
 שירי בין /שירי

ם שֵׁ ִתי כְּ ִהכַּרְּ ִחּיּוְך שֶׁ ֱעָלה בַּ הֶׁ חַּ  ִבי שֶׁ ָּירֵׁ  הַּ

הּוא שֶׁ נֶׁה כְּ שַּ ּוֵׁת צּוָרתֹו מְּ עַּ ין ִמתְּ  ֲעָנִנים בֵׁ

ל קֹולֹו ִזִהיִתי ש שֶׁ חַּ ת רַּ ִרימַּ ִים זְּ מַּ   הַּ

יַּת טְּ בַּ מְּ אַּ ָלִדים בְּ ּיְּ ל הַּ צֶׁ י אֵׁ ִכיר הֹורַּ ִהזְּ  ִלי שֶׁ

ָתה ָאבֹוא בֹוא ִכי יְּ בַּ  הַּ

ִתי שְּ ֲעָמּה ּוָפגַּ ל טַּ ָעָקה שֶׁ ה ָמָרה זְּ פֶׁ   בַּ

ן מַּ ת ִבזְּ ָבלַּ ׂשֹוָרה קַּ ת נֹוָרָאה בְּ ֱאמֶׁ  בֶׁ

ִתי ָכְך עְּ ת ָידַּ יחֹו אֶׁ ל רֵׁ גּועַּ  שֶׁ עְּ גַּ  הַּ

ָגָעּה ל מַּ  ֲחָרָדה שֶׁ

יֹו ָיפְּ ל וְּ ָבט שֶׁ מַּ ר הַּ שֵׁ בַּ מְּ ִהָּיה תֹוְך ִלי הַּ ל בְּ  אֶׁ

י קֵׁ הֹום ָעמְּ תְּ ל הַּ ל בֹוָאם עַּ י ָכל שֶׁ רֵׁ   ִשבְּ

ר ִזים ָהֹאשֶׁ נַּקְּ ִמתְּ ע הַּ גַּ ל ָכרֶׁ   סֹוִדי ָמקֹום אֶׁ

גּוִפי י בְּ דֵׁ ת ִלכְּ ִצירַּ י   יְּ ירִׁ  שִׁ

 

ּסּוַרי חנן  שירי בין/ויִׁ

ָחָנן  ִלי ָהָיה וְּ

ש מֶׁ שֶׁ ָעָנן לְּ  בֶׁ

ָחנַּן י אֹוִתי וְּ ָכה ִמִּיּסּורֵׁ ֲחשֵׁ  הַּ

ִתי שְּ ִבקַּ שֶׁ י כְּ שֵׁ נְּ אַּ ּסֹוד מֵׁ  הַּ

ק ֱאֹהב רַּ  לֶׁ

ק ֱאֹהב רַּ  ִאיש לֶׁ

ק ּיֵׁש רַּ אַּ  סֹוד לְּ

ָחנַּן י אֹוִתי וְּ תּולַּ  , ִמבְּ

ִרים ָחנַּן ׂשְּ   ָשָנה עֶׁ

ֲעִדינּות ָּיִתית בַּ  חַּ

ָאה רְּ ֹכל ִלי הֶׁ ר אֹו  הַּ  יֹותֵׁ

י לּום אֹו ִמדַּ  אֹו עֹוָלם אֹו כְּ



ין ָשָבה אֹו ִסכּוי אֵׁ חְּ עֹוד מַּ ת וְּ חַּ  אַּ

סֹוף אֹו ינְּ י אֹו אֵׁ ָטעּות אֹו אּולַּ  אֹו בְּ

ִני ִרי אֹו ָיד ִלי תְּ מְּ י ִתשְּ   אֹו ָעלַּ

ִחי ָכל ִאָתְך אֹוִתי קְּ   אֹו ָמקֹום לְּ

ל ִכי אַּ לְּ ף תֵׁ ם אַּ עַּ  כַּדּור אֹו פַּ

ָחד עֹוד אֹו  אֹו אֶׁ

ָרש ִמגְּ ל בַּ   ִמי שֶׁ

 עֹוד ָיכֹול לֹא אֹו

ִיי אֹו  ָכאן ִתהְּ

ְך אֹו ֹחשֶׁ  אֹו הַּ

 ִדי ִסי

  

  נדב/שירי בין

ָנָדב  ָגדֹול אֹור ִלי ָנָדב, וְּ

ב לֵׁ  ָרָחב בְּ

ִית ִלי ָבָנה ל בַּ ָשתַּ  וְּ

ָרִחים ם פְּ גַּ ל אֹוִתי וְּ  ָשתַּ

ֹרחַּ  ין ִלפְּ י בֵׁ  ָהִעיר ָבתֵׁ

ל ם אֶׁ יָמִנים כֶׁרֶׁ ח תֵׁ  אֹוִתי ָלקַּ

יֹות  ִאתֹו ִלחְּ

ָיה חְּ  אֹוִתי הֶׁ

נּו מְּ ד ָטעַּ י ָכל יַּחַּ י סּוגֵׁ חַּ  הַּ

ש  ָדִגים ָדִגים אֹוִתי ִפלֵׁ

ק ִנָקה ִלקֵׁ ין וְּ י בֵׁ מֹותַּ צְּ  עַּ

ִקין  ֲארּוחֹות ִלי ִהתְּ

ע  ָיִמים אֹוִתי ָגמַּ

ר ילֹות ִאִתי ָגמַּ  לֵׁ

ת עֵׁ ִתי ּובְּ עְּ ִהצַּ ֲחֹתְך שֶׁ   לַּ



ע צַּ מְּ ָהאֶׁ  מֵׁ

ת הֹוִתיר ָבָׂשר אֶׁ ם הַּ מֵׁ דַּ  מְּ

ר יֹותֵׁ ע לֹא וְּ  ָׂשבַּ

 

  חמסה/שירי בין

 הגיבורה, שלי חדוה לסבתא מוקדש

ָתא בְּ ִלי סַּ ָלה שֶׁ ל ָגדְּ ת עַּ מֶׁ חֶׁ ִנָּיה עֹוָלם ִמלְּ  שְּ

ד ָאה עַּ ָמצְּ ֲהָבה ָלּה שֶׁ ֹרד אַּ ִּיים ִאָתּה ִלׂשְּ  חַּ

ָתא בְּ ִלי סַּ ֲחָמה שֶׁ ת ִנלְּ ת אֶׁ מֶׁ חֶׁ ִליִשית ָהעֹוָלם ִמלְּ שְּ   הַּ

ָדה ִאבְּ שֶׁ ת כְּ ָלּה ָהִאיש אֶׁ ָרה שֶׁ נֹותְּ ל וְּ דֵׁ גַּ ָבָעה לְּ רְּ  אַּ

ָתא בְּ ִלי סַּ ָעה לֹא שֶׁ נְּ ת ֻהכְּ מֶׁ חֶׁ ִמלְּ ִביִעית עֹוָלם בְּ   רְּ

ָנּה בְּ שֶׁ ב לֹא כְּ ב ִמן שַּ רַּ קְּ ֲחִמִשית, הַּ  ּובַּ

ִתי מְּ חַּ ֹצר ֲאִני ִנלְּ ת ִבי ִלנְּ לּו ָכל אֶׁ   אֵׁ

ָשלֹום  .בְּ

 

ָתא בְּ ִלי סַּ ָלה שֶׁ ֲחָמה, ָאֲהָבה, ָגדְּ ָעה לֹא, ִנלְּ נְּ  ,ִנכְּ

יֹות, ָתּהאִ , וֲַּאִני  ִלחְּ

ת ָוה אֶׁ דְּ חֶׁ  .הַּ

 

 שירי בין/קשה ביד

ָתה ת ָיד לֹו ָהיְּ חַּ  אַּ

ִתי וֲַּאִני לְּ י אֹוָתּה ִקבַּ  ָעלַּ

ִנָּיה כֶׁת ּושְּ תֶׁ  ִממַּ

ָהָיה ָבעֹוָלם ָהֹרְך קֹול ָבּה שֶׁ  שֶׁ

ה ק ּופֶׁ ָשתַּ ָשבֹות שֶׁ חְּ דֹולֹות מַּ  גְּ

ִחבּוק ר וְּ ָאמַּ ָהָיה ָכל שֶׁ ָידֹו שֶׁ ר בְּ  לֹומַּ

  


