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שרה לוי-תנאי היתה בד בבד משוררת, מלחינה וכוריאוגרפית. מבחר הטקסטים שהלחינה רחב ומגוון ביותר, 

בהיותה בת ליהודי תימן, שבקיאותה רבה בספרות העברית לדורותיה. אישיותה, כישרונותיה, השכלתה הרחבה 

ומעורבותה החינוכית-חברתית יצרו שפה משולבת אופיינית שהיוותה קול ייחודי בתרבות העברית. 

שרה לוי-תנאי (2005-1910) נולדה ביפו למשפחת לוי שמוצאה מתימן. כאשר גרש השלטון העותומני ב-1917 את 

תושבי תל-אביב לצפון הארץ, נספו אמה ואֶחיה. היא עברה עם אביה לצפת ובהמשך למדה בבית-הספר ע״ש מאיר 

שפייה, שם רכשה השכלה הומניסטית, תרבות יהודית, ציונית וחלוצית. מחנכיה טיפחו בפעילותם החינוכית את 

האמנות והיצירתיות, וכאשר עמדו על כישרונותיה, עודדו את הביטוי העצמי ואת הכישורים החברתיים שלה. 

המוזיקה שלימדו היתה ממיטב התרבות האירופית הקלאסית. 

בשפייה נהגה שרה לוי הצעירה לקבץ את עמיתיה ללימודים למופעי ריקוד וזמר, ובכך עוררה את תשומת לבם של 

המחנך משה קלווארי ורעייתו הדסה. בהיותה בת ארבע-עשרה קיבלה מלגה ללימודים בתל-אביב. בסמינר למורות 

וגננות ע"ש לוינסקי בתל-אביב היו מוריה למוזיקה מטובי המוזיקאים החלוצים של תל-אביב הקטנה: חנינא 

קרצ'בסקי, יואל אנגל, נתן פורדהאוז בן ציסי ויצחק אדל. בגיל שש-עשרה יצרה את שירה הראשון "ענבלים״ 

וזכתה לעידודו של יואל אנגל להמשך דרכה במוזיקה. אלה היו כל לימודי המוזיקה שלה, שכן מעולם לא המשיכה 

בלימוד מוזיקה מקצועי. 

בתל-אביב חזרה שרה לוי אל מקורותיה בביקוריה בכרם התימנים, שם התוודעה אל השירים של יהודי תימן, הן 

שירי גברים מהדיואן והן שירי נשים. כמו כן מיצתה את חיי התרבות הפעילים של העיר העברית הראשונה בצפייה 

בהצגות תיאטרון, בקונצרטים ובראינוע. תקופת מה התגוררה בביתם של הסופר יהודה בורלא ורעייתו, ובו נפגשה 

עם אמנים ואנשי רוח של תל-אביב הקטנה. לאחר סיום לימודיה עבדה כגננת בגני הילדים של תל־אביב, למדה 

מניסיונן של גננות ותיקות ועד מהרה נודע שמה כיוצרת לילדים בגן ובבית הספר: שירים, משחקי תנועה, ריקודים 

והצגות. בתקופה זו התפרסמה כמחברת מלים ולחנים והיתה לחלק מחלוצי תור הזהב של הזמר העברי. 

ב-1935 נישאה שרה לוי לישראל תנאי, וצירפה את שמו לשמה המקורי. בשנות מלחמת העולם השנייה התגייס 

בעלה לבריגאדה היהודית בצבא הבריטי ובשנים 1946-1940 היא עבדה כגננת בקיבוץ רמת הכובש, וכן יצרה 

מסכתות של זמר ומחול בקיבוץ זה ואחר כך בקיבוץ משמר השרון. ב-1946 התיישבה בתל-אביב. 

בתל-אביב הקדישה שרה לוי-תנאי את עיקר מאמציה למימוש תכניתה משנים, וב-1949 הקימה את תיאטרון 

המחול "ענבל", שבראשו עמדה עד 1990. תיאטרון זה עמד בסימן יצירתה במלים, לחנים ומחולות. בכוריאוגרפיה 

המיוחדת שלה שילבה פרקי הווי של עדות המזרח, בעיקר של יוצאי תימן. היא ביססה את יצירתה על חומרים 

אתניים מסורתיים במוזיקה, בתנועה, בלבוש ובעיצוב הבמה כדי להקים תיאטרון מחול בן זמננו. 

ב-1956 זכתה בפרס אנגל של עיריית תל־אביב, וב-1973 היתה כלת פרס ישראל על תרומתה למוזיקה ולמחול 

בישראל. 

עבודתה החינוכית 

עם סיום לימודיה בסמינר ב-1931 החלה שרה לוי לעבוד כגננת, והתוודעה מיד לצורך בשירים, ריקודים ומשחקים 

מקוריים לילדי הגן, שכן החומר הקיים היה דל מאוד ורובו ככולו שירים אירופיים מתורגמים. הצרכים החינוכיים 

עודדוה לחבר שירים מדוקלמים בקצב, שירים מושרים ומשחקי מחול המלווים אותם. כמה משירים-משחקים 

אלה מושרים ומשוחקים עד היום בגני הילדים, שכן עברו מדור לדור בקרב הורים, גננות ומורות. כאן החל גם 
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שיתוף הפעולה שלה עם מלחינים שחיברו לחנים לטקסטים שלה, ביניהם בעיקר עמנואל עמירן. על תקופה זו 

סיפרה ב-1964 בראיון: 

כשהיה חסר לי חומר להוראה ביקשתי ממשוררים ומקומפוזיטורים וליקטתי את כל החומר הזה. גם בזמרה וגם 

במשחקי התנועה השתדלתי לעמוד על הסגנון הזה. עבדתי כגננת חמש-עשרה שנה, תשע שנים בתל-אביב וחמש-שש שנים 

בקיבוץ רמת הכובש. מיום שעמדתי על דעתי והכרתי את דרכי באמנות, הבנתי שעלי להיענות להווייתי. [...] אף על פי 

שנולדתי בארץ וחונכתי על ידי מחנכים מגרמניה ומרוסיה, הבנתי שאיני יכולה להתכחש לעצמי. באופן טבעי היה ברור לי 

שזה צריך להיות מיוסד על המקורות שלי, בייחוד תימניים – לא רק, אך בעיקר. [...] בשנים הראשונות לעבודתי כגננת 

נפגשתי עם עמנואל עמירן. הוא התפרסם לפניי, כמובן, בייחוד בשירי הביכורים שלו. אני ראיתי בהם פתח למלוס ישראלי 

חדש, מעניין ומקורי. ייתכן שהחתירה למקורותיי היתה משותפת לשנינו וקרבה אותנו (ארכיון בהט). 

תור הזהב של הזמר העברי 

שרה לוי-תנאי היתה אחת מדור של מוזיקאים שהיוו את תור הזהב של הזמר העברי. אוצר השירים שעמד לרשות 

השרים באותה עת היה מורכב בעיקר משירי מסורות יהודיות ומקומיות – חסידיות, בדואיות, ספרדיות, ערביות, 

שירי יידיש מתורגמים וכן לחנים אירופיים שהותאמו להם מלים עבריות. באמצע שנות העשרים קם דור של 

מלחינים שהחלו לחבר שירים ואלה נפוצו במהירות והושרו בכל הארץ. ביניהם: יואל אנגל (1927-1868), שלום 

פוסטולסקי (1949-1893), ידידיה אדמון (1982-1894), יואל ַולבה (1982-1898), פואה גרינשפון (1966-1900), נחום 

נרדי (1977-1901), יהודה שרת (1979-1901), מתתיהו שלם (1975-1904), מרדכי זעירא (1968-1905) עמנואל עמירן 

(1993-1909), דוד זהבי (1910-1975) ושרה לוי-תנאי (2005-1910). 

אלה הניחו את התשתית לזמר העברי בארץ-ישראל ויצירתם היא אכן תור הזהב שלו. המלוס הישראלי החדש, 

שעליו דיברה לא אחת, היה משאת נפשם של המלחינים בני דורה, שנולדו כאן או עלו ארצה בילדותם והתחנכו 

בארץ, כשהרעיון המרכזי היה היפתחות אל המזרח ויצירת סגנון חדש שיהווה שילוב של מזרח ומערב. 

במקביל ליצירתה לגן הילדים חיברה גם שירים לכלל ציבור השרים. שירים חדשים נפוצו בארץ בשנות השלושים 

והארבעים במהירות הבזק, וזאת ללא אמצעי התקשורת של ימינו. מלחיני הזמר וכן מוזיקאים אחרים ערכו ערבי 

שירה בציבור במסגרות שונות בעיר ובכפר. שרה לוי-תנאי נהגה לבלות את חופשותיה בבתי חברים בקיבוצים 

ובתמורה הופיעה לפני חברי הקיבוץ וקיבוצי הסביבה. כמה ממלחיני הזמר נדדו בארץ וערכו כמוה ערבי זמרה 

כאלה: ידידיה אדמון, דוד זהבי, דניאל סמבורסקי, יואל ולבה ואחרים. 

רעיון התיאטרון ליווה אותה מראשית דרכה. כמה מהשירים המשוחקים בגן הילדים הם כבר תיאטרון תנועה 

בזעיר אנפין. בתל-אביב השתתפה תקופת מה בתיאטרון הילדים של ארגון הגננות. ב-1938 יצאה לכמה חודשים 

ללונדון וניסתה את מזלה כזמרת צעירה, כנראה בעקבות ההצלחה של זמרות יוצאות תימן כברכה צפירה ואסתר 

גמליאלית, אך הגיעה למסקנה כי לא זאת תהא דרכה. היא שיתפה שם פעולה עם שולמית דון-יחיא, פסנתרנית 

ומוזיקאית ילידת רוסיה שטיפחה בלונדון את הזמר העברי והיהודי. 

בשנות מלחמת העולם השנייה, בעת שהותה בקיבוץ רמת הכובש, שם עבדה כגננת וגידלה את שני ילדיה הקטנים, 

החלה בהגשמת חזונה התיאטרוני בהפעלת מבוגרים. על כך סיפרה בראיון: 

ברמת הכובש הכינותי חגיגה שלמה ועשיתי מסכת שיר השירים לפסח. בשנה הראשונה היו מעט שירים, ובשנה השנייה 

הרחבתי. בחג הסוכות לקחתי פסוקים: ״ושמחת בחגיך״, ״היום אוצרות גשמים״ והלחנתי. שיבצתי עוד שירים, לא רק 

שלי (ארכיון בהט). 

בנוסף לערבי השירה בקיבוצים החלו שיריה להתפרסם בארץ בעיקר הודות להרצאותיה בקורסים של מורים 

וגננות ובסמינרים, שבהם שרה ולימדה את השירים (עדות אישית: ב-1949 שמעתי הרצאה כזו בקורס מנצחי 

מקהלות של ההסתדרות והשירים זכורים לי מאז). דחף היצירה שלה היה בלתי פוסק. תמיד העסיקו את מחשבתה 

טקסטים שקראה והתנגנו בראשה או לחנים שהתנגנו בה וחיפשו מלים. כך כתבה במכתב לבעלה על אחד מהם 

(שיר המשוטט): 

אתמול הייתי ״הרה״ כל היום, וגם בלילה לא יכלתי להרדם. זמזמה לי בראש מנגינה שלא הרפתה ממני. חשבתי שאצא 

מדעתי. חשתי צרך עצום להתאים לה מלים והתקשיתי בחפוש אחריהן. כל היום הייתי עצבנית. בֹקשי ותוך עיפות 

נרדמתי. לבקר ״הסתדר״ כל השיר וחשתי הקלה כלאחר לידה (ארכיון מיכל דגני). 
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ובמכתב אחר היא מספרת בהקשר למחמאות שנתנו לה אנשים שבאו להקליטה: 

אמרתי להם כי אין זה חשוב בעיני, רק שיתנו לי לפעול. אני מלאה רצון ומרץ ונחוץ לי רק שדה פעולה ותנאים (שם). 

ואכן זה מה שביקשה תמיד, רק שייתנו לה כר נרחב לפעולתה האמנותית היוצרת. כאשר היו חברי ״ענבל״ ואחרים 

מנסים לשכנעה כי יש להקליט ולהסריט את יצירותיה, היתה דוחה אותם ואומרת כי אין זה חשוב, שכן ראשה כבר 

עסוק ביצירה הבאה שהתגבשה בדמיונה היוצר. 

בזמר ובמחול 

ייחודה של שרה לוי-תנאי בין בני דורה הוא בהיותה משוררת-מלחינה-יוצרת מחול. השילוש הזה הביא ליצירות 

ייחודיות. עולמה הרוחני של שרה לוי-תנאי היה עשיר ביותר, שכן לצד השכלתה הכללית והכרותה עם תרבות 

העולם, היתה מצויה באוצרות התרבות של עם ישראל לדורותיו וקראה שירה עברית מתקופות שונות, החל בתנ״ך 

ועד משוררי ימינו. הדבר התבטא הן בשירים שבחרה להלחין והן בשיריה כמשוררת. עוד כתלמידה בסמינר היתה 

גוזרת שירים שנדפסו בעיתון ומדביקה במחברות (אלה מצויות בארכיונה שבספרייה למחול בבית אריאלה). 

בחירתה את השירים להלחנה היא מלאכת מחשבת, המעידה על טעם ספרותי מעולה, ושירי המשוררים אשר 

בקובץ שיריה מהווים אנתולוגיה מפוארת של שירה עברית במיטבה. היא בחרה את שירי המשוררים הראויים 

להלחנה במקורות רבים ושונים – בספרי שירה, בקבצים שונים ואף בעיתונות. ברוב השירים בספר זה מצוינים 

מקורות השירים ופרטיהם. 

לא תמיד הלחינה את השירים בשלמותם: היא בחרה מתוכם את הבתים שנראו לה ראויים להיכלל בשיר המולחן, 

ובחירתה יצרה שיר שלם לעצמו. כך שירי ״שיר השירים״, שבהם בחרה וצירפה פסוקים מפרקים שונים ולאו 

דווקא לפי סדרם, או הגזלה של חאפז-טשרניחובסקי, שלה בתים רבים, והצטמצמה בהלחנתה, אך הבחירה כה 

שלמה, עד כי לפנינו שיר מושלם ועצמאי. 

כיוצרת מחול היתה שרה לוי-תנאי חלק מדור של יוצרים, בהם רחל נדב, בנות משפחת אורנשטיין, גורית קדמן, 

צשקה רוזנטל, ירדנה כהן, שלום חרמון, רבקה שטורמן, לאה ברגשטיין, שהניחו את היסוד לריקודי העם בישראל. 

בכנס המחולות הראשון בקיבוץ דליה שבהרי אפרים בשנת 1944 הובאה לראשונה לציבור הרחב עבודתה עת הציגה 

עם קבוצה של חברי רמת הכובש את מסכת שיר השירים שיצרה עבורם. בהמשך יצרה מחולות לכמה משיריה, 

ואחרים יצרו מחולות לשירים נוספים שלה. 

שיר השירים העסיק את שרה לוי-תנאי במשך כארבעים שנה: החל משנות הארבעים של המאה הקודמת, כאשר 

יצרה עם חברי רמת הכובש את מסכת שיר השירים, ועד הגשמת תכניתה שיר השירים ב״ענבל״ ב-1982. היא 

הכירה את הטקסט של הספר התנ"כי לפני ולפנים ועשתה בו כבשלה: מפסוקי הספר שהלחינה, רק בודדים 

מביאים רצף פסוקים כמו בספר. לרוב צרפה פסוקים מכל פרקי הספר כראות עיניה לפי סדר שנראה לה מתאים 

להלחנה. 

בארכיון קיבוץ רמת-הכובש נמצא מכתב אל מערכת עלון רמת הכובש ״ברמה״ מיום 23.8.1984, ובו כתבה שרה 

לוי- לוי-תנאי (המכתב מובא כאן כלשונו בכתיב חסר): 

לחברי מערכת ״ברמה״, שלום וברכות! 

אני מודה לכם על המשלוח המדויק של עלונכם ועל שמירת הקשר בינינו. כידוע לכם בודאי מן העתונות שחגגנו עכשיו 35 

שנים לקיום ענבל. יש לי ֹצרך נפשי לכֹתב כמה מלים לאנשי רמת-הכובש. קבלנו ברכות רבות והיו חגיגות נאות. בתוך כל 

זה לא שכחתי את רמת-הכובש שלי שהיתה תחנה חשובה מאד בדרכי לתיאטרון-מחול ענבל. בימים אלה הצגנו את ״שיר 

השירים״ בפני באי הקונגרס הבינלאומי לכתב-תנועה. אנשי המחול ה״בינלאומיים״ והקשוחים קבלו את ההצגה שלנו 

בתשואות רמות. אחר-כך, כאשר נשארתי עם עצמי זכרתי את ״שיר השירים״ התמים מרמת-הכובש, עם כתנות-הלילה 

שלבשו פולה בנקובר, יטי מאור, מלכה פולונסקי ועוד עלמות חמודות מלפני ארבעים שנה... כל אותן השנים לא העזתי 

להעלות את ״שיר השירים״ בתיאטרון שלי... ככל שהתבגרתי – התגבר גם הפחד. מדי שנה הבנתי שהנושא הוא לגמרי לא 

תמים. לבסוף, לאחר עשרות שנים קמתי ועשיתי. יש לי ֹרשם שנשאר משהו תמים ביצירה הזאת גם עכשו – ואני שמחה 

על כך. חבל שלא יכלתי להראות נוסח אחרון זה לאנשי רמת-הכובש. נקוה שנתראה פעם ב״שיר השירים״. 
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בכל אפן – אבקש למסר לכל אנשי הרמה את תודתי ואת ידידותי. הם האמינו בי. אמונתם וידידותם היו בודאי גם הם 

גורם לא קטן באמונתי בעצמי ובדרכי. כאשר אני קוראת את ״ברמה״ לבי מלא שמחה וגאוה על השמות של הדור השני 

הנושא בֹעל וממשיך את דרכם של המיסדים! 

מאחלת לכלנו עבודה ויצירה פוריה בישראל המתלבטת והמחפשת את תרבותה – 

שלכם בידידות 

שרה לוי-תנאי 

השיר הראשון שהוצג לציבור בארץ בקיץ 1944, תחילה בכנס המקהלות בקיבוץ עין-חרוד ואחר כך בכנס המחולות 

בקיבוץ דליה היה אל גנת אגוז. חברי רמת הכובש הציגו את השיר והמחול כחלק מהמסכת שיצרה בקיבוצם בפסח 

1943. השיר ומחולו נפוצו בכל הארץ. לא כל מה שהוקלט ונרשם מהווה שירים עצמאיים ממש. במסכת שיצרה 

ברמת הכובש וכן בתכניתה ב"ענבל" ארבעים שנה אחר כך היו פסוקים קצרים ששירתו את הדרמה והם יפים, אך 

אינם שיר שלם. שתי דוגמאות: 

 !

ָהֵסִּבי ֵעיַנִיO ִמֶּנְגִּדי – ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבִני. (שיר השירים ו’ 5) 

 !

ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים, ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵלO - ַהְׁשִמיִעיִני ! (שיר השירים ח׳ 13)  

בספר זה מובאים רק השירים שניתן לזמרם גם ללא כל קשר להצגה, שירים עצמאיים העומדים בזכות עצמם. 

מהמסורת ליצירה: בחירה, עיצוב והלחנה 

ביצירותיה ב״ענבל״ הרבתה שרה לוי-תנאי להשתמש בשירים ממסורות ישראל, בעיקר ממסורת יהודי תימן, תוך 

עיצובם וקביעת נוסחם לצורך המופע הבימתי בהתאם לתוכן היצירות. כמה שירים מדיואן יהודי תימן נכללו 

ביצירותיה, ביניהם: אהבת הדסה, אלהים אשאלה, מי נשקני, שור דודי הדר צביה, ספרי תמה תמימה, אשאל 

אלהי, סעי יונה, איומה המשי, לבבי יחשקה עפרה. במשימה זו של עיצובם וקביעת נוסחם היה תפקידה רב ומגוון: 

1. בחירת השירים עצמם והתאמתם לתוכן היצירה. 

2. בחירת בתי השיר שיושרו, שכן רוב השירים רבי בתים. 

3. בחירת הלחנים שיושרו, שכן במסורת יש לרוב כמה לחנים לשיר אחד. 

4. עיצוב הלחן לשירה על הבמה. 

אשר ליחסי האלתור והקיבוע, המסורת שבעל-פה והתיווי: שירה מסורתית עוברת בעל-פה מדור לדור, מאב לבן 

ומאם לבת, וגם אם לחנה מוכר וידוע, נוסחים רבים לו כמספר השרים, שכן כל זמר מאלתר על הנוסח המוכר, ואין 

שניים שרים אותה גרסה בדיוק. לעומת זאת, הגישה המערבית קובעת נוסח מחייב, רושמת אותו בתווים וכך הוא 

נפוץ באחידות רבה. שרה לוי-תנאי התלבטה רבות בבעיה זו. באחד הראיונות אמרה: 

התימנים לעולם אינם שרים פעמיים באותו נוסח. זה הקסם של השירה המזרחית, אך זו גם חולשתה כשרוצים להפיצה 

בין אנשים שעולמם המוזיקלי שונה. בישראל החדשה הגישה לרוב אירופית. כיוון שהייתי אמונה על ידי מורים ממוצא 

אירופי, הייתי קובעת נוסח אחד לכל שיר. זו גם השיטה ב״ענבל״ – לקבוע את הסלסולים ולרשמם. רבים משירי תימן 

עדיין לא נרשמו ועוד רבה העבודה בשטח זה (ארכיון בהט). 

כלומר, צרכי הבמה וצרכי ההפצה בציבור הכללי חייבו קביעת נוסח אחיד ומחייב, וזה היה אחד מתפקידיה 

ב״ענבל״ ובשדה הזמר העברי. כמה משיריה מתבססים על שירים מסורתיים או מקובלים ביישוב, והיא עיצבה 
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ופיתחה אותם לכדי יצירות שלה. זה נעשה לרוב על ידי עיצוב הלחן המסורתי, יצירת מלים חדשות והתאמתן אליו, 

וכן הוספת מוטיבים או לחן משלה אל המקור שעיצבה. דוגמאות: 

עם השחר מבוסס על לחן מקובל של כמה שירי חתונה בדיואן יהודי תימן, ביניהם אהוב מהר המור, אשירה 

לאהוב, לפלח הרימון. 

מחמד לבבי מבוסס על שיר נשים של יהודי תימן יא חביב יא לביב. 

רעד את מבוסס על לחן של שיר נשים אלא יא שיג׳רה. 

מה יפו פעמיך וגם הה עפרה מבוססים על לחן של השיר אם ננעלו. 

מולדתי מבוסס על שיר שהיה נפוץ ביישוב בשנות השלושים, כנראה ללחן בדואי, והיא בנתה על המוטיב הפותח 

אותו שיר שלם משלה. 

תיווי השירים 

שרה לוי-תנאי לא רשמה את שיריה בתווים. אמנם למדה מוזיקה בסמינר לוינסקי אצל מיטב המורים של תל־אביב 

הקטנה, כמצוין לעיל, אך תיווי השירים לא נראה לה דבר שכדאי להקדיש לו זמן ומאמץ. אמנם נמצאו 

במחברותיה תווים של שירים שרשמה, רובם כאלה שלמדה בסמינר, וגם משהו משלה, אך בדרך כלל הניחה 

לאחרים לרשום את אשר שרה להם. כך רשמו את שיריה מפיה מוזיקאים רבים, ביניהם מנשה רבינא (אז עדיין 

רבינוביץ), אברהם דאוס, עמנואל עמירן, ברנד ברגל, נחום נרדי, נסים נסימוב, שלמה קפלן ואחרים. שיריה החלו 

להופיע בדפוס זמן קצר לאחר סיום לימודיה בסמינר. כבר ב-1933 הופיעו שיריה בדפוס, בעיקר בעריכתו של רבינא 

בגלויות שירים של הקרן הקיימת לישראל ובשירונים. בהמשך שובצו שירים שלה בחוברות שונות שהוציאו לאור 

ארגוני הגננות והסתדרות המורים. כאשר נוסדה הספרייה למוזיקה של המרכז לתרבות של ההסתדרות, זו הפכה 

להיות בית ההוצאה המרכזי לזמר העברי ולדפי מקהלה. בשירונים שונים של בית הוצאה זה נמצאו תמיד משיריה. 

בשנות השבעים של המאה העשרים החל בית הוצאה זה להוציא לאור קבצים של מלחיני הזמר העברי המרכזיים: 

זהבי, זעירא, אדמון ואחרים. אז הגיע הזמן להוציא לאור גם קובץ משיריה, ולזה החלטתי להתגייס. 

הכרתי את שרה לוי-תנאי ב-1964 כאשר פרסמתי סדרת כתבות בעיתון חותם על כמה ממייסדי הזמר בארץ: ברכה 

צפירה, יצחק לוי ושרה לוי-תנאי (כמה מהרשימות הופיעו אחר כך בעיתון גיתית של הנוער המוזיקלי). ראיינתי 

אותה וכן נכחתי בחזרות של ״ענבל״, הקלטתי וצילמתי. ב-1969 הצעתי לשלמה קפלן, שעמד אז בראש הוועדה 

למוזיקה של המרכז לתרבות, להוציא לאור קובץ של שיריה. הוא נענה ברצון, ואז התחלנו בעבודה: בשלוש השנים 

1972-1969 היינו נפגשים בביתה, לרוב בימי שישי לפנות ערב, שעה רגועה ושלווה. כמעט תמיד בבואי אליה 

מצאתיה קוראת. היא היתה אשת ספר מובהקת, מה שבא לביטוי בבחירת הטקסטים שהלחינה. לי אישית היתה 

זו התמודדות שאינה כתובה בספרי הלימוד של המוזיקולוגיה. כך, יום אחד שרה לי שיר יפהפה, וכאשר שאלתיה 

האומנם חיברה שיר זה השבוע, צחקה ואמרה לי: ״השיר הזה בן ארבעים שנה.״ שאלתי: ״והיכן היה עד כה?״ 

הצביעה על ראשה... היה לה זיכרון בלתי-רגיל, ובו אצרה את אוצרותיה עד להוצאתם לאור. 

מהקלטות אלה רשמתי את השירים שהופיעו בקובץ זמירות שיצא לאור ב-1973. כמה מהשירים בקובץ זה הופיעו 

כבר קודם לכן בדפוס, אך למעלה ממחציתם נרשמו אז לראשונה בתווים. 

שתי קבוצות שירים לא הסכימה לכלול בקובץ זמירות: רבים משירי הילדים, אשר ככל הנראה נראו לה טובים 

לזמנם אך לא מייצגים אותה כיוצרת; ושירי שיר השירים, אשר כמה מהם כבר נפוצו בארץ ולכן נכללו בקובץ, אך 

אחרים עדיין לא בשלו. חלקם כבר שרה והקליטה, אך המכלול כולו לא היה מוכן לדעתה, והיתה לה תכנית 

להציגם ב״ענבל״, מה שאכן עשתה ב-1982. 

היום, לאחר מאה שנה להולדתה ושלוש-עשרה שנים לפטירתה, חייב הספר לכלול את כל שיריה. איני יודע אם היא 

עצמה היתה רוצה לכלול את כל מה שנתפרסם בימי חייה, אך את הבחירה נשאיר לדורות הבאים. על כן קיבצנו 

כאן את כל שיריה מכל מקורותיהם: כל מה שנדפס בשירונים ובפרסומים שונים וכל מה שנשמר בהקלטותיה 

משנות השבעים וכן משנות השמונים, כפי ששרה לשלמה גרוניך כדי שיעבד אותם לתכניתה ב״ענבל״, ועוד שירים 

לפי הקלטה של תכנית זו. ביצירותיה ל״ענבל״ חיברה שרה לוי-תנאי שירים וקטעי שירים רבים לצורך העלילה 

הבימתית, אך בספר זה נכללים רק אלה מתוכם המהווים שירים עצמאיים גם בלי קשר לבמה. 
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השירים מחולקים למדורים בעקבות החלוקה שקבעה שרה לוי-תנאי עצמה בזמירות. ארבעת המדורים הראשונים 

סוקרים למעשה היסטורית את תולדות הספרות והשירה העברית: מהתנ״ך ועד לשירה בת זמננו, כולל שיריה שלה 

כמשוררת. המדור הבא – שירי טבע ונוף – נתקרא בפיה ״שירי רועים״, מונח שהיה מקובל בשנות החמישים, אך 

כיוון שהורחב ונכללים בו כאן שירים נוספים, שונה שמו בהתאם. לשירי ביאליק היה לה יחס מיוחד ובזמירות 

הוקצה להם מדור משלהם, אך בספר זה הם שובצו במדורים השונים לפי תכנם ואופיים. ומן הכבד אל הקל: 

שעשועים ומהתלות – זו כותרת שלה, ושירים אלה היו אהובים עליה מאוד. שירי הילדים מהווים מדור רחב 

ביותר, גם אם הם קצרים ברובם. אלה בעיקר פרי עבודתה החינוכית. 

בספר זה נכללים שיריה של המלחינה שרה לוי-תנאי, אשר לרבים מהם חיברה גם את המלים. את כותרות השירים 

שינתה לפעמים לפי ראות עיניה. למשל, לשירו של ביאליק מאחורי השער קראה בת יונים לפי האתחלתא שלו. 

לשירה של דליה רביקוביץ ארץ רחוקה קראה איי השמש, שכן שתי מלים אלה שימשו לה כפזמון. 

שירים רבים, שאת מילותיהם כתבה ואחרים הלחינו, בעיקר עמנואל עמירן, שאתו שתפה פעולה בשנות השלושים 

בעבודתה החינוכית, לא נדפסו כאן. בנספח מצורפת רשימה שלהם, הכוללת הפנייה אל מקורות תוויהם. כן נרשמו 

בנספח שיריה אשר עובדו למקהלה. 

תודות 

רבים וטובים סייעו בהכנת קובץ זה: מיכל דגני, בתה של שרה לוי-תנאי, מסרה מידע יקר ערך וצילומי מכתבים; 

רעייתי נעמי בהט-רצון סייעה בפענוח, בעצה, בביקורת בונה, בעריכה, בעיצוב ובהגהות. בחיפוש ובגילוי סייעו ד״ר 

נתן שחר, הספרנית בלה יעקובוביץ בספריית המוזיקה של מכללת לוינסקי, ד״ר גילה פלם, מנהלת הספרייה 

למוזיקה בספרייה הלאומית ותמר זיגמן עוזרתה, עובדות הארכיון של קיבוץ רמת הכובש, וכן ותיקי ״ענבל״ 

ראומה נחום-עבאס, לאה אברהם, רפי כהן, רחלי סלע ורחל מורי. באיתור הטקסטים סייעו יהודה עמיר ואורי 

מלמד. תודה לאליהו הכהן על הערותיו החשובות, לשלמה גרוניך על הקלטות שיר השירים ב״ענבל״, לאיתמר 

ארגוב על סיועו בתכנת התיווי ובהגהת התווים וליעקב שמש על העזרה במחשב. בהפקת הספר סייעו שלום סרי 

מאגודת ״אעלה בתמר״ ורזי אמיתי מנהל ״ענבל״. תודה למעצבת הספר אריאלה רייזמן לבית ניידט ולהוצאת 

ניידט הוותיקה והמנוסה בהדפסת מוזיקה. 

          אבנר בהט 

          ט״ו בשבט תשע״ב  
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  ְׂשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף  / תהלים פ"א 3 

  
ְׂשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף 

ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל.  

השיר שובץ ביצירתה של שרה לוי-תנאי פסוקי זמרה בתכניתה של "ענבל" שאו זמרה ב-1952. נדפס בזמירות: 8;  

ברון יחד: 35.  

   הנה מה טוב     /     תהלים קל"ג 1  

 !
 ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים  

 ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד.   
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 ושמחת בחגך  / דברים ט"ז 14;15  

 !
 ,Fְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג  

  ְוָהִייָת ַאO ָׂשֵמַח.  

 השיר נתחבר בשנות הארבעים לחג הסוכות ברמת הכובש. נדפס בזמירות: 16.  

   אם אין אני לי  / הלל הזקן  

 !

 ִאם ֵאין ֲאִני ִלי – ִמי ִלי?  

 ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי – ָמה ֲאִני?  

 ְוִאם Rא ַעְכָׁשו – ֵאיָמַתי? 

 המלים: פרקי אבות בעריכת אביגדור שנאן, ספרי חמד, ירושלים תשס"ט, משנה י"ד, ע' 30. 

 נדפס בזמירות: 58. 
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   אשת חיל  / משלי ל"א 11-10 

 !
 ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא  

 ְוָרחֹוק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה 

 ָּבַטח ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה. 

שרה לוי-תנאי הלחינה שיר זה בעקבות לחן מסורתי של יהודי תימן המשמש בדרך כלל לשירו של שלם שבזי יום 

שבת תשמח מאד נפשי (ראו בספר ספרי תמה: 73). נדפס בזמירות: 11.  

   שרשי פתוח  / איוב כ"ט 19

 !
ָׁשְרִׁשי ָּפתּוַח ֱאֵלי ָמִים 

ְוַטל ָיִלין ִּבְקִציִרי.  

 השיר נוצר בשנות הארבעים בתקופת שהותה של שרה לוי-תנאי ברמת הכובש. נדפס בזמירות 10.  
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 כן יאבדו /    שופטים ה' 31; 21 

!

    .Fֵּכן ֹיאְבדּו ָּכל אֹוְיֶבי 

 ִּתְדְרִכי, ַנְפִׁשי, ֹעז!   

נדפס בשירי עבודה ומולדת קובץ שני: 15; עלי עשור: 34; ברון יחד: 69; זמירות: 15. השיר שימש לריקוד עם 

בשם תדרכי נפשי עוז שחיבר והפיץ זאב חבצלת. כמו כן שיבצה אותו שרה לוי-תנאי בתכניתה שירת דבורה 

ב"ענבל".  

  ְּתֹבַרO ִמָּנִׁשים ָיֵעל  / שופטים ה' 24 

  

 ְּתֹבַרO ִמָּנִׁשים ָיֵעל,  

 ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקיִני ! 

  ! Oִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל ְּתֹבָר 

השיר מתוך התכנית שירת דבורה ב"ענבל". נרשם לפי שירתן של ותיקות "ענבל" ראומה נחום-עבאס, רחלי סלע 

ורחל מורי.  
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   עלי באר ענו לה  /   במדבר כ"א 17  

 !

 ֲעִלי ְּבֵאר ֱענּו ָלה.   

שלושה שירים חיברה שרה לוי-תנאי הפותחים במלים עלי באר. הראשון, עוד מתקופת לימודיה בסמינר לגננות, 

הוא שירו הקצר של ביאליק באר. השני הוא שיר זה לטקסט תנכי, שמבחינה מוזיקלית הוא מפותח יותר. השלישי 

הוא למלים של דוד שמעוני (ראו במדור שירי נוף ומולדת). נדפס בשנת תרצ"ח בענות ד': 13; זמירות: 9.  

  

 !18



  לך אל נמלה / משלי ו' 6; ט"ו 23; שמאי 

 !
 ֵלO ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל 

 ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם.  

 ָדָבר ְּבִעּתֹו ַמה ּטֹוב.  

 ֱאמֹור ְמַעט ֲעֵׂשה ַהְרֵּבה.  

אל שני פסוקים ממשלי הוסיפה שרה לוי-תנאי את הפסוק מפרקי אבות ֱאמֹור ְמַעט ֲעֵׂשה ַהְרֵּבה, המיוחס לשמאי 

(ראו פרקי אבות בעריכת אביגדור שנאן, ספרי חמד, ירושלים תשס"ט, ע' 30). השיר שובץ ביצירתה של שרה 

לוי-תנאי פסוקי זמרה בתכנית שאו זמרה של "ענבל" ב-1952. נדפס בזמירות: 12.  

   איזה הוא עשיר  /  בן זומא  

 !
 ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר? ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו. 

  

המלים: פרקי אבות בעריכת אביגדור שנאן, ספרי חמד, ירושלים תשס"ט, פרק ד' משנה א', ע' 122. נדפס בשירי 

עבודה ומולדת ד': 29; זמירות: 12. 
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   טל תן  / אלעזר הקליר 

 !
  ,Oַטל ֵּתן ִלְרצֹות ַאְרָצ 

 .Oִׁשיֵתנּו ְּבָרָכה ְּבִדיָצ 

  ,Oרֹוב ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ְּבַהְפִריָצ 

 קֹוֵמם ִעיר ָּבּה ֶחְפָצO ְּבַטל.  

המלים של אלעזר הקליר (פייטן שחי בארץ-ישראל במאות השישית-השביעית) הן חלק מתפילת הטל שמקובל 

לזמרה במסורות מסוימות באביב עם המעבר מעונת הגשמים לעונת הקיץ (ראו סידור כלל ישראל בעריכת יואל 

רפל ויוחנן פריד בהוצאת מסורה לעם, 1991 תשנ"א ע' 296). לשיר לחנים רבים (ראו באתר הזמנה לפיוט). שרה 

לוי-תנאי הלחינה את הבית הראשון מתוך ששת הבתים שבתפילה. נדפס בזמירות: 14.  
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          היום אוצרות גשמים      /    פייטן אלמוני (מאה עשירית)  

 !
 Fַהּיֹום אֹוְצרֹות ְּגָׁשִמים ִּתְפַתח ְלַעְמ 

 ַהּיֹום ִּתְהֶיה ָלֶהם ְּכַטל ֶחְרמֹון 

 ַהּיֹום ִּתְתמֹוO ּוְתַחֵּזק אֹוֲהֵבי ָׁשלֹום. 

המלים מאת פייטן עלום שם מהמזרח בן המאה העשירית לספה"נ. הפיוט נמצא בגניזת קהיר והוא מוגדר כ"רהט 

לשמיני עצרת". נדפס במאמרו של מנחם זולאי "מפיוטי הגניזה לסוכות" בקובץ מועד ועצרת – ילקוט לחג הסוכות 

מוגש לחייל העברי הערוך בידי יהודה פנחס כהן (ע' 99) – שיצא לאור בשנת תש"ד בהוצאת הועד הארצי למען 

החייל היהודי, ירושלים. הפיוט הארוך כולל עשרים ושתיים שורות וארגונו אלפביתי: מהשורה השנייה ואילך 

האלף-בית מופיע באות השנייה של המלה השנייה: תברך, תגאול, תדרוש וכו'. שרה לוי-תנאי בחרה להלחין שלוש 

שורות בלבד: הראשונה, החמישית (תהיה) והאחרונה (תתמוך), ובחירתה יצרה שיר קצר שלם לעצמו. נדפס 

בזמירות: 15.  
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שיר השירים 
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 שיר השירים אשר לשלמה  / שיר השירים א' 4-1 

  

 ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁשRֹמה.    

 ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו.  

 ִּכי טֹוִבים ֹּדֶדיF ִמָּיִין, 

 ְלֵריַח ְׁשָמֶניF טֹוִבים, 

 – Fֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ 

 .Fַעל ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּו 

ָמְׁשֵכִני – 

ַאֲחֶריF ָנרּוָצה!  

ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלO ֲחָדָריו – 

 ,Oָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב

ַנְזִּכיָרה ֹדֶדיF ִמַּיִין, 

 !Fֵמיָׁשִרים ֲאֵהבּו

 נרשם לפי הקלטה של "ענבל" מ-1982. 
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  ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז    /    שיר השירים ו' 11; ז' 13-12; ד' 16;  

  

 ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי   

 ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהַּנַחל; 

 ִלְראֹות:  

 ֲהָפְרָחה ַהֶּגֶפן, 

 ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים? 

ְלָכה, ּדֹוִדי,  

ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה, 

ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים! 

ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים, 

ִנְרֶאה – ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן, 

ִּפַּתח ַהְּסָמָדר.  

עּוִרי, ָצפֹון,    

ּובֹוִאי, ֵּתיָמן!   

ָהִפיִחי ַּגִּני –  

ִיְזלּו ְּבָׂשָמיו! 

"ָיֹבא ּדֹוִדי ְלַגּנֹו  

 ְוֹיאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו

שיר זה חיברה שרה לוי-תנאי ב-1943 בקיבוץ רמת הכובש למסכת שיר השירים שהכינה עם אנשי הקיבוץ, מסכת 

של קריאה, שירה ומחול. ריקוד הזוגות שחיברה לשיר הוצג לראשונה על ידי חברי רמת הכובש בכנס המקהלות 

בעין חרוד ובכנס המחולות הראשון בקיבוץ דליה ב-1944 ועד מהרה נפוץ בארץ. השיר שובץ גם ביצירת המחול 

שיר השירים שהציגה ב"ענבל" ב-1982, אך בכוריאוגרפיה ללא כל קשר עם ריקוד של 1944. הרצל שמואלי מביא 

בספרו (1971: 10-2 ו-34-33) ניתוח מפורט של לחן השיר. נדפס בזמירות: 16; ברון יחד: 13; ספר השירים ב': 72. 

   8 4  ;8 2
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    אנה הלך דודך    /  שיר השירים ו' 2-1; ה' 10-8; 15; 

  

         ,Oּדֹוֵד Oָאָנה ָהַל"

ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ? 

 – ? Oָאָנה ָּפָנה דֹוֵד

 ".Oּוְנַבְקֶׁשּנּו ִעָּמ

ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו,   

ַלֲעֻרּגֹות ַהֹּבֶׂשם –   

ִלְרעֹות ַּבַּגִּנים  

ְוִלְלֹקט ׁשֹוַׁשִּנים.  

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם  

– ְּבנֹות ְירּוָשָלִים –  

ִאם ִּתְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי, 

ַמה ַּתִּגידּו לֹו?  

ֶׁשחֹוַלת-ַאֲהָבה ָאִני! 

"ַמה ּדֹוֵדO ִמּדֹוד,   

ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ? 

ַמה ּדֹוֵדO ִמּדֹוד,  

ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו ?" 

ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום,   

ָּדגּול ֵמְרָבָבה.  

ֹראֹשֹו - ֶּכֶתם ָּפז,  

ְקֻוּצֹוָתיו – ַּתְלַּתִּלים,  

ְׁשחֹורֹות ָּכעֹוֵרב;  

ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון  – 

ָּבחּור ָּכֲאָרִזים.  

התיווי לפי הקלטה של שרה לוי-תנאי מ-1980 לעבודה עם המלחין שלמה גרוניך ולפי הקלטה של "ענבל" מ-1982. 
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   ַּגן ָנעּול  / שיר השירים ד' 12; ח' 6; 

  

 ַּגן ָנעּול  –  

    ,Fִׂשיֵמִני ַּכחֹוָתם ַעל ִלֶּב 

 – Fַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶע 

 ִּכי ַעָּזה ַּכָּמֶות ַאֲהָבה, 

 ְרָשֶפיָה – ִרְׁשֵּפי ֵאׁש,  

 ַׁשְלֶהֶבְתָיה. 

   דודי לי  / שיר השירים ב' 16 

  

 ּדֹוִדי ִלי,  ַוֲאִני לֹו, ָהרֹוֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים.   

 התיווי לפי הקלטה של "ענבל" מ-1982. 
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  לבבתיני        /       שיר השירים ד' 11-9; 8; ב' 7;  

  

 ִלַּבְבִּתיִני, ֲאחֹוִתי ַּכָּלה,   

 .Oִלַּבְבִּתיִני ְּבַאַחת ֵמֵעיַנִי 

 ַמה ָּיפּו דֹוַדִיO, ֲאחֹוִתי ַּכָּלה, 

 ְוֵריַח ַׂשְלמֹוַתִיO ְּכֵריַח ְלָבנֹון.   

  

 ִאִּתי ִמְּלָבנֹון, ַּכָּלה,  

 ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי, 

ִמְּמעֹונֹות ֲאָריֹות, 

ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים. 

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם   

– ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים –  

ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו 

ֶאת ָהַאֲהָבה – ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ. 

התיווי לפי הקלטה מפי שרה לוי-תנאי ב-1970. השיר הופיע בתווים בעיבוד לשני קולות שווים של נסים נסימוב 

בדף למקהלה בהוצאת המרכז לתרבות. נדפס בזמירות: 89. 
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  מי זאת עולה / שיר השירים  ג' 6; א' 11-10 

  

 ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן ַהִּמְדָּבר  

 ְמֻקֶּטֶרת מֹור ּוְלבֹוָנה ? 

 ָנאוּו ְלָחַיִיO ַּבֹּתִרים,   

 ַצָּואֵרO – ַּבֲחרּוִזים.  

  Oּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶׂשה ָל 

 ִעם ְנֻקּדֹות ַהָּכֶסף.  

נרשם לפי הקלטה של "ענבל" מ-1982 
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  מה טבו דדיך מיין  / שיר השירים ד' 10; ז' 11; 

  

 ַמה ֹּטבּו ֹדַדִיO ִמַּיִין,   

 ְוֵריַח ְׁשָמַנִיO – ִמָּכל ְּבָׂשִמים!   

 ֲאִני ְלדֹוִדי,  

 ְוָעַלי ְּתשּוָקתֹו. 

 נרשם לפי הקלטה של "ענבל" מ-1982.  

   קול דודי  / שיר השירים ב' 8 

  

 קֹול ּדֹוִדי !  

 ִהֵּנה ֶזה ָּבא: 

 ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים, 

 ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות.  

 שיר זה נפוץ בארץ בשנות הארבעים. יש שייחסוהו לשרה לוי-תנאי ויש שרשמו אותו כלחן עממי.  

 נדפס ב-10 ריקודי עם לחגים: 12. שרה לוי-תנאי בנתה על התחלתו את גרסתה המפותחת שלהלן. 

 !29



   

 קול דודי הנה זה בא / שיר השירים ב' 9-8; 17; ד' 6; ב' 17 
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קֹול ּדֹוִדי!  

ִהֵּנה ֶזה ָּבא: 

ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים, 

ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות;  

דֹוֶמה ּדֹוִדי ִלְצִבי  

אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים. 

ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום,     

ְוָנסּו ַהְּצָלִלים – 

ֹסב!  

ְּדֵמה ְלF – ּדֹוִדי – ִלְצִבי  

אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים. 

ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום, 

ְוָנסּו ַהְּצָלִלים – 

ֵאֵלO ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור  

ְוֶאל ִּגְבַעת ַהְּלבֹוָנה. 

ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום,  

ְוָנסּו ַהְּצָלִלים – 

ֹסב!  

ְּדֵמה ְלF – ּדֹוִדי – ִלְצִבי  

אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים 

 ַעל ָהֵרי ְּבָׂשִמים!

נרשם לפי הקלטה מפי שרה לוי-תנאי ב-1970.  נדפס לראשונה בשירים לקול ולפסנתר (1948): 17 עם ליווי של 

אברהם דאוס;  נדפס בזמרון: 148.   

 מה טבו דדיך מיין  / שיר השירים ד' 10; ז' 11; 

  

 ַמה ֹּטבּו ֹדַדִיO ִמַּיִין,   

 ְוֵריַח ְׁשָמַנִיO – ִמָּכל ְּבָׂשִמים!   

 ֲאִני ְלדֹוִדי,  

 ְוָעַלי ְּתשּוָקתֹו. 

 נרשם לפי הקלטה של "ענבל" מ-1982.  
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    אנה הלך דודך    /  שיר השירים ו' 2-1; ה' 10-8; 15; 

  

         ,Oּדֹוֵד Oָאָנה ָהַל"

ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ? 

 – ? Oָאָנה ָּפָנה דֹוֵד

 ".Oּוְנַבְקֶׁשּנּו ִעָּמ

ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו,   

ַלֲעֻרּגֹות ַהֹּבֶׂשם –   

ִלְרעֹות ַּבַּגִּנים  

ְוִלְלֹקט ׁשֹוַׁשִּנים.  

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם  

– ְּבנֹות ְירּוָשָלִים –  

ִאם ִּתְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי, 

ַמה ַּתִּגידּו לֹו?  

ֶׁשחֹוַלת-ַאֲהָבה ָאִני! 

"ַמה ּדֹוֵדO ִמּדֹוד,   

ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ? 

ַמה ּדֹוֵדO ִמּדֹוד,  

ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו ?" 

ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום,   

ָּדגּול ֵמְרָבָבה.  

ֹראֹשֹו - ֶּכֶתם ָּפז,  

ְקֻוּצֹוָתיו – ַּתְלַּתִּלים,  

ְׁשחֹורֹות ָּכעֹוֵרב;  

ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון  – 

ָּבחּור ָּכֲאָרִזים.  

התיווי לפי הקלטה של שרה לוי-תנאי מ-1980 לעבודה עם המלחין שלמה גרוניך ולפי הקלטה של "ענבל" מ-1982. 
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  שחורה אני ונאוה  / שיר השירים א' 6-5 

  

 ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה 

 – ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִים – 

 ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר, 

 ִּכיִריעֹות ְׁשRֹמה.  

 ַאל ִּתְרֻאִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת – 

 ֶׁשְּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש. 

 ְּבֵני ִאִּמי ִנֲחרּו ִּבי: 

 ָׂשֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת ַהְּכָרִמים 

 ַּכְרִמי ֶׁשִּלי – Rא ָנַטְרִּתי.  

התיווי לפי הקלטה מפי שרה לוי-תנאי ב-1970. 
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  הגידה לי שאהבה נפשי    / שיר השירים א' 8-7 

  

 ַהִּגיָדה ִּלי  

 – ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי – 

 ֵאיָכה ִּתְרֶעה,  

 ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהַרִים? 

 ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכֹעְטָיה  

 ?Fַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי 

  Oא ֵתְדִעי ָלR ִאם 

 – ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים –  

 ְצִאי ָלO ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן  

  Oּוְרִעי ֶאת ְּגִדֹּיַתִי 

 ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהֹרִעים.  

 התיווי לפי הקלטה מפי שרה לוי-תנאי ב-1970.   
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  קומי לך רעיתי  / שיר השירים  ב' 13-10  

  
 Oקּוִמי ָל"

– ַרְעָיִתי, ָיָפִתי – 

 !Oּוְלִכי ָל

ִּכי ִהֵּנה ַהְּסָתו ָעָבר – 

ַהֶּגֶׁשם ָחַלף, ָהַלO לֹו. 
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ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָּבָאֶרץ, 

ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע,  

ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו;  

ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַּפֶּגיָה,  

ְוַהְּגָפִנים – ְסָמַדר,  

ָנְתנּו ֵריַח.  

 Oקּוִמי ָל

– ַרְעָיִתי ָיָפִתי – 

  "!Oּוְלִכי ָל

באמצע שיר זה משולב בשלמותו השיר כי הנה הסתו עבר, שנרשם עוד בשנות החמישים כשיר נפרד. התיווי לפי 

הקלטה של שרה לוי-תנאי ב-1980 לשלמה גרוניך לשם עיבוד ל"ענבל". השיר השלם שולב ביצירה ב"ענבל" ב-1982. 

  

 כי הנה הסתו עבר  / שיר השירים ב' 12-11 

  

 ִּכי ִהֵּנה ַהְּסָתו ָעָבר –  

 ַהֶּגֶׁשם ָחַלף,  

 ָהַלO לֹו. 

 ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָּבָאֶרץ,  

 ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיע.  

נדפס בשירי אביב ופסח. השיר מצוי בשלמותו בתוך השיר הארוך יותר קומי לך רעיתי שנרשם לפי הקלטה של 

"ענבל" מ-1982. 
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 מה יפו פעמיך     /     שיר השירים ז' 2; 6-5; 9-8; 7; ו' 5

  

ַמה ָּיפּו ְּפָעַמִיO ַּבְּנָעִלים,  

ַּבת ָנִדיב ! 

ַצָּואֵרO ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן;  

ֹראֵׁשO ָעַלִיO ַּכַּכְרֶמל,   

ֹזאת קֹוָמֵתO ָּדְמָתה ְלָתָמר,   

ְוֵריַח ַאֵּפO – ַּכַּתּפּוִחים,   

ַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת  

– ַאֲהָבה –  

ַּבַּתֲענּוִגים!  

ַׂשֲעֵרO ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים 

ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן ַהִּגְלָעד;  

  Oְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת

 .Oִמַּבַעד ְלַצָּמֵת

השיר נדפס לראשונה בחוברת שירים לקול ולפסנתר ע' 13 עם ליווי של ברנד ברגל. הלחן מבוסס על אחד מלחני 

השיר אם ננעלו מהדיואן של יהודי תימן, לחן שהיה נפוץ בציבור בשנות השלושים והארבעים בעיקר הודות 

לשירתה של ברכה צפירה.   
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 תחת התפוח עוררתיך  / שיר השירים ח' 5; ז' 14; ב' 5-4 

 

 – Fַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי 

 ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח,  

 ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים.  

 ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהָּיִין  

 ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה!  

 ַסְּמכּוִני ָּבֲאִׁשיׁשֹות,  

 ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים – 

 ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני! 

נרשם לפי הקלטה של "ענבל" מ-1982. 
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משירת ספרד ותימן 
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   רוח ששוני / משה אבן עזרא  

 !
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רּוַח ְׂשׂשֹוִני  /  ְוֵחן ַמְנַעָּמיו,  

ָהִפיִחי ַגִּני –  /  ִיְזלּו ְּבָׂשָמיו! 

ֵמַהר מֹוִרי  /  ְוִגְבַעת ַהְּלבֹוָנה  

ָצפֹון עּוִרי,  /  ּובֹוִאי, ֵּתיָמָנה!  

אּוַלי ָעְפִרי  /  ֵיֵרד ֶאל ִּגָּנה  

ֶלֱאֹכל ִּפְרִיי  /  ְוִלְלֹקט ׁשֹוַׁשָּנה,  

 ְוִכיֵמי ֲעלּוָמיו  /  ְיֻחְּדׁשּו ָיָמיו. 

ַשֲאלּו ּוְראּו,  /  ַּבֲעֵלי ֲאָמִרים,  

ְוַחְּפׂשּו ְוִקְראּו  /  ְצפּוֵני ְסָתִרים:  

אּוַלי ִּתְמְצאּו  /  ְלָחְלִיי ְמזֹוִרים,  

ּוְלדֹוִדי ִתְׂשאּו  /  ְׁשלֹום ֵאֶׁשת ְנעּוִרים –  

 ְוָיִעיר ַרֲחָמיו  /  ְלָהִפיק ֶאת ְׁשלֹוָמיו.  

השיר הוא מוחרך לפסח (ראו השירה העברית בספרד ובפרובאנס, בעריכת חיים שירמן, ספר ראשון, חלק ב' ע' 

411). שרה לוי-תנאי הלחינה את שני הבתים הראשונים מתוך ארבעת בתי השיר. השיר שובץ ב"ענבל" ביצירתה 

ענבלים (פרקי מחול ישראליים) ב-1960 וכן ביצירה מבעד לצעיף בשנת 1966 כריקוד לשני זוגות. נדפס בזמירות: 

 28
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  מה יפית, יפת העין (שיר חתונה)   /   יהודה הלוי 

   

 !42



ַמה ָּיִפית ְיַפת ָהַעִין, 

ּוְׁשכּוַרת ְוRא ִמַּיִין! 

  

ַהָּיָפה, ָאָנה ֵתְזִלי 

ּוְלַאט ֲעֵלי ְלָבבֹות ִמְׁשִלי! 

ַהַעל ַחֹּטאָתם ִּתְכִלי 

ֶׁשָחְטאּו ְּבַמְרֵאה ַעִין? 

 !Oָנא ַהְרִאי ֶאת ַמְרַאִי

 Oַמה ַּתְחְׂשִכי ֶאת ָּפַנִי

  ?Oחֹוַזִי Oַּבל ֶיֱחזּו ָב

ִמֵּמR Oא ִּתְׂשַּבע ַעִין! 

 Oֵהן ִלְבַנת ַסִּפיר ֶלְחֵי

 ,Oָעִדית ֶעְדֵי Oּוִמָּתֳאֵר

 Oא ְיַאו ְלַהִּביט ָיְפֵיR Oֵאי

ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהַעִין?" 

   

ְׁשתּו, ּדֹוִדים, ְוִׁשְכרּו ֵרִעים 

ְּבֵבית ָנִדיב ַמַּטע ׁשֹוִעים 

ִוְבִׂשְמַחת ֶּבן ַׁשֲעׁשּוִעים 

ַהְׁשקּו ַהְּנִזיִרים ַיִין! 

שירו של יהודה הלוי בנוי כשיר אזור ובראשו מדריך בן שתי שורות, ובו החרוז המבריח של כל בתי השיר.  

מקור: השירה העברית בספרד ובפרובאנס, בעריכת חיים שירמן, ספר ראשון, חלק ב' ע' 432). שרה לוי-תנאי 

הלחינה את שלושת הבתים הראשונים ואת החמישי (האחרון). בגרסה המוקלטת היא שרה את הבתים הראשון 

והאחרון. 
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  לכה דודי    /    שלמה אלקבץ 

 !

ְלָכה ּדֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה.  

ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה: 

ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכה.  

ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה. 

ֵמֹראׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכה.  

סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה:  
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Rא ֵתבֹוִׁשי ְוRא ִתָּכְלִמי.  

ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי.  

ָּבO ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי.  

ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה: 

ֹּבִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבֲעָלּה.  

ַּגם ְּבִׂשְמָחה ְּבִרָּנה ּוְבָצֳהָלה.  

ּתֹוO ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה:  

ּבֹוִאי ַּכָּלה ּבֹוִאי ַּכָּלה. 

שלמה אלקבץ היה מפייטני צפת במאה ה-16. שיר זה לקבלת השבת נעשה המושר והנפוץ ביותר מבין שיריו, שכן 

זכה להמלצת האר"י. זהו שיר אזור שכל בתיו מסתיימים בחריזה עם המדריך. לשיר תשעה בתים וסימנו שלמה 

הלוי (הבית האחרון אחרי הסימן). המדריך – ְלָכה ּדֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה – משמש כפזמון בין בתי 

השיר. השיר נדפס במחזורי תפילה לשבת (ראו סידור אבי חי ליום השבת: 61-58). שרה לוי-תנאי בחרה להלחין 

את הפזמון ואת הבתים השני, השישי והאחרון. נדפס בזמירות: 32.   85  2 8  
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  עת דודים כלה  / חיים ויטאל  

 !
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ֵעת ּדֹוִדים ַּכָּלה, ּבֹוִאי ְלַגִּני. 

ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן, ֵהֵנץ ִרּמֹוִני. 

ָחַלף ַהֶּגֶׁשם, ַהְּסָתו ָעַבר,  

קּוִמי ַרְעָיִתי, ַהֵחֶׁשק ָּגַבר, 

ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה, ָנִלין ַּבִּמְדָּבר. 

ָׁשם ֶאֵּתן ּדֹוַדי ָלO, ַמְחַמד ֵעיִני.  

  ,Oָיִפית ְוָנַעְמְּת, ַּכֶּׁשֶלג ִׁשֵּנ

  .Oְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ

  .Oְצִאי ָנא ּוְרִעי ְּבִעְקֵבי ֹצאֵנ

ָׁשם ַאְקִריב ָקְרָּבן, ָנַסְכִּתי ֵייִני. 

ָיַרְדִּתי ֲחֵבָרה ִלְרעֹות ַּבַּגִּנים,  

ִלְראֹות ֶאת ָיְפֵיO, ֵעיַנִיO יֹוִנים,   

ִׂשְפתֹוַתִיO, ַּכָּלה, ְּכמֹו חּוט-ָׁשִנים,  

ְּבתֹוO ִעיר ִצּיֹון קּוִמי ַרְּנִני.  

ַמִים ַרִּבים Rא יּוְכלּו ְלַכּבֹות  

ֶאת ַאֲהָבֵתO, ַלְיָלה Rא ִּתְׁשֹּבת. 

ִמּיֹום ְנדּוֵדO ָנָׂשאִתי ַרּבֹות,  

ִאם ֶאְׁשָּכֵחO, ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני.  

חיים ויטאל (1620-1543), ממקובלי צפת, היה תלמידו של האר"י. סימן השיר (האקרוסטיכון) – שמו הפרטי של 

הפייטן חיים. לחנים רבים לשירו זה, הכתוב בעקבות שיר השירים. שרה לוי-תנאי בחרה בלחן של יהודי בבל, 

ששימש אותה גם בשיר אור חבצלות. הלחן הקצר משמש לשירת המדריך כפזמון ולבתי השיר פיתחה לחן משלה. 

השיר שימש את שרה לוי-תנאי בתכניתה עת דודים כלה ב"ענבל" בשנת 1970 וכן שובץ ביצירתה מיניאטורות 

ב-1971. נדפס בזמירות: 29.  
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  שלום לבוא שבת  / סעדיה  

 !

ָׁשלֹום ְלבֹוא ַׁשָּבת, ָׁשלֹום ְוִׂשְמָחה. 

 ָׁשלֹום ְלF ָׁשלֹום יֹום ַהְּמנּוָחה.  

ִׂשיׂשּו ְּבֵני ַיְעֹקב ִּכי ָּבא ְׁשִביִעי,  

 ִּגילּו ְּבֶלַקח טֹוב יֹום ַׁשֲעׁשּוִעי,  

ּוְראּו ֱאֶמת ַמה ּטֹוב, ּדֹוִדי ְוֵרִעי.  

 ֶאְמָצא ְּביֹום ֶזה טֹוב, ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה.  

ָׁשלֹום ְלבֹוא ַׁשָּבת... 

ִּדֶּבר ְּבַהר ִסיַני ִּדּבּור ְרִביִעי:  

ָזכֹור ְוַגם ָׁשמֹור יֹום ַהְּׁשִביִעי,  

ַעל ֵּכן ְּבַאְהָבתֹו ֶאְׁשֶּתה ְגִביִעי  

 יֹום ּבֹוא ְמיָֻּדִעי ַהְׁשֵקט ּוִבְטָחה.  

ָׁשלֹום ְלבֹוא ַׁשָּבת... 

סימן השיר שעדיה ואפשר שחובר על ידי סעדיה בן עמרם. שרה לוי תנאי הלחינה את המדריך, המשמש כפזמון 

ואת הבתים הראשון והשלישי מתוך חמשת בתי השיר (ראו דיואן אמלל שיר בעריכת יוסף טובי ושלום סרי, 

בהוצאת "אעלה בתמר", ע' 36). 

נדפס בשירי עבודה ומולדת ג': 62; זמירות: 35. 2 8 
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  נאוה מכל עלמות / ישראל נג'ארה   

 !

 ָנאָוה ִמָּכל ֲעָלמֹות,  

 Oָנְדדּו ִלְתׁשּוָקֵת 

 ֵמַעְפַעַּפי ְתנּומֹות.  

 ָנאָוה ִמָּכל ֲעָלמֹות,  

 ִׂשְפתֹוַתִיO ׁשֹוַשִּנים  

 נֹוְטפֹות מֹור ַאֲהָבה  

 ְוֵעיַנִיO ְּכמֹו יֹוִנים 

 ּבֹוֲערֹות ֵאׁש ֶלָהָבה.  

שרה לוי-תנאי בחרה שורות – שלישית עד שישית – מתוך שירו של ישראל נג'ארה יונתי זיו יפעתך, שהוא שיר 

חתונה מקובל בכמה ממסורות ישראל (ראו זמירות ישראל, הוצאת מחברות לספרות תל-אביב תש"ו, ע' 84). נדפס 

בזמירות: 34.  
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מהשירה העברית החדשה 
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   מחמד לבבי / שרה לוי-תנאי 

 !
 ֲהִתְכָלא ִצּפֹור קֹוָלּה  

 ֵעת ַהֶּׁשֶמׁש ֹּדם עֹוָלה? 

 ֶּפַרח-ֵחן ִיְכָלא ָּבְׂשמֹו 

 ֵעת ָאִביב קֹוֵסם ִקְסמֹו? 

 ֵּכן ִיְכָלא ַמְחַמד ְלָבִבי  

 ֶעְרָּגתֹו ְּבֹרן קֹוִלי  

 ֵּבין ַעְרַּבִים ֶּפַתח-ָאֳהִלי ! 

ֲהִיְבַרח ַהַּגְיא ֵמָהר ? 

ֵמַהָּים ֶיֱחַמק ָנָהר ? 

ֲהֵאין ָאח ַהֵּליל ַלּיֹום?  

ַסַהר – ֲהִיְכָלא ֲחלֹום ? 

ֵּכן ִיְכָלא ַמְחַמד ְלָבִבי  

ֶעְרָּגתֹו ְּבֹרן קֹוִלי  

 ֵּבין ַעְרַּבִים ֶּפַתח-ָאֳהִלי !

השיר נדפס לראשונה בשירים לקול ולפסנתר (1948): 22 עם ליווי לפסנתר של אברהם דאוס. כן נדפס בזמירות: 

26. לחן השיר מבוסס על שיר נשים של יהודי תימן יא חביב יא לביב ושרה לוי-תנאי הרחיבה ופתחה אותו מאוד. 

למעשה רק שתי החמשות הראשונות לקוחות מהשיר המסורתי וכל היתר הוא פרי יצירתה. לפי דבריה חובר השיר 

בעקבות רעיון של שולמית דון יחיא, מוזיקאית יהודייה שחיה בלונדון, שעמה שיתפה פעולה כאשר שהתה בלונדון 

ב-1938. השיר בנוי כדו-שיח: בבית הראשון שתי שאלות רטוריות ותשובה עליהן. בבית השני ארבע שאלות 

רטוריות שגם התשובה עליהן שלילית, והיא זהה לזו של הבית הראשון. 8 5 48 83  2 8 
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   רמה רנת צפור / זרבבל גלעד  

 !

 ָרָמה ִרַּנת ַהִּצּפֹור, 

 ֲענָֻּגה ְוַתָּמה.  

 ַרְגַלי ַהְּיֵחפֹות ָחׁשֹות: 

 ָהֲאָדָמה ַחָּמה!   

המלים הן הבית האחרון מתוך שירו של זרבבל גלעד (1988-1912) לילה בלי כוכב מתוך הקובץ עפר נוהר, בהוצאת 

הקיבוץ המאוחד, תש"ך, ע' 117. נדפס בזמירות: 23.  2 8 1 8 
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 ַמְשַׂאת ַנְפִׁשי  /  מרדכי צבי מאנה 
  

 !

ֶׁשֶמׁש ָאִביב ָנָטה ָיָּמה    

ַעד ִלְקצֹות ָׁשָמִים; 

ִזיו ַחְכִליִלי הּוַצק ָׁשָּמה, 

ַּתֲאָוה ָלֵעיָנִים.  

ַמה ָּנַעְמָּת ּתֹור ָהָאִביב! 

הֹוְדF ִמי ַיְׁשִמיַע? 

ִתְקֹות ֱאנֹוׁש ִּכי ָתֹבאָנה, 

יֹום ֶאל יֹום ַיִּביַע. 

ָסִביב ִּתְׁשַלט ַׁשְלַות ַהְׁשֵקט, 

ָעֶלה ַּבל ִיְתעֹוָרר; 

ַעל ֹראׁש ַּגְבנּון ָּבָדד, ּדּוָמם, 

יֹוֵׁשב לֹו ַהְּמׁשֹוֵרר. 

רּוַח נֹוָאׁש ָיׁשּוב ֶיִחי 

ַיְחֹׁשב ָרב-ַמֲחָׁשבֹות; 

ִיְׁשַּכח ֹמֶרO, ִרְפיֹון ֵּגוֹו, 

ִיְשַׁאף ַאO ִנְׂשָּגבֹות. 

 ָסִביב ִּתְׁשַלט ַׁשְלַות ַהְׁשֵקט  

ַהס, קֹול ַמַּשּק ָּכָנף! 

רּוַח ַצח ַעל ָּפַני ָעָבר, 

ָיַנע ַּגם ָּכל ָעָנף. 

     

ָהּה, ִמי ִיֵּתן ַּכְנֵפי יֹוָנה 

ִלי, ַּגם ִלי תֹוֵלָעה! 

אֹו ְכָאָדם לּו ַרק ָחְפִׁשי 

ֵאֵׁשב אֹו ֵאֵצָאה. 
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ִהיא ַהֲחִסיָדה ַחְׁשַרת ֵאֶבר, 

ַזַּכת ֵּגו ַּכֹּסֶלת; 

ָׁשם ַּבְּמחּוָגה ָהְלָאה, ָמְעָלה, 

ֶּתֱחֶצה ַים ַהְּתֵכֶלת! 

ָאז ָאעּוָפה, ֶאַּסע ֵקְדָמה, 

ָׁשם ָׁשר ֵמת ַהֵּלִוי; 

ָׁשם ַעל ַׁשְדמֹות ָּבר ָוֶפִרי 

ִחיׁש ֵיָחֵׂשO ְּכֵאִבי. 

  

ַאֵּיO, ַאֵּיO, ַאְדַמת ֹקֶדׁש 

רּוִחי ָלO הֹוִמָּיה; 

ַאִויר ַאְרֵצך ַחֵּיי ָנֶפׁש, 

ַמְרֵּפא ַּגם ַלְּגִוָּיה. 

ַאִויר ַאְרֵצך ַחֵּיי ֶנֶפׁש, 

ָיִעיר ִּבי ִהָּגיֹון; 

ַמֲחזֹות ֹנַעם, ַמֲחזֹות ֹקֶדׁש, 

ֶאְרֶאה ְּבִחָזיֹון: 

  

ֶׁשֶמׁש ַמְזִהיר ֵהִאיר ֶאֶרץ, 

ַיְבִריק ַטל ַעְרָּבִים; 

ִׁשיר ָהִאָּכר ָּבִריא, ַרֲעָנן, 

ִנְׁשָמע ֵמַאְפָסִים. 

  

קֹול ֶהָחִליל ִמְּשַּפת ָּנַחל, 

רֹוֶעה ַיְׁשְק ָהֵעֶדר; 

קֹול ִׁשיר ָנִעים, ִׁשיַרת ַעְלָמה, 

ָׁשם ִּבְפִנים ֶהָחֶדר. 

  

ֲעֵלי ַׁשְדמֹות ָּבר ָוֶפִרי 

ֶאֱעבֹוד ַּגם ָאֹנִכי; 

ֶאֱעבֹוד, ָאִׁשיר, ֶאְשַׁאף רּוַח, 

אּוַלי ָיׁשּוב ֹּכִחי. 

ֶאְׁשַּכח ָעְצִּבי, ּתּוַגת ַנְפִׁשי, 

ַעל ִּתְקֹוַתי ָּכלּו; 

ָיִמים טֹוִבים, ַחֵּיי ֶׁשֶקט, 

ֶנְגִּדי עֹוד ִיְצָהלּו. 

  

ַאֵּיO, ַאֵּיO, ַאְדַמת ֹקֶדׁש 

רּוִחי ָלO הֹוִמָּיה?! 

לּו ַּגם ַאְּת ַּגם ָאִני ַיְחָּדו, 

 ָנׁשּוב עֹוד ִלְתִחָּיה! —

  

מרדכי צבי מאנה (1886-1859) היה ממשוררי חיבת ציון. הוא נפטר בגיל צעיר מאוד ממחלת השחפת. שירו זה 

נכתב בחדש האביב, תרמ"ו (1886), כלומר בשנת מותו, ברדושקוויץ, עיר הולדתו שברוסיה הלבנה. השיר נודע 

בציבור הישראלי בלחן סלאבי, ששימש גם פתיח לתכנית הטלוויזיה "שרתי לך ארצי". שרה לוי-תנאי יצרה לשיר 

לחן משלה, תוך שמירה על ההטעמה המלעילית המקורית. התווים נרשמו לפי הקלטה שלה שנמצאה בארכיון רמת 

הכובש. הלחן משמש לשלושת הבתים הראשונים. כיוון שלשיר חמישה-עשר בתים, יש לחזור על הלחן חמש פעמים 

בכל פעם לשלושת הבתים הבאים.  
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  מאחורי השער  / חיים נחמן ביאליק  

 !
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ַּבת יֹוִנים הֹוִמָּיה,  

ַּבת יֹוִנים ְּבִהיָרה, 

ָנַחְתִני ַּבָּים  

ַעל ַּכְנֵפי ַהִּסיָרה 

ַוּתֹוִליֵכִני  

ְלֶאֶרץ ַהְּבִחיָרה. 

הֹוי ִאְמרּו, ַהַּגִּלים,  

ַהָּדִגים ַּבְּמצּוָלה,  

ֵאיO ָאֹבא ְּבַׁשֲעֵרי  

ָאָרץ ַהְּסֻגָּלה,  

ּוַמְפְּתִחי ָׁשבּור,  

ְוַהֶּדֶלת ְנעּוָלה? 

ֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה – 

ְויֹוָנה ִעם ָנַער  

ֲעַדִין ִמְתַּדְּפִקים  

ַעל ֶּדֶלת ַהָּׁשַער.  

מקור: ביאליק, חיים נחמן – שירים ופזמונות לילדים, הוצאת דביר תל-אביב, תשל"א, ע' צ"ה.  

שרה לוי-תנאי קראה לשיר לפי האתחלתא שלו. השיר שימש למחול בת יונים ב"ענבל" בשנת 1956, שממנו 

התפתחה בהמשך היצירה תיקון חצות. נדפס בזמירות: 20 
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 בת יפתח הגלעדי   /  שאול טשרניחובסקי 

  

 ִלי ָהְיָתה ִאִּמי אֹוֶמֶרת: "Rא ִּתְׁשִהי ֹּפה ִעָּמִדי,  

 ִיְמָהֵרO ַאִּביר ִׁשְבֵטנּו – ַּבת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי". 

 ִלי ֶהֱחִניפּו ַאְמהֹוֵתינּו: "ַמה ָּיִפית ְּבִנְזֵמי ְדָדן!  

 ִמי ָּכמֹוO ָיָפה ָּבָאֶרץ ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ְוַעד ָּדן!"  

                                                          

 ִלי ִסְּפרּו ִּבְדִמי ַהַּלְיָלה ִּגְליֹוַני – ִלי ְלַבִּדי:   

 "ַאְּת, ַרק ַאְּת ֲחלֹום ָּכל ַנַער ְּגדּוד ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי"... 

 ִלי ָיְקדּו ֵעיֵני ָהֶעֶלם ֶּגָחִלים: "ֱהִיי ֶׁשִּלי, 

 ַהָּיָפה ְּבַאְילֹות ַהַּׁשַחר, אֹור יֹוִמי, ִמְקַסם ֵליִלי!"  
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 קֹול ּבֹוִכים ֶאְׁשַמע, קֹול ֶיֶלד, – Rא ָּבָכה, ָׂשַחק ַיְלִּדי, 

 Rא ָחְלָצה ַׁשד ַלִּתינֹוֶקת ַּבת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי! 

 ִּבְמחֹולֹות ָּבנֹות ֵּתֵצאָנה... קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה... 

 ִלי Rא ָׁשרּו ְוRא ַׁשְרִּתי ְלִבִּתי ָהֲאמּוָלה.  

 ַעל ָהַרי ֶאְתֶעה רֹוֶקֶמת ֶחְזיֹוַני Rא-ָקם, ַּבִּדי, 

 ֶאל ִּתְפֶאֶרת ַהִּכֶּנֶרת, ֶאל ֲהַדר ַהִּגְלָעִדי, 

 Rא ָאַהְבִּתי, Rא ָיַקְדִּתי ֲאהּוָבה ְּבֵחיק ִאיִׁשי...  

 ֱאRַהי ָרָצה ַהֶּנֶדר, ֲאִביִבי לֹו ְוִאִּׁשי 

 ֵאין ִלי ָאב, ֵאין ִאיׁש, ֵאין ֶיֶלד ַעל ָהַרי ּוְבמֹוָעִדי, 

 ַלָּיָפה ְוַלְּמֻאֶּׁשֶרת – ַּבת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי...  

שרה לוי-תנאי הלחינה את הבתים א, ב, ה, ח, וחמשת האחרונים (י"ז-כ"ב) מתוך השיר (ראו טשרניחובסקי, שאול, 

שירים, כרך א', שירים ובלדות, הוצאת דביר, תל-אביב 1966, ע' 480-478). כאן מצורפים כל שני בתים המהווים 

רצף בלחן ורק הבית האחרון נפרד והוא מסומן כסיום בתווים. מועד חיבור השיר – 22.12.1940. נדפס בזמירות: 

 .21
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   גזלה   /  חאפז – שאול טשרניחובסקי 

 !
יֹוֵסף ָהָאבּוד ׁשּוב ַיִּגיַע  

ֶאל ְּכָנַען, ַרק ַאל ִּתְצָטֵער! 

ֵּבית ָהֲאֵבִלים ְיַקְּׁשטּוהּו  

ַוְרֵדי נֹוי, ַאO ַאל ִּתְצָטֵער!    

ִלִּבי ַהּנּוֶגה, ַאל ִּתְבָּכָיה, 

ַמֵהר ַיַעְברּו ְיֵמי-ֶדֶלף,  

ְוָׂשְגָבה ַהָחְכָמה ַעל ָּכל ֶׁשַגע 

ְוִתְמהֹון-ֵלב – ַאל ִּתְצָטֵער!  

 Fְוָיִקים ָהָאִביב ַעל ָּכֶרי

ִּכְסאֹו ִּבְפִריָחה ְמֻחֶּדֶׁשת, 

ְּבֹראְׁשF, ַהָּזִמיר, ְּכִליל ַהֶּוֶרד 

ָיִאיר ְּבאֹור – ַאל ִּתְצָטֵער! 

ַקֵּוה! ִּכי ַהּסֹוד, Rא ָיַדְעָּת,  

אּוַלי ָׁשם, ֵמֵעֶבר ַלֶּקַלע,  

אֹוַצר ְׂשָמחֹות Rא ִחִּכיָת 

יֹוִפיַע ָלO – ַאל ִּתְצָטֵער!  

ִלִּבי, ִאם ַּתֲהֹרס סּוַפת-ֹּתהּו   

ָאְׁשיֹות ַהַחִּיים ְּבמֹו ֶרַגע, – 

ַאל ִּתיָרא אֹוְקָינֹוס, ִּכי ֹנַח  

ַקַּבְרִניְטF – ַאל ִּתְצָטֵער! 

 ,Oַרּבֹות ַסָּכנֹות ַעל ַהֶּדֶר

ְוַהַּמָּטָרה ְּבמֹו ֹאֶפל, –  

ַאך ֵאין ְׁשִביל ְלRא סֹוף, ְוִיַּמס ַּגם  

ָהֵאד ַהֶּזה – ַאל ִּתְצָטֵער!  

טשרניחובסקי תרגם שתי גזלות של המשורר הפרסי שמס אד-דין מוחמד שירזי המכונה חאפז (כוכבי שמים 

רחוקים בהוצאת שוקן, תש"ד ע' 81-79; כל כתבי טשרניחובסקי, כרך ו' – שירים ושירות, הוצאת עם עובד, 1995, 

ע' 419). זו הגזלה השנייה. שרה לוי-תנאי בחרה להלחין את הבתים 8-1 ו-16-13 מתוך עשרים בתי השיר. נדפס 

בזמירות: 19.  
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   נדם כל עוף  / יעקב כהן  

 !
ָנַדם ָּכל עֹוף- ַעל ֵעץ, ִנְרָּדם ָּכל ִׂשיַח ַּבָּכר –  

ַלְיָלה ָיַרד! 

ְוָלָּמה, ָלָּמה ֶזה ֶאֱחרּו ַּפֲעֵמי ּדֹוִדי,  

ֶאֱחרּו ִמּבֹוא ? 

רּוַח ָּבֵעֶׂשב ָׁשט, ַזְלַזל ָנע ַּבֲחלֹומֹו – 

קֹול ֵמָרחֹוק! 

ַׁשֲעטֹות ַּפְרסֹות ַאִּביר עֹולֹות ִמֶּמְרַחב ָׂשֶדה: 

ּדֹוִדי הּוא ָיטּוׁש ֵאַלי! 

ַׁשֲעטֹות ַּפְרסֹות ַאִּביר ּגֹוְועֹות ְּבֶּמְרַחב ָׂשֶדה – 

ְּדָמָמה!  

צֹוֵלל ַהְּיקּום ַּבְּדָמָמה, ִלִּבי ַּכֶּקֶבר קֹוֵפא: 

 Rא-ָּבא דֹוִדי!

יעקב כהן (1960-1881) חיבר שיר זה בתוך המחזה שלמה ובת שלמה (כתבי יעקב כהן, כרך חמישי – כתבים 

דרמטיים, חלק שני – מחזות מימי המקרא, הוצאת ועד היובל, תל-אביב תש"ה.) השיר משובץ במערכה השנייה 

(עלילה שנית, כלשון המשורר) בתמונה הראשונה (בספר בעמודים ר"כ-רכ"א) והוא קרוי שיר הנערות המחוללות 

עם איה הנערה העמונית. השיר שובץ ביצירתה של שרה לוי-תנאי מלכת שבא שהוצגה ב"ענבל" בשנת 1953. נדפס 

בזמירות: 19-18.    
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  רחוק בקצה מבט / אמיר גלבע   

  
ָרחֹוק ָרחֹוק ִּבְקֵצה ַמָּבט  

ַחִּיים רֹוֲחִׁשים. 

ֻּכָּלם לֹוְבִׁשים ִּבְגֵדי ַׁשָּבת  

ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים. 

ּופֹוְרִחים ִציֵצי ָׁשֵקד 

ַעל ַמּטֹות ָהֲאָנִׁשים. 

ְורּוַח ֹּבֶקר ֶׁשָּׁשֵקט 

לֹוֵחׁש ְּבֵעיֵני ָּנִׁשים. 

ְוֵאין ַלָּמֶות ַחי  

ְוַלַחִּיים ֵאין ֵמת. 

  .Oְרחֹוב ָּגדֹול הֹוֵל

ְוֵהד נֹוֵׂשא ַהּקֹול 

ְוקֹול נֹוֵׂשא ַהֵהד. 

 .Oֶנַצח מֹוֵל

שירו של אמיר גלבע (1984-1917) נדפס בקובץ י"ב שירים (1971) והוא מצוי בכרך ב' של שירים, בהוצאת הקיבוץ 

המאוחד 1987. נדפס בזמירות: 24.  
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  איי השמש  /  דליה רביקוביץ

  

 ַהַּלְיָלה ָחַזְרִּתי ְּבִסיַרת ִמְפָרִׂשים  

 ֵמִאֵּיי ַהֶּׁשֶמׁש ְוִׂשיֵחי ָהַאְלֻמִּגים.  

 ְנָערֹות עֹוְנדֹות ַמְסְרקֹות ֶׁשל ָזָהב  

 ִנְׁשֲארּו ַעל ַהחֹוף ְּבִאֵּיי ַהֶּׁשֶמׁש.   

 ַסָּפִנים ְוחֹוְבִלים ִמִּׁשְבִעים ֲאָרצֹות  

 ָהיּו ַמְפִליִגים ֶאל ִאֵּיי ַהֶּׁשֶמׁש.   

 ַאְרַּבע ָׁשִנים ָּבאֹור ַהּקֹוֵרן  

 ָהִייִתי סֹוֶפֶרת ְסִפינֹות ֶׁשל ָזָהב.  

 ְוַהָּים ָהָיה ֹעֶמק ִלְפִנים ֵמֹעֶמק  

 ְּבֵעת ֶׁשָחַזְרִּתי ֵמִאֵּיי ַהֶּׁשֶמׁש.   

 ִטּפֹות ַהֶּׁשֶמׁש ַהְּכֵבדֹות ִּכְדַבׁש  

 ָנְטפּו ַעל ָהִאי ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה.   

שרה לוי-תנאי הלחינה את הבתים הראשון, השלישי והחמישי (האחרון) מתוך השיר ארץ רחוקה שהופיע בספרה של דליה 

רביקוביץ (2005-1936) חרף קשה (1964). היא קראה לשירה איי השמש, שכן השתמשה במלים אלה, החוזרות בשיר כמה 

פעמים, כפזמון חוזר בשירה. השיר מצוי בספר כל השירים בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 2010, בע' 51.  נדפס בזמירות: 22.  
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   רעד את   /      שרה לוי-תנאי 

 !
 ְּבֵעיַנִיO ֹאֶפל ָוִזיו,  

 ַקִיץ ַאְּת, ְסָתיו ְוַגם ָאִביב, 

 ֵעת ֶאְקָרא ָלO, ֲהַתֲעִני? 

 ְואּוַלי ֵאיֵנO ְוַרק חֹוֵלם ֲאִני.  

ַרַעד ַאט, ָענֹוג ְּכֵצל ָעֶלה, 

ֶרֶטט ַאט, צֹוֵהל ְונּוֶגה. 

ֶּבָהִרים ִּדִּמיִתי ִּכי ַאְּת ֵהד, 

ּוָבֵעֶמק ַאְּת יּוַבל רֹוֵקד. 

שרה לוי-תנאי יצרה שיר זה בעקבות לחן של שיר נשים של יהודי תימן אלא יא שיג'ארה. נדפס במאמרן של לאה 

אברהם ונעמי בהט-רצון "השירה והמחול כאמצעי ביטוי לעולמה הפנימי של היהודייה בתימן" בקובץ בת תימן: 

 8 1 8 2  .185
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שירי טבע ונוף 
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   עם השחר   /    שרה לוי-תנאי 

  

 ִעם ַהַּׁשַחר, ִעם ָהאֹור  

 ַנֲעֶלה ֶאל ַהר ַהּמֹור,  

 ִֹשיר ָחִליל ּוְגִדי ֶנְחָמד  

 ָלO ָאִביא ִמן ַהִּגְלָעד. 

  ,Oְוִאם ְלמֹוָאב ֵנֵל

 – Oָּבַאְרנֹון ֶאְרַחץ ַרְגֵל

ִאם ִּתְצָמִאי, ָלO ֶאֵּתן  

 ַּבָּגִביַע ֵמי ַיְרֵּדן.

שרה לוי-תנאי כתבה את מלות השיר ללחן מקובל של כמה שירי חתונה בדיואן יהודי תימן, מהם אלמוניים וככל 

הנראה עתיקים, שבהם הסימן (האקרוסטיכון) הוא אלפביתי וניתן לשיר מהם ככל הנדרש או הרצוי. ביניהם אהוב 

מהר המור, אשירה לאהוב, וגם שיר חתונה שיהודי תימן מייחסים ליהודה הלוי לפלח הרימון. בכל אלה הלחן 

במשקל משולש. אותו לחן משמש גם לשירו של אברהם אבן עזרא אצולה לפנים בכסא ערבות, המושר בשמחת 

תורה, אך במשקל זוגי. נוסח זה במשקל זוגי שימש את שרה לוי תנאי לשני הפסוקים הראשונים של שירה עם 

השחר. אל זה הוסיפה מוטיב שני, המשמש את השרים במסורת לפסוק "הללויה כי טוב כי לעולם חסדו". ולפסוק 

האחרון "אם תצמאי לך אתן בגביע מי ירדן" צירפה מוטיב מקורי משלה.  

בשנות החמישים חיברה מרגלית עובד ריקוד לשיר זה.  

השיר נדפס בחוברת צלילים מהכפר בהוצאת המרכז לתרבות בשנת תש"ז; זמירות: 41.  

 שרה לוי-תנאי שילבה את השיר ביצירתה בעקבי הצאן ב"ענבל" ב-8 2 48 .1955
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   באר     / חיים נחמן ביאליק  

  

 ֲעִלי ְּבֵאר, 

 ְּבֵאר, ֲעִלי  

 ּוְצִקי ֵמי ָּפז  

 ְמRא ַהְּדִלי. 

  ,Oֶׂשה ַצח ָוַר

ֶׂשה ָצֵמא ִלי,  

ָיבֹוא ְוֵיְׁשְּת  

ִמֵּמי ַהְּדִלי.  

זה אחד משיריה הראשונים של שרה לוי-תנאי. על נסיבות יצירת השיר סיפרה: "זה היה בשנה האחרונה ללימודי 

בסמינר לוינסקי. אני לא מנגנת בפסנתר, אבל ישבתי לתומי ליד הפסנתר והאצבעות נעו ויצאה הנעימה, כאילו 

האצבעות הובילו או שהנעימה הובילה את האצבעות."   

מקור: ביאליק, חיים נחמן – שירים ופזמונות לילדים, הוצאת דביר תל-אביב, תשל"א, עמ' ל"ו. נדפס תחילה 

בגלויות שירי מולדת בהוצאת הקרן הקיימת לישראל; ענות ד' (תשרי תרצ"ח): 14; זמירות: 56; זמר חן: 77   2 8 
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   ענבלים / שרה לוי-תנאי 

  

 ֹרנּו ֹרנּו ֲחִליִלים – 

 ִלי ִלי ִלי.  

 ִציל ַצְלֵצלּו ִעְנָּבִלים – 

 ִציל ִציל ְצִליל.  

 ֶעֶרב ָּבא ִמן ֶהָהִרים,  

 ֵעת ַהְׁשקֹות ָהֲעָדִרים,  

 יֹום ָהַלO ֶאל ֹּתהּו ֵליל,  

 ֵרַע ַסַהר ֹּפה ָיֵהל.  

 ַיַעל ֶׁשֶמׁש ִמן ָהָהר,  

 יֹום ָחָדׁש ָיבֹוא ָמָחר,  

 ִּגיל ָיִגילּו ַהְּׁשִביִלים  

 ִעם ִצְלצּול ָהִעְנָּבִלים. 

זהו שירה הראשון של שרה לוי-תנאי שנתחבר בהיותה בת שש-עשרה. נדפס ברון דפרון ב' 1944 כמו כן בחוברת 

שירים לקול ולפסנתר (1948): 10 עם ליווי לפסנתר של נחום נרדי; שירי עבודה ומולדת ד': 43; זמירות: 42. שלום 

חרמון חיבר לשיר מחול שנרקד בחוגי הרוקדים ריקודי עם. שרה לוי-תנאי שילבה שיר זה ביצירתה בעקבי הצאן 

ב"ענבל" ב-1955.  2 8 
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   רועה צאן  /   נח פינס  

  

 ְצאּו ֵאַלי ֹצאִני, ְצאּו,  
 ְטרּו טּו טּו.  

 ַהַּלְיָלה ֶזה ָחַלף, ִצֳּפִרים ֵנעֹורּו, 

 ִהְתַאֵּדם ַהַּׁשַחר ּוְפֵני ִמְזָרח ֹארּו.  

נח פינס (1939-1871) פרסם שיר זה בספרו הזמיר – שירי זמרה לילדים עם מנגינות, שיצא לאור בהוצאת מוריה, 

אודיסא, בשנת תר"ע (1910). לשיר ארבעה בתים בני עשר שורות כל אחד. שרה לוי-תנאי הביאה רק את התחלת 

הבית הראשון. לחן השיר זהה לזה של השיר ענבלים. תווי השיר מצויים בארכיון הזמר העברי של מאיר נוי, 

שבספרייה למוזיקה בספרייה הלאומית, וככל הנראה נרשמו על ידו.  
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   אל הרהט / שרה לוי-תנאי  

  
הֹו הֹו ֶאל ָהַרַהט, 

ֶאל ָהַרַהט, הֹו ! 

ַהֲעִלי ִלי ְּבֵאִרי  

ַמִים ְלֶעְדִרי,  

ַהֲעִלי ְּבֶׁשַפע ִלי  

ַמִים ְמRא ַהְּדִלי ! 

  ,Oִּכְבָׂשִתי ְׂשִאי ֵעיֵנ

ִמן ָהַרַהט ְׁשִתי. 

  ,Oרּוַח ֶעֶרב ְיַלְּטֵפ

חּוִׁשי ֵׂשָיִתי. 

רּוַח ֶעֶרב ְיַסֵּפר  

ַאָּגדֹות ִמְדָּבר  

ַעל אֹוֵיב ָּכַרע ָנַפל  

ַּבחֹולֹות ִנְקָּבר.  

ָהה, ְּבֵאר, ֲעִלי, ֲעִלי  

ְוַהְרִּבי אֹוִני ! 

ֶזה ֵּביִתי ְוָאֳהִלי  

ּוִמְׁשַּכן ֹצאִני.  

ַמִים ְלָעׁשּוק, ִנְרָדף – 

ְּתִני ְּבֶׁשַפע ַרב,  

ְואֹוֵיב ַאְכָזר ִיֹּפל  

ֵּגא ֻמֶּכה ָׁשָרב. 

השיר נדפס לראשונה ב-1944 ברון דפרון ג' של איגוד מורי המוזיקה. אחר כך בחוברת שירים לקול ולפסנתר 

(1948): 8 עם ליווי לפסנתר של אברהם דאוס. נדפס בזמירות: 39-38. רבקה שטורמן חיברה לשיר ריקוד שנפוץ 

בקרב חוגי הרוקדים ריקודי עם. שרה לוי-תנאי שילבה את השיר ביצירתה המחולית בעקבי הצאן ב"ענבל" בשנת 

 8 2 1955

 !69



  

   עלי באר עלי   / דוד שמעוני  

  

 ֲעִלי, ְּבֵאר, ֲעִלי! 

 ַמְלִאי, ַמְלִאי ַהְּדִלי! 

 ֲעֵדי ֶאְׁשֹּבר ֶאת ְצָמא ָהֵאׁש 

 ָּכל ֵלַח ַעְצמֹוַתי ִיֵּבׁש, 

 Oַהַּז Oּוֵמֶאְגֵל 

 ֵׁשִנית ָאׁשּוב ֶאְפַרח. 

ֲעִלי, ְּבֵאר, ֲעִלי! 

ַהֹּכל ַחִּיים ַמְלִאי! 

ִּבְצִחיַח ֶנֶגב ִהְתַּגִּלי  

ּוִביִׁשימֹון ֶׁשל ַהר ְּגִליִלי  

ְלֵיַׁשע ְוִלְפֵאר!  

ֲעִלי, ֲעִלי, ְּבֵאר!  

שירו של דוד שמעוני (1956-1886) נכתב באייר תרצ"ח (ראו בספרו שירים כרך ב', ע' ר"ח, הוצאת מסדה, 

תל-אביב, תשי"ד). שרה לוי-תנאי בחרה להלחין את הבית הראשון והאחרון מתוך ארבעת בתי השיר. נראה 

שהלחינה את השיר זמן קצר לאחר פרסומו, שכן הוא מצוי כבר ב-1936 בפנקס שירים של נדב ויזל מקבוצת 

אבוקה. נדפס בשירי עבודה ומולדת ד': 18.  
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  השה התועה  / מרים פולק 

  

 ְלֵבין ָהִרים ָּתָעה ַהֶּׂשה, 

 ּתֹוֶעה: ֶמה! ּפֹוֶעה: ֶמה!  

 ְוֶהָהִרים עֹוִנים ְּבֵהד 

 ַלֶּׂשה ָהַרO ְּבקֹול רֹוֵעד:  

 ֶמה, ֶמה, ֶמה!  

 אּוַלי ִאִּמי קֹוְרָאה ִלי ָׁשם 

 ָּבָהר ָהָרם, 

 ְוַלִיל ַזO, יֹוֵרד יֹוֵרד, 

 ַלֶּׂשה ָהַרO עֹוֶנה ְּבֵהד:  

 ֶמה, ֶמה, ֶמה!   

נדפס לראשונה בענות ו': כ"ו (1939); זמירות: 40; זמר חן: 154.    
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   חליל לי      / שרה לוי-תנאי 

  

 ָחִליל ִלי, ָחִליל ִלי, ֲחִליִלי,  

 ְּביֹוִמי ּוְבֵליִלי ָמה הֹוֶמה ִּבי ֲחִליִלי 

 ֲחִליִלי ִמְקֵנה ַהּסּוף, ִׁשיר ִמֶּמּנּו Rא ָיסּוף 

 רּוַח ִׁשיר ָעָליו ַיְנִעים, ּבֹו ָרִנים ַהְּדָׁשִאים 

 ַלֶּמְרַחק ִיָּׂשא ְׁשלֹוִמי, ֵהד ִלִּבי ַוֲחלֹוִמי. 

 נדפס בזמירות: 43. השיר שובץ ביצירתה של של"ת שירי עם וריקודי עם ב"ענבל" בשנת 1952. 
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   צלצלו מצילות / זרבבל גלעד 

  

 ִצְלְצלּו ְמִצילֹות ְוָאְמרּו ִׁשיר ַּבֵּליל,  
 ִׁשיר ָעֹנג ְמַרֵּטט, ִׁשיר נּוֶגה ְמַצְלֵצל.  

 ּוָפְׁשטּו ַהְּצִליִלים ַּבָּׂשדֹות, ֶּבָהִרים, 

 ְוֵהִעירּו ֶעְרָּגה, ִּכּסּוִפים ִנְסָּתִרים.  

 ֶמה ָעֹמק הּוא ַהֵּליל ְוִנָּׂשא ּבֹו ֵהד ְצִליל –  

 ֶזה ָּדִמי ְמַרֵּנן ְוהֹוֶמה ֶּכָחִליל.  

השיר נדפס בספר השירים של זרבבל גלעד עפר נוהר בהוצאת הקיבוץ המאוחד תש"ך בעמוד 10. 

התווים מצויים בארכיון הזמר העברי של מאיר נוי, המצוי כיום בספרייה למוזיקה של הספרייה הלאומית, 

וככל הנראה נרשמו על ידו.  
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  סער כי יבוא מאפק  / שרה לוי-תנאי 

  

 ַסַער ִּכי ָיבֹוא ֵמֹאֶפק,  
 קּום, ֱאֹסף ַהֶּׂשה ַלִּדיר! 

 ִיָּקֶחF רּוַח-ֹּתֶפת, 

 ִאם ַהֶּׂשה ַּתְפִקיר.  

  Fקּום, ֲחגֹור ֵאזֹור ָמְתֶני 

  Fְוִהְׁשַחְזָּת ִצָּפְרֶני 

  Fְוָנַפל ָׁשדּוד אֹוְיֶב 

 ִּכי ַּתִּציל ַהְּבִעיר.  

ִּכי ִיְפֶעה ַהֶּׂשה ֵמֹאֶפל,  

ַהֲעֵלה לֹו אֹור ָוִׁשיר!  

ִיָּקֶחF רּוַח-ֹּתֶפת, 

ִאם ַהֶּׂשה ַּתְפִקיר.  

  Fַהֲעֵלה לֹו אֹור-ָּפֶני

  Fְוָיָצא ֵמִאיׁשֹוֶני

  Fַהַּמְרּגֹוַע ְלֹצאֶנ

 ְוָרָפא ַלְּבִעיר.

   השיר התפרסם בזמרון: 185. 
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  שיר המשוטט / שרה לוי-תנאי 

  

 ַהֶּדֶרR Oא ֵאָדָעה  
 ְּבֵאין ִלי ִמְׁשעֹוִלים.  

 ָּבָדד ֲאִני ֵאָתָעה  

 ְּבֹחֶרב ּוְטָלִלים. 

ֲעֵדי ָהֶעֶרב ִלי ִיְפֹרׂש 

ַמְרֹגַע ֵּבין ַהִּגְבעֹוִלים,  

ְוִׁשיר ַעְרִׂשי ָהרּוַח ָרן  

 ֵמַעל צּוֵרי ַהְּיֵעִלים. 

שיר זה נקרא תחילה שיר הנודד ואחר כך שנתה שרה לוי-תנאי את שמו, ככל הנראה כדי שלא לבלבלו עם שיר 

הנודד למלים של דוד שמעוני (המתחיל המלים "מי יתנני עוף") ללחן של יהודי פרס, שנפוץ באותה עת. על נסיבות 

יצירת השיר כתבה במכתב לבעלה ביום 6.3.1954: 

אתמול הייתי "הרה" כל היום, וגם בלילה לא יכלתי להרדם. זמזמה לי בראש מנגינה שלא הרפתה ממני. חשבתי 

שאצא מדעתי. חשתי ֹצרך עצום להתאים לה מלים והתקשיתי בחפוש אחריהן. כל היום הייתי עצבנית. בֹקשי ותוך 

עיפות נרדמתי. לֹבקר "הסתדר" כל השיר וחשתי הקלה כלאחר לידה. והרי לפניך היצור הזעיר שגרם לי צרות כאלה. 

זהו שיר למחול עממי. גם הרקוד כבר ישנו ואלמד אותו בקורס לפסח. הֹתכן הוא מעין "שיר נודד".  

וכאן צירפה את מלות השיר. ובהמשך כתבה: 

המנגינה נעימה. יש בה עצבות ועם זאת היא ריתמית. גם הרקוד יצא לי לא רע. נראה כיצד תתקבל יצירה זעירה 

זאת. לאחר זמן אולי אשלח לך גם את התוים. עלי לראות ֹקדם כיצד זה מתקבל.   

הריקוד שחיברה לו היה מקובל בחוגי הרוקדים ריקודי עם. נדפס בשירי עבודה ומולדת ב' ובזמירות: 44. 
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  שירת הקציר  /   שאול טשרניחובסקי 

  

ֵיׁש ְׁשֵדַמת ָזָהב ְמֵלָאה ְיבּול,  

ּוֶמְרָחב ָלה ְוֵאין ָלה ְגבּול. 

ָהרּוַח ַּבֶּמְרַחִּקים ָנם,  

ְוַהְרֵּבה ַטֲחנֹות עֹוְמדֹות ָׁשם,  

ַטֲחִני ַטֲחָנה ְטָחִני!  

ַהֶעֶרב ָּבא ֵּבין ֲעֵבי ָּדם 

ַלֶּלֶחם קֹוֵרא ֲהמֹון ָהָעם 

ּוְבֵחיק ַהַלְיָלה ַסַער, ְועֹוד  

ִמָמֳחַרת ֶזה יֹום ֵיׁש ַלֲעבֹוד. 

ַטֲחִני ַטֲחָנה ְטָחִני ! 

ָהרּוַח ְיַטאֵטא ָׂשדֹות ִחיׁש,  

ְוRא ִיְרַעב עֹוד ַלֶּלֶחם ִאיׁש. 

 ַטֲחִני ַטֲחָנה ְטָחִני !

שאול טשרניחובסקי (1943-1875)  פרסם שיר זה בקובץ כתביו בהוצאת ועד היובל בכרך I של שירים מהשנים 

תרנ"ב-תר"ע (1910-1892), וילנא, תרצ"ב: קל"ב, בעקבות שיר של ריכרד דֵימֶל. התווים מצויים בארכיון הזמר 

 העברי של מאיר נוי בספרייה למוזיקה של הספרייה הלאומית, וככל הנראה נרשמו על ידו. 
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   מולדתי  / שרה לוי-תנאי  

  
 מֹוַלְדִּתי ִהיא ֶאֶרץ ְּכַנַען 

 ִלי ִלי ִלי ִלי ִלי ִלי ִלי ִלי 

 ָיאֵליל ָיאֵליִלי ָיֶפה ַהֵּליל    
 

 ִלְצפֹון ָהִרים ֶאָׂשא ֵעיַני  

ּוְגבּול ִמְדָּבר ֶאל מּול ָּפַני  

ָיאֵליל ָיאֵליל ָיֶפה ַהַּלִיל   
 

ִמנֹוף ֶחְרמֹון קֹוְלטֹות ָאְזַני   

 ֵהד ּתֹוָרִתי ִמְּגאֹון ִסיַני .   

התחלת השיר מבוססת על שיר בשם זה שהיה נפוץ בארץ בשנות השלושים ולחנו ככל הנראה ערבי (תווים – בחוברת שירי 

עבודה ומולדת קובץ שלישי בהוצאת המרכז לתרבות ע' 5). לשיר נוסחאות שונות מעט זו מזו, שכן הועבר בעיקר בעל-פה. 

ברכה צפירה כותבת עליו בספרה קולות רבים (ע' 219): "מלים ולחן עממיים. יצירה ארצישראלית, בהשפעת לחן בדואי. 

מייחסים את מילות השיר לאלכסנדר פן."  

שרה לוי-תנאי הביאה את אחת הנוסחאות הללו (ראו שתי שורות ראשונות בתווים) ופיתחה בהמשך מלים ולחן משלה, 

הממשיכים את השיר המקורי ומשתלבים בו.  השיר נדפס לראשונה ב-1948 בחוברת שירים לקול ולפסנתר (ע' 2)  עם ליווי 

לפסנתר של ברנד ברגל. הוא שובץ ביצירתה של שרה לוי-תנאי ב"ענבל" מסביב למדורה ב-1955 וכן בפרקי זמרה ב-1960. 

השיר נרשם כאן לפי שירתה בהקלטה מ-1970. 
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שעשועים ומהתלות 
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   בת צורים     / שרה לוי-תנאי  

 !
– ִמי ֹזאת צּוִרים ׁשֹוֶכֶנת,  

ּדֹוֶלֶגת ַעל ָרמֹות,  

ַּכֲחִליִלים רֹוֶנֶנת,  

ִּתְפֶאֶרת ֲעָלמֹות?  

– ֶּגַבע ִמָּגִליל ָנִוי,  

ֶּפַרע ַסַער ִּבְלָבִבי – 

ּגּוָרה, ַנֲעִרי ! 

– קֹוץ ַלַּצָּבר ָיַדְעִּתי,  

חֹוַח – ַלּׁשֹוַׁשָּנה.  

מֹור-ֶהָהִרים ָאַהְבִּתי,  

ִּגְבַעת ַהְּלבֹוָנה.  

– ַרַהב עּול ָיִמים ָּתִמיד ּפֹוֵצַח  

ַאַהב ִּבְלָבבֹו דֹוֶמה ּפֹוֵרַח – 

ּגּוָרה, ַנֲעִרי ! 

– ַמה ִּתְרֲהִבי ָּבֶעֶלם,  

ֶּגֶבר ַּבַּבחּוִרים ! 

ַּגם ֶחְרמֹוִנים ַאְגִּביַה,  

ַהְרֵרי ְנֵמִרים ! 

– ֶעֶלם, ִאם ִלְכִפיר ָּדִמיָת, 

ּבֹוָאה ! 

ֶעֶלם, ְמַצֶּפה ְלF ָּגֹבַה – 

ֶהָרה ַנֲעִרי ! 

השיר בנוי כדו-שיח בין עלם לעלמה. בכל בית ארבע השורות הראשונות הן שאלתו של העלם ושלוש האחרונות – 

תשובתה של העלמה. שרה לוי-תנאי ציינה כי השיר נתחבר בעקבות שיר תימני של שולמית דון-יחיא. היא חיברה 

לשיר גם מחול, אשר נרקד בחוגי הרוקדים ריקודי עם. כן שימש השיר ליצירתה בת צורים ב"ענבל" ב-1956. השיר 

נדפס לראשונה בחוברת שירים לקול ולפסנתר (1948): 20 עם ליווי לפסנתר של אברהם דאוס, ואחר כך בזמירות: 

46.  הוא עובד על ידי חנוך יעקבי במסגרת יצירתו חמישה שירים ישראליים לבריטון, אבוב, ויולה וצ'לו.  
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   ָהה ָעְפָרה     / שרה לוי-תנאי 
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 ָהה, ָעְפָרה, ָהה, ָעְפָרה, 

 ַאל ְיֵהא ִלֵּבO ֹּכה ַרע 

  – Rא נֹוָרא! 

 ֲהרֹוָאה ַאְּת ֶזה ַהֵּלב,  

 ָּכל ַהּיֹום הֹוֵלO סֹוֵבב; 

 ָהה....  

 Rא ֶאָחד אֹותֹו ִּכְרֵסם,  

 ַוֲעַדִין הּוא ָׁשֵלם. 

 ָמה ַאִּגיד ָלO, ָהִראׁשֹון  

 Rא ָהְיָתה ְּבִפיו ָלׁשֹון,  

 Rא ִדֵּבר ְוRא ָאַמר.  

 ִׁשַּלְחִּתיו ֶאל ַהִּמְדָּבר. 

ַאֲחָריו ָּדְמָעה ֵעיִני,  

ְוִהֵּנה ָּבא ַהֵּׁשִני,  

ַהֵּׁשִני ָהָיה ַרק ֵאׁש, 

ָּכל ַהּיֹום ּבֹוֵער ּגֹוֵעׁש:  

"ֶחְמָּדִתי, ַמְחַמל ֵעיִני,  

ִּבְלֲעַדִיO ָמה ֲאִני?"  

ַּגם ּבֹו ָּבֲחָלה ַנְפִׁשי, 

ָאז הֹוִפיַע ַהְּׁשִליִׁשי.  

ַהְּׁשִליִׁשי ָאַהְבִּתי יֹום,  

ּוִמָּיד –  "ָׁשלֹום ָׁשלֹום".   

ָהְרִביִעי, ַהֲחִמיִׁשי  

ֶנֶעְלמּו ִעם ַהֹּשִּּׁשי,  

ַוֲעַדִין ֶזה ַהֵּלב  

ְמַצֶּפה לֹו ָלאֹוֵהב.  

השיר הוא מעין מערכון קטן: הוא בנוי כדו-שיח של המספרת עם ידידתה, ככל הנראה, אך תחילתו עשויה להיות 

גם פנייתו של המחזר הראשון או דבר הידידה המפצירה בדוברת. לחנו מבוסס על הלחן הרווח ביותר לשיר אם 

ננעלו מאת שלם שבזי בדיואן יהודי תימן, אך שרה לוי-תנאי פיתחה אותו לפי צורכי הטקסט. בשיר זה מופיע 

המוטיב הראשון של השיר אם ננעלו פעמים רבות בווריאנטים שונים לפי צורך המלים. למעשה רק מוטיב אחד 

נוסף לשיר – בחמשות החמישית והשישית ובשתי האחרונות. השיר שובץ ביצירתה שירי עם וריקודי עם ב"ענבל" 

בשנת 1952. נדפס בזמירות: 48.  

 !81



   בא אלי נער צח     / אנדה עמיר 

 !

 ָּבא ֵאַלי ַנַער ַצח,  

 ְמֻטָּפח ּוְמֻצְחָצח, 

 ְוִטֵּיל ִעָּמִדי,  

 ּוִבֵּקׁש ֶאת ָיִדי. 

 ָּכַעְסִּתי ְוָאַמְרִּתי לֹו:  

 Rא ָוRא ָוRא! 

ָּבא ֵאַלי ַנַער ֵחן, 

ְלָפַני ִהְתַחְנֵחן, 

ְוִהְזִמין ִלְסֹעד ִאּתֹו, 

ּוִבֵּקׁש ִלְהיֹות ִאְׁשּתֹו. 

ָּכַעְסִּתי ְוָאַמְרִּתי לֹו: 

Rא ָוRא ָוRא! 

ָּבא ָזֵקן ְמֹכָער, 

Rא ִּבֵּקׁש ָּכל ָּדָבר, 

ַאO ָׁשַלח ֵעיָניו ִּבי 

ְוָׁשָבה ֶאת ָּכל ִלִּבי. 

ְוָקָראִתי ַלָּזֵקן: 

 ֵּכן ָוֵכן ָוֵכן!

שירה של אנדה עמיר (1981-1902) נדפס בספרה גדיש, בהוצאת דביר, 1949, בע' 345. השיר שובץ ביצירתה של שרה לוי-תנאי 

שירי עם וריקודי עם ב"ענבל" בשנת 1952 וכן ביצירתה רכילות ב-1953. נדפס בזמירות: 52.  

 !82



  נחלק נא את האושר     / אנדה עמיר 

 !
ַעל ַמה ִנְתאֹוֵנן ָּתִמיד, 

ִנְתַקֵּנא ְוִנְתָרֵעם,  

ִאם ֶאת ְׁשֵתינּו ַהָּיִדיד  

ֶיֱאַהב ְּבֵלב ָׁשֵלם? 

ַאל ֵנֵׁשב עֹוד ֲאֵבלֹות,  

ִנְתַּפֵּיס, ֲאִני ְוַאְּת;  

ֵיׁש ִׁשְבָעה ָיִמים, ֵלילֹות,  

ִמַּׁשָּבת ְוַעד ַׁשָּבת: 

ְנַחֵּלק ָנא ֶאת ָהֹאֶׁשר  

ְלִפי ַהֶּצֶדק ְוַהֹּיֶׁשר. 

 ,Oְּביֹום ִראׁשֹון ְיֵהא ֶאְצֵל

ֵאַלי ָיבֹוא ְּביֹום ֵׁשִני, 

  ,Oַּבְּׁשִליִׁשי ֵיֵל Oֵאַלִי

ּוָבְרִביִעי ֹאַהב ֲאִני.  

ַּבֲחִמיִׁשי ִלֵּבO ִיְצַהל,   

ּוְלָבִבי ְּביֹום ִׁשִּׁשי.  

ְלַשָּבתֹות ַנִּפיל ּגֹוָרל: 

אּוַלי ִאיֵׁשO, אּוַלי ִאיִׁשי.  

ְנַחֵּלק ֶאת ָּכל ָהֹאֶׁשר  

 ְלִפי ַהֶּצֶדק ְוַהֹּיֶׁשר.

שירה של אנדה עמיר (1981-1902) נדפס בספרה גדיש, בהוצאת דביר, 1949, בע' 347. הפזמון (נחלק נא את 

האושר...) משולב בשירה אחרי כל בית. שרה לוי-תנאי בחרה להביאו אחרי שני בתים רצופים.  נדפס בזמירות: 50.  
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   תפוח   / אהרן אמיר 

 !
  Oָיַרְדִּתי ֵּבית ָאִבי –

ֲאַבְּקֵׁשO ִלי. 

  .Oָהה ָלָּמה ִקִּויִתי

ֵמֵאן ִּתֵּתO ִלי.  

  Oֵזִדים ְּבֵני ִאֵּמ

ָאִצים ָהֵרַע.  

  .Oְוִלי ֵאין ָּכל ִּבְלֵּת

Rא ָאח Rא ֵרַע. 

– ָאִבי ֵמֵאן ִּתִּתי.  

ַאִחים ִנָחרּו. 

הֹוִחיָלה ֲאהּוִבי.  

ֹאְרחֹוַתי ָזרּו.  

– ִחִּכיִתי ָלO ַעד אֹור   

ַעל ֵעין ַהַּמִים.  

Rא ָּבאת סּוָכה ַּבֹּמר   

ִויַפת ֵעיַנִים.  

הֹוַחְלִּתי ְוRא ָּבאת.  

ָעַצם ָעְצִּבי-ִּבי.  

ַעָּתה ָהִחיִׁשי ַּבת.  

ָחָלל ִלִּבי-ִּבי.  

– ִקְרִּבי עֹוֶנה ִמְזמֹור  

ַעל ֵעין ַהַּמִים.  

ָאבֹוא סּוָכה ַּבֹּמר  

ּוְמׂשֹוׂש ֵעיַנִים.  

– סּוִסי ִנְמַהר ּבֹוֵעט  

ְּבֹקֶצר רּוַח.  

ַאף ַּגם ַנְפִׁשי יֹוֵצאת. 

ֵהן יֹום ָיפּוַח.  

  Oֲעִלי ְוֶאָּׂשֵא

ַהֲחׁשּוָקה-ִלי.  

  Oִּכְנטֹות ֵאַלי ַחְסֵּד

ִמי-ִלי ּוַמה-ִּלי.  

– ָׂשֵאִני דֹוד ִמּדֹוד  

ַעל ַּכְנֵפי רּוַח  

ּוְרֹפד ַעְרֵׂשנּו הֹוד  

 ֵצל ַהַּתּפּוַח.

דו-שיח בין עלם לעלמה: שני בתים הוא ובית אחד היא לסירוגין. קשיי ההסכמה של משפחת העלמה ולבסוף 

החטיפה הרצויה והמתבקשת. שירו של אהרן אמיר (2008-1923) נדפס בספרו שרף, בהוצאת מחברות לספרות 

תשי"ז בע' 30. נדפס בזמירות: 47. השיר שובץ ביצירתה של שרה לוי-תנאי ב"ענבל" מבעד לצעיף בשנת 1966 

כמחול של כל הלהקה. אשר לתווים: הבתים הבאים יושרו לאותו לחן תוך התאמת ההטעמות, ובסיום חוזרות 

פעמיים מלות השורה האחרונה. 
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   הגר ושמגר    / שרה לוי-תנאי  

 !

 – ָהָגר, ָהָגר, 

 ַמה ַּׁשי ִּתְּתִני ִלי ֵעת ַאְעִּפיל  

 ְלנֹוף ָהֵרי ִגְלָעד? 

 – ַׁשְמַּגר, ַׁשְמַּגר,  

 ְלַפת ִקָּבר ֶאֵּתן ַּתְרִמיל 

 ְוַלָּבָקר ַמְלָמד. 

 – ָהָגר, ָהָגר, 

 ָּבָדד ֶאְהֶיה ֵּבין ַהָּבָקר,  

 ָּתבֹוִאי ַאְּת ֵאַלי. 

 – ַׁשְמַּגר, ַׁשְמַּגר,  

 ִאם ִלי ִּתְהֶיה ְמֹאד ָיָקר,  

אּוַלי ָאבֹוא, אּוַלי. 

– ָהָגר, ָהָגר, 

ְוִאם ֶאְתַקע ִלי ָׁשם ָיֵתד 

ְוRא ָאׁשּוב ָלַעד? 

– ַׁשְמַּגר, ַׁשְמַּגר,  

ִכי ָאז ָאבֹוא, ַיְחָּדיו ָנִקים 

ָהֹאֶהל ַּבִּגְלָעד. 

– ָהָגר – ַׁשְמָּגר,  

– ָהָגר –ַׁשְמָּגר,  

 ַיְחָּדיו ָנִקים ָהֹאֶהל ַּבִּגְלָעד.

השיר בנוי כדו-שיח בין הגר לשמגר, שבסיומו הם מתאחדים יחדיו. שרה לוי-תנאי שילבה שיר זה בתכניתה שירת 

הרועה ב"ענבל" בשנת 1951. נדפס בזמירות: 51. 
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   פורה דורך   / שרה לוי-תנאי 

 !

 ּפּוָרה ּדֹוֵרO ְוֵאין לֹו ַּגת 

 ּפּוָרה אֹוֵהב ְוֵאין לֹו ַּבת 

 – "ַּדְּבִרי ָדָבר ִלי, ַמֲעָכה!" 

 "Fְּביֹום ֶאְתמֹול ֶאְהֶיה ְל" – 

 – "ָמַתי ִיְהֶיה ֶאְתמֹול?" – "ָהָיה!" 

 – "ּוָמה ָנַתְּת?" –  "ַמָּכה ְטִרָּיה!"  

 – "אֹוָיה, ָאִבי, אֹוָיה, ּדֹוִדי, 

 ִׁשּכֹור ֲאִני!" – "Rא ַמְחַמִּדי!" 

 – "ָהִרימּו ּכֹוס ָלַאֲהָבה,  

 ֲאִני ָנאֶוה, ְוַאְּת?" – "ָנאָוה".  

 – "ֲאִני ָעִסיס, ְוַאְּת?" – "ְּדבֹוָרה". 

 – "ְוֵשם ֶׁשִּלי הּוא?" – "ּפּור ּפּוָרה".   

דו-שיח בין עלם מאוהב לעלמה הדוחה אותו תחילה אך הסיום מרמז על היענותה לו. נדפס בזמירות: 52. 
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   תמר   / שרה לוי-תנאי 

 !
הֹו, הֹו, ָּתָמר ! 

הֹו, הֹו, ָּתָמר ! 

ִמי ִהְקִּדיָמה ֶאל ָהַעִין ? 

ַרק ַאְּת ָּתָמר. 

ִמי ִטֵּיל ַעד סֹוף ַהַּלִיל ? 

ַרק ַאְּת ָּתָמר.  

ִמי ֵאינֹו ָיֵרא ֵמֵהד ? 

ַרק ַאְּת ָּתָמר.  

ְוֶאת ִמי אֹוֵהב ַהֵּׁשד?  

ַרק ֶאת ָּתָמר.  

הֹו, הֹו, ָּתָמר, 

ָמה ַהֵּׁשד ָאַמר ? 

ִלי ָאַמר ַהֵּׁשד ִמַּׁשַחת:  

"ֲחִביָבה ָּתָמר,  

ָלO ָאִביא ָּכֹזאת ִמְטַּפַחת,  

ְּתֵכֶלת ָאְרָּגָמר.  

ֵרעֹוַתִיO ְּבנֹות ָרִכיל,  

ִּגּבֹורֹות ַּבּיֹום,  

ְּתַקֵּבְלָנה ֶנֶזם ְּבִדיל  

ְלֹחֶטם ַּגס ָאדֹום".  

הֹו, הֹו, ָּתָמר ! 

ִיָּקֵחO ַהֵּׁשד ִמַּׁשַחת, 

ֲחִביָבה ָּתָמר.  

  שיר היתולי על נערה חביבה וממולחת. נדפס בזמירות: 53.  
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    שירי ילדים 

 !88



   שנה טובה    / שרה לוי-תנאי  

 !
 ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוַאְנָחָתּה, 

 ַּתֵחל ָׁשָנה ְוִׂשְמָחָתּה. 

 ָׁשָנה טֹוָבה ִהֵּנה עֹוָלה 

 ִלְקַראת ָׁשלֹום ּוְגאּוָלה. 

ָעֶלה נֹוֵׁשר, ַהֶּׁשֶמׁש ַרד, 

ַהְּסָתו קֹוֵרא: "ֲעבֹוד ּוְלַמד!" 

ִאָּכר ָיִגיל, ַהֹּצאן ִיְׂשַמח,  

 ַאַחר ַהְּסָתו ַהֹּכל ִיְפַרח. 

נדפס בשירים ומזמורים: 41;  זמר חן: 21; זמירות 76.           

  

  אור חבצלות  / שרה לוי-תנאי 

  

 אֹור ֲחַבָּצלֹות  

 ֶזֶמר ׁשֹוַׁשִּנים  

 ַּבָּשּרֹון ָעָלה 

 ֵריַח ֲעָדִנים 

 

 Oֲחַבֶּצֶלת ָל

ִלי ַהּׁשֹוַׁשִּנים 

ַּבָּשּרֹון ָעָלה 

ֵריַח ֲעָדִנים 

לחן השיר לקוח ממסורת יהודי בבל ושימש את שרה לוי-תנאי גם בשיר עת דודים כלה.  

רבקה שטורמן חיברה ריקוד לשיר זה והוא נרקד בחוגי הרוקדים ריקודי עם. נדפס בהגן רוקד: 40  
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  אכלו ילדים לחם תוצרת / אהרן זאב  

 !
 ִאְכלּו, ְיָלִדים, ֶלֶחם ּתֹוֶצֶרת – 

 ָצְמָחה ַהִחָּטה ַעל ַיד ַהִּכֶּנֶרת. 

 ָעְבדּו ַאְנֵׁשי ְדַגְנָיה ְּבֵזַעת-ַאָּפִים,  

 ָׁשם אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ָגדֹול ִׁשְבָעַתִים.  

ָׁשם עֹוֵבד Rא ָינּום, 

ׁשֹוֵמר Rא ָינּום.  

ִאְכלּו, ְיָלִדים, ֶלֶחם ּתֹוֶצֶרת – 

 ָצְמָחה ַהִחָּטה ַעל ַיד ַהִּכֶּנֶרת.

נדפס בשנות השלושים באחת מגלויות הקרן הקיימת לישראל  בעריכת מנשה רבינא. 

  אנו חבר חלוצים  / רפאל ספורטה 

 !
 ָאנּו ֶחֶבר ֲחלּוִצים,  

 ִּגּבֹוִרים ְוַאִּמיִצים.  

 ְּבַמּקֹור ּוַבַּדְחּפֹור  

 ֶסַלע ֶאֶבן ַנֲעֹקר. 

 ֲחלּוִצים... 

המלים נדפסו בספרון החלוצים על אדמת הקרן הקיימת לישראל בהוצאת תפוח. נדפס בזמר חן: 122.   
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  אל היער   / חיים נחמן ביאליק  

 !
 ֶאל ַהַּיַער ָיֹצא ָיָצאִתי,  

 ְקַהל ִצֳּפִרים ָׁשם ָמָצאִתי, 

 ְקַהל ִצֳּפִרים ְּגדֹולֹות, ְקַטּנֹות, 

 ֻּכָּלן ַיַחד ִׁשיר ְמַתּנֹות. 

 ָּפְתָחה ַאַחת ְוָאְמָרה: ָרא!  

 ָענּו ֻּכָּלן: ָרא, ָרא, ָרא!  

 ַמה-ְּלF ִנְרָּדם, קּום ְקָרא!   

ֶאל ַהַּיַער ָיֹצא ָיָצאִתי,  

ְקַהל ִצֳּפִרים ָׁשם ָמָצאִתי, 

ְקַהל ִצֳּפִרים ְּגדֹולֹות, ְקַטּנֹות, 

ֻּכָּלן ַיַחד ִׁשיר ְמַתּנֹות. 

ָּפְתָחה ַאַחת ְוָאְמָרה: ִּתי!  

ָענּו ֻּכָּלן: ִּתי, ִּתי, ִּתי! 

 ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי

מקור: ביאליק, חיים נחמן – שירים ופזמונות לילדים, הוצאת דביר תל-אביב, תשל"א, עמ' ע"א.  

שרה לוי-תנאי הלחינה את הבית השני והאחרון מתוך ארבעת בתי השיר.  נדפס בזמירות: 58. 
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   אנקור  / יעקב פיכמן  

  

 ּבֹואּו ְראּו ַאְנקֹור ַּבֵּקן  
 ָּכל ַהּיֹום הּוא ָׁשר ְּבֵחן  

 ְטִרי ִלי ִלי  

 ָּכל ַהּיֹום הּוא ָׁשר ְּבֵחן  

 ּוַבַּלְיָלה הּוא ָיֵשן 

 ְטִרי ִלי ִלי  

ֹּבֶקר ָּבא ַהֶּׁשֶמׁש ָחם  

ָהַאְנקֹור ִהֵּנה ָקם  

ְטִרי ִלי ִלי  

  

ֹּבֶקר ָּבא ַהֶּׁשֶמׁש אֹור 

ְוהּוא ָׁשר ָהַאְנקֹור  

 ְטִרי ִלי ִלי 

  

 הלחן מיוחס לשרה לוי יחד עם שולמית דון יחיא.  

   בואי חמודה / זרובבל גלעד   

 !
 ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ֲחמּוָדה, 

 ַּבָּמחֹול ָנֹסב.  

 עּוָגה-חּוָגה, ֲחמּוָדה,  

 ִׁשיר ׁשֵאין לֹו סֹוף.  

  נדפס בבזמר ובמחול: 13. 
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    בגליל    / אברהם ברוידס  

  

 ֲעֵלי ִּגְבָעה 

 ָׁשם ַּבָּגִליל 

 יֹוֵׁשב רֹוֶעה 

 ּוְבִפיו ָחִליל.  

הּוא ְמַחֵּלל  

ִׁשיַרת רֹוֶעה 

ַלֶּׂשה ַלְּגִדי  

 ִלְסָיח ּתֹוֶעה.

שירו של אברהם ברוידס (1979-1907) נדפס בספרו שיר לחג בהוצאת אמונים, תשט"ו: 18. השיר נפוץ 

בארץ-ישראל בעיקר בשירתה של ברכה צפירה בלחנים מקומיים שאותם עיבד וליווה נחום נרדי. לשיר עשרה בתים 

ושרה לוי-תנאי הלחינה רק את השניים הראשונים. נדפס בתרצ"ט בענות ו': ל"ג.  

    ּגּור ּגּור  / רחל  

  

 ּגּור – ּגּור! – ֵמַאִין ַהִּׁשיר? 
 ָהִריָמה ֹראְׁשF, ַיְלִּדי ַהָּבִהיר. 

 ּגּור – ּגּור! ֵמַאִין ַהִּׁשיר? 

  

 ִמַּתַחת ַלָּגג ְּבַכָּמה קֹולֹות,  

 ִמַּתַחת ַלָּגג יֹוִנים הֹוִמּיֹות.  

 ּגּור – ּגּור! – ֵמַאִין ַהִּׁשיר? 
  ּגּור – ּגּור – ּגּור! 

שירה של רחל (1931-1890) התפרסם בשנת תרצ"ה בגליונות: 25, בהוצאת התאחדות הגננות.   
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  בגליל העליון / אהרן זאב  

 !
 ַּבָּגִליל ָהֶעְליֹון  

 ָּגְלשּו ִעִּזים ֵמָהר ַעְצמֹון 

 ְוַאֲחֵריֶהם רֹוֶעה ָקֹטן  

 ְּכֶבן ְׁשמֹוֶנה  

 הֹוֵלO ּוְמַחֵּלל:  

ַהּיֹוֶרה, ַהּיֹוֶרה,  

ַחג ָלֵעֶׂשב ַּבָּׂשֶדה 

ַלַּפָּלח ְוָלרֹוֶעה, 

ַחג ָלֵעז ְוַחג ַלֶּׂשה  

 ַחג ַלֶּׂשה ֶמה ֶמה

  

  זה הבית החמישי מתוך שירו של אהרון זאב היורה (לשיר ששה בתים) שנדפס  

  בספר שיריו פרחי בר בעמוד 81. נדפס בענות ו' תרצ"ט: כ"ה. 
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   בכורים   / שמואל בס  

 !
ְּפִרי ַּגִּני ִהֵּנה ֵהֵבאִתי,  

ְמRא ַהֶּטֶנא ַרב ְּפֵאר.  

ִּבּכּוִרים ֹּפה ֶהֱעֵליִתי,  

ְוֹראִׁשי ָעַטְרִּתי ֵזר.  

ַל-ַל-ַל- ַל.  

ִמן ַהְּכָפר מֹוִביל ָהִעיָרה  

ֶּבן-רֹוִעים ָטֶלה ּוְגִדי,  

ְוִׁשיָריו ְּבקֹול ָיִׁשיָרה:   

ִדיְדל-ִדיְדל-ִדיְדל-ִדי... 

ִלי-ִלי-ִלי-ִלי. 

ֶּבן ִאָּכר ִמְּפִרי ַּגֵּנהּו,  

ְּתֵאִנים ְוִרּמֹוִנים,  

ּוַבַּסל לֹו ַעל ִׁשְכֵמהּו  

ְּתִהיֶמיָנה זּוג יֹוִנים:  

 לּו-לּו-לּו-לּו. 

השיר מתוך ספרו של שמואל בס (1949-1899) ארץ לנו קטנה, הוצאת מרדכי ניומן, תל-אביב תש"ז: 31. נדפס 

בתרצ"ב בגליונות 3; זמירות: 69; זמר חן: 103.     
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   בן יקיר לי  / שרה לי-תנאי  

 !
 ִלי ִלי – ֵּבן ַיִּקיר ִלי  

 ְּבֵעיָניו ֵמִאיר ִלי, 

 ְוִׁשיָריו ָיִׁשיר ִלי:  

 ִלי ִלי ִלי – ִאִּמי ֶׁשִּלי.  

 ֶעֶרב – ִלי ָאנּוַח,   

 ִעם ַיְלִּדי ָאׂשּוַח,  

 ְוָיִׁשיר ָהרּוַח:  

  ִלי ִלי – ֲחמּוִדי ֶׁשִּלי. 

נדפס לראשונה בתש"ז בחוברת שירים ומזמורים לגן הילדים ולכתות א-ב של בית הספר: 37.  

   בקר אור  / שרה לוי-תנאי 

 !
 ֹּבֶקר-אֹור, ַצח, ָטהֹור,  

 ָרן ּוְמַצְלֵצל:  

 קּום ָוֵצא ֶאל ַהָּׂשֶדה,  

 ַאל ָנא ִּתְתַעֵּצל ! 

 ֹּבֶקר-ַטל, רּוַח ַקל, 

 ָּכO עֹוֶלה ַהּיֹום.  

 ְוָאָדם ֶאל ָאָדם  

   ְמַחֵּיO ָׁשלֹום !

נדפס לראשונה בחוברת שירים ומזמורים (לוי, תש"ז: 2 בנוסח קצת שונה. בספר זמר חן מופיע הנוסח הנוכחי של 

המלים. גרסת התווים – לפי הקלטת שירתה של שרה לוי-תנאי.  
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   ברוזים  / לאה גולדברג  

 !

 ְלַּסְבָּתא ֶׁשל ֶאְפַרִים,  

 ְלַּסְבָּתא ַּבְרָוַזִים.  

 ֶאָחד ָלָבן 

 ֶאָחד ָאֹפר 

 ַלַּסְבָּתא ַּבְרָוַזִים.  

 ּוִבְׁשלּוִלית ַהַּמִים  

 ָרֲחצּו ֶאת ָהַרְגַלִים, 

 ֶאָחד ָלָבן  

 ֶאָחד ָאֹפר 

 ְוִהְסַּתְּתרּו ַהְּׁשַנִים.   

ַהַּסְבָּתא ֶׁשל ֶאְפַרִים  

קֹוֵראת ַלַּבְרָוַזִים:  

ַאֵּיה ָלָבן?  

ַאֵּיה ָאֹפר?  

ַאֵּיה ַהַּבְרָוַזִים?  

  

ָיְצאּו ַהַּבְרָוַזִים 

ִהְׁשַּתֲחוּו ַאַּפִים; 

ָׁשלֹום, ָלָבן 

ָׁשלֹום, ָאֹפר !  

ָׁשלֹום ַלַּבְרָוַזִים!   

שירה של לאה גולדברג (1970-1911) ברוזים מופיע בקובץ שירי הילדים שלה בואו עננים בהוצאת ספרית הפועלים 

בעריכת לאה חובב. לשיר חמישה בתים ושרה לוי-תנאי בחרה להלחין ארבעה מהם: את הראשון ואת שלושת 

האחרונים. נדפס בבזמר ובמחול: 14 2 8   
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   גינתי  / רפאל ספורטה  

 !
 ִּגָּנִתי, ִּגָּנה ְקַטְנֹטֶנת!  

 ֲערּוָגה ַוֲערּוָגה –  

 ּפֹול, ָּבָצל, ְצנֹוִנית ְׁשַמְנֹמֶנת,  

 ֶּגֶזר, ַחָּסה ְמתּוָקה.  

 ַלִּגָּנה, ַלִּגָּנה,    

 ַלִּגָּנה ָאִׁשיָרה ָנא.  

 ֹּבֶקר אֹור ֶאְפַקח ֵעיַנִים,  

 ַלִּגָּנה ָארּוץ ְּבִגיל,  

 ְּבַמְזֵלף ַאְזִליָפה ַמִים  

 ַעל ָׁשִתיל ְוַעל ָׁשִתיל.  

ֵיׁש ִלי ֵאת ְקַטָּנה, ֶנְחֶמֶדת,  

ַמְעֵּדר ּוַמְגֵרָפה,  

ּוַמְזֵלף ְוָיד עֹוֶבֶדת  

ְוִגַּנת ָיָרק ָיָפה.  

ַלְיָלה ֶאֱעֹצם ֵעיַנִים – 

ִּגָּנִתי ִלְפֵני ֵעיַני;  

ַּגן ָּגדֹול, ְרַחב ָיַדִים,  

ֶּפֶלא – ַמֲעֵׂשה ָיַדי. 

שירו של רפאל ספורטה (1983-1913) נדפס בחוברת הִגנה בסדרה טף – ספריה חינוכית בהוצאת תפוח. לשיר תשעה 

בתים ופזמון. שרה לוי-תנאי בחרה להלחין את הבתים הראשון, השני, הששי והאחרון, ולאחר כל בית – הפזמון. 

נדפס בזמירות: 74. 
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   גמדים / רפאל ספורטה  

 !
 ָׁשם ַהְרֵחק ְּבֵלב ַהָּים 

 ֶאֶרץ ְקַטָּנה ֵיׁש ָׁשם 

 ָׁשם ִאי ָירֹוק ָסִביב לֹו ַמִים  

 ּוִמְלַמְעָלה ַהָּׁשַמִים 

 ָּכל ָהָאֶרץ ַמְחָמִדים  

 ָׁשם ָּגִרים ַהַּגָּמִדים 

ָׁשם ְּבִאי ַהַּגָּמִדים  

ַהָּבִתים ִמְתַנְדְנִדים  

ְוָהרּוַח ָׁשָרה ֶחֶרׁש  

ַלְיָלה ַלְיָלה ִׁשיֵרי ֶעֶרׂש  

לּו ִלי לּו ִלי  

ָנה ִני ָנה  

השיר נקרא במקורו ארץ הגמדים ונדפס בחוברת עריסת הזהב בסדרת תפוח מס' 25. נדפס בזמירות: 66  
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  האביב סביב מריע  / נתן אלתרמן 

 !
 ָהָאִביב ָסִביב ֵמִריַע:  

 ַהֲאִזינּו ֵּבן ּוַבת ! 

 יֹום-ֻהֶּלֶדת ִלי ִהִּגיַע  

 ֲחִמָּשׁה-ָעָׂשר ִּבְׁשָבט.  

 ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר  

 ֲחִגיָגה ְּתֻסָּדר ! 

 קּומּו קּום, ּבֹואּו ּבֹוא:  

 ָּכל ַהְּיקּום ְיִהי ֹּפה ! 

קֹול ָהמֹון ִׁשיָרה רֹוֵקַע,  

ָהָאִביב צֹוֵהל ֻּכּלֹו.  

הּוא יֹוֵדַע, הּוא יֹוֵדַע  

ָמה ֵהֵבאנּו ִּבְׁשִבילֹו.  

ָּכל ֶאָחד ֶיֶרק ְׁשִתיל  

ְלַמָּתת לֹו יֹוִביל:  

"הֹו, ָאִביב, טֹוב ַהַּׁשי?"  

הּוא ֵמִׁשיב: "ְּבַוַּדאי!"  

שירו של אלתרמן (1970-1910) נדפס בספרו לילדים בהוצאת הקיבוץ המאוחד 1972 בעמוד 24. שם השיר חג 

האילנות. מתוך שלושת בתי השיר הלחינה שרה לוי-תנאי את השניים האחרונים, כלומר השני והשלישי. אצל 

אלתרמן מהווה הבית השני המשך לבית הראשון ומתחיל כך: 

 ָהָאִביב ָׁשַמע ַוֵּיט ֶאת  

 ִּפיו ֱאֵלינּו ַוִּיְלַאט 

 – ֶזה ַהּיֹום ִלי יֹום ֻהֶּלֶדת  

 ֲחִמָּׁשה-ָעָׂשר ִּבְׁשָבט  

ככל הנראה שנתה אותו המלחינה כדי שישמש כתחילת שיר עצמאי. יתר המלים מובאות כלשונו של אלתרמן עם 

היפוך קטן בתחילת הבית האחרון. נוסחו: קֹול ִׁשיָרה ָהמֹון רֹוֵקַע.  

נדפס בשירי עבודה ומולדת, קובץ שלישי: 74; זמירות: 75.  
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   היורה / אהרן זאב  

 !
 ַהּיֹוֶרה ַהּיֹוֶרה!...  

 ַחג ָלֵעֶׂשב ַּבָּׂשֶדה,  

 ָלִאָּכר, ָלרֹוֶעה,  

 ַחג ָלֵעז ְוַחג ַלֶּׂשה.  

 ַהּיֹוֶרה, ַהּיֹוֶרה יֹוֶרה    

  ִטיף...

מלות השיר לקוחות מתוך הבית החמישי בשירו של אהרון זאב 1968-1900)  היורה. שרה לוי-תנאי הלחינה גם את 

הבית כולו בשיר בגליל העליון. כאן היא החליפה את ַלַּפָּלח ב-ָלִאָּכר. נדפס ב גלויות קק"ל.  

   הס כל שובב / שרה לוי-תנאי 

 !
 ַהס, ַהס, ָּכל ׁשֹוָבב!  

 ַלָּׂשֶדה ֵנֵצא ָיְחָדיו. 

 אֹור, אֹור ְוִצּפֹור. 

 ִּגילּו-ִּגיל ִעם ָהַאְנקֹור. 

 ִטיל ִטיל...     

        נדפס בשירים ומזמורים: 21  
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   הליצנים  /  שרה לוי-תנאי  

 !
ַל ַל ַל ַל ַל ַל ַל ַל ַל  

ֲאַנְחנּו ֵליָצִנים. 

ָלנּו ַמֵּסכֹות ָיפֹות  

ֵיׁש ַעל ַהָּפִנים.  

ַל ַל ַל ַל  

ָלנּו ַמֵּסכֹות ָיפֹות,  

ֲאַנְחנּו ֵליָצִנים. 

ַל ַל ַל ַל ַל ַל ַל ַל ַל  

ֲאִני ֵליָצן ָאֹדם. 

רֹוֵקד ֲאִני ּוִמְתלֹוֵצץ 

ִּכי ּפּוִרים ַהּיֹום. 

ַל ַל ַל ַל  

ּפּוִרים ַהּיֹום  

ַוֲאִני ֵליָצן ָאֹדם. 

ֲאִני ֵליָצן ָצֹהב. 

אֹוֵכל ֲאִני ָּכל ַהּיֹום 

ָאְזֵני-ָהָמן ָלֹרב. 

אֹוֵכל ָאְזֵני-ָהָמן ָלֹרב, 

ִּכי ֲאִני ֵליָצן ָצֹהב. 

ֲאִני ֵליָצן ָיֹרק. 

ֵיׁש ִלי ַרֲעָׁשן ַּבָּיד  

ְוַגם ֻּדְבָׁשן ָמתֹוק. 

אֹוֵכל ֲאִני ֻּדְבָׁשן ָמתֹוק  

ִּכי ֲאִני ֵליָצן ָיֹרק. 

ֲאִני ֵליָצן ָּגדֹול.  

ְּבֹתף ֵאַדע ְלתֹוֵפף  

ְוַגם ָלֵצאת ַּבָּמחֹול.  

ֵאַדע ָלֵצאת ַּבָּמחֹול  

ִּכי ֲאִני ֵליָצן ָּגדֹול.  

ֲאִני ֵליָצן ָקָטן. 

ֵיׁש ִלי ַצְפֵצָפה ַּבֶּפה  

ּוְׁשִמי הּוא ַצְפְצָפן. 

ֲאִני ֵליָצן ֵליָצן ָקָטן 

 ּוְׁשִמי הּוא ַצְפְצָפן.

נדפס לראשונה בגליונות 3 תרצ"ד. התאמת המלים לתווים בבתים הבאים תיעשה בגמישות לפי האפשרויות 

שנרמזו בתווים של שני הבתים הראשונים.  
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   העדר  / לוין קיפניס 

 !
 ַהִּביטּו ָנא, ִהֵּנה ָהֵעֶדר   

 ֶאל ַהָּׂשֶדה הֹוֵלO ְּבֵסֶדר.  

 ָהרֹוֶעה: ִלי, ִלי, ִלי...  

 ְוַהְּגִדי: ֶמה, ֶמה, ֶמה...  

ַהָּפָרה: מּו, מּו, מּו...  

ַהִּכְבָׂשה: ֶּבה, ֶּבה, ֶּבה...  

ּוְלַבּסֹוף ַהְּכַלְבָלב  

 הּוא נֹוֵבַח ַהב, ַהב, ַהב! 

שירו של לוין קיפניס (1990-1894) נדפס בספרו שרשרת בעמוד 48, בהוצאת המרכז לתרבות. ב-1980. נדפס 

בזמירות: 71; זמר חן: 16; בזמר ובמחול: 17 (כאן המלים הפותחות:  ראו ראו הנה פה עדר). 

  התרנגלת ואפרוחיה  / שרה לוי-תנאי  

 !

 ֹקד ֹקד ֹקד ֹקד ֹקד ֹקַדי  

 ּבֹואּו ּבֹואּו ְיָלַדי.  

 ֹקד ֹקד ֹקד ֹקד   

  

 ְנַלֵּקט ֹּפה ַגְרִעיִנים,  

 ְנַלֵּקט ֹּפה ֵזְרעֹוִנים.  

 ֹקד ֹקד ֹקד ֹקד  

  ּבֹואּו ְיָלַדי. 

  התיווי לפי הקלטה בארכיון בהט

 !103



   זרת לשלום / רפאל ספורטה  

 !
 ֶזֶרת, ֶזֶרת ְלָׁשלֹום, 

 ָּכל ָהִריב ָהָיה ֲחלֹום.  

 ֲחֵבִרים טֹוִבים ֲאַנְחנּו,  

 ְּכָבר ִהְׁשַלְמנּו ְוָסַלְחנּו.  

 Rא ַאֶּכה ְוRא ַּתֶּכה,  

 Rא ֶאְבֶּכה ְוRא ִּתְבֶּכה.  

 ִאם ִּתְבֶנה, Rא ַאֲחִריב.  

  ְנַׂשֵחק ְוRא ָנִריב.  

שירו של רפאל ספורטה (1983-1913) מופיע בספרו שלום כוכב הערב בהוצאת מודן 2007.  

נדפס בזמירות: 73; זמר חן: 126; בזמר ובמחול: 22.    

  ט"ו בשבט   / עודד אבישר  

 !

 ט"ּו ִּבְׁשָבט, ט"ּו ִּבְׁשָבט ַחג ַהּיֹום ַלָּגן,           נדפס בזמירות: 77.   2 8       

 ַחג ַלֶּפַרח, ַחג ַלַּיַער, ַחג ְלָכל ִאיָלן.  
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  יום הולדת למיכל / שרה לוי-תנאי  

 !

 יֹום ֻהֶּלֶדת ְלִמיַכל  

 ִׁשיר ָנִׁשיר, ַּכף ִנְמָחא. 

 ְּבֵביֵתנּו ַרב ַהִּגיל, 

 ַחג ָּגדֹול ַלִּמְׁשָּפָחה.   

 ַל ַל ַל ַל ַל  

ָיד ֶאל ָיד ַּבַּמֲעָּגל  

ִׁשיר ָנִׁשיר ַּכף ִנְמָחא. 

יֹום-ֻהֶּלֶדת ְלִמיַכל  

ְלַמָּזל ְוִלְבָרָכה!  

ַל ַל ַל ַל ַל  

       נדפס בזמירות: 72; שירים ומזמורים: 30  

   ילד ילד   / פניה ברגשטיין  

 !
 ֶיֶלד, ֶיֶלד,  ֵּתן ִלי ָיד, 

 ַמְעָּגל ִיְהֶיה ִמָּיד.  

  

 ַמְעָּגל סֹוֵבב חֹוֵזר.  

  ִהְתַעַּיְפנּו, ִנְתַּפֵּזר. 

 השיר נדפס בספרה של פניה ברגשטיין (1950-1908) נסע אל השדה בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-1952.  

  שם השיר מעגל. נדפס בבזמר ובמחול: 10.  
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  ילדי ישראל / רפאל ספורטה  

 !
 ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ְוֵנרֹות ֲחנָֻּכה – 

 ּכֹוָכִבים, ּכֹוָכִבים ְּבׁשּוָרה ֲאֻרָּכה.  

 ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ּדֹור ֱעזּוז ְוִגּבֹור  

 צֹוֲעִדים ְוָׁשִרים ְונֹוְׂשִאים ֶאת ָהאֹור.  

    שירו של רפאל ספורטה (1983-1913) נדפס בחוברת 7 (בעמוד 146) של חנכה חג האורים בהוצאת תפוח.   

  ציף צפור   / רפאל ספורטה 

  

 ִציף, ִציף, ִציף! ִצּפֹור ְקַטָּנה  
 ְמַצְפֶצֶפת ַּבִּגָּנה. 

 ּבֹוִאי ֵהָנה, ּבֹוִאי ֵהָנה!  

 ָעָפה ַהִּצּפֹור, ֵאיֶנָּנה ! 

שירו של רפאל ספורטה (1983-1913) מופיע בספרו שלום כוכב הערב בהוצאת מודן 2007. 

נדפס בזמר חן: 144;  בזמר ובמחול: 15. 
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   ליצן קטן נחמד     / שרה לוי-תנאי  

 !
 ֵליָצן ָקָטן, ֶנְחָמד, רֹוֵקד ִעם ָּכל ֶאָחד. 

 ֵליָצן ָקָטן ֶׁשִּלי, אּוַלי ִּתְרֹקד ִאִּתי ? 

  נדפס ב-1930 בזמירות לעם ח' בעריכת מנשה רבינא;  זמר חן 75; זמירות: 77.  

                                                     
   ליצנים / שרה לוי-תנאי 

 !
 ֵליָצִנים, ֵליָצִנים,  

 ַעִּליִזים ְוַצְחָקִנים. 

 ַרׁש-ַרׁש-ַרׁש ָּבַרֲעָׁשן,  

 ַקׁש-ַקׁש-ַקׁש ַּבַּקְׁשְקָׁשן.  

ִׁשיר ֶׁשִּלי ָּתִמיד ַעִּליז,  

ְואֹוִתי ִאיׁש Rא ַיְרִּגיז.  

ּפּור-ּפּור-ּפּוִרים, ְטַרַל...  

 ַחג ָׂשֵמַח, ַחג ִנְפָלא. 

   נדפס בזמירות לעם ח' 1930; זמר חן: 68 ; זמירות: 72 2 8 
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  כל היום טיל הרוח  / שרה לוי-תנאי  

 !
  ָּכל ַהּיֹום ִטֵּיל ָהרּוַח 

  ֵּבין ָהִרים, 

  ַּבְּיָעִרים, ֵּבין ַהַּגִּנים  

  ַוֲעָנִנים. 

  הּוא ָנַׁשק ְלָכל ָעֶלה,  

  ַּגם ְלֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה, 

   ּוָבֶעֶרב ָּבא ָלנּוַח. 

 התיווי לפי הקלטה בארכיון בהט 

   מי יבוא בשער / שרה לוי-תנאי  

 !
ִמי ָיבֹוא ַּבַּׁשַער?  

ַנֲעָרה ְוַנַער.  

ָּכל ָּגדֹול ְוָכל ָקָטן,  

ִאם ַאִּמיץ ְוִאם ַּפְחָּדן,  

ִאם ִטֵּפׁש ְוִאם ָחָכם –  

 ֵיׁש ָמקֹום ֹּפה ְלֻכָּלם! 
נדפס ב-בזמר ובמחול: 27 (1957).  
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   מי יודע? / ישראל  דושמן  

 !

ִמי יֹוֵדַע, ִמי יֹוֵדַע 

ֵאיO ַּגָּנן עֹוֵבד?   

ַעל ַהֶּבֶרO הּוא ּכֹוֵרַע, 

ֵעץ ָּבָאֶרץ הּוא נֹוֵטַע. 

ָּכָכה הּוא עֹוֵבד! 

 
ִמי יֹוֵדַע, ִמי יֹוֵדַע 

ֵאיO ִאָּכר עֹוֵבד ? 

ַצַעד ַצַעד הּוא ּפֹוֵסַע,  

ְוָׂשֵדהּו הּוא זֹוֵרַע.  

ָּכָכה הּוא עֹוֵבד! 

  

ִמי יֹוֵדַע, ִמי יֹוֵדַע 

ֵאיO ַסְנְּדָלר עֹוֵבד ? 

ַּבַּמְרֵצַע הּוא רֹוֵצַע,  

ַמְסְמִרים ֶׁשל ֵעץ קֹוֵבַע.  

ָּכָכה הּוא עֹוֵבד! 

ִמי יֹוֵדַע, ִמי יֹוֵדַע 

ֵאיO ַחָּיט עֹוֵבד?  

חּוט ַּבַּמַחט הּוא תֹוֵקַע,  

ַּבְּמכֹוָנה ְיַנֲעֵנַע. 

ָּכָכה הּוא עֹוֵבד! 

ִמי יֹוֵדַע, ִמי יֹוֵדַע 

ֵאיO אֹוֶפה עֹוֵבד?  

ַהָּבֵצק הּוא ָלׁש ּבֹוֵצַע,  

ַחַּלת ֶלֶחם הּוא קֹוֵלַע. 

ָּכָכה הּוא עֹוֵבד! 

ִמי יֹוֵדַע, ִמי יֹוֵדַע 

ֵאיך ַצָּיר עֹוֵבד?  

ַּבְּׁשפֹוֶפֶרת הּוא נֹוֵגַע, 

ַּבִמְכחֹול הּוא ְמַצֵּבַע. 

ָּכָכה הּוא עֹוֵבד!  

שירו של ישראל דושמן (1947-1884) נקרא בעלי המלאכה וכלי עבודתם והתפרסם ב-1933 בהוצאת דביר, 

תל-אביב. השיר נדפס גם בספר ַסֵּפר – סיפורים לילדי גן ולתינוקות של בית רבן בהוצאת ברלוי, תל-אביב. שרה 

לוי-תנאי בחרה בשישה מבין שמונה בעלי המלאכה (בהשמטת הנגר והנפח) וקבעה להם סדר משלה. השיר נדפס 

בהתעמלות ומשחק: 71, בזמר ובמחול: 29. 
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  מיכה אומן יד  /  חיים נחמן ביאליק  

 !

ֵרַע ִלי ִּבְקֵצה ָהִעיר – 

ִמיָכה ֻאַּמן ָיד;  

ְׁשַאל ְוָעָׂשה ְלF ְּכֵלי-ִׁשיר,  

ְּכִלי ּוְכִלי ִמָּיד.  

ָעַמד ְוָעָׂשה ִּכּנֹור ִלי,  

ִּכּנֹור ֶּפֶלא-ְּפָלִאים,  

ִנים-ִנים-ִנים, ִנים-ִנים-ִנים, 

ֹּכה ַהִּכּנֹור ָיִהים.  

ִאי, ִּכּנֹוִרי,  

ָאח, ִּכּנֹוִרי,  

ְּכִלי ִמְזמֹוִרי,  

ַמְעַין אֹוִרי,  

אֹוִרי, אֹוִרי,  אֹוִרי.  

ֵרַע ִלי ִּבְקֵצה ָהִעיר – 

ִמיָכה ֻאַּמן ָיד;  

ְׁשַאל ְוָעָׂשה ְלF ְּכֵלי-ִׁשיר,  

ְּכִלי ּוְכִלי ִמָּיד.  

ָעַמד ְוָעָׂשה ָחִליל ִלי,  

ָחִליל ָיֶפה ְלַהֵּלל, 

ִלי-ִלי-ִלי ִלי-ִלי-ִלי  

ֹּכה ֶהָחִליל ְיַחֵּלל. 

ִאי, ֲחִליִלי,   

ָאח, ֲחִליִלי,  

ִּכְלִיי, ִּפְלִאי,  

ִׂשְמַחת ִּגיִלי, 

ִּגיִלי, ִּגיִלי, ִּגיִלי. 

  

ֵרַע ִלי ִּבְקֵצה ָהִעיר – 

ִמיָכה ֻאַּמן ָיד;  

ְׁשַאל ְוָעָׂשה ְלF ְּכֵלי-ִׁשיר,  

ְּכִלי ּוְכִלי ִמָּיד.  

ָעַמד ְוָעָׂשה ֲחצֹוְצָרה ִלי,  

ָּכמֹוָה עֹוד Rא נֹוְצָרה,  

ְּתרּו-ְּתרּו-ְּתרּו, ְּתרּו-ְּתרּו-ְּתרּו, 

ֹּכה ָּתִריַע ַהֲחצֹוְצָרה. 

ִאי, ֲחצֹוַצְרִּתי,   

ָאח, ֲחצֹוַצְרִּתי,   

ְּכִלי ִּתְפַאְרִּתי  

ּוְׁשפֹוַפְרִּתי 

 ִּפְרִטי, ִּפְרִטי, ִּפְרִטי. 
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ֵרַע ִלי ִּבְקֵצה ָהִעיר – 

ִמיָכה ֻאַּמן ָיד;  

ְׁשַאל ְוָעָׂשה ְלF ְּכֵלי-ִׁשיר,  

ְּכִלי ּוְכִלי ִמָּיד.  

ָעַמד ְוָעָׂשה ֵנֶבל ִלי,  

ֵנֶבל ֵאין לֹו דֹוֶמה,  

ִהי-ְנִהי, ִהי-ְנִהי,  

ֹּכה ַהֵּנֶבל הֹוֶמה. 

ִאי, ֶּבן-ִנְבִלי,  

ָאח, ֶּבן-ִנְבִלי,  

ֶּפה ְלִסְבִלי,  

ּבֹוֵרא ִניב ִלי, 

ִניב-ִלי, ִניב-ִלי, ִניב-ִלי.   

ֵרַע ִלי ִּבְקֵצה ָהִעיר – 

ִמיָכה ֻאַּמן ָיד;  

ְׁשַאל ְוָעָׂשה ְלF ְּכֵלי-ִׁשיר,  

ְּכִלי ּוְכִלי ִמָּיד.  

ָעַמד ְוָעָׂשה ְמַנַעְנִעים ִלי,  

ְּכמֹוֶהם ֵאין ָּבעֹוָלם, 

ַנע-ַנע-ַנע, ַנע-ַנע-ַנע,  

ֹּכה ַיְנִעימּו קֹוָלם. 

ִאי, ַהְּמַנַעְנִעים,  

ָאח, ַהְּמַנַעְנִעים,  

ַעל ׁשֹוַׁשִּנים 

ְזִמירֹות ַנְנִעים, 

ַנְנִעים, ַנְנִעים, ַנְנִעים. 

ֵרַע ִלי ִּבְקֵצה ָהִעיר – 

ִמיָכה ֻאַּמן ָיד;  

ְׁשַאל ְוָעָׂשה ְלF ְּכֵלי-ִׁשיר,  

ְּכִלי ּוְכִלי ִמָּיד.  

ָעַמד ְוָעָׂשה ִלי ֶּבן-ֹּתף,  

ֹּתף ְוֶצְלְצִלים ִעּמֹו, 

ַרַעם ְצִליל, ַרַעם ְצִליל, 

ַיO ַהֹּתף ְּבַהְרִעימֹו. 

ִאי, ְּכֵלי ַרַעם,  

ָאח, ְּכִלי ַרַעם,   

קֹוְלF ַנַהם,  

ֹהֶלם ַּפַעם,  

 ַּפַעם, ַּפַעם, ַּפַעם!

מקור: ביאליק, חיים נחמן – שירים ופזמונות לילדים, הוצאת דביר תל-אביב, תשל"א, עמ' ע"ט. נדפס בזמירות: 

 60

  מלכדת עכברים  / שרה לוי-תנאי  

 !
ָהַעְכָּבר ַהִּמְסֵּכן  

ֹּכה ָצֵמא ְוָרֵעב,  

ְמַפֵחד הּוא ָלֵצאת – 

ֶהָחתּול ֹּפה אֹוֵרב. 

ֵצא, ַעְכָּבר! ֵצא, ָקָטן ! 

  .Oַאל ִּתְפַחד ָּכל ָּכ

ֶהָחתּול הּוא נֹוָרא –  

ַאO ַאָּתה ִּתְבַרח ! 

רּוָצה רּוָצה רּוָצה רּוץ   

 רּוָצה רּוָצה רּוָצה רּוץ  
נדפס ב-בזמר ובמחול: 28 (1957); התעמלות ומשחק: 70 
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  מקהלת נוגנים  / חיים נחמן ביאליק  

 !

 יֹוִסי ַּבִּכּנֹור, 

 ֶּפִסי ַּבֹּתף, 

 ֹמֶׁשה ַּבֲחצֹוְצָרה – 

 ְוָהָמה ָהְרחֹוב.  

ָּבאּו ַלֲחֻתָּנה  

ָנִׁשים ָוָטף, 

ָיְצאּו ַּבְּמחֹולֹות  

ְוִיְמֲחאּו ָּכף.  

השיר נדפס בספרו של חיים נחמן ביאליק (1934-1873) שירים ופזמונות לילדים, הוצאת דביר תל-אביב, תשל"א, 

עמ' י"ז. נדפס בזמירות: 59  

הוראה בכתב של שרה לוי-תנאי: 

השורות ללא מלים – כצלילי הכלים השונים, למשל: 

בפעם הראשונה – כצליל הכינור:  ִטי-ִרי-ִרי  

בפעם השנייה – כצליל התוף: ָּפם-ָּפ-ָר-ָּפ-ָּפ 

בפעם השלישית – כצליל החצוצרה: טּו-טּו-רּו-טּו  

לבסוף אפשר להשמיעם יחד בזה אחר זה.   
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  נגילה ונשמח / רפאל ספורטה 

 !

 ָנִגיָלה ְוִנְׂשַמח, ָנִגיָלה ְוִנְׂשַמח, 

 ְנַפֵּזר ׁשֹוַׁשִּנים. 

 ְלֹרִני ָמְלאּו ַאְרַּבע ָׁשִנים.  

 ָנִגיָלה ְוִנְׂשַמח. 

   שירו של רפאל ספורטה (1983-1913) מופיע בספרו יום הולדת לנו בהוצאת גרפיקה בצלאל.  

   נדפס בזמירות: 68; זמר חן: 117. 

   נסדר מעגל גדול   / שרה לוי-תנאי  

  
ְנַסֵּדר ַמְעָּגל ָּגדֹול  

ְוֵנֵצָאה ְּבָמחֹול ! 

ַּכף ִנְמָחא, ַּכף ִנְמָחא,   

ִנְסּתֹוֵבָבה ְּבִׂשְמָחה !  

  Oֶרֶגל ַה Oֶרֶגל ַה

ִנְסּתֹוֵבָבה ְוִנְׂשַמח  

ְּכֹפף ַהַּצד ְּכֹפף ַהַּצד  

ֵרד ְלַאט ְוַאל ִּתְרַעד  

ִמי ָעצּוב ִמי ָּכפּוף  

ֵיׁש ִלְהיֹות ָּגדֹול ָזקּוף.  

 8 2

נדפס בעשרים שירים לפעוטות (1947); בזמר ובמחול: 9;  זמר חן: 123; הגן רוקד: 60; התעמלות ומשחק: 68  
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  נסע אל השדה  / פניה ברגשטיין 

 !

 ִנַּסע ֶאל ַהָּׂשֶדה 

 ָרחֹוק  –  ָרחֹוק – ָרחֹוק,  

 ָנבֹוא ֶאל ַהָּׂשֶדה 

 ְוהּוא ָיֹרק–  ָיֹרק.  

ִנַּסע ַּבֲעָגָלה  

ַמֵהר – ַמֵהר – ַמֵהר  

ָנבֹוא ַּבֲעָגָלה  

 ַהַּבְיָתה, ֶלָחֵצר. 

השיר מתוך ספרה של פניה ברגשטיין (1950-1908) נסע אל השדה בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-1952.  

נדפס בבזמר ובמחול: 16.  

   סביבוני / רפאל ספורטה  

 !
 ,Oְסִביבֹוִני סֹוֵבב הֹוֵל 

 ,Oִמְתַּגְלֵּגל ּוִמְתַהֵּפ 

 ֶרַגע הּוא ׁשֹוֵכב ָעֵיף,  

 ׁשּוב הּוא ָקם ִמְסּתֹוֵבב.  

שירו של רפאל ספורטה (1983-1913) נדפס בחוברת 7 (בעמוד 159) של חנכה חג האורים בהוצאת תפוח וכונה 

שם שיר מחול. השיר נדפס ב-1956 בדף לזמרה מס' 3 שיוחד לשירי חנוכה בהוצאת המרכז לתרבות של 

ההסתדרות.   
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  נצנים נראו בארץ / שרה לוי-תנאי  

 !

 ִנָּצִנים ִנְראּו ָּבָאֶרץ 
 ֵעת ָזִמיר ְוקֹול ַהּתֹור 

 ִּבְמחֹוַלת ַהַּמֲחַנִים 

 ָהָבה ְוִנְפַצח ִמְזמֹור  

 ְצרֹור ַהּמֹור ִלי 

 ְצרֹור ַהּמֹור  

שרה לוי-תנאי ציינה כי השיר "על פי שיר השירים". השיר נדפס לראשונה בחוברת שירים לקול ולפסנתר (1948): 

5, עם ליווי לפסנתר של נחום נרדי, וכן בספרון שירים ומזמורים: 19 בשנת תשי"ז. נדפס בזמירות: 67.  שרה 

לוי-תנאי חיברה ריקוד לשיר זה ולימדה אותו בסדנאות לגננות ולמורים.    
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   סביונים / שרה לוי-תנאי  

 !
 ֲהמֹוִנים-ֲהמֹוִנים – ַסְביֹוִנים! 

 ְצֻהִּבים, ִזיָוִנים – ַסְביֹוִנים!  

 Rא ִאְכַּפת ֵאי ִנְצַמח, 

 ָהִעָּקר – ֶׁשִּנְפַרח.  

 ָלנּו טֹוב ָּכל ָמקֹום.  

 ָהִעָּקר – ֶׁשֶמׁש חֹום. 

צֹוֲחִקים, זֹוֲהִרים, ַרֲעָנִנים, 

Rא ִאְכַּפת ִאם ִנְהֶיה ְזֵקִנים.  

ְׂשַער ֵׂשיָבה ְנַפֵּזר 

ַעל ַהְּׁשִביל, ַעל ָּגֵדר, 

ֹּפה ַיּכּו ָׁשֳרִׁשים  

ַסְביֹוִנים ֲחָדִׁשים 

     נדפס בזמירות: 64 
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   פליט על הים  / שרה לוי-תנאי  

  
ַסַער, ֶקֶצף ַעל ַּגִּלים,  

ֹחֶׁשO, ֶעֶצב ּוְצָלִלים.  

ָים רֹוֵתַח, ַים ֵאין סֹוף, 

ּובֹוֵרַח ֶסַלע-חֹוף. 

קֹול ָאִחי, רֹוֵעד, ִנָּדח:  

ֲהִיְׁשַּכח ָהָאח ֶאת ָאח?   

ֲהַיְדִליק ָּבֹאֶפל אֹור?  

ַּבּסּוָפה ֵאַלי ַיְחֹּתר ?!  

קֹול ָׁשַמְעִּתי, קֹול ִסיָרה,  

ָאח קֹוֵרא ִלי: ַאל ִּתיָרא ! 

ּתֹוO ָעָנן ְותֹוO ְּבַרק-ֵאׁש  

 ֹּבא ָאֹבא – ְוִנָּפֵגׁש.

נדפס בשירים ומזמורים: 47; זמירות: 75. שרה לוי תנאי ציינה כי השיר הולחן על פי נעימה תימנית. 

   פרפר  / שרה לוי-תנאי 

  

 ִמי ּפֹוֵרַח, ִמי ָׂשֵמַח  

 ַּבִּגָּנה? 

 ִמיץ גֹוֵמַע ּוֵמִריַח  

 ׁשֹוַׁשָּנה? 

 ֶזה ַּפְרָּפר; ָׁשלֹום, אֹוֵרַח – 

 נּוָחה-ָנא.  

  Fֲהָׁשלֹום ְלַיְלָּדְת 

  ָהֲעִדיָנה? 

  השיר נדפס בתשי"ז בשירים ומזמורים: 22;  וב-1972 בזמירות: 67. 
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  פרש   / חיים נחמן ביאליק  

 !
 רּוץ, ֶּבן-סּוִסי, 

 רּוץ ּוְדָהר! 

 רּוץ ַּבִּבְקָעה,  

 טּוס ָּבָהר! 

  

רּוָצה, טּוָסה,  

יֹום ָוָלִיל, –  

ָּפָרש ֲאִני  

ּוֶבן ָחִיל! 

מקור: ביאליק, חיים נחמן – שירים ופזמונות לילדים, הוצאת דביר תל-אביב, תשל"א: כ'. נדפס בזמירות: 57. 

  

   שיר אביב    / עודד אבישר  

  

 ָחַלף ְּכָבר ַהֶּגֶׁשם  

 ּוָבא ָהָאִביב.  

 ִמֹּבֶקר ַעד ֶעֶרב  

 ַאO ֶׁשֶמׁש ָוִזיו.  

נֹוֶׁשֶקת ַהֶּׁשֶמׁש  

ָּכל ִציץ ְוַעְלָעל,  

ְוסֹוד ִהיא לֹוֶחֶׁשת:  

 "ֲעֵלה ָנא ּוְגָדל!" 

   נדפס בשירי ילדים: 5 
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   רוח חרף    / שמואל בס  

 !
 רּוַח ֹחֶרף ָּבא ַלַגן,  

 ְוקֹולֹו ְּכקֹול ַהַּתן;   

 אֹו-אֹו; 

  ,Oַמה הֹוֶמה ָהרּוַח ָּכ 

 ָּכל ַהַּלְיָלה ֶנֱאָנח:  

 הֹו-הֹו! 

 ַהִאם ַקר לֹו, ָּכָכה ַקר, 

 ְלַבּדֹו ַּבחֹוף ִנְׁשַאר?  

 אּו-ַא, 

 ּובֹוֶכה הּוא ּוְמַיֵּלל,  

 ָּכל ַהַּלְיָלה, ָּכל ַהֵּליל:  

 הֹו-ַה! 

 ֶיֶלד ּתֹוO ֵּביתֹו ֶהָחם,  

 ּתֹוO ְׁשָנתֹו, ִּפְתֹאם ָקם!  

 ִמי-ָמה?  

 ִאָּמא! קּוִמי, Rא ֲחלֹום! 

 ַוַּדאי ֶיֶלד ָׁשם ָיתֹום  

 ָנד-ָנע.  

ַוַּדאי ֶיֶלד ָׁשם ָרֵעב  

ּתֹוO ַהֶּגֶׁשם ַהּדֹוֵלף: 

ָטף-ִטיף.  

ְואּוַלי זֹו – ַאO ִצּפֹור 

ָהרֹוֶעֶדת ִמִּני קֹור?  

ָצף-ִציף! 

ְואּוַלי ָחתּול ָקָטן  

ֶׁשִּנְׁשַּכח, ִנְׁשָאר ַּבַּגן:  

ְמיֹו-ְמָיאּו,  

ְואּוַלי ֶזה, ִאָּמא! ְזֵאב, 

ְואּוַלי ֶזה ַרק ְּכַלְבֵלב:  

ָהאּו-ָהאּו. 

ִאָּמא, ִאָּמא, ָמה ַהּקֹול'  

ֶׁשֵאינֹו ָחֵפץ ַלְחֹדל:  

אּו-ַא;  

ַמה ּבֹוֶכה ָׁשם ּוְמַיֵּלל  

ָּכל ַהַּלְיָלה' ָּכל ַהֵּליל,  

 הּו-ַה.

השיר מתוך ספרו של שמואל בס ארץ לנו קטנה, הוצאת מרדכי ניומן, תל-אביב תש"ז: 14. נדפס לראשונה בשנות 

השלושים בגלויות הקרן הקיימת לישראל בעריכת מנשה רבינא. נדפס בזמירות: 70; זמר חן: 31.   
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   שיר חידות  / שרה לוי-תנאי 

 !
 ִמי קֹוֵפץ ּוִמְתַּגְלֵּגל? 

 ַּכּדּור. 

 ִמי ַמְדִליק  ַהֵּנר ַּבֵּליל?  

 ַּגְפרּור.  

 ִמי ֵמִניַע ֶאת ַהֹּכל?  

 ָהרּוַח.  

 ָמה ָעגֹול טֹוב ֶלֱאֹכל? 

 ַּתּפּוַח.  

ִמי ֶזה ָעף ֵּבין ַהְּפָרִחים? 

ַּפְרָּפר.  

ִמי ּפֹוֵחד ֵמֲחתּוִלים? 

ַעְכָּבר.  

ֶׁשֶמׁש ָחם ָמַתי ֵמִאיר?  

ַּבּיֹום. 

ּוַמה ֹּנאַמר ְּבסֹוף ַהִּׁשיר ? 

 ָׁשלֹום. 

   נרשם לפי הקלטה של שרה לוי-תנאי בארכיון בהט.  
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   שיר ערש    / שרה לוי-תנאי  

 !
 ַהס, ַיְלִּדי, ֲחָדל! 

 ָלָּמה ִתְׁשּתֹוֵבב?  

 ֲעֵיָפה ָהֵאם 

 ְוָהָאב ָרֵעב. 

ְּכָבר ָיֵׁשן ַהְּגִדי, 

ְוִנְרַּדם ַּפְרָּפר.  

נּוָמה-ָנא ַיְלִּדי, 

ֲעבֹוָדה ָמָחר! 

ְׁשַמע ַוֲאַסֵּפר:  

ַעל ָהֵעץ ָהָרם 

ְמַפֵהק ַאְנקֹור...  

 ַהּׁשֹוָבב ִנְרָּדם.

    נדפס בשירים ומזמורים: 8. 

   שמח בחייך  / שרה לוי-תנאי 

  

  Fְׂשַמח ְּבַחֶּיי 
 ָּכל יֹום, ָּכל ָׁשָעה. 

 ִּתְזֶּכה, ֵּכן ִּתְזֶּכה 

 ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה!  

 ְלַחִּיים, ִלְבִריאּות,  

 ְלִׂשְמַחת ַההֹוִרים  

 ִּתְגַּדל, ַּתֲעֶלה  

  ַעד ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים!  

המלים נדפסו בשירים ומזמורים:33 ושם השיר ברכות. התווים –בכתב ידה של שרה לוי-תנאי במחברת שירים.  

עמירן חיבר לחן לשיר זה לחן משלו.  
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  שלשה חתולים     / שרה לוי-תנאי  

 !
ְׁשRָׁשה ֲחתּוִלים ֲחמּוִדים, ֲעגּוִלים, 

ָהְלכּו ְלַטֵּיל. 

ָלֶאָחד ֵיׁש ַנֶּזֶלת, 

ַלֵּׁשִני ֵיׁש ַיֶּבֶלת, 

ַהְּׁשִליִׁשי ִמְׁשָּתֵעל 

ְּכַח ְּכַח.  

 ְוָלֵכן ָחְזרּו ְׁשRְׁשָּתם  

  ֶאל ֵּביָתם, 

 ְוָלֵכן ַהִּסּפּור ָקָצר,  

   ּוְכָבר ִנְגַמר. 

    נדפס בזמירות: 65. 
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שירי המשוררת שרה לוי-תנאי שהלחינו אחרים 

שם השיר      המלחין     מקור    

אחרי הרוח (בא הרוח השובב)  עמנואל עמירן     יד אל יד 14    

אל הקציר      עמנואל עמירן     זמר חן 90    

אל תכה      עמנואל עמירן     זמר חן 125 , בזמר ובמחול 21 , יד אל יד 5    

אסיף וסוכות (משדה ומגן)    עמנואל עמירן     זמר חך 26 , עמיר 6    

בא השמש      עמנואל עמירן     עמיר 25    

בידיים       עמנואל עמירן   זמר חן 124 , בזמר ובמחול 12 , יד אל יד 4 ,שירי ילדים ב' 2    

ביום השבת (אם עמלתם)     עמנואל עמירן     עמיר 32    

ביכורים ראשית הפרי     עמנואל עמירן     זמר חן 101 , עמיר 24    

בירח בול      עמנואל עמירן     עמיר 28    

בציר       עמנואל עמירן     עמיר 27    

ברכה (שמח בחייך)    עמנואל עמירן     עמיר נספח    

האביב       אברהם זאוס     שירים ומזמורים 26    

הגז (גוזו גז)      עמנואל עמירן     עמיר 20 , שירי ילדים ג' 16    

הדיג (שוטי הדוגית)     עמנואל עמירן    עמיר 29    

המטר (קר לי)     עמנואל עמירן    יד אל יד 7    

הסביבונים      משה רפפורט     שירים ומזמורים 44    

הצעצועים משחקים     שולמית דון יחיא    שירים ומזמורים 14    

השרשרת      עמנואל עמירן     בזמר ובמחול 34 , זמר חן 134 , שירי ילדים ב' 3    

חג אסיף      משה רפפורט     זמר חן 27 , שירים ומזמורים 42    

חוט ומחט      שולמית דון יחיא    גליונות ספר שביעי 31    

חידות (מי קופץ ומתגלגל)     עמנואל עמירן     יד אל יד 9    

חנוכה (באנו חושך לגרש)     עמנואל עמירן     זמר חן 49 , עמיר 10    

חריש וזרע     עמנואל עמירן     עמיר 8    

ט"ו בשבט      עמנואל עמירן     עמיר 14    

טיול בשבת     עמנואל עמירן     שירים ומזמורים 40    

יום הולדת לברכה     עמנואל עמירן     יד אל יד 22 , דף עמיר, זמר חך 117    

יום הולדת (זה הפרח)    עמנואל עמירן     שירים ומזמורים 30    

יום טוב      עמנואל עמירן     זמר חן 19 , שירים ומזמורים 39    

יוסף הגלילי      עמנואל עמירן     עמיר 16    

יקטן שובב וגם אמיץ     עמנואל עמירן     יד אל יד 24    

כל היום טייל הרוח     עמנואל עמירן    יד אל יד 17    

כל עצל (הולך בטל)     עמנואל עמירן     יד אל יד 3    

לא ידעתי (עד אתמול)    עמנואל עמירן     יד אל יד 30    

ל"ג בעומר (מדורה אורה)     עמנואל עמירן     עמיר 21    

לגן (היום אלך לגן)     עמנואל עמירן     זמר חן 114    

ליצן (ליצן אני ,עליז, יפה)   עמנואל עמירן     עמיר 17 

לשדה יצאתי      ניסן כהן מלמד     זמר חן 51 , בזמר ובמחול 18    

לשמש       עמנואל עמירן     שירים ומזמורים 18    

מי שכח      עמנואל עמירן     יד אל יד 30    

מכבים פה בונים     עמנואל עמירן     עמיר 11    

מלכודת עכברים      עמנואל עמירן     בזמר ובמחול 28 , התעמלות ומשחק 70 , יד אל יד 8    

סביבון       עמנואל עמירן     עמיר 12    

סחרחרת      עמנואל עמירן     יד אל יד 18    

 !123



עמק עמק אדמה      עמנואל עמירן     עמיר נספח    

עמר (בין ערבים)      עמנואל עמירן     עמיר 22    

פסח      עמנואל עמירן     עמיר 19    

צבעי קשת      עמנואל עמירן     יד אל יד 10    

קציר (קום אחי)     עמנואל עמירן     עמיר 26    

ראש השנה (שנה עוברה)     עמנואל עמירן     עמיר 4    

ריקוד הגורן      עמנואל עמירן     זמרון 208    

שיר העבודה (עמל עמל)     עמנואל עמירן     שירים ומזמורים 4    

שיר לשבת (אם עמלתם)     עמנואל עמירן     עמיר 32    

שמש חם      עמנואל עמירן     בזמר ובמחול 25    

שערים       עמנואל עמירן     יד אל יד 12    

שרשרת      עמנואל עמירן     יד אל יד 16    

תפוח או אגס      עמנואל עמירן     יד אל יד 20 

שירי שרה לוי-תנאי בעיבודים למקהלה  

השיר   המעבד  הרכב   מקור 

אל גינת אגוז  1 שלמה הופמן   מקהלה מעורבת זמירות 92 

אל גינת אגוז  2 שלמה הופמן   מקהלה מעורבת זמירות 93  

בת צורים  גיל אלדמע   

השה התועה  סטפן וולפה   מקהלה מעורבת ענות ו׳ 

לבבתיני  נסים נסימוב   לשני קולות נשים  זמירות 89 

מחמד לבבי  יחזקאל בראון  מקהלה מעורבת  דף למקהלה מרל״ת 

עלי באר   יצחק אדל   לשני קולות נשים זמירות 81 

עלי באר  סטפן וולפה  מקהלה מעורבת זמירות 82, ענות ד׳ 15 

עלי באר   שרה שהם   מקהלת האיחוד  הוצאת כרוס, גרמניה 

עלי באר   שרה שהם   מקהלת לירון   הוצאה עצמית 

ענבלים   שלמה הופמן  לשני קולות נשים זמירות 84  

שלום לבוא שבת  גיל אלדמע  מקהלה מעורבת זמירות 87  

שיר הנודד (המשוטט) יחזקאל בראון  לשני קולות נשים זמירות 97  

שנה טובה (תכלה שנה) מאיר מינדל   לשלושה קולות  דף למקהלה 115 
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