבר  

 

     Em                 B7           Am  

אותי מהמם עוד יופייך כי    להתרכז לי קשה  

Em             B7        Am  

אולי לומר או   חבל להגיד קשה  

         G     D6/F# Am/G    Am   

רד לירח וצועק   רוקד אני זה במקום  

Em B7             G    

בכאבי  העולם את ומאשים  

 

Em        B7                   Am    

ירח מול התחלתי איך   שוכח אני לפעמים  

          G  D6/F# Am/G  Am    

מסכן אתה     כן כן שוכח  כשאתה  

          G           D6/F# Am/G  Am    

בינתיים  ירח אין    ם י י מ ש ב  גשם יש  

Em    B7             G     

שנעלם עד   ביחד נלך וכשיצא  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

סיכוי לי יש - בנאי אביתר    

בנאי אביתר: ולחן מילים  

 

Em F       Dm      Am         

יודע אני להינצל סיכוי לי יש    

F Em     Dm      Am       

להתפכח להתעורר אוכל אני    

F Am/G Am    Em       Dm       

באהבה לדבר עוד אוכל אני         

Am       Em      Dm      

אשה ועל העיר ועל עצמי על  

 

 :מעבר

Am Dm F E 

 

Em F    Dm       Am       

כועס פחות אני עכשיו כבר    

F Em     Dm     Am      

מתפקע רגש של שקט וגל     

F Am/G Am   Em   Dm     

בלילה לבן שרה אמא        

 Am     Em    Dm     

הזמן כל לידך כאן אמא  

 

בכינור מעבר : 

 

   Am    F      Am       F   Dm      Em       Dm  Am     F     Am   

e|----------------------------------------------------------------| 

B|------------------8------------------------------------8--------| 

G|---9-7-9------------9-10----9-7----------------------------10-9-| 

D|-7-------7-----7----------------10--9-10-9--7-----7-10----------| 

A|----------------------------------------------------------------| 

E|----------------------------------------------------------------| 

 

    F        Dm       Em     

e|---------7-8--7---7-10---| 

B|--8---8------------------| 

G|-----------------------9-| 

D|7---7--------------------| 

A|-------------------------| 

E|-------------------------| 

 

Em  F       Dm    Am       

משתנה   שמשהו מרגיש אני     

 F    Em   Dm    Am     

יעלה האור תחלוף העייפות  

F Am/G Am  Em       Dm      

יקירתי אותך אכיר ואז         

G F    Em      Dm   

אותי את תכירי ומיד   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Em  F  Dm    Am      

להשתגע פחדתי תמיד     

 F   Em  Dm   Am    

ויתרוקן יקפא שהלב    

F Am/G Am  Em        Dm       

יושב שאני כמו עכשיו אבל        

Am       Em      Dm         

חושב אני להינצל סיכוי לי יש  

 

שוב הכינור עם מעבר  

 

 F       Am         F         Am 

הו וה הו הו...  הו הו הו   הו הו  

      Em       Dm 

הו הו הו הו הו הו  

x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

כאב של לוחמים -עידן עמדי    

עידן עמדי: מילים ולחן  

 פופ  כוכב נולד

 

 :פתיחה

Bm F#m Em F#m F#m 

 

F#m           Bm      F#m           Bm 

יושב וכותב לך מכתב,   ערב ראשון של לבד  

 Bm        Em      Bm          Em    

 על כל הדברים שהיו   כל מה שקרה בדיוק

F#m         Bm        F#m                  Bm    

 אותיות מופיעות על הקיר       אני הפחד נעים להכיר

F#m      Bm            Em    Bm           Em     

הריק,   הדמויות אוהבות לשחק   זזות כאן בבית הריק  

 

ןפזמו : 

 

F#m             Bm     F#m              Bm  

את לא יודעת כמה    ממך   ניסיתי להסתיר, ואת  

F#m  Em            F#m       Bm            Em    

 את כל   הסיוטים בלילה   צרחות   ודם על המדים    

F#m               Bm    F#m                 Bm 

למה   אני   מזמן כבר לא אניאת    לא מבינה כבר   

Bm  F#m  Em            F#m       Bm               Em    

כאב של לוחמים, תמונות   רצות מאותו לילה   דמעות          

 

F#m            Bm      F#m           Bm    

לא נרדם, שוכב וחושב,   זה ערב ראשון שאת שם  

Bm                    Em      Bm         Em  

 השקט לאט מתנגן    מקדיש לך  עכשיו שיר בלי שם

F#m        

 שיר בלי שם

 

 פזמון

 

F#m    Bm               F#m          

 הו הו הו הווו הוווווו  אתתתתתתת     

 

Bm  F#m          Bm       F#m           Bm     

לך יושב וכותב,    וזה ערב ראשון של לבד          

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ככה זה -ברי סחרוף    

ברי סחרוף: מילים ולחן  

 

 x4 :פתיחה ומעברים

 

  Em            G    D D4 D   

e|--------------------------| 

B|--------------------------| 

G|--------------------------| 

D|--------------5-----------| 

A|-7----7-7-5-7-------------| 

E|--------------------------| 

 

G  Bm       G/Ab   G   F#m Bm 

תישאר קרוב,   אל תחפש רחוק     

 Bm       A    D        

 כי ככה זה לאהוב את עצמך

G  Bm    G/Ab G      F#m  

 לא מול המראה תיכנס לתוך  

       A  D            

זה יכול להעיר אותך, כן  

 

 :פזמון

 

   G       Em    

 תסתכל לה בעיניים

   D        Bm  

 תנשך את השפתיים

 G      A          

 עד שזה יכאב לך קצת

       A        D  

 בתוך תוכך היא מחכה

  G        Em    

 שתקפוץ לתוך המים

   D        Bm   

 ותפתח את העיניים

 G       A          

 עד שזה ישרוף לך קצת

 A        D   

תוכך תדע בתוך  

 

 מעבר

 

  G     F#m  Bm 

בוא ותעזור, בוא  

G  Bm         G/Ab  

 לשפוך טיפה של אור  

      A  D          

 לתוך החור החשוך הזה

  G      F#m   Bm   

אל תיסע רחוק, רק אל  

G  Bm     G/Ab 

אל תעזוב, לא    

       A  D          

 כי ככה זה לאהוב אותך

 

 פזמון

 



  

 
 

ככלות הקול והתמונה -דות יזהר אש    
  

ה רוטבליט'יענקל: מילים  

יזהר אשדות: לחן  

 

G  A   Bm          A          D 

 החיוך שלך מרוח על כל העיר      

D  A   D        A     

 כמו הבטחה גדולה      

G  A   Bm         A     

 ויש לך עדת מעריצים     

 A         D A   D           A  

 שרים איתך במקהלה     מה יש לומר

 A        G A               Bm       

 כל הכרטיסים נמכרו מראש    מה יש לומר

  A            D         

 אל תתן לזה לעלות לך לראש

 

 :מעבר

G G A Bm A D 

 

 :פזמון

 

G   Em                       A 

 כי אחרי ככלות הקול והתמונה    

Abm  A                D        

 מישהו יכול לשאול בלי כוונה    

Abm          C#m 

 מתי בפעם האחרונה

B    Abm       C#m    A  

 עשית משהו בשביל מישהו   

A  B     A       Abm  C#m  

 עשית משהו בשביל מישהו     

 

A   Bm   A       D      

 זה נראה כמו קלף בטוח   

D  A  D              A     G 

אתה על גב הסוס, אתה דוהר      

D  A  D         A     G  A  Bm        A         

 פותחים לך דלתות כולם      ומדברים בנימוס       

G   A     Bm          A              

 אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה   

A               D          A          

ושב   שהעולם כולו מונח כבר בכיסךאתה ח  

 

 :מעבר

G G A Bm A D 

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

          G E B 

 אתה חי כמו בסרט

                  D       

 אתה כוכב עליון בהפקת חלום

       D                      G    

 תיזהר שלא ידליקו אור ותתעורר פתאום

                C       

אה מלמעלה עד למטהואז תר  

 C                  G 

 יש אותו מרחק ואז תלמד

           G            

 מי יהיה האחרון אשר יצחק

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

כשאת עצובה -עמיר בניון   
 

עמיר בניון: מילים ולחן  

 אהבה  מרגשים   כוכב נולד

 

 :פתיחה

Em 

 

Em       B    C    D          C      D         Em   

 בצבאאאא הכי חזקקק  שבעולםםם  אלחםםם   למענךךךךךך   

 

 :מעבר

 

 Em   B7                             Em   B7   

e|-------------------------------------------| 

B|-------------------------------------------| 

G|-------------------------------------------| 

D|----------2h4-2-1-------1---1-2-4-4s5--5s7-| 

A|-2-3-2------------3-2----------------------| 

E|-------------------------------------------| 

 

                 Em                  Am/F# 

e|---------------------------------------| 

B|---------------------------------------| 

G|---------------------------------------| 

D|-7s10--10h12-10-9----9h10-9s7-7s5---4--| 

A|---------------------------------------| 

E|---------------------------------------| 

 

Em/G          Am/F#   Em     B   

 כשאת עצובה  גם לי פתאום  אין חשק

 Em        B     Em/G      Am   

 להיות יותר שמח  אם בליבך יש אבן

Am/F#  Em        B     

 שאת שלוותך חדרה       

 

Em/G    Am/F#    Em         B 

 אל מול עיצבך    אני מונח שרוע

Em               B       Em/G     Am   

וליבי ניחומים לך שולח    כואב ולא רגוע  

  Em   B     Em     B   

 כשאת עצובה   כשאת עצובה

 

 :פזמון

 

B7  C  D     C      D      Em   

 בצבא הכי חזק שבעולם  אלחם למענך

B7   C   D     C       D       Em       

 את התקווה  האמיתית  שבחיי  שואב אני ממך

Em         B7      B    

לעולם היי מחייכת, בבקשה  

 Em          B      Em    B      

 כי כשאת נעצבת    אני כמו לא קיים

 

 :מעבר

Am Am/F# C B7 

 

 

 

 

 



  

 
 

Em/G        Am/F#    Em           

 אם רק תחייכי    אפילו גם כשאין לך

 Em        B   Em/G        Am  

 אני אדהר על דרך  אני אהיה למלך

Am/F#       Em      B    

 אם רק תחייכי  אההה      

 

Em/G      Am      Em/G  Am/F#   Em     B 

 כל צרותי   יעלמו  ברגע   אושרי ישוב לפתע

  Em        B       

 ולא אראה   דמעותייך

Em      B       Em      B    

 אם רק תחייכי    אם רק תחייכי

 

B7  C  D     C      D      Em   

י חזק שבעולם  אלחם למענךבצבא הכ  

      B7  C   D     C       D       Em       

 את התקווה  האמיתית  שבחיי  שואב אני ממךךךךךך

Em                B7    

לעולם היי מחייכת, בבקשה  

Am   C          B         Em    B      

 כי כשאת נעצבת    אז אני כמו לא קיים   

Em D C B   Am   Am/F#   

 לא קייםםםםםם           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

העיניים את ממך להוריד יכול לא - אריאל מאיר  

אריאל מאיר: ומלחין מחבר  

 

  Fm       Eb          Ab     

העיניים את ממך להוריד יכול לא  

 Ab      C#      F#    

כתגליות הנראות מעינייך  

  Fm       Eb         Ab7     

העיניים את ממך להוריד יכול לא  

 Ab      C#       F#    

מרגליות המפיקות משפתייך  

 

 Cm       Fm         Gm   

שנים הרבה כך כל אחרי באמת  

 Ab         Eb           C#       

פנים שתרחצי לפני עוד מהבוקר אפילו  

Cm     Fm    Gm      

למראה ממלמלת וביושבך  

Ab       Eb      C#    

תנועה כל שניה כל משתנה  

 

  Fm       Eb         Ab7     

העיניים את ממך להוריד יכול לא  

Ab     C#    F#      

מתמגנט ויותר יותר רק  

Fm         Eb         Ab7     

העיניים את ממך להוריד יכול לא  

Ab     C#    F#      

מתהפנט ויותר יותר רק  

 

 Cm      Fm           Gm          

השביל על עולה שאני לי נדמה וכשכבר  

 Ab     Eb         C#     

יוביל אותי הסודי גנך שאלי  

 Cm      Fm          Gm      

בסנוורים אותי מכה את אז דוקא  

Ab     Eb         C#   

הדברים של הפשטות בקסמי  

 

 :מעבר

Fm Eb Ab C# F#  

Fm Eb Ab7 Ab C# F# 

 

Cm     Fm               Gm     

בתוכחה עלי מתנפלים נשים ארגוני  

 Ab            Eb               C#           

שנכון מה והמשפחה הבית עול את עלייך עוזב שאני  

Cm          Fm                  Gm      

פנאי לי אין לא, פנאי לי אין אעשה מה אבל  

Ab      Eb          C#     

עיני את ממך להוריד יכול לא  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

      Cm       Fm         Gm    

בכלל כאן לא את מרחק תופסת וכשאת  

    Ab            Eb             C#     

שגל מרק של מהציור המרחף החתן כמו אני אז  

Cm    Fm                Gm       

תדרכי תלכי בו מקום כל: אות לך זה  

Ab      Eb     C#   

תחייכי ופתאום תעמדי  

 

 Ab7       Eb          Fm     

העיניים את ממך להוריד יכול לא  

Ab   C#   F#   

יפתי יפתי יפתי  

  Fm       Eb     Ab7               

העיניים את ממך אוריד לא לא לא לא לא  

Ab Gdim F#7  C#    F#   

יפתי  יפתי  יפתי         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

קל לא - היהודים  

פטרובר תום: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

 

         G               Bm                        

e|-----------------------------------------------| 

B|----------------------5------------------------| 

G|---4-6-7--6-6-----4-6----7p6h7-6--4------4-6-7-| 

D|-7--------------7-------------------4----------| 

A|-----------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------| 

 

    F#m    G                    Bm  

e|--------------------------------| 

B|-5-----5------5-5-----5-5-------| 

G|---7p6----7p6-----7p6-----7p6-7-| 

D|--------------------------------| 

A|--------------------------------| 

E|--------------------------------| 

 

 F#m                      G 

ילד לך שאין בוכה הזמן כל את  

F#     C#m    D        Bm     

נובלים רק הם בגן אצלך יםוהפרח  

  F#m                   G    

ילד כמו ממש רץ הוא שלך והזמן  

C#m  Em       Bm        

מושך הוא כוח לו ויש      

F# F#4   C#m  

בגילך אבל      

 

 :פזמון

 

A     G    

קל לא זה    

Bm/A      Bm   D/C#    D 

הולך הוא, וחותך קם מישהו  

A     G    

קל לא זה    

Bm/A  Bm  D/C# D   

פוחדת את תודי       

A     G    

קל לא זה    

A  G   Bm/A   Bm   D/C#   D 

חבל ואמרת להמשיך רצית כמה    

A     G    

קל לא זה    

 

           G       

דאו דו די דו דו טו  

              Bm         

דאו דו דו דו די דו דו טו  

 Bm               G            F#m         

דאו דו דו די דו דו די דו די דו די דו דו טו  

 

 

 

 



  

 
 

 F#m                  G      

ספר איזה עם הראש את פותחת את  

F#  C#m      D        Bm    

לדמיונות המילים את ומחברת    

        F#m                     G       

קשר עם בעיות לך שאין אומר שלך הפסיכולוג  

C#m  Em       Bm        

הולך הוא ככה גם אבל      

F# F#4      C#m  

בשבילך לא זה      

 

 פזמון

 

  F#m               G    

משערת ואת באוויר משהו יש  

F#  C#m       D        Bm  

הסוף של מהיופי חלק שזהו     

  F#m                 G    

הדרך אמצע לקראת שלך והחלום  

C#m  Em    Bm          

להפסקה יוצאת את אז      

F# F#4  C#m 

מחכה  את     

 

 פזמון

 

 x2 :סולו

 

              G                   Bm                         

e|--------------------------------12-----------------------| 

B|-----12-14-15--14-14------12-14------15p14-15--14--12----| 

G|-/14------------------/14-----------------------------11-| 

D|---------------------------------------------------------| 

A|---------------------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------------| 

 

             F#m                          G                    Bm     

e|-----------12--------12-12--------12-12--------12-12--------------| 

B|-----12-14-----15p14--------15p14--------15p14--------15-14--14b15| 

G|-/14--------------------------------------------------------------| 

D|------------------------------------------------------------------| 

A|------------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

להיות - נחמה הבנות  (So far) 

אברץ קרולינה: ומלחין מחבר  

 

השיר בכל הראשונה השורה, פתיחה : 

 

e|-----------------------------------------------------| 

B|----5--5---------9--9-----------5--5--------4--4-----| 

G|----6--6---------9--9-----------6--6--------5--5-----| 

D|----6--6---------9--9-----------7--7--------6--6-----| 

A|-4---------4s7----------7----------------------------| 

E|----------------------------5---------0---4--------4-| 

 

e|--------------------------------------------| 

B|----5--5---------9--9-----------5--5--------| 

G|----6--6---------9--9-----------6--6--------| 

D|----6--6---------9--9-----------7--7--------| 

A|-4---------4s7----------7-------------------| 

E|----------------------------5---------0---4-| 

 

כינור - פתיחה : 

 

e|-7----4---7----4----------------------------| 

B|-----------------5------7-4-----4-----------| 

G|-------------------6--------5-----5--6------| 

D|------------------------------------------6-| 

A|--------------------------------------------| 

E|--------------------------------------------| 

 

        E          C#m    

עת בכל חיי ומאיירת מפליאה  

          Ab                 A     

הגיגיי את משמיעה   נשמתי את מנשימה  

Ab            A   E              C#m  

די בלי אהבה בי יש   די בלי אהבה בי יש  

  E              C#m         

להיות לא רוצה רק כלילות ימים  

       Ab             A    

באהבה המותנית המתנה, למתנה  

E       C#m   

חשוכה הנשמה    

 

 A                   

אם רק ולא אותך לי תן  

C#m                Ab      

תנאים בלי תנים בלי אהבה תן  

 

הפתיחה כמו כינור מעבר  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 :פזמון

 

   C#m  E              A  

So far,   you see the sky 

    Ab                  C#m  E A Ab 

You cry, you don't know why         

    C#m                

Its joy, its happiness 

    E                      A    

The rainbow makes you feel high 

   Ab               C#m E A Ab 

So far, you see the sky        

 

כינור מעבר אותו  

 

        A                  E          C#m       

מימדי ארחיב עקביי אגדיל   זוהרת גלימה אלבש אולי  

 E         C#m               Ab A E C#m                 Ab    

לאופק מעבר לגובה   אקפוץ ואם        וודאי אותי ישמיע לא זה גם  

C#m          Ab                           A                

לעלות כדי    אעשה עוד מה   הדופק את להם יזיז לא זה גם אולי  

 Ab             A            E       

לאיבוד לאבד   לעבוד, לעבוד, שלי הדרך  

  A            E          C#m                       

לאנחות ואתפזר אתרסק םהא   לאיבוד הלך לתת שביקשתי כל  

        E                 C#m          Ab         

וקסומה מתישה ארוכה ודרך   להיות ממשיך ביקום כך או  

C#m        Ab       A   

אותה מקבלת אינני   ולאן  

Ab          A         E                  

דרכי לעשות עלי   מדי יותר קצת חשבתי אולי  

 A                    E            C#m        

האדמה פני על מהלכת   סתם סתם אני   קמעה שכחתי  

E                C#m           Ab             

בבוקר קפה עוד על     מתבזבזת   בעוצמה חזקה לא  

 Ab                 A                    

ורליתג עצמית מאהבה הבריחה   לסרט ללכת או  

     Ab              A             E         C#m      

זה   לנשמה מביא לא המביא   באוויר התפזר לקבל שאבקש כל  

 

 פזמון

 

   C#m   E  A Ab C#m E A Ab    C#m   E  A Ab C#m E A Ab 

So far....                  So far....                  

 

הכינור עם מעבר אותו  

 

 פזמון

 

  E           C#m         

להיות רוצה רק כלילות ימים  

       Ab             A    

באהבה המותנית המתנה, למתנה  

E       C#m  

חשוכה נשמה    

 A                   

אם רק ולא אותך לי תן  

C#m                Ab      

תנאים בלי תנים בלי אהבה תן  

 

 



  

 
 

אור וזאח מאה - נחמה הבנות    

דקלבאום יעל: ולחן מילים  

 

A4/7: x02030 

 

 x5 :פתיחה

 

e|----------------------------------| 

B|--3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-| 

G|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--| 

D|----------------------------------| 

A|----------------------------------| 

E|----------------------------------| 

 

פתיחה המשך : 

Em Em7 A4/7 A7 x2 

  

A7 A4/7     Em7       Em  

אמונה יש האם הטוב בכוח     

A7 A4/7     Em7        Em 

מלחמה יש למה אמת זו אם     

A7 A4/7     Em7       Em  

לאהבה הזדמנות לתת למה      

A7 A4/7       Em7          Em     

הלכה היא תמיד באה שהיא כמו אם      

 

A7 A4/7      Em7         Em 

חמלה של בכוחה נזלזל לא       

A7 A4/7     Em7           Em 

החלמה תבוא זאת נעשה אם        

A7 A4/7        Em7          Em   

משיכה של בכוחה נמשכים כולם        

A7 A4/7     Em7             Em   

אדמה לאלוהימה חוזרים וכולנ        

 

 :פזמון

 

A           Em7         Em 

לא להשלות לפחדים תתנו אל    

Em                   A 

לשלוט ללחצים תתנו אל    

Em             A                 Em   

הוו... הוו   אדמה תדעו  אהבה שחררו ... 

Em               A           Em7       Em 

בכולם עולה   כן עכשיו יורד אור אחוז מאה    

Em       A    Em7     Em   

אותנו ינקה  גשם אחוז מאה    

 

 :מעבר

Em Em7 A4/7 A7 

 

A7 A4/7              Em7            Em    

דרכים סוף אין ויש מפות ספור אין יש         

A7 A4/7        Em7          Em    

הולכים וכולנ בה אחת דרך אך         

A7 A4/7       Em7            Em   

הכל את שינצח אחד קול יש אולי       

A7 A4/7           Em7                 Em  

הכל וזה הקול כולם  הקול אתה הקול אני       



  

 
 

 

 פזמון

 

Em                   A          Em7       Em     

אוווו אווו וואוו  כן עכשיו יורד אור אחוז מאה .... 

Em       A     Em7      Em  

אותנו ישחרר  קסם אחוז מאה    

 

 x2 :מעבר

Em A Em A  

 

    A          Em 

השמשמשמשמשמש ברוך  

    A          Em 

השמשמשמשמשמש ברוך  

    A            Em    

האמאמאמאמאמאמאמ אלוהים  

             A      Em  

 אדמהדמהאדמאתהמיאתהמהאתה

   

Em               A           Em7       Em 

בכולם עולה   כן עכשיו יורד אור אחוז מאה    

Em       A    Em7     Em   

אותנו ינקה  גשם אחוז מאה    

Em                   A          Em7       Em     

אוווו אווו וואוו  כן עכשיו יורד אור אחוז מאה .... 

Em       A     Em7      Em  

אותנו ישחרר  קסם אחוז מאה    

 Em       A     Em7      Em 

אותנו ישחרר  קסם אחוז מאה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

בחר שהלב מה - אפללו קובי  

אפללו קובי: ולחן מילים  

 

G   D              Em            B7          G 

בליבי תשוכנ ואת    בית לי ואת    החסד לי את     

 D              Em               B7          G 

בקרבי יושבת ואת    שניים זה איתך    השקט לי את  

 

Em            B              C          G 

איתך נשאר אני   השינויים בכל,  הלבטים מכל  

Em           B              C             G 

שלך נשאר אני   ניםהכיוו מכל,   הניגונים בכל  

 

 :פזמון

 

 G       C        G    

בחר שלי שהלב מה, את כי  

D   C   Em        B         

את,  עבר שהוא מה כל אחרי     

 G       C        G    

בחר שלי שהלב מה, את כן  

G  D  Am  Em        B        

את, חזר תמיד חיקך ואל       . 

 

G   D            Em           B7          G 

אמיתי זה ואתך    לרגשותייך    אלייך קרוב     

 D             Em             B7           G 

אהבתי בחדרי את    אמרתי לא אם    לי סלחי אנא  

 

הלבטים מכל ... 

 

 פזמון

 

שמחבר הסוד וזה   יודע אני מיוחדת את  

חסר אני נווד אני  מילותייך בלי ובלעדייך  

 

הלבטים מכל ... 

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

כוכבים מיליון - פרקש עמית    

קרזנר יפתח: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

 

   Em                  A       A4      D9          D    G        

e|-------------------------------------------------------------| 

B|----------7---8-----------------5-----------5---7----------3-| 

G|-9------9-----------------6-7-----------7-----7---7------4---| 

D|------9-----9---9-------7-----7-------7---7------------------| 

A|----7-----------------7-------------5------------------5-----| 

E|-0------------------5--------------------------------3-------| 

 

            Em9          Em     A      A4       D9          D       

e|-3-----------------------------------------------------------5--| 

B|---3---------------7---8-----------------5-----------5---7------| 

G|-----4----9------9-----------------6-7-----------7-----7---7----| 

D|-------5-------9-----9---9-------7-----7-------7---7------------| 

A|-------------7-----------------7-------------5------------------| 

E|----------0------------------5----------------------------------| 

 

הכינור נכנס השניה בפעם : 

 

e|--3-2-3------------------2--------------3-2-3----2--------------| 

B|-------------3-2---5--5-----------------------------5---3--2--3-| 

G|4--------4-------------------2---4---4---------4----------------| 

D|----------------------------------------------------------------| 

A|----------------------------------------------------------------| 

E|----------------------------------------------------------------| 

 

G  D            A  Em      

הלאה כבר רצית, לעוף רצית    

G  D        A  Em        

למעלה עלית חיוך חצי עם    

   G          D              A    Em           

בעיניים שלך הצבע את תופסים בשמים כוכבים מיליון  

  D      A        G             

שלום לך לומר אחת שניה עוד רק תן  

 

 G   D        A Em       

מדי רחוק הלכת, לעוף רצית  

 G    D          A  Em        

עלי שישמור מי אין  הטרוף בתוך  

   G          D              A    Em           

בעיניים שלך הצבע את תופסים בשמים כוכבים מיליון  

  D      A        G         

שלום לך לומר אחת שניה רציתי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

G   D           A   Em           

גיטרה הרמת אתה  רלשי רציתי אני    

G  D                       A  Em       

שרה אני איתך אז עכשיו לי   מנגן מלאך    

   G          D              A    Em           

בעיניים שלך הצבע את תופסים בשמים כוכבים מיליון  

  D      A          G        

שלום לך לומר איתך לשיר רציתי  

  D      A        G         

שלום לך לומר אחת שניה רציתי  

  D      A        G             

שלום לך לומר אחת שניה עוד רק תן  

 

 :סיום

D G A D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

אפורה מכה - סקס מוניקה   

סובול יהלי:   ולחן מילים   

 

 :פתיחה

 

ראשונה גיטרה : 

 

e|--------0---------------0---------------0-----------------5------| 

B|----3-----3--------3------3---3-----0------0----------3-----3---3| 

G|------2-----2----2---2------2---------2------2------4---4-----4--| 

D|-0------------2------------------4-------------4s5---------------| 

A|-----------------------------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------------------------| 

 

e|-------0---------------0----------------0-------3-| 

B|---3-----3--------3------3---3------0------0----3-| 

G|-----2-----2----2---2------2------2---2------2--4-| 

D|-0-----------2------------------4---------------5-| 

A|--------------------------------------------------| 

E|--------------------------------------------------| 

 

שניה גיטרה : x2 

 

e|--2--2--2-3--2--0---------------------------0--------------------| 

B|--------------------0------0--2--0-2-----2-----2--3--------------| 

G|-----------------------------------------------------------------| 

D|-----------------------------------------------------------------| 

A|-----------------------------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------------------------| 

 

A   G           D Bm               

קלים די החיים   תראה לי אמרה היא    

  G                D            Bm           

גדולים כמו ונחיה אביב תל בדרום חדר לנו נשכור  

A  G        D Bm   A 

לדקה מדקה    ונחיה    

A  G                D             Bm         

בלשכה נחתום וגם רצינית לא זמנית עבודה נמצא    

A  G               D Bm           

לכתיבה נושא איזה   תמצא גם אולי    

A  G           D        Bm          

אהבה סיפור מתוק משהו עמוק משהו לא    

A   G             D    Bm            

דימויים המון עם   מטאפורות המון עם    

  G            D  Bm               

בחיים שאתה כמו   שיכור יהיה הגיבור  

  D           A        

בחיים שאתה  בחיים שאתה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 :פזמון

 

    Em         A     

מהר שעובר יפה כאב יש  

Bm              G    

להיזכר לא רוצה כשאני  

D D4 D        G       Em        A      

לה אמרתי אני איך  שם עמדתי אני איך      

Em       A 

יפה את ככה  

D D4 D         G    

צריכה שאת מה זה      

Em         A    

רוצה נישא מה זה  

          G  

יהיה זה וככה  

 

 :מעבר

Bm A G F#m x2 

 

F#m  G                D Bm       

שעברה השנה של בסתיו   קרה זה      

F#m G                   D           Bm               

אמרה שהיא זוכר אני העיר על אפורה מכה כמו יורד הוא     

F#m  G             D Bm       

התפורר הכל איך   זוכר אני      

  A             G    D          Bm           

עכשיו אומרת את מה  אומרת את מה זוכרת את אולי  

F#m  G               D Bm           

לכתיבה נושא איזה   אמצא גם אולי      

F#m  G           D        Bm          

אהבה סיפור ובעצ משהו חשוב משהו לא      

F#m   G          D    Bm        

דימויים ובלי   מטאפורות בלי      

  G            D Bm               

בחיים שאני כמו  שיכור יהיה הגיבור  

  D          A        

בחיים שאני בחיים שאני  

 

האקורד ובסיום) פזמון  Bm) 

 

Em   Bm/C# 

יפה את ככה  

 D         G    

צריכה שאת מה הז  

Em         A    

רוצה שאני מה זה  

          G  

יהיה זה וככה  

 

הפתיחה כמו סיום  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ממעמקים - רייכל עידן   

 עידן רייכל: מילים ולחן

  

E            Abm 

 נה נו נה נה יהההה

 C#m7             

 נה נו נה נה יהההה

Abm                

 נה נו נה נה יהההה 

 

 F#             E       Abm  

 ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי

Abm             Eb7        

 בשובך יחזור שוב האור בעיני

 C#m         E           Abm 

 לא עוזב המגע בידייך, לא גמור

Abm             C#m7       

 שיבוא ויאיר למשמע כל צחוקך

 

 E            Abm 

 יההההנה נו נה נה 

 C#m7             

 נה נו נה נה יהההה

Abm                

 קנצלי קודאי יהההה 

 

C#m             E        Abm 

 ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי

Abm      F#           C#m7   

 מול ירח מאיר את דרכך שוב אלי

  C#m             E      Abm 

 נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך

      Ebm7         

 באוזנייך לוחש שואל

 

 :פזמון

 

   B               E         

 הקשיבי -מי זה קורא לך הלילה 

 Abm             C#m7       

 אל חלונך -מי שר בקול אלייך 

  B           E         

 מי שם נפשו שתהיי מאושרת

 Ebm          C#m7       

 ךמי ישים יד ויבנה את בית

   B                 E      

 ישימם מתחתייך, מי ייתן חייו

 Abm          C#m7    

 מי כעפר לרגלייך יחייה

   B             E       

 מי יאהבך עוד מכל אוהבייך

 Ebm     C#m7        

 מי מכל רוח רעה יצילך

 Abm    

 ממעמקים

 

 

 

 

 



  

 
 

 E            Abm 

 נה נו נה נה יהההה

 C#m7             

 נה נו נה נה יהההה

Abm                

 קנצלי קודאי יהההה 

 

C#m             E        Abm 

 ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי

Abm      F#           C#m7   

 מול ירח מאיר את דרכך שוב אלי

  C#m              E     Abm 

 נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך

      E#m7         

 באוזנייך לוחש שואל

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

דמעות'ת לך מנגב - ארצי שלמה  

ארצי שלמה: ולחן מילים  

 

Am  Em        Dm         F     Am 

עצמה את להרגיע כדור חצי לוקחת      

Am     Em     Dm              F       Am 

אתה או אני או אתה   הימור של משפט וזורקת  

 Em             Dm           F     Am  

יוצאות אינן כבר מילותי סגור בתוכי ואני  

Dm              F  

שמה את מללחוש וחוץ  

Am      E    E4   

הדמעות את לה מנגב  

 

 :פזמון

 

Am       Em              Dm   

אומר אני תבכי   עכשיו לי תבכי  

 C       F      

יכאב זה כואב הז  

Am   E         E4  

ישתחרר זה בסוף אבל  

Dm F/E  F        Em                  Dm   

לבכות יכול לא כבר אני   במקומי תבכי        

Bdim   Dm  

תפקידי אני  

 Am  E       E4   

הדמעות את לך לנגב  

 

 :סולו

 

e|------3-----3---3h5-----7h8--7--3--3--3--3--5--5--5-| 

B|----------------------------------------------------| 

G|-2h5------2-----------------------------------------| 

D|----------------------------------------------------| 

A|----------------------------------------------------| 

E|----------------------------------------------------| 

 

e|-5-5-5-5-8--5-3--5-3-1-----0-1-0----------------------------------| 

B|-------------------------3-------3-0--1-3------0-1-3-1-0----------| 

G|---------------------------------------------2-----------2--4--2--| 

D|-----------------------------------------------------------------2| 

A|------------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

e|--------------------------------1-0----1-0---------------------| 

B|-----1-3-1-0---------------3----------------1-0-1-3-1-0--------| 

G|-2-4-----------2-4---2-1-2---2-------2------------------1-2--4-| 

D|---------------------------------------------------------------| 

A|---------------------------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------------------| 

 

הכביש את מכסה ערפל לי אומרת היא תראה   

מספיק מפחידים החיים בראש מתחילות הבעיות   

לראות דבר שום יכול לא סגור בתוכי ואני   

הדמעות את לה מנגב שמה את מללחוש וחוץ   

 

 פזמון

 



  

 
 

מעליות - אלטר ורוני טסה דודו  

טסה דודו: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

 

e|----1--------------------------------| 

B|---3----4-3-1h3p1-------------3----1-| 

G|--3---------------3------------------| 

D|-1------------------3---3-3s4--------| 

A|-------------------------------------| 

E|-------------------------------------| 

 

Bbmaj7       Ebmaj7     Dm7           Gm       

בלעדייך זה מה זוכר לא   איתך הלילה את אוהב אני  

Dm7                 Gm       

הטובים הדברים את לך שומר אני  

Gm       Dm7    Cm7 Dm7 Eb           

לאחד רק קיםמספי         מעט הם אם גם  

Bbmaj7       Ebmaj7    Dm7            Gm       

הרף ללא פורחת וגינתי  הפרחים כל את לך קוטף אני  

Dm7             Gm       

הסודות כל את לך שומר אני  

Gm  Dm7 Cm7 Dm7 Eb              

טוב ערב        בערב אליי שתחזרי  

 

 :פזמון

Bb/A  Bbmaj7                         Ebmaj7 

ומתרסקות  יורדות עולות מעליות, מעליות        

Bb/A  Bb        Am7b5  Cm7     

מכולם גבוה       אני אבל        

Dm7            Cm7 Dm7  Eb    Eb    F  Gm  

שלך המבט רק    נוגע לא כלום   נוגע לא כלום  

 

Bbmaj7             Ebmaj7    Dm7           Gm    

דלת איזו עוד בליבך פותחת     איתך הבוקר את מאירה  

Dm7              Gm      

כמה יודע אלוהים, יפה אתה  

Gm  Dm7  Cm7 Dm7 Eb             

טוב ערב         ערב לעת מתבוננת  

Bbmaj7         Ebmaj7   Dm7          Gm       

בדרך אותה לאבד מפחדת    מילים שרשרת חורזת אני  

Dm7            Gm      

שתרצה לאן איתך אלך אני  

Gm        Dm7     Cm7 Dm7 Eb                 

עיני משתי מדי רחוק        מדי רחוק תלך אל רק  

 

 פזמון

 

  C    Bm7b5   Bbmaj7 F   Am      Bm    

פצועות ברגליים           פקוחות בעיניים  

Em             F    G  Am   E Dm/B Dm/C Dm       

שלך המבט רק   נוגע לא כלום     ך ת י א  הולך אני  

 

 Cmaj7        Fmaj7     Em7           Am       

בלעדייך זה מה זוכר לא   איתך הלילה את אוהב אני  

Em7               Am       

הטובים הדברים את שומרת אני  

Am         Em7     Dm7 Em7 F           

לאחד רק מספיקים        מעט הם אם גם     



  

 
 

ומתן משא - ארי בן מוש    

ארי בן מוש: ולחן מילים  

 

         C#m      F#m        E A 

הו הסמיה יה הההיה... יה.... הווו  

A   D         C#m       Bm      

הו הו  יה, הו הו יה, הווו הו     

 

A  F#m         C#m        Bm             A 

יושבת את כך מולי ואל   קפה כוס עוד שותה     

Bm  F#m    D    C#m          Bm               A  

חושבת את מה לדעת מוכרח   הולך מבפנים זה ואיך      

 

C#m              Bm 

הרבה בלילות זה ואיך  

A  F#m   C#m   D         

הפחד שמין לריק נופלים     

C#m             Bm 

מפתה כך כל זה איךו  

  D  C#m    D        

שיחד מה אל קץ'ת לשים  

 

 :פזמון

 

 E          A       

ומתן במשא לפעמים כי  

C#m         F#m   

נמוך אותנו מורדים  

F#m   C#m   Bm      

ובינה ביני קורה וזה  

C#m   F#m       E      A   

ולעוף לצאת רק קוראת והנשמה  

 D     C#m   Bm    

נקרע משהו כשבינינו  

 

Bm        A 

מתגלה הבוקר  

A   F#m       C#m      

מתרחקת את בגוף ואיך     

   Bm          A 

כואב שבפנים וכמה  

Bm  F#m   D    C#m      

ללכת רק זה רוצה ומה      

 

A  F#m   C#m  D         C#m            Bm 

כתדוע אשר האש וזו    מרפה שלא הזמן וזה     

  D  C#m     D           C#m          Bm  

ללכת אם בין נשאר אם בין    שמרפה הזמן וזה  

 

 פזמון

 

 :מעבר

A E F#m C#m Bm C#m F#m 

A E F#m C#m Bm C#m D 

 

 פזמון

 



  

 
 

הכל כבר נאמר - דוכין ארכדי  

דוכין ארקדי: ולחן מילים  

 

Am Em7      C              F  Em7        C 

לזה להוסיף מה לי אין   הכול כבר מרנא        

Em  G7           Bb     Em7      Am 

והפחד ארוכים הלילות יכול לא פשוט     

D   C       Bb      Am         Em 

ילד כמו בכיתי איך לעולם תדעי לא    

 Bm    C      F    Em          D 

לכאן הדרך את תשכחי דבר תרגישי לא  

 

Am Em7     C              F  Em7           C 

לזה להוסיף מה לי אין    הכל כבר נאמר כי       

Em  G7           Bb     Em7      Am 

והפחד ארוכים הלילות יכול לא פשוט     

D   C       Bb      Am         Em 

ילד כמו בכיתי איך לעולם תדעי לא    

F   Bm    C      F    Em          D 

לכאן הדרך את תשכחי דבר תרגישי אל     

 

 F       Em       G             F 

נרדם ולא נושם לא ותם הולך הזמן כי  

 C       G               

שר רק   הוזה ולא חולם לא  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

הכל יאית ניצחת - בניון עמיר   

בניון עמיר: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

C# Ab Bbm F# Ab 

 

Eb C#       Ab  C#  

אותך שיש     מזל     

C#                F#           Eb  

עצמך עם שלמה תמיד    מנגנת את תמיד  

Ab C#           Bbm            Ab               

מזל איזה     אהבתך מיתרי את    מלטפת את ברוך     

 

Eb C#       Ab  C#  

אותך שיש     מזל     

C#                  F#            Eb 

עצמי את לי מראה ואת    אותי מבינה את  

Ab Ab4 Ab   C#        Bbm             Ab            

איתך נשאר אני  ואז  בך מתפנק   ילד כמו מתלהב         

 

Ebm  Bbm            Ebm  Bbm 

בא אני לילה כל     בסוף       

 Ab                 C#             

ללמוד לי נותנת את   צניעותך רזי את  

B  C#               Bbm                

הכל איתי וניצחת   אם כמו עלי וריחמת     

       Ab     Bbm          

דהה דה דה    לההה לה לה לה  

 

Eb C#       Ab  C#  

אותך שיש     מזל     

 C#                F#         Eb  

שגלוי מה אוהב שבך  בנסתר קועש אני  

Ab     C#         Bbm                   Ab             

איתך   מזל איזה   שפוי כלום בך ואין שלך לחוכמה עבד אני  

 

Ebm  Bbm            Ebm  Bbm 

בא אני לילה כל     בסוף       

 Ab                 C#             

ללמוד לי נתנות את   צניעותך רזי את  

Ebm  C#                Bbm               

הכל איתי וניצחת   אם כמו עלי וריחמת       

Ebm      Bbm            

בא אני   בא אני לילה כל  

 Ab                 C#             

ללמוד לי נותנת את   צניעותך רזי את  

Ab Bbm B  C#               Bbm                

הכל איתי וניצחת   אם כמו עלי וריחמת            

 

 :מעבר

C# B Bbm Ab x2 

 

Ebm  Bbm            Ebm  Bbm 

בא אני לילה כל     בסוף       

 Ab                 C#             

ללמוד לי נותנת את   צניעותך רזי את  

C#  Ab Bbm B  C#               Bbm                

הכל איתי וניצחת   אם כמו עלי וריחמת                

 



  

 
 

הנחש נשל - אריאל מאיר  

אריאל מאיר: ולחן מילים  

 

Bm                   Dmaj7                D 

ליפול מט גשר מתחת,   גבעול מוצץ אני שוב      

G   A                    Bm  

מתמדת בתנועה העגלות כשמעלי    

E                   D                   G 

לאכול מה לרצות מה   לשאול מתחיל אני שוב    

  D          A            E 

מודדת אותי העינינית כשהנמלה  

 

Bm                   Dmaj7                 D 

ודל אביון נשמט אני    מוגבל זמן לאיזה אחת     

G   A                Bm 

קתהמשתקש הכרכרה ממרוץ    

E                 D             G  

גל תחת שוקע כמו   מעגל משצף נפלט    

 D         A             E 

מתרחקת אט הסחרחרה כשההמולה  

 

Em    E           D                   Bm  

יומיים יעזבך יום תעזבהו אומר תמיד ואבא     

  D        A      Em 

עצור אין נוסעת העגלה  

Em   E    F#m    Bm  D/C#   D  

שנתיים חלפו   היום ממנה קפצת    

  D     A    Em  

מאחור נשארת והנה  

 

Bm                  Dmaj7                D  

נפתח הכיוונים לכל   מצנח ללא שי חופ צולל     

G   A                      Bm  

הורסת אותי כיוון לכל והתשוקה    

E                  D                 G 

מונח שאני כמו כך   נח אני שבנתיים כך    

  D             A           E 

דורסת ושוב שוב שמעלי כשהתאוצה  

 

Bm              Dmaj7            D 

הנחש בנשל מביט    ומרושש ורש עני    

G   A                       Bm 

גיחלה כך אני גם יכולתי רק לו    

E                      D              G  

יבש אשר אור של תרבות   חשש כל בלי בהשלי    

  D              A     E 

הגיע חפצי למחוז חדש וכמו  

 

Em    E           D                  Bm     

יומיים יעזבך יום תעזבנו אומרו בשם אבא אך     

  D        A      Em 

עצור אין עתנוס העגלה  

Em   E    F#m    Bm  D/C#   D     

חודשיים חלפו  היום עליה קפצת לא    

  D     A    Em  

מאחור נשארת והנה  

 

 

 



  

 
 

Em    E           D                  Bm     

יומיים יעזבך יום תעזבנו אומרו בשם אבא אך     

  D        A      Em 

עצור אין נוסעת העגלה  

Em   E    F#m    Bm  D/C#   D     

שבועיים חלפו  היום עליה קפצת לא    

  D     A    Em  

מאחור נשארת והנה  

 

Bm                    Dmaj7              D  

ברורה לא קצת פראית קצת בחורה לי היית וגם     

G  A                Bm 

שאשתגע לה הגיע לא אך    

E               D                 G  

הצורה את לה הרסתי שכורה במכונית אז    

 D      A       E 

מתגעגע אני ועכשיו  

 

Bm                  Dmaj7             D 

עכשיו מזה תצא איך   עכשיו מזה תצא לך     

G      A             Bm   

גשר איזה תחת גבעול מוצץ    

E                         D                  G 

עכשיו אותך זוכר בכלל מי   עכשיו אותך צריך מי    

  D            A           E 

הקשר את  שוב למצוא תתחיל ולך  

 

ואומר חוזר ואבא ... 

 

ואומר חוזר אבא כן ... 

  



  

 
 

סיגפו - הבובות בית    

אטיאס אמיר: ולחן מילים  

  

C/G : 332010 

 

 :פתיחה

 

e|-------------------------------------------------| 

B|-1-----0-----1-----0-----1-----0-----1-----0-----| 

G|---2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2---| 

D|-----2-----2-----2-----2-----3-----3-----3-----3-| 

A|-------------------------------------------------| 

E|-------------------------------------------------| 

 

e|-------------------------------------------------| 

B|-1-----0-----1-----0-----1-----0-----1-----0-----| 

G|---2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2---| 

D|-----4-----4-----3-----3-----2-----2-----2-----2-| 

A|-------------------------------------------------| 

E|-------------------------------------------------| 

 

e|-------------------------------------------------| 

B|-1-----0-----1-----0-----1-----0-----1-----0-----| 

G|---2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2---| 

D|-----2-----2-----2-----2-----3-----3-----3-----3-| 

A|-------------------------------------------------| 

E|-------------------------------------------------| 

 

e|----------------------------------------------------| 

B|-1-----0-----1-----0-----1-----0----------1p0-----0-| 

G|---2-----2-----2-----2-----2-----2------0-----0-----| 

D|-----4-----4-----3-----3-----2-----2--0---------0---| 

A|----------------------------------------------------| 

E|----------------------------------------------------| 

 

F C/G  Am          E      F 

הלילה כל מלא היה והירח       

Dm C/G Am         E    F  

למעלה אותי משאיר וזה       

  E           C       Dm 

ברגע קירות ארבע על תכתוב  

C/G   Am     

לה  די ולא    

 

F C/G  Am     E     F 

בטבע הזיות של גל       

Dm C/G  Am      E    F 

לרגע מציאות מאבד        

    E         C           Dm  

לעצמה חוזרת תמיד היא בסוף איך  

E   Am     

לה די ולא   

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 :פזמון

 

Am      G        F    E       Am 

לעולם יפציע לא שהשחר שנדמה פתאום  

Am G       F      E           

ישן זיכרון  עולה אור עוד       

Am     G         F    E       Am 

לעולם יפציע לא שהשחר שנדמה פתאום  

Am G      F     E           

לאן ומראה עולה אור עוד       

 

פוגע וזה חם זה סיגפו  

יודע אתה הכל את לא  

אותך ליווה שתמיד האור אותו זה  

לה די ולא  

 

 פזמון

 

 :מעבר

D G C Am 

 

Am         D            G       C    Am 

שלה המעגל את לה םלהשלי כדי משם חזרה היא  

Am D      G                C     

קטן גדי בא גדי בא המעיין אל       

 Am        D       G                C   

קטנה ילדה כמו מרגישה היא אגדה של היגיון  

Am    D    G           C 

טהורה, הבנה של גדול בשדה  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

עד מחר –נאי אביתר ב  

בנאי אביתר: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

 

   Dm                  

e|-------------1-0-1-| 

B|-------3-----------| 

G|---2-------2-------| 

D|-0---0---0---------| 

A|-------------------| 

E|-------------------| 

 

   F                        C                           

e|--------------------------------------------------0-| 

B|-------1-----------1------------1-----------1-----1-| 

G|---2-------2---2-------2----0-------0---0-------0-0-| 

D|-3---3---3---3---3---3----2---2---2---2---2---2---2-| 

A|----------------------------------------------------| 

E|----------------------------------------------------| 

 

Gm   C                F   Dm           

עייפה כך כל כשאת     לחשוב לך אסור      

 C      F   Bb       

זריחה לאור לטיול צאי  

 

Gm   C                F   Dm         

נמחק לחזור השביל     מהבית רחוקה      

C   F  Bb          

דק חבל על הולכת     

 

Gm    C          F   Dm           

למה לדעת בלי    ארוכים הלילות      

C   F    Bb        

רודף ואין בורחת     

 

  C   F  Bb  Gm 

מעט עוד  מחר עד  

 C    F       Bb  Gm     

אותך מחבק   אלייך רץ ילד  

 

 :מעבר

 

   Dm                   

e|-------------0-1-0--| 

B|-------3------------| 

G|---2-------2--------| 

D|-0---0---0----------| 

A|--------------------| 

E|--------------------| 

 

   F                        C                           

e|--------------------------------------------------0-| 

B|-------1-----------1------------1-----------1-----1-| 

G|---2-------2---2-------2----0-------0---0-------0-0-| 

D|-3---3---3---3---3---3----2---2---2---2---2---2---2-| 

A|----------------------------------------------------| 

E|----------------------------------------------------| 

 



  

 
 

 

 

Gm   C              F   Dm         

לחשוב להפסיק רק    הפארק את קיף     

  C     F    Bb          

ברחוב רצים  עייפים אנשים  

 

Gm    C          F   Dm              

הפוך בתפקיד    קודם כבר פה היינו      

  C       F    Bb          

הגוף את להתיש, מהירה הליכה  

 

 x2 פזמון

 

 Am             Dm           Am         Dm 

הכרם ענבי בין, הגפנים בין    בגדר פירצה יש  

Dm  Bb         Am       Dm           

ונעלמים    מייללים, מחבלים שועלים     

 

 :מעבר

Gm Bb F C x2 

 

 x2 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

עד שבאת -בית הבובות   

אמיר אטיאס: מילים ולחן  

 

 :פתיחה

 

e|----------------------------------------------0-| 

B|-1---------3--0-------------0---------4-4-4-----| 

G|------0---------------0-------------4-------4---| 

D|----2---------------0-------------4-------------| 

A|-3------3----------------------2----------------| 

E|----------------3-------3-----------------------| 

 

e|-------------------------------| 

B|------------0-----------1------| 

G|--------2-----0------0---------| 

D|----2-----0--------------------| 

A|--2---------------3-------2----| 

E|0-------3----------------------| 

 

e|--------------------------------------0----------| 

B|-1-5s7-7-7---------------------------0-----------| 

G|---3s5-----5-----4-4-4---------0---0-------------| 

D|---5s7-----------4-----4-----2---2---------------| 

A|-0------------2------------2---2-----------------| 

E|-------------------------0---------------0-2-3---| 

 

C     Em  B7    G 

 אחרי הכל אתה מת  

     B7       D       G         

אין מקום להתחבט, אין זמן להתחרט  

C     Em         B7    G 

      אם אתה חי אז כבר תחיה   

      B7    D             G          

הרי האלוהים הוא גם אשם, אין ממה לפחד  

 

  :פזמון

 

Em       B7       G      C 

שבאת והצלת אותי, עד שבאת    

C    Em7      

 איזה מזל שבאת

Em          B7       Am 

לוותרבדיוק שכבר עמדתי    

Em       B7       G       C 

שבאת והצלת אותי, אז את באת   

   C Em7      

 וכמה טוב שבאת

Em           B7        Am 

 בדיוק שכבר הרמתי את ידיי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

C  Em   B7     G 

 מה יש בה באמת   

G           

 שכל כך מושך

      B7             D  

רוכמו פרפר לאש אני עיוו  

C   Em        B7      G 

 אולי עכשיו ואולי אחרי  

 

   B7             D               G 

 שהכול יגמר נוכל להיפגש נירצה להיזכר

 

 פזמון

 

 :סולו

 

e|-----7-10--------8------------------10-7-----------------| 

B|---8--------7-10-------7-8-10-8-7-8------8----10---7-----| 

G|-7--------8----------9---------------------7---------7---| 

D|-------------------9-----------------------------------7-| 

A|---------------------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------------| 

 

e|-------------7-10---------7-8-7------------------------| 

B|10-7-------8---------7-10-------7-10-9-8--7s8-7s8-7s8--| 

G|-----8---7---------8----------------------8s9-8s9-8s9--| 

D|-------9---------9-------------------------------------| 

A|-------------------------------------------------------| 

E|-------------------------------------------------------| 

 

e|-------------------------------7| 

B|-7---------10-7-----10-7-----7--| 

G|-7-7---7-7------7-------8--8----| 

D|---7p9-7-5--------7------9------| 

A|--------------------------------| 

E|--------------------------------| 

 

 x2 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

עוד אח אחד -הדג נחש   

יאיא ושלומי אלון, דודוש קלמס, משה אסרף, גיא מר, שאנן סטריט, פישי הגדול: מילים  

פישי הגדול: לחן  

 

 :פתיחה

B F# Abm E x2 

 

  E            Abm           F#          B         

 עוד אח אחד ירד אל הקבר   ומאמא בוכה היא בצעקות שבר

  E            Abm             F#          B         

 עוד אח אחד ירד אל הקבר   את זעקות אבא שומעים מכל עבר

 

 E              Abm         F#               B        

אם נהנה אתה להיות לרוצחבן אדם למה זה ליבך כמו קרח   ה  

  E         Abm          F#           B             

 אוזניים השומעות איומים מפיך   מדוע תדבר כך אני אחיך

 E             Abm              F#             B         

 כל צד טוען שרק אצלו האמת   ובכל יום שעובר עוד חף מפשע מת

 E            Abm              F#               B        

 הורג אנשים לא אכפת לך כלל   לירות בבני אדם איך אתה מסוגל

  E           Abm       F#             B       

 אמא כואבת ועוד ילד יתום  והמדרכה שוב בצבע אדום

  E           Abm         F#            B          

ם הם ובעלי ערך   רצח והרג זו איננה הדרךהחיים חשובי  

 

  E            Abm           F#          B         

 עוד אח אחד ירד אל הקבר   ומאמא בוכה היא בצעקות שבר

  E            Abm             F#          B         

 עוד אח אחד ירד אל הקבר   את זעקות אבא שומעים מכל עבר

 

  E           Abm          F#            B          

 ילד מה קורה לך איך השתגעת   לאיזה מצב אחי תראה הגעת

 E          Abm           F#                  B       

 לא מעניין אותך הכל כבר מותר   בעיניים שלך מבט אפל וקר

 E              Abm            F#             B            

 תחשוב על העתיד ועל יום המחר   לנסות ולשנות אף פעם לא מאוחר

  E          Abm                 F#             B          

 כל עם ישראל די לכל האלימות  לא רוצה לראות עוד בן אדם שימות

  E         Abm            F#           B        

ת  במקום להתחמם נגלה חמימותנגלה רחמים נגלה רחמנו  

  E           Abm               F#                B          

 כל דם שנשפך מותיר שובל ריקנות   ובעד ארצנו טוב לחיות לא למות

 

  E            Abm           F#          B         

 עוד אח אחד ירד אל הקבר   ומאמא בוכה היא בצעקות שבר

  E            Abm             F#          B         

 עוד אח אחד ירד אל הקבר   את זעקות אבא שומעים מכל עבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 :מעבר

B F# Abm E x2 

 

  E              Abm                F#          B            

תאולי הגיעה עת לשאול שאלות  כמו כמה זמן נוכל כך להמשיך ולחיו  

  E             Abm         F#              B          

 והאם המלחמה שבגבולות מנותקת   מהאלימות שאת חיינו משתקת

 E          Abm          F#                  B        

 נראה שהמתח פה אף פעם לא נגמר   פישי הגדול היה זה שאמר

 

 E          Abm                F#              B    

 שכולנו שווים בסופו של דבר   אז מדוע זה את זה נשיב אל עפר

 

      E      Abm         F#        B 

 x4 הוווו    הוווווו    הווווו   הוווווו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

הניגון חוזר עוד - סחרוף ברי  

אלתרמן נתן: מילים  

אלטר נפתלי:לחן  

 

:יחהפת  

 

  Bm  A   Bm  A    Bm   A    Bm  A   

e|-7--5----------------------------| 

B|---------8--7----5 --------------- | 

G|----------------------7---6------| 

D|------------------------------7 -- | 

A |---------------------------------|  

E |---------------------------------|  

 

    Bm   A           Bm      A            Bm  

e|-10 |---------------------------------------  

B|-10 |---------------------------------------  

G|-9-----7--9h11--------------7--10b11--9-7-| 

D|-9-------------9-~7---9---9---------------| 

A |------------------------------------------|  

E |------------------------------------------|  

 

   Bm   A            Bm                      

e|-10 |-------------------------------------  

B|-10-----------------------------10 |------  

G|-9-----7--9h11---7s9---10s11-11----11-9-| 

D|-9-------------9------------------------| 

A |----------------------------------------|  

E |----------------------------------------|  

 

  Bm       G  Em          D 

לשווא שזנחת הניגון חוזר עוד  

   D    G     F#     Em 

לאורך נפקחת עודנה והדרך  

  Bm    Em     D    G   

בגשמיו ואילן בשמיו וענן  

A    G       F#       Em  

אורח עובר, לך עוד מצפים    

   

  Bm         G  Em     D 

נדנדות ובטיסת תקום והרוח  

D   G     F#      Em 

מעליך הברקים יעברו    

 Bm     Em     D    G    

עדות תהיינה ואיילת וכבשה  

  D    G     F#      Em 

ללכת והוספת ותןא שליטפת  

 

 מעבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 G    F       A      Bb 

רחוקה ועירך ריקות שידיך  

A    G   F#      Em  

אפיים סגדת פעם ולא    

Em Bm     Em     D     G     

בצחוקה ואישה ירוקה לחורשה     

A    G     F#      Em 

עפעפיים גשומת וצמרת    

 

בהתחלה כמו מעבר  

 

...וןהניג חוזר עוד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

   טוב עכשיו - שגב גלעד

גלעד שגב: מילים ולחן  

G6 : **5757 

 

                   D   

 בדיוק כשאני מאבד עניין

 Bm                                G   

 נזכרתי איך אמרת בוא ניסע והשארנו בלאגן

G6    A 

...כן    

                      D  

 אני מאחורה עם כובע מצחיה

 Bm                           G   

 ואתה מתופף על ההגה תוך כדי הנסיעה

G6    A 

...כן    

 

           D             Bm 

 הזמן עצר מאז לשבע עשרה שנים

        A       E  

 אני לבד בחוץ מחשיך

         D             Bm 

שאני יורד מהפסיםממש לפני   

 Bm               E   

 הרגשתי שאנחנו מתקרבים

 

:פזמון  

 

 Bm         A     D    G     

 עם היד באוויר ציירתי את החוף

           Bm      D       G     

 רוח ים שני אחים כותבים שמות בחול

  Bm           A    D     G     

ףמתחברים לגלים ולא רואים את הסו  

Bm  D       Em          

...עכשיו טוב עכשיו טוב   

 

 

 בדיוק שאני מאבד תקווה

...נזכרתי איך הגעת וידעת להוציא אותי בזמן   כן  

 חצר בית ספר בהפסקה

...אתה מחייך הגעת ישר מהצבא    כן  

 

 כבר נהיה מאוחר אחרי שבע ושלושים

 אני לבד בחוץ מחשיך

 ממש לפני שאני עף מהפסים

שאנחנו מתקרבים הרגשתי  

 

פזמון  x2 

 

 בין שברי הימים הגעתי אל החוף

 שם אתה אמיתי וכל השאר כבר לא

 מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף

 

...עכשיו טוב    עכשיו טוב  

 

 



  

 
 

זמן של עניין - גוב גידי  

מנור אהוד: מילים  

קלינשטיין רמי: לחן  

 

C         F        C 

הזמן את לאט אותו קח   

C      F           C 

בחוץ יחכה עוד העולם   

C         F         C 

הזמן מן שאיפה עוד קח   

Am      F             C  

ההתפכחות לפני דקות שתי    

 F     C/G     Am 

המתפרע ללב להתמכר  

 C      F  D/F#   C/G  Am       E    

הכאב בעומק הנוגע לאושר המתפקע לדמיון  

 

:פזמון  

 

 F       Bb         C 

העולם את תגלה עוד אתה  

 F          E      

תרצה לא או תרצה אם  

Dm7      C         

להשתנות זמן עוד יש  

 C       G      

הקצה אל הקצה מן  

 

C         F        C     

אתמול לך כאבה האהבה אם    

      F            C 

תכאב לא היא מחר אולי  

C          F         C        

קול בלי זולגות הדמעות עוד אם   

Am      F           C 

רחב חיוך אולי בסופם    

 

 F     C/G     Am 

המתפרע ללב להתמכר  

 C      F  D/F#   C/G  Am       E    

הכאב בעומק הנוגע לאושר המתפקע לדמיון  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

פנים מול אל פנים - פוליקר יהודה   

גלעד יעקב: יםמיל  

פוליקר יהודה: לחן  

 

Em*: xx2033 

 

 :פתיחה

F C Dm Bb Bb C F Gm 

F C Dm Dm7/C Gm F Eb Dm C C/D C 

 

Bb      Dm            C           F  

החיים באמצע פגישה   פנים מול אל פנים  

 Gm           F         C        Bb  

שונים כך כל ממקומות   עצמנו אל הגענו . 

     Bb       Dm      C          F  

פה היינו לא כאילו   אחרת נראית העיר , 

Bb F7 F C  Bb     F7        F      C            

שיבוא לבוקר איתי חכי   נשארת את הלילה           . 

 

 :פזמון

 

Bb F7        F     C       

ובתמים באמת פעם אהבנו       

F7         F     C        

יודעים שילדים כמו אהבנו    

Dm Em*     F      C      Bb  

השנים את רואים עלייך וגם עלי  

C C4   C          Eb       Gm   

פנים מול אל פנים, יפה ואת      . 

 

 :מעבר

Dm A Dm A x2 

 

 Bb     Dm            C           F  

בחיים פעם רק אולי   פנים מול אל פנים  

 Gm         F        C       Bb   

שינויים של מעגל   עלינו סוגר הזמן . 

    Bb        Dm        C       F    

לפה אותך מביא ומה    עלייך עבר מה אז , 

Bb F7 F C  Bb     F7        F       C            

שיבוא לבוקר איתי חכי    נשארת את הלילה           . 

 

 פזמון

 

Dm Em*     F      C      Bb  

השנים את רואים עלייך וגם עלי  

C C4   C          Eb       Gm   

פנים מול אל פנים, יפה ואת      . 

F Bbm6       Bbm     

הוווווווו הוו         

 

 

 

 



  

 
 

  באת כשלא פתאום - ארצי שלמה

ארצי שלמה: ולחן מילים  

 

A/C:  *32220 

 

       Emaj7        E   

שלושה יםיומי אחרי עכשיו  

 A/C         A              E7   

איתך שהייתי מה כל את ולקחת שנסעת  

 E     A       B       E   

הלבן הקיר על תמונות גיליתי  

                A         E/Ab 

המטבח תקרת על באפור עננים וכמה  

 

       Emaj7       E 

שנסעת היום באותו ממש  

 A/C           A         E7   

כולו הבית את והעיר השעון צלצל  

 E     A       B       E  

נכנסה בתריסים חורפית ושמש  

            A                E/Ab 

נוגעות לא נוגעות בקפה פנים וראיתי  

 

:פזמון  

 

 E          A/C  F#m          E 

כך כל רציתי אני  באת כשלא פתאום  

 E         B  F#m      C#m    

קר לי נעשה    באת כשלא ופתאום  

  E    A/C   F#m        E    

הסמוך בחדר   האור את והדלקתי  

  E           B  F#m       C#m   

וגוף אויר בלי    שעות לך וחיכיתי  

 

       Emaj7         E  

לרצפה התקרה גלשה כך אחר  

 A/C      A     E7  

ציפור נמלאו והשחקים  

 E     A         B     E   

בר של יונה כמו רחוק ונסעתי  

     A          E/Ab  

ער והייתי חולם והייתי  

 

       Emaj7        E 

לבדו האור כבה לאט לאט  

 A/C       A       E7    

לבד והייתי, חשוך ונותרתי  

 E       A    B     E     

התמונות גלשו הלבן הקיר מן  

           A          E/Ab       

באת כשלא פתאום כי, עצובות עצובות  

 

 פזמון

 

 

 



  

 
 

פתאום עכשיו פתאום היום  -שלמה ארצי   

תרצה אתר: מילים  

יעקב הולנדר: לחן  

 

Cadd9: x32033 

Em7:   022033 

D6:    x57777 

 

:פתיחה  

 

  G D/F# Em7 Bm Cadd9 Bm Am D6  D      

e|--------------------------5s7---|--| 

B |--------------------------------| --| 

G |--------------------------------| --| 

D|--------------------------------|x2| 

A |--------------------------------| --| 

E |--------------------------------| --| 

 

Em7        D/F#        G        

,יביבתוך ל,      היא בליבי עכשיו  

D6      Am7  Cadd9       Bm     Am            

.כמו הרבה צללים   כמו הרבה שבילים      כמו עשן  

Em7       D/F#        G   D 

,היא בחובי,     היא רק שלי עכשיו  

C   D             Cadd9      B7    Am/F#         

.ןעכשיו היא כא,  כנוף הרבה עלים   כמי נהר כחולים    

 

:פזמון  

 

D   D6   Am7  Am        Em7 B7 

,אהבתיה   אני יודע זאת פתאום     

 D6        Am7  Am           Em7 B7 

.פתאום היום,    אהבתיה   פתאום עכשיו  

 

Em7      D/F#        G    D    

,כן היא שלי עכשיו      כמו השיר  

  G      D   Cadd9    B7     Am/F#            

.כמו השיר,    עולה בכל כוחי,  עולה היא מתוכי  

 

:מעבר  

G D/F# Em7 Bm Cadd9 Bm Am7 D6 D x2 

 

Em7      D/F#        G       

בני האדם,      אני קורא בקול  

 D6    Am7  Cadd9      B7    Am           

.והגלים,      ומרחבי אי שם   וכל רוחות הים  

Em7      D/F#       G  D    

 אם תשמעי אותי      ואת שירי

C   D        Cadd9    B7     Am/F#      

צועק אל העולם  רק תשמעי,   המתפרץ כים     

 

 פזמון

 

Em7      D/F#        G    D    

,כן היא שלי עכשיו      כמו השיר  

  G      D   Cadd9    B7     Am/F#             

.כמו השיר,    ל כוחיעולה בכ,  עולה היא מתוכי  

 

 

 



  

 
 

:מעבר  

 x2 

 

:2גיטרה   

 

      G    D/F# Em7      Bm  Cadd9      Bm  Am7      D6  D       

e|------------------------------------------------0------|--| 

B|---3----3--------3----3--------3----3-------3-----3----|--| 

G|-0----2--------0----0--------0----0-------0---------0--|--| 

D|-------------------------------------------------------|--| 

A|-------------------------------------------------------|x2| 

E|-------------------------------------------------------|--| 

 

   A    E/Ab F#m      C#m  D        C#m  Bm        E6   E       

e|---0----0--0-----0----0--------0-----0------0---0h2-0----|--| 

B|---------------------------------------------------------|--| 

G|-2----2--------2----2--------2-----2------2-----------2--|--| 

D|---------------------------------------------------------|--| 

A|---------------------------------------------------------|x2| 

E|---------------------------------------------------------|--| 

 

F#m       E         A       

,בתוך ליבי,   את בליבי עכשיו  

 E         D         C#7    Bm             

.כמו הרבה צללים   כמו הרבה שבילים  כמו עשן  

F#m      E         A        

,את בחובי,   את רק שלי עכשיו  

  A           E    D        C#7      Bm            

.עכשיו את כאן,    כנוף הרבה עלים     כמי נהר כחולים  

 

:מעבר ואחרי כל משפט  

 

   A    E/Ab F#m      C#m  D        C#m  Bm        E6   E       

e|---0----0--0-----0----0--------0-----0------0---0h2-0----|--| 

B|---------------------------------------------------------|--| 

G|-2----2--------2----2--------2-----2------2-----------2--|--| 

D|---------------------------------------------------------|--| 

A|---------------------------------------------------------|x2| 

E|---------------------------------------------------------|--| 

 

E6 Bm C#m D C#m F#m E/Ab   A      E   

עכשיו את כאן                           x4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

מכוון צליל - מכוון צליל  
 

קלפטר יצחק: ולחן מילים  

 

:פתיחה  

 

  Am      Bm7b5     Cmaj7   Fmaj7    Dm       G         

e |----------------------------------------------------|  

B|-----1-------3--------0--------1-------1--------0---| 

G|---2---2---2---2----0---0----2---2---2---2----0---0-| 

D|---------------------------3-------0----------------| 

A|-0-------2--------3---------------------------------| 

E|--------------------------------------------3-------| 

 

   C      Bm7b5        Am      Bm7b5    Cmaj7     

e |----------------------------------------------|  

B|-----1--------3----------1-------3--------0---| 

G|---0---0----2---2------2---2---2---2----0---0-| 

D |----------------------------------------------|  

A|-3--------2----------0-------2--------3-------| 

E |----------------------------------------------|  

 

  Fmaj7    D         E        Am       D         

e |---------------------------------------------|  

B|-----1-------1---------0--------1--------3---| 

G|---2---2---2---2-----1---1----2---2----2---2-| 

D|-3-------0---------2-----------------0-------| 

A|----------------------------0----------------| 

E |---------------------------------------------|  

 

:פתיחה המשך  

Am Bm7b5 

 

Dm Fmaj7         Cmaj7    

יה יה יה יה יה יה יה       

Am Bm7b5      C      G          Dm 

        לה לה לה לה  לה לה לה לה לה  

Dm Fmaj7            Cmaj7   Bm7b5     Am 

      לה לה לה לה לה  לה לה   לה לה לה לה

Am Dm Am        E       

        לה לה לההה לה לה לה לה

 

Cmaj7     Bm7b5      Am  

לכאן בואי, הנה בואי       

Dm      Fmaj7            

מכוון צליל לך שולח אני    

Am Bm7b5 C        G            

וודאות חוסר של שנים אחרי        

Cmaj7    Bm7b5      Am 

המילים אל הנה בואי      

Dm      Fmaj7         

הצלילים אל, הקצב אל    

A7 Em        E   Dm       

למציאות הפכי, חלום מספיק   

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

:פזמון  

 

         Dmaj7 

מלבלב בגן כשעץ  

Cmaj7   C#m     Dmaj7  

לכן להתאהב כואב לא זה   

E E4 Bm7b5  Bm  

ומנגן עומד       

 

Cmaj7     Bm7b5      Am 

איתי בואי, הנה בואי      

Dm      Fmaj7           

מעשי להיות פשוט כך כל    

Am Bm7b5 C       G         

נהנה בטח, ביחד נצא          

Cmaj7    Bm7b5    Am 

נהקט לבבות שוברת      

Dm      Fmaj7        

תקנה ללא שבור אני     

 E         E4     Dm 

  טובה מספיק סיבה וזו

Bm7b5 Am     

כן   בואי אז  

 

...יה יה  

 

 פזמון

 

Cmaj7     Bm7b5      Am  

לכאן בואי, הנה בואי       

Dm      Fmaj7            

מכוון צליל לך שולח אני    

Am Bm7b5 C        G             

וודאות חוסר של שנים אחרי        

Cmaj7    Bm7b5    Am 

קטנה לבבות שוברת      

Dm      Fmaj7        

תקנה ללא שבור אני     

 E         E4     Dm  

טובה מספיק   סיבה וזו  

Bm7b5 Am     

כן   בואי אז  

 

...יה יה  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

למעלות שיר - ארי בן מוש    

ונה יקיר,שבע,ארי בן מוש: ביצוע  

המקורות מן: מילים  

קרדונר יוסף: לחן  

 

 

Am          G            Dm                 Am  

עזרי יבא מאין, ההרים-אל עיני אשא:  למעלות שיר  . 

       Dm                Am    

וארץ שמיים עושה', ה מעם, עזרי . 

Am         Dm   Am         G      

שומרך ינום אל  ;רגלך למוט יתן אל . 

Am              Dm    Am          

ישראל שומר יישן ולא  ינום לא הנה . 

Am    Dm         Am    Dm        

ימינך יד-על   צלך' ה   שומרך' ה . 

Am          Dm      Am        

בלילה וירח יככה לא השמש יומם . 

Am       Dm      Am    Dm       

נפשך-את ישמור  רע-מכל ישמרך' ה . 

Am       Dm   Am          Dm       

עולם ועד מעתה ובואך צאתך ישמור' ה . 

Am       Dm   

עולם ועד מעתה  

x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

גלגל קול - הנבואה שוטי  

המקורות מן: מחבר  

טל אברהם: מלחין  

 

Em*:    075070 

Dadd9*: x54050 

 

  :פתיחה

 

e|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|---|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-| 

B|-------------0-----|---|-------------------------------------| 

G|-------0-----------|---|-------------------------------------| 

D|-------------------|---|-------------2------------2----0-----| 

A|-------------------|x16|-3-----3-----------3-----------------| 

E|-0-----------------|---|-------------------------------------| 

 

e|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-| 

B|-------------------|--|-----------------------------------------| 

G|-------------------|--|-----------------------------------------| 

D|-------2-----0-----|--|-------2-----------------2-----0---------| 

A|-3-----------------|x2|-3-----------3-----3-----------------3---| 

E|-------------------|--|-----------------------------------------| 

 

e|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3-| 

B|------------------------------------------------| 

G|------------------------------------------------| 

D|-------2-----------------2----------------2-----| 

A|---3---------3-----3------------3-----3---------| 

E|------------------------------------------------| 

 

e|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-| 

B|-------------0-----|--|-------------------------------------| 

G|-------0-----------|--|-------------------------------------| 

D|-------------------|--|-------------2------------2----0-----| 

A|-------------------|x8|-3-----3-----------3-----------------| 

E|-0-----------------|--|-------------------------------------| 

 

e|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3| 

B|-------------------|--|--------------------------------------| 

G|-------------------|--|--------------------------------------| 

D|-------2-----0-----|--|-------------2-----0---------------2--| 

A|-3-----------------|x2|-3-----3-----------------3-----3------| 

E|-------------------|--|--------------------------------------| 

 

e|-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-| 

B|----------------------------| 

G|----------------------------| 

D|---0------------2-----------| 

A|----------3-----------3-----| 

E|----------------------------| 

 

e|-------5-0-----------------3-0----------5-----------0-5-------| 

B|---0-7--------------------------------------------------------| 

G|-------------------------0----------0------0---0--------------| 

D|--------------0------2-0-------2------4------4----------4---0-| 

A|----------------3----------------5------------------------5---| 

E|-0------------------------------------------------------------| 

 

 



  

 
 

 

e|-----------5-0----------3----0-----------------------------------| 

B|-------0-7-------------------------------------------------------| 

G|---------------------------------------0---0------0------0------0| 

D|-----5----------0---0h2----2------2------4------4------4------4--| 

A|---7--------------3------------------5--------5------5------5----| 

E|-0---------------------------------------------------------------| 

 

Em*               Dadd9*   Cadd9   Em* 

למעלה מלמטה   המתגלגל   גלגל   קול      

  Dadd9*         Cadd9     Em* 

ומתגלגלות הולכות סתומות מרכבות  

Em*      Dadd9*  Cadd9  Em* 

ויורד עולה   נעימות קול      

Dadd9*      Cadd9 

בעולם ומשוטט הולך  

Cadd9  Em*             Dadd9*  Cadd9  Em* 

המדרגות בעומקי   נמשך   שופר   קול         

     Dadd9*      

סביב הגלגל מסובב  

 

 :מעבר

Em* Cadd9 Dadd9* x2 

 

המתגלגל גלגל קול ...  

 

Dadd9*   Cadd9       Em*         Dadd9*        Cadd9  Em* 

יויוי    יויו יויוי הויויויו    יוווווו  הוו         קול   

           Dadd9*       Cadd9       Em*      

יויו יויוי הויויויו      יויו יויוי הויויויו  x5 

 

Dadd9*           Cadd9       Em*     

יוווווו יווו     קול זהו     קול זהו  

Dadd9*    Cadd9             Em* 

יורד      ההה  יהההה ההה יהההה   

x2 

 

Dadd9*  Cadd9  Em*        

ייה ייי הי                 x5 

 

המתגלגל גלגל קול ...  

 

 :סיום

Em* Cadd9 Dadd9* x2 

 

e|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|---| 

B|-------------0-----|---| 

G|-------0-----------|---| 

D|-------------------|---| 

A|-------------------|x16| 

E|-0-----------------|---| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

זמן לך קחי - חירום יציאת  

טופול ואלכס ברוש יוסי: מילים  

טופול אלכס: לחן  

 

 :פתיחה

Gm Bb F Cm Gm Bb F F Bb 

 

 Gm         Cm               F   Bb      Gm  

מבטיח אני   מהר יחלוף הזה הכאב   זמן לך  קחי  

Gm     F     Bb        

ונשכח    זמן רק זה      

 Gm             Cm               F     Bb    Gm  

למרוח  גדולות  בדמעות הזה הסתיו את    עניין ואין  

Gm Bb     F     Bb   

מעונן   ותמיד         

 

 :פזמון

 

                  F   Bb    Gm  

לבין בין את מןהז כל   לומר ואיך  

Gm     F     Bb            Gm          Cm  

כשהפוך   לומר מה   לך ברור בדיוק   ולא      

 Cm               F   Bb      

מכאיב ומעורפל מבלבל   דבר וכל  

  F          Bb         Gm         

בנימוס   זאת לקבל    לך נראה לא זה  

 

 Gm         Cm                 F   Bb      Gm    

הרעש טבעי   ששם  המקומות אל ונלך   נצעד  בואי אז  

Gm Bb    F     Bb      

נרגע לא  אחד ואף        

              F    Bb      

למות מבלי להישרף   והתשוקה  

Gm Bb   F      Bb        Gm       Cm    

אהבה    ואהבה    לדעת  כישרון זה         

 

זמוןפ  

 

 :סולו

 

   C               Eb        Bb                Ab          

e|-------------------------------------------------------| 

B|-5--------5-6-5--4-----4---3---------3--4-3--1---------| 

G|----5--------------3----------3------------------1-----| 

D|---------------------------------3-------------------1-| 

A|-------------------------------------------------------| 

E|-------------------------------------------------------| 

 

          Bb             Ab             F                   Gm 

e|------------------------------------------1------------1---| 

B|-1---1--3---------3-4--6-s1------1-------------1-----------| 

G|---3------3------------------------3--2----------3-2-------| 

D|----------------3--------------1-------------3-------------| 

A|-----------------------------------------------------------| 

E|-----------------------------------------------------------| 

 

 פזמון

 Gm         Cm               F   Bb      Gm     

מבטיח אני   מהר יחלוף הזה הכאב   זמן לך  קחי אז  



  

 
 

הדרכים רבות - עדיני ודנה סלומון דניאל    

סלומון ניאלד: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

 

   Gm        Eb      Gm        Eb     Bb  Bb/A  Cm Eb  Eb/E Dm Gm  

e|---3-1---------------3-1--------------3-5--1----5-6---6-5-3-1-3| 

B|-3----3-----4-3----3----3----4-3----3---------4----------------| 

G|----------3----------------3-----------------------------------| 

D|---------------------------------------------------------------| 

A|---------------------------------------------------------------| 

E|---------------------------------------------------------------| 

 

                                   Gm 

שלי המיטה על פתוחות קטנות מזוודות שוב  

                            Gm   

לי סיפרת שכבר השקרים כל את אורזת  

                F              Eb 

ופרידה מוות של סיפור אותו והסיפור  

         F              Gm 

לאהבה להתראות געגועים שלום  

                          Am 

קפואים ישארו מאחורי הזכרונות  

                             Cm  

חדשים כמה לי אקנה מזכרות של חנות  

 

 :מעבר

 

   Eb    Dm   F F/E  Eb       Dm   Gm   

e|-6-5-6-8-10-----------6-5-6-8-10----| 

B|----------------------------------8-| 

G|------------------------------------| 

D|------------------------------------| 

A|------------------------------------| 

E|------------------------------------| 

 

                             Gm  

שחור שצבועים שמיים תוך אל ובטיסה  

Eb                               

אחור להביט לא פעם ףא נשבעת אני    

               F                  

אותי תשמע לא בטח אז ישן וודאי אתה  

               F                 Gm     

בי חוזרת לא, נשברת ולא צועקת בוכה לא'אנ  

                     Am 

שלך ישארו מאחורי החברים  

Eb                            Cm   

בשבילך ורק שם תמיד היו הם ילאבמ     

 

 מעבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 :פזמון

 

       Eb    F      Gm 

אותך לאהוב הדרכים רבות  

       Eb   F      Gm  

לשכוח הדרך ביותר ארוכה  

Bb/A      Bb 

עמוק אהבנו    

Eb    Cm   

פתוח אהבנו  

 Gm    Dm    Eb/E     

מרחוק זה בטוח הכי אבל  

 

חדש משהו של התחלה יש סיום בכל  

מטושטש לא זה את לראות אפשר ומרחוק  

לאזיקים היתה אלי שלך האהבה  

קופסא בתוך סגורה  

חוטים בובת כמו תלויה נשארת  

סימן בי ישאירו מאחורי הכאבים  

לאן אבל...וארוכות הדרכים הן רבות  

 

 פזמון

 

שלי המיטה על פתוחות קטנות מזוודות שוב  

יל סיפרת שכבר השקרים כל את אורזת  

אותי תשמע לא בטח אז ישן וודאי אתה  

בי חוזרת לא, נשברת ולא צועקת בוכה לא'אנ  

סימן בי ישאירו מאחורי הכאבים  

לאן אבל...וארוכות הדרכים הן רבות  

 

 פזמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

כאן הדיסקו שוב - הדורבנים  

אופק עידו: ולחן מילים  

 

Em7 Dm7                     Am7 

גבר יא המצב מה איתך המצב מה      

Em7 Dm7                   Am7 

בסדר הכל האם איתך קורה מה      

Em7 Dm7                       Am7 

בירה כוס עם הלילה אחוז מאה הכל     

E7  B7           Cmaj7      Dm7  

העירה בא הדיסקו     תעכוז תניע    

 

 :פזמון

 

      Fmaj7           Cmaj7 

אגן'ת תניע    התחת את תזיזי  

     Fmaj7          Cmaj7 

בלגאן קצב   במודה שוב שמח  

                 Em7   

טרבולטה ון'ג כמו לרקוד  

Am7     Em7        Dm7  

מכאן ילך לא הדיסקו ושוב  

Dm7     Am7 

אה אה אה אה  

Am7        Em7 

כאן הדיסקו שוב  

Dm7     Am7 

אה אה אה אה  

Em7         

שבאת טוב     

 

Em7 Dm7                  Am7   

למעלה אחת ויד בפישוק רגליים     

Em7   Dm7                          Am7 

לה בא אם עמוק מחשוף הלוק בשביל ל'ג      

Em7 Dm7                 Am7   

בטעם וכינורות שעושה גיטרה      

E7 B7                Cmaj7     Dm7   

פעם של סאונד עם ובס    נשיפה מחלקת    

 

 פזמון

 

 :מעבר

Em7 Dm7 Am7 x3 

E7 B7 Cmaj7 Dm7 

 

 פזמון

 

 

 

 

בעיפרון שיר - הבובות בית    

אטיאס אמיר: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

 



  

 
 

  Am               F         G      Am              F         G       

e|----7-8-----8-7-----3-5---5h7-------7-8-----8-7-----3-5----5h7----| 

B|--5-------5------------------------5-------5----------------------| 

G|------------------5-----7-----7--------------------5-----7------7-| 

D|7-------7-------3---------5------7-------7-------3----------------| 

A|------------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

   Dm                      F                          C               

e|-----0-1-------0h1p0----------------------0h1p0-------------------| 

B|---------------------3-1-------1----------------3-1-----------1---| 

G|---2---------2-----------0h2-----2------2-----------0-------0-----| 

D|-0-------0---------------3---------3------------------2-2h3-------| 

A|-------------------------------------3--------------3-----------3-| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

               G                          Dm                        

e|---0h1p0---------------------------------------0-1------1p0-----| 

B|---------3-1------------------0h1p0-------------------------3-1-| 

G|-0-----------0---------0----0-------2-0-0h2--2--------2---------| 

D|---------------------0------------------0----------0------------| 

A|---------------2-2h3--------------------------------------------| 

E|-------------3-----------3--------------------------------------| 

 

     F                      C                          G               

e|----------------0h1p0----------------------0h1p0------------------| 

B|-----1----------------3-1-----------1------------3-1--------------| 

G|-0h2---2------2-----------0-------0------0-----------0---------0--| 

D|-3-------3------------------2-2h3----------------------------0----| 

A|-----------3--------------3-----------3----------------2-2h3------| 

E|-----------------------------------------------------3-----------3| 

 

             Dm      

e|-----------------| 

B|---0h1p0---------| 

G|-0-------2p0-0h2-| 

D|-----------------| 

A|-------------0---| 

E|-----------------| 

 

Am  G         F        Am 

בחלקי םג לשמוח תשכח אל     

Am  G    F           Am       

כשעצוב מלבכות תמנע ואל         

Am   G        F           Am   

תמים אתה עוד כל תום עד תנצל     

          E               Am  

החיים על תוותר ואל לוותר תלמד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

             F                Am      

והשתפר למד מטעויות  ברעו הכל בחיים כי  

    Am      F              G        

שלך האמת זו,   אומר הפנימי שקולך מה  

       F                      Am       

בדרכך אהבה נצור  חולשה לא זו לסלוח, לא  

     Am           F   G  

אותך הסובב כל את     ודע  

 

 :מעבר

 

  Am               F         G      Am              F         G    Am 

e|-----7-8-----8-7-----3-5---5h7-------7-8-----8-7-----3-5----5h7---| 

B|---5-------5------------------------5-------5---------------------| 

G|-------------------5-----7-----7--------------------5-----7------7| 

D|-7-------7-------3---------5------7-------7-------3---------------| 

A|------------------------------------------------------------------| 

E|------------------------------------------------------------------| 

 

Am  G      F        Am 

אחר של בדרכו תלך אל     

Am  G    F           Am        

שבגוף לחולשות תיכנע ואל         

Am   G       F         Am 

איתנות בכתפיים בעול שא     

         E           Am  

תאמין רק   ותאמין ותאמין  

 

             F                Am    

והשתפר למד מטעויות  עובר הכל שבחיים  

    Am      F              G        

שלך האמת זו,   אומר הפנימי שקולך מה  

       F                      Am       

בדרכך אהבה נצור  חולשה לא זו לסלוח, לא  

     Am           F   G  

אותך הסובב כל את     ודע  

             F                Am    

והשתפר למד מטעויות  עובר הכל שבחיים  

    Am      F              G        

שלך האמת זו,   אומר הפנימי שקולך מה  

       F                      Am       

בדרכך אהבה נצור  חולשה לא זו לסלוח, לא  

Am    F   G       F      Am     F   G  

יהההה   בחיים   בחיים   שבחיים     ודע  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

שירהל שיר - מסיקה מירי  

גפן יהונתן: מילים  

אלאל קורין: לחן  

 

 :פתיחה

G F C x3 

G F G 

 

  G        C            G 

שומעת אני ילדה עכשיו דברי  

D7              Am       

למלמולך מקשיב העולם כל    

G         C/G         G 

יודעת אני שלי מלאך דברי  

B7 D7           Am      

קולךל יקשיבו תמיד שלא    

 

 Em          A           Em   

עיניים דברו יחפות שפתיים דברו  

B7              Am      G 

מחיוכך נוטף חלב עוד כל     

  Em         A          Em  

ידייך בשתי פחדיי כל את חבקי  

 A          C           G   

שנתך מתוך גדולים דובים חבקי  

 

 :פזמון

 

A7    G       A        D   

לך אתן אני וטוב חדש עולם    

G   Bm          A    D  

מגלה את כחול במבט כבר    

A7  G             A          D  

ירח חצי פתאום לראות חשוב  כמה    

            G  A        D   

האפילה מתוך  צהוב צהוב קורץ  

 

 :מעבר

G F C  G F G 

 

    G      C            G  

בך יפגע לא מאומה קטנה יתהי  

D7           Am        

בשערך קשורה פרפר סיכת   

    G      C/G          G  

לך יברח לא מאומה קטנה תהיי  

B7 D7      Am              

בשבילך גם גדולה אהיה אני    

 

שפתיים דברו ... 

 

2x פזמון 

 

 :סיום

G F C x3 

G F G 

 

 

 



  

 
 

תגידי - ארצי שלמה    

ארצי שלמה: לחןו מילים  

 

 :פתיחה

 

   F#m    E        D      E         F#m           

E|-5---5----4-7------5-----------------|--|-5---| 

B|---7----------5-------------5--------|--|---7-| 

G|-----------------7---7----4---4---6--|--|-----| 

D|-------------------------------------|x2|-----| 

A|-------------------------------------|--|-----| 

e|-------------------------------------|--|-----| 

 

     F#m         E        D         E        F#m   

עצוב יום איזה  רועמת שלך השתיקה  מתכוונת שאת תגידי . 

F#m          E       D            E           F#m  

משהו תגידי  אמת או שקר תגידי?   מתעלמת את מה תגידי . 

 

 :פזמון

 

     F#m           D            E              A  

אותי שלימדת כמו, רגש זה מה   שכחתי כמעט כי, תגידי . 

  E              D 

יום אפילו מרגיש לא . 

C#7       D       F#m     D         E              A  

אשליות לפתח לא,   ציפיות לפתח לא  נכון אולי כי, תגידי . 

 

     F#m           E       D         E             F#m  

עצוב יום איזה   מקודם כמו לכבודי  אודם שמה לא את, תגידי . 

 F#m             E            D           E              F#m  

משהו תגידי    חודש איזה כבר צחקת לא,   מלכודת כמו זה כי תגידי . 

 

 פזמון

 

     F#m         E        D         E        F#m   

עצוב יום איזה  רועמת שלך השתיקה  מתכוונת שאת תגידי . 

F#m          E       D            E           F#m  

משהו תגידי  אמת או שקר תגידי?   מתעלמת את מה תגידי . 

 

        D                 E          A 

הווו הווו    הו הו הו הו הו  הווו הווו  

 E              D              F#m 

הו הו הו הו הו הו   הו הו הו הו הו  

x4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

אני זה תראי - סינרגיה    

נחייסי ובנואה הופמן רון: ולחן מילים  

  

ראשון ובית פתיחה : 

 

   D                               G                

e|-----0h2--------2---0h2-------------------------| 

B|---------3-3------3-----5h7p5s2-------2-3-3-3-3-| 

G|---2--------------------------------------------| 

D|-0----------------------------------0-----------| 

A|------------------------------------------------| 

E|---------------------------------3--------------| 

 

   Bm                        A                           

e|-------0h2--------5-7-5------------------------------| 

B|-----------3-3------------------3-3-3--2--3--------3-| 

G|------2------------------2-----2------------------2--| 

D|---0-----------------------------------------4s5-----| 

A|-2-------------------------0-------------------------| 

E|-----------------------------------------------------| 

 

A A4   Bm                G                D 

בגללי עונה לא את מהכל לברוח יכול לא אני לא   

A A4     Bm                 G                D  

בשבילי היית שאת הזמן את לשכוח מוכן לא אני ולא    

A A4    Bm                  G            D    

סליחה ורושם נזכר להתחלה מהסוף שהיה מה כל כי    

A A4   Bm                  G              D   

אותי משנה לא זה ומעורבב מוזר עכשיו הכל אולי    

 

 :פזמון

 

        D/A           D   

תלכי אל, בוכה אני זה תראי  

 D    G         

דבר  נשאר לא כי  

        A           Bm   

בשבילי שאת מה שתדעי רוצה  

D/G D/F# D/E  D/G          

אחד      אחד   מבט עוד תני  

 

הפתיחה כמו מעבר  

 

A A4     Bm              D9/G                 D 

בשבילי שתוותרי מדי יותר רוצה אני בלעדי לך טוב    

A A4    Bm              D9/G           D  

אותי כשתצטרכי אעלם לא אני, ישתלם זה אבל    

A A4   Bm                  D9/G         D    

הכל נבין שוב אז, ונתקרב נעצור נדבר בואי אז    

A A4    Bm                 D9/G         D   

בקול וצועק עומד אני רק שנשארתי שתגלי מחכה    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 פזמון

 

F#m             Bm             A           G          F#m 

נדבר בואי אז   אותי כשתצטרכי אעלם לא אני, לםישת זה אבל     

 Em            Bm         A                G         F#m 

אני רק שנשארתי שתגלי מחכה   הכל נבין שוב אז ונתקרב נעצור  

     G                 F#m          Em    A       G         F#m  

דבר נשאר לא כי תלכי אל בוכה, אני זה תראי    בקול צועק וצועק עומד  

  



  

 
 

לכם תתארו - ארצי שלמה    

ארצי שלמה: ולחן מילים  

 

 :פתיחה

Gm Dm Eb F4 F x4 

 

F F4            Eb        Dm           Gm    

ככה שהוא ממה עצוב פחות  יפה עולם לכם תתארו    

F F4      Eb     Dm         Gm   

בכיסים שמש עם הולכים שם ואנחנו    

F F4           Eb    Dm       Gm       

פחד בלי עובר והזמן הכוכבים, גגות ומעל   

F  F4                 Eb        

העדן בגן אותה לפגוש הולך ואני    

 

F     F4        Eb               Dm         Gm    

כאן נדיר כך כל כך כל הוא כי   אושר קצת לכם תתארו   

F F4        Eb     Dm       Gm         

בשמיכה ושנינו החושך בתוך מגניבה עיר     

F F4      Eb            Dm          Gm        

שרצית מה יקרה מחר  לי ואומרת אותי מלטפת והיא   

Bb  Bb4  Bb    F  F4              Eb        

ושמחה   עצב של השתקפויות מלאת והיא           

 

וןפזמ : 

 

        Bb                                      Eb    

איתכם האהבה    מעליכם שמיים   יפה יום באמצע לכם תתארו  

       D                 F                             Bb    

בסערה כמו,   אותה זוכר עוד אני  אמרה היא לפתע, קרה זה ככה כן  

 Gm                            Eb    

זרועותיה לתוך   נופל אותי לכם  תתארו  

 

 :מעבר

Gm Dm Eb F4 F x2 

 

F  F4         Eb        Dm           Gm    

בגשם בית, ללילה חדר, פשוט עולם לכם תתארו    

F  F4       Eb     Dm         Gm        

שיכורים ושנינו, בתות מלאים עצים רוחות    

F  F4     Eb           Dm       Gm     

וגועשת לוחשת היא,   אמות אני נפרד אם    

 Gm      F F4                           Eb    

לנעורים   פתאום לחזור   הזדמנות עוד לכם תתארו  

 

 :מעבר

Gm Dm Eb F4 F 

 

F   F4     Eb         Dm          Gm    

ימהוקד אחורה זזים, החיים את לכם תתארו    

F  F4         Eb      Dm         Gm      

ישנו פתאום שהיה מה, מיתמלא שוב שחסר מה    

F  F4       Eb     Dm         Gm       

פנימה בכוח ונגנב עיניה לתוך מביט ואני   

Bb  Bb4  Bb      F     F4                 Eb  

החלומות כל את מגשימים אותנו לכם תתארו          

 

 

 



  

 
 

 פזמון

 

 :מעבר

Gm Dm Eb F4 F x2 

 

F F4            Eb        Dm           Gm    

ככה שהוא ממה עצוב פחות  יפה עולם לכם תתארו    

 Gm    F F4  Eb       Dm         Gm    

בכיסים      שמש עם   הולכים שם ואנחנו   

 

 :מעבר

Gm Dm Eb F4 F 

 

Gm    F   F4      Eb  Dm           Gm     

  ( החושך בתוך עיר,    יפה עולם לכם תתארו ) 

Bb   F     F4       Eb  Dm    Gm 

אושר קצת לכם תתארו,  פשוט עולם    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ארי בן מוש  - Jah Is One 

ארי בן מוש: ומלחין מחבר  

 

Abm        F# 

jah is one    

Abm F# Abm                

אללה מן כולו וואלה         

F#   Abm             F#              

אבדאללה מן שוואיה    אחד אלוהים או    

 

          F#        Abm              F#        Abm    

הבריאה כל בלב שמלחך האש וזה   לאהבה מכור מתהלך דרך על  

Abm            F#             Abm                F#             Abm  

תקווה מעיל עטוף להיות רוצה בדרכי כי    לשנאה מעבר אל מבטי את ארים     

 

jah is one.... 

 

Abm      F#             Abm          F#         Abm 

כאב מפנה  בא שהרגע איך  לב'ת לי פותח נפתח שהיום איך  

Abm             F#                    Abm        F#         

אחים נהייה לדקה נתערבב לרגע בואו אז  החיים הם שיפים כמה אוי  

 

jah is one.... 

 

                F#             Abm 

( אוי אוי אוי אבדאללה מן שוואי אויי ) 

             F#                          Abm       

כאב מפנה בא געשהר איך  לב'ת לי פותח נפתח שהיום איך  

                        F#                       Abm     

אחים נהייה ולדקה נתאחד לרגע בואו  החיים הם שיפים כמה אוי  

          F#            Abm                  F#                  Abm   

אתה לא זה אתה ,ממך שונה ההוא שאם  לאשליה מכורים, אדם בני אנחנו פה   כי  

            F#            Abm             F#            Abm    

שונות צורות מאלפי מתקיימת שהקשת  לשטויות מעבר קצת נבין בואו אז  

            F#            Abm   

שונות צורות מאלפי מתקיימת שהקשת  

                         F#            Abm   

ואויי ואויי  שונות צורות מאלפי מתקיימת שהקשת  

 

 :מעבר

Abm F# Abm F# x3 

 

Abm          F#            Abm               F#              Abm    

אשליות של מוסר לנו מראים וביניהן  תכניות אלף על שקרים לנו זורקים     

              Abm                  Abm                 F#   

לשחקים מעבר אל עולה עולה חיי'ת אז  מלכים בדרך מתהלך פה ואני  

 

jah is one.... x2 

 

 :סיום

Abm F# Abm F# x16 

 

 

 


