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 מלים - ם"פליהעפלה ושירי 
 

 בין גבולות
 חיים חפר : מלים

 

בּולֹות ין ּגְּ ין ָהִרים, ּבֵּ ךְּ , ּבֵּ רֶּ ֹלא ּדֶּ  ,לְּ

י ּכֹוָכִבים  ילֹות ֲחׂשּוכֵּ לֵּ – ּבְּ

ִחים ל אַׁ ֶּ יָּרֹות ש  ַׁ ף, ש  רֶּ ִלי הֶּ  ,ּבְּ

ּוִים לַׁ ת ָאנּו מְּ דֶּ ּמֹולֶּ  .לַׁ

 

ךְּ  – ָלעֹוָלל וְָּלרַׁ

ח ּתַׁ ה ִנפְּ ָעִרים ּפֹ ְּ  .ש 

ךְּ  ּמָ ן לַׁ ּזָקֵּ – וְּלַׁ

ן ת ָמגֵּ ה חֹומַׁ  !ָאנּו ּפֹ

 

ר ָסגּור עַׁ ַׁ ּ ש  חַׁ , ִאם הַׁ ין ּפֹותֵּ – אֵּ

ץ ר וְִּנּתֹ ּבֹ ְּ ר ִנש  עַׁ ַׁ ּ ש  ת הַׁ  .אֶּ

חַׁ  ּגֵּ נַׁ צּוָרה נְּ ל חֹוָמה ּבְּ  ,ּכָ

ֹרץ ִחיב וְִּנפְּ רְּ ק נַׁ דֶּ  .וְָּכל סֶּ

 

 ...ָלעֹוָלל 

 

יָָּרה ַׁ ר, ש  עַׁ ל צַׁ ִכי וְּאַׁ ל ּבְּ  .אַׁ

רֹוִעי ל זְּ ן עַׁ עֵּ ָ ּ ןָסב זָ , ִהש   קֵּ

ר עַׁ ַׁ ּ ש  ת הַׁ ר אֶּ גַׁ ּסָ ֶּ ם ָלזֶּה ש   ּגַׁ

ם ּלֵּ ִ ל ָנָקם וְּש  ֶּ  !יֹום יָבֹוא ש 

 

...ָלעֹוָלל 
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 עם הליל ספינה מפלגת
 חיים גורי: מלים

 
ת גֶּ לֶּ פְּ ִפיָנה מַׁ יל סְּ ּלֵּ  ִעם הַׁ

פּו אֹוָרם  .ּכֹוָכִבים ָאסְּ

ה גֶּ הֶּ ב לַׁ ִניט ִנּצָ רְּ ּבַׁ  קַׁ

יָּם יָניו לַׁ  .וְּעֵּ

 

ָלה ם חֹוף ָים ָרחֹוק ִנגְּ ָ  ִלי ש 

ב מּוִלי  ִצי אֹויֵּב ִנּצָ

ָגאִלית י לֵּ ּתִ לְּ ִפיָנה ּבִ  ּוסְּ

ים ּלִ ּגַׁ ָטה ּבַׁ ָ  .ש 

 

ִהי ָרב יְּ ת, קְּ ֶּ ֹחש  ָלָדה ּונְּ  !ּפְּ

ד עַׁ ן ּדּוָמם ִירְּ ּפָ ב סַׁ  .לֵּ

ךְּ  ֶּ חֹול וָֹחש  ם ָאִחיו ּבְּ ָ  ש 

יָּד ָלע ּבַׁ .ִעם ִמקְּ
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 למרחקים כי נפליגה
 חיים חפר: מלים

 

ִלי פְּ י נַׁ ים ּכִ ּקִ חַׁ רְּ ּמֶּ  ָגהלַׁ

ֲחֹבק ים נַׁ ּלִ  .יָם וְּגַׁ

ש   ל ֹחדֶּ ר ָנא ּכָ ּכֹ ּזֶּה, ִנזְּ ב הַׁ רֶּ עֶּ  ,ּבָ

ג ּגֹ חְּ  .ּכֹוס יִַׁין ָנִרים וְּנַׁ

 

ִני פֵּ ְּ ּ ש  כַׁ יָּם יְּ ם הַׁ  ִאם ּגַׁ

ק  חַׁ רְּ ם מֶּ סֶּ קֶּ ת –ּבְּ ּפַׁ  ,ֹלא ִאכְּ

ֹזר חְּ ד אֶּ לֶּ חֶּ ּבַׁ ֶּ חֹוִפים ש  ל הַׁ  ִמּכָ

ָחד יָָּקר ָהאֶּ חֹוף הַׁ  .לַׁ

 

יִ  ָפתַׁ ׂשְּ ִקיעֹות ּבִ ְּ ם ש   ךְּ ֹאדֶּ

ִחּנוֹ  ב ּבְּ לֵּ בְּ לַׁ ךְּ מְּ חֹוקֵּ  .צְּ

חֹוף  ל הַׁ ה עַׁ ּכָ חַׁ אי מְּ וַּׁדַׁ ּתְּ ּבְּ – אַׁ

ִיךְּ ָאבֹוא לַׁ י עֹוד אֵּ ּכִ  .חַׁ
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 רותי
 חיים חפר: מלים

 
ת רֶּ ּכֶּ זְּ א מַׁ ל נֹוׂשֵּ ל ּגַׁ  ִלי ּכָ

ִית ּבַׁ חֹוף, ִמן הַׁ  , ִמן הַׁ

י ִצים יְּפֵּ י עֵּ ת-ִמּנִ רֶּ ּמֶּ  צַׁ

ת ת ּבַׁ כֶּ ּלֶּ ַׁ ב ש  הַׁ  .ֲחלֹוף-ּוזְּ

 

אִ  ׂשְּ ִפיָנה, יִהּנָ ּוִטי , סְּ   -וָש 

ּסּוִפים ּכִ ים הַׁ ּבִ  ;ָמה רַׁ

ָמּה רּוִתי ְּ ֲעָרה יֵּש  ּוש   , ִלי נַׁ

חֹוִפים ה הַׁ ּלֶּ אֵּ ה ּבְּ ּפָ צַׁ ּמְּ  .הַׁ

 

ִים מַׁ ָ ּ ש  יָה ּכַׁ ינֶּ כֹול עֵּ  ּתְּ

ָהָבה ּלֶּ ָטּה ּכַׁ ּבָ  .מַׁ

ִים ָפתַׁ ְּ ׂשּ י הַׁ ּתִ קְּ ַׁ ךְּ ָנש   לּו אַׁ

ֲהָבה ה ֹזאת אַׁ י מַׁ ּתִ עְּ  ָאז ָידַׁ

 

ר עַׁ ּסְּ . סַׁ תהַׁ קֶּ  .ִפיָנה חֹורֶּ

ל ל ּגַׁ ל אֶּ ץ ִמּגַׁ ּפֵּ קַׁ  . ּתְּ

ת קֶּ ם ִהיא צֹוחֶּ עַׁ י ִעם רַׁ לַׁ  אֵּ

ל ּתַׁ לְּ ע ּתַׁ רַׁ פְּ  .וְִּעם רּוחַׁ ִלי ּתִ
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 וי פיצי פיציה

 
 ,פיצי-פיצי, הוי

- קומה-קומה

 .את הסירות להוציא מן המים

 ,סוער מאד הים

 נושבת רוח שם

 ...והסירות עוד עלולות להיגרף

 

 בארט, הוי, הוי ארטב

 ...היטב היטב-הוי ארטב היטב

 

- אל הים סירה נגררת

 .אין אחרת, היא נשברת

 !קום, פיצי פיצי פיצי

 !...קום קום קום
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 קיסריה קיסריה

 
יָה רְּ יסַׁ יָה קֵּ רְּ יסַׁ  קֵּ

חֹוִפים יָָּפה ּבַׁ ּתְּ הַׁ  אַׁ

ךְּ  ה ּבָ מֹונּו רֹוצֶּ  ִמי עֹוד ּכָ

יִּים ש  חַׁ ּדֵּ חַׁ  ?לְּ

 

ִיךְּ  דֹותַׁ ִיךְּ , ׂשְּ דֹותַׁ  ׂשְּ

ם הַׁ  דֹותהֵּ ָ ׂשּ  !יִָּפים ּבַׁ

ךְּ  ה ּבָ מֹונּו רֹוצֶּ  ִמי עֹוד ּכָ

ֹרש   חְּ ֹרעַׁ , לַׁ נֹות, ִלזְּ  ?ִלבְּ

 



 ם ההעפלה והרכש"הפליאתר 
7 

 מזוג ידיד

 
יִָּמין ה הַׁ ים, עֹולֶּ ּלִ יַׁם ּגַׁ ן ּבְּ ֹתרֶּ ֹמאל ּכְּ ְּ ׂשּ ד הַׁ  .יֹורֵּ

ן ָהִאיִּים דֶּ ן ָהעֵּ ר ּגַׁ ִקי ָלנּו יְָּתאֵּ  .יַׁם ִוויסְּ

ִרים ָ ׂשּ ת הַׁ עַׁ ּבַׁ רְּ ן ָהִאיִּים אַׁ דֶּ ן עֵּ גַׁ  :ּובְּ

ב ר לֵּ ָלב, ׂשַׁ ר צְּ ִרים, ִרּבּועַׁ , ׂשַׁ ּמְּ זַׁ ִרים ּומְּ ָ ץ ש   :חֵּ

 

ֹזג יִָדיד לֹוָאהּ , מְּ ד מְּ ֹזג ּכֹוס יִַׁין עַׁ  ,מְּ

ָאה לְּ ּלֹו חֶּ ִלי יִַׁין ָהעֹוָלם ּכֻּ ח ּבְּ ּלָ ּמַׁ  .לַׁ

ה ּדָ ּמִ ל הַׁ ֲעֹבר עַׁ ִתיָּה נַׁ ְּ ש  ת ִאם ּבִ ּפַׁ  ָמה ִאכְּ

ה ּדָ ה ּמִ ה, מַׁ ין ִמּדָ ה, אֵּ טּות ִמּדָ ְּ  .ש 

 

ם ָ ל גִּ  ש  חַׁ ם לֹו נַׁ ָמִרים זֹורֵּ י ּתְּ ִקיקֵּ ת נְּ חַׁ  ין'ּתַׁ

ן ָטִסים ָ י ָעש  ק ָעבֵּ ּבָ ת ִמּטַׁ לֶּ כֵּ י ּתְּ מֵּ ְּ  .ּוִבש 

ִגים ם ּפּוִדינְּ ָ ק, ָהֲאָבִנים ש  ּבָ ב הּוא טַׁ ׂשֶּ ל עֵּ  ּכָ

ן ּמֵּ ּדַׁ ל יִַׁין ִמזְּ עַׁ ַׁ ל ש  ק, ּכָ ּדָ נְּ ִית הּוא ּפֻּ ל ּבַׁ  .ּכָ

 

ֹזג יִָדיד ֹזג, מְּ  ...מְּ

 

ם נְּ  ָ יֹּות ש  ִאיםחַׁ ִחים חֹוטְּ ּלָ ל מַׁ ֶּ מֹות ּתֹועֹות ש  ָ  ש 

ָזִעים י ּגְּ ל ִמינֵּ הִפיֹּות ִמּכָ ר יְּפֵּ חַׁ ם ִמבְּ  .וְּגַׁ

ִדים א אֹובְּ טְּ ל חֵּ ד ּכָ עַׁ יר ּובְּ ִ ֹמחַׁ וְָּלש  ם ֹחק ִלׂשְּ ָ  ש 

יִּים ָלה חַׁ ּטָ בַׁ ִרים, וְָּכךְּ ּבְּ ּמְּ זַׁ ִרים ּומְּ ָ  :ש 

 

ֹזג יִָדיד ֹזג, מְּ  ...מְּ
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 ...אחרי כוסית אחת

 
 וצה מעט לנוחאם אתה ר

- מעמל היום לפעמים

 רוח-אם יש לך רק איזה מצב

 !חיים, בו נא ושתינו לחיים

 

 .אל נא תתווכח, אחא ,אך אל נא

 !איזה שטות, אח-אתה אומר, שכרות

 ...הרי אתה פיכח, הבינה נא

 .זאת אמנות -אני אומר -שתייה

 

 ,אחרי כוסית אחת אתה שמח

 ,אחרי שנייה אתה כבר מרנן

 ית אתה כבר מתגעגעאחרי שליש

 .עוד כוס אחת לי תן: ומבקש

 

 החמישית מושכת-הרביעית

 ובשישית אתה צמא מאד

 ,והשביעית כבר מעצמה הולכת

 .ורק אז אתה מתחיל לשתות
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 קפיטן, קפיטן
 (ץ"עמנואל כ: עברינוסח ) קומאץ – וסילי לבדייב: מלים

 

ָחד יָטן ָהָיה אֶּ ּפִ  ,קַׁ

ד חַׁ  ,ֹלא ָיָרא וְֹּלא ּפָ

כָּ  יךְּ סַׁ ר וְּעֹוד אֵּ ּבֹות ָעבַׁ  .נֹות רַׁ

ל ם הּוא ִנּצַׁ עַׁ ף ּפַׁ לֶּ  ,אֶּ

ל ל ּגַׁ ל אֶּ ל ִמּגַׁ טַׁ לְּ ּטֻּ ֶּ ש   ,ּכְּ

יֵּּךְּ  חַׁ ק ּומְּ ִבּטּול ָהיָה צֹוחֵּ  .ּבְּ

ָעָרה סְּ ל מּול ָאסֹון , ּבִ – אֶּ

מֹון זְּ ּפִ ל הַׁ ִמיד ָהיָה חֹוזֵּר עַׁ  :הּוא ּתָ

 

יָטן ּפִ יָטן, קַׁ ּפִ יֵָּּכה, קַׁ  ָנא חַׁ

חֹוק הּוא ּצְּ י הַׁ ִפיָנה ּכִ ּסְּ  .נֵּס מּוָרם לַׁ

יָטן ּפִ יָטן, קַׁ ּפִ יֶּּיךָ , קַׁ חַׁ  ...ּבְּ

ע נַׁ ר יָם ֹלא ִיּכָ עַׁ סַׁ ב לְּ ר לֵּ עַׁ  .סַׁ

 

ָטן ה ׂשָ ֲעׂשֵּ  :וְָּקָרה מַׁ

יָטן ּפִ ּקַׁ ב הַׁ הֵּ אַׁ  ,ִהתְּ

יךְּ  יָטן וְּעֹוד אֵּ ּפִ ּקַׁ ב הַׁ הֵּ אַׁ  ...ִהתְּ

ךְּ  ר רַׁ עַׁ נַׁ ל ּכְּ ּבֵּ לְּ ּבַׁ ָחח, ִהתְּ רְּ ִמיד ּפִ לְּ אֹותֹו ּתַׁ  ...ּכְּ

עַׁ  ּפַׁ ק וְֹּלא ִחיֵּּךְּ וְּהַׁ  .ם ֹלא ָצחַׁ

ִמיק ִויר, הּוא ִהסְּ חְּ  הּוא הֶּ

יר ִ ּ ש  ת הַׁ יר לֹו אֶּ ִ יָּש  ֶּ  :וְֹּלא ָהָיה ִמי ש 

 

יָטן ּפִ יָטן, קַׁ ּפִ  ...קַׁ
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 נשוטה, נשוטה
 חיים גורי: מלים

 
ּוָטה ּוָטה, ָנש  ק לוֹ , ָנש  חֵּ רַׁ חֹוף ִמתְּ  ,הַׁ

ד י ָהאֹובֵּ ּדִ  .יַׁלְּ

 ֶּ ת וְּרּוחַׁ נֹוש  בֶּ ים וְּכֹוכֶּ ּלִ תּגַׁ  ,בֶּ

ד יְָּלה יֹורֵּ ּלַׁ  .הַׁ

 

ֹזָרה חְּ ֹזָרה, עֹוד נַׁ חְּ ּוב נַׁ  ,ש 

ש  ֲחָזָקה עַׁ רְּ  ,וְָּהרּוחַׁ ּתִ

ן רֶּ ּפּון ּוִמּתֹ יִרים יֲַׁעלּו ִמּסִ ִ  ,וְּש 

יָבה ָנָקם ִ ֹזר וְָּנש  חְּ  .עֹוד נַׁ

 

ּוָטה יָּא, ָנש  רַׁ בְּ נוּ , חֶּ ָכר יֲַׁעטֵּ  נֵּ

רּוחַׁ ָקָרה  .ּבְּ

נוּ  יתֵּ בֵּ נוּ , ָזִרים ּבְּ ִפיָנתֵּ יֵּּה סְּ  ,אַׁ

גּוָרה ּסְּ ִצי הַׁ רְּ  ?אַׁ

 

ֹזָרה חְּ  ...עֹוד נַׁ
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 שיר הקברניט
 חיים גורי: מלים

 

ש   ֵּ ּ ש  י ָהאֹור ּגִ ּפִ יל ָחרְּ טִעם לֵּ טֶּ רֶּ  ּבְּ
ּמּוָרד ן הַׁ רּוק ָהֹעגֶּ ע חֵּ מַׁ ְּ  .ִנש 

ִחיר ְּ יָּם ִהש  ט. הַׁ קֶּ ֶּ ש  ר ּבְּ  :ָאָדם ָאמַׁ
ָדד" ּוב ּבָ י ִסירֹות וְָּאנּו ש  ּתֵּ ְּ  ".עֹוד ש 

 
יָטִנים ּפִ ּקַׁ ד הַׁ חַׁ ר אַׁ אֵּ ָ ּ ם ִיש  ָ  ש 

ִאים ר, וְּיַּׁמָ ּפַׁ ִמסְּ ם ּבְּ ה הֵּ ָ ֹלש  ְּ  .ש 
ם ר ָלהֶּ י ָאָנה: "ָאמַׁ ּוב אֵּ ִליָגה ש  פְּ  נַׁ

ָפראֹור כּ  ּכְּ ל הַׁ עַׁ ק מֵּ  ".ֹוָכב ּדֹולֵּ
 

הֹום יָּם ּתְּ ר, לַׁ קֶּ ין חֵּ ָחב אֵּ רְּ יָּם מֶּ  .לַׁ
ּצּוִקים ל הַׁ ִרים יַּׁכּו עַׁ ּבָ ְּ  .ּוִמש 

ת קֶּ חֶּ רַׁ ת ִמתְּ דֶּ ר מֹולֶּ ךְּ הּוא ָזכַׁ  ,אַׁ
ית ּקִ י חֻּ ּתִ לְּ ִפיָנה ּבִ י סְּ ׂשֵּ רְּ  .ִמפְּ

 
ּוט ָהָיה ש  ט, ּפָ רֶּ ִלי ּכֹוָכִבים וְּסֶּ  ,ּבְּ
יִ , ָחזֹו ָחׂשּוף ינַׁ ּלֹותעֵּ כֻּ  .ם לֹו ּתְּ

י ִדיִדים ָהיּו אֵּ ת-לֹו יְּ רֶּ ּתֶּ חְּ ּמַׁ  ,ּבַׁ
חֹולֹות ל הַׁ צּו עַׁ ִדיִדים ָרבְּ  .יְּ

 
ךְּ  ה"אַׁ רֵּ ׂשְּ ֹלש  עֶּ ְּ ִיל" ש  ּלַׁ ּוב ִמּתֹוךְּ הַׁ  וְּש 

ָגִלים ן ּודְּ ֹעגֶּ  .ָנִרים ּכֹוסֹות לְּ
יֹּום אֹור הַׁ נּו לְּ ּגְּ ם יַׁעְּ יָּא, הֵּ רַׁ בְּ  ,חֶּ

יִלים ּפִ עְּ ּמַׁ ת הַׁ ירַׁ ִ ן ש  רֹונֵּ תְּ  .ּתִ
 

ד ָאז ּדּוָמם ֹוִטים ָנִריָמה, עַׁ ש  ּמְּ  הַׁ
ִניט  רְּ ּבַׁ ּקַׁ ב -הַׁ ט רַׁ לֶּ ִיל עֶּ ּלַׁ  ...הַׁ

לֹום ָלךְּ  ָ ר ש  ִניט מֹוסֵּ רְּ ּבַׁ ּקַׁ א, הַׁ  ,ִאּמָ
ֲעָרב ּמַׁ ִליג לַׁ פְּ ּוב מַׁ .ִהּנֵּה הּוא ש 

http://www.allsongs.co.il/index.php?sType=2&sStr=%E7%E9%E9%ED+%E2%E5%F8%E9&sResults=1&artID=31961&artName=%E7%E9%E9%ED+%E2%E5%F8%E9


 ם ההעפלה והרכש"הפליאתר 
12 

 סורו סורו מני
 אלכסנדר פן: מלים

 
י, סּורוּ  ּנִ  ,סּורּו מֶּ

ָבה, יָגֹון ָ ש  חְּ רּות ּומַׁ דְּ  קַׁ

ן חַׁ  י, י ֲאִניהֵּ ּנִ י עֹודֶּ  חַׁ

ֲהָבה ה וְּאַׁ ּתֶּ ְּ ש  ָכר אֶּ ֵּ  ...ש 

 

יִַּׁיךְּ  חַׁ ה, ָיָפִתי, לְּ ּנָ טַׁ ּקְּ  .ֲאחֹוִתי הַׁ

ל ִני ּגַׁ אֵּ ָ ה, ּוָמָחר ִיׂשּ עַׁ ָאּנָ ין יֹודֵּ  ...אֵּ

 

ים ּלִ ים, ּגַׁ ּלִ ן זֶּהּו ָים, ּגַׁ  .הֵּ

ל בֶּ ל, חֶּ בֶּ ִפיָנה, ּכֶּ  .זֹוִהי סְּ

ם ָ ם ש  ה ּגַׁ ם ּפֹ  ִלי ֲאהּוָבה ּגַׁ

ת צְּ  חַׁ רּוָצה, נּוָעהאַׁ ִניָּה ּפְּ ְּ  .ש 

 

יִַּׁיךְּ  חַׁ  ... לְּ

 

ָכר ֵּ יֹּום, ש  ה הַׁ ּתֶּ ְּ ש  ָכר אֶּ ֵּ  ש 

ִגים ּדָ לּוִני הַׁ  .ּוָמָחר ֹיאכְּ

ל ּכֹ ֲעָזאזֵּל הַׁ יֹּום! לַׁ ן זֶּה הַׁ  הֵּ

ָטִנית לְּ ר, סֻּ צַׁ לְּ י לֹוִגים, מֶּ נֵּ ְּ  !ּוש 

 

יִַּׁיךְּ  חַׁ  ... לְּ
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 ק נורא בחל במים'ג
 משה שמיר: נוסח עברי

 
ִיםק נֹוָרא בָּ 'ּגֶּ  ּמַׁ ל ּבַׁ  חַׁ

אֹוִקיִָּנים ּוט ּבָ יךְּ יָש   ?אֵּ

ָפר צֶּ  כְּ ד ּבִ ח'הּוא נֹולַׁ  ִכי ִנּדָ

ח ת ִלּבֹו ָלקַׁ ִקי אֶּ ּוִיסְּ ק הַׁ  .וְּרַׁ

 

ד לֹו ּגֶּ  ּנֹולַׁ ֶּ ש  ה ק'ּגֶּ -ִקי'ּכְּ ִהּלָ ּקְּ ָחה הַׁ מְּ  ׂשָ

לּוָיה לְּ עּו הַׁ י קֹולֹות ּגָ נֵּ ְּ ש  רֹות ּבִ ּפָ  .הַׁ

רֹוג וְּגִ  ִקי ּגְּ ָתה הּוא 'ִויסְּ ָ ךְּ ין ש  ילֹו ָהרַׁ  ִמּגִ

ִחיר ָכל מְּ י ָאִביו ּבְּ ח, ּכִ ּלָ ן מַׁ בֵּ  !ָרָצה ּבְּ

 

 ... ק נֹוָרא'ּגֶּ 
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 רשות הדיבור לחבר פרבלום
 חיים גורי: מלים

 
לּום ּבֶּ רַׁ ר ּפָ ָחבֵּ ּבּור לֶּ ּדִ ּות הַׁ ש   רְּ

ת ר ּתַׁ ָחבֵּ ּבּור לֶּ ּדִ ּות הַׁ ש  ָלע-רְּ  ִמקְּ

 

ִליָגה ר ִהפְּ ֶּ ִפיָנה ֲאש  ד סְּ עַׁ  ּבְּ

יָעה ּה  וְֹּלא ִהּגִ ּלָ מַׁ – ִלנְּ

ן  – ִנּתֵּ

 

ּבּור ּדִ ּות הַׁ ש   ...רְּ

 

טוֹ  ּגֶּ בּוִחים ּבַׁ ִחים טְּ ד אַׁ עַׁ  ,ּבְּ

ָלה  זְּ גְּ ּנִ ֶּ ִצי ש  רְּ ד אַׁ עַׁ – ּבְּ

ן  – ִנּתֵּ

 

ּבּור ּדִ ּות הַׁ ש   ...רְּ
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 !מרה הופס
זֶּה ּכָ ֶּ א ש  טְּ ל חֵּ  עַׁ

ח לַׁ  ֱאֹלִהים ֹלא ִיסְּ
ים ּלִ ּגַׁ י ּבַׁ ּתִ קְּ חַׁ ִ ׂשּ ֶּ  ש 

ח ּלָ י מַׁ ּתִ דְּ  ...וְּיָלַׁ
 

 !הֹוּפ הֹופּ ! הֹופּ , הָסָמרָ 
 

חֹוף ל הַׁ ח עַׁ ּלָ ּמַׁ  הַׁ
ִלי סֹוף ד ּבְּ ה ִלי עַׁ ּכֶּ חַׁ  ,מְּ
יָּם ת הַׁ פַׁ ל ׂשְּ  וֲַׁאִני עַׁ
ם ּלָ זֶּת ִעם ּכֻּ מֶּ זְּ מַׁ  ...ִמתְּ

 
 !הֹוּפ הֹופּ ! הֹופּ , ָסָמָרה

 
ב רּוחַׁ , ִויָרה ִויָרה ּצַׁ  !מַׁ

י ֲאָרִזים, הֵּ חּור ּכָ  !ּבָ
כֹוחַׁ  ק אֹוִתי ּבְּ ּבֵּ חַׁ – ּתְּ

ָמִזים ֹלא ָאִביָנה  ...רְּ
 

 !הֹוּפ הֹופּ ! הֹופּ , ָסָמָרה
 

ף חַׁ ַׁ ש  ָרׂש ָלָבן ּכְּ פְּ ּמִ  הַׁ
ים ּלִ ּגַׁ ק ִעם הַׁ חֵּ ׂשַׁ  יְּ

ֹכחַׁ  ךְּ ּבְּ ל ּכָ ץ ּכָ חַׁ לְּ ל ּתִ – אַׁ
ן זֶּה ֹלא זּוג ֲחִציִלים  ...הֵּ

 
 !הֹוּפ הֹופּ ! הֹופּ , ָסָמָרה

 
ח ּלָ ּמַׁ ן, הַׁ כֵּ  ,ִיּתָ

ן י ָמָצאָת חֵּ ינַׁ עֵּ  ּבְּ
ּלַׁ  ךָ הַׁ ה אֹותְּ ּסֶּ  יְָּלהֲאנַׁ

ר חַׁ ן-וְּאַׁ ּתֵּ חַׁ ךְּ ִנתְּ  ...ּכָ
 

 !הֹוּפ הֹופּ ! הֹופּ , ָסָמָרה
 

ן רֶּ מֹו ּגֹ ן ּכְּ רֶּ ּתֹ  ,וְּהַׁ
ר ּפֵּ סַׁ ּסֹודֹות ֹלא יְּ  הַׁ

יְָּלה ּלַׁ ּתָ ִלי הַׁ חְּ טַׁ ִהבְּ ֶּ ּ ה ש   מַׁ
ר עֹוָלם ֹלא ֲאוַּׁתֵּ  ...לְּ

 
 !הֹוּפ הֹופּ ! הֹופּ , ָסָמָרה
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 (זמר לספינה) שקיעה נוגה
 חיים חפר: מלים

 

ִקיָעה  ְּ ל, נּוָגהש  ֲעָרפֶּ ד ּבָ יָּם אֹובֵּ  , הַׁ
דֹוָלה  ;וְּדּוִמיָּה ּגְּ

ל נּו ָהָאפֵּ ל ִסּפּונֵּ  ,ָהרּוחַׁ ָנח עַׁ
ֹון ָעָלה  .ּכֹוָכב ִראש 

 
ד גֶּ ת ִמּנֶּ בֶּ ּתְּ ִנּצֶּ  וְּאַׁ

ילֹות ּלֵּ ָחִקים ּבַׁ ְּ ּ ש  י הַׁ ּולֵּ ש   .ּבְּ
ד גֶּ ת ִמּנֶּ בֶּ ּתְּ ִנּצֶּ  וְּאַׁ

ּלֹות חֻּ ִים ּכְּ ינַׁ עֵּ ִחיּּוךְּ ּבְּ  ...ּבְּ
 

ב, ִריָנא ִזכְּ  ִיךְּ -רַׁ לַׁ ב אֵּ ָ ל ש   ;חֹובֵּ
כֹול ְּ ִכי ּוש  ת ּבְּ דּופַׁ ִפיָנה רְּ סְּ  ,ּבִ

יעַׁ  נֶּת, הּוא יַּׁגִ ּדֹ ִיךְּ , יַׁלְּ לַׁ  ,אֵּ
ּכוֹ  רְּ דַׁ ר ָיִאיר ּבְּ הַׁ ּסַׁ  ...וְּהַׁ

 
ד ִיל רַׁ ּלַׁ ים , הַׁ ּקִ חַׁ רְּ ּמֶּ וְּעּו הַׁ אֹום ּגָ תְּ  ּפִ

ש  ִאיָלנֹות חַׁ לַׁ  ,ּכְּ
ָחִקים ְּ ּ ש  ע ּבַׁ תַׁ פֶּ ק לְּ לַׁ ד ִנדְּ   ּכֹוָכב ּבֹודֵּ

ִפינֹות ּסְּ ר הַׁ זֵּכֶּ  .לְּ
 

ה ּתֶּ ְּ ש  יִַּׁיךְּ , ָאחֹות, אֶּ חַׁ – לְּ

ָבִלים זֶּל, ִמּכְּ רְּ ּבַׁ רֹות הַׁ דְּ  ,ִמּגִ
ִיךְּ  ר ִחיּּוכַׁ ּכֹ זְּ  עֹוד אֶּ

ל י ֲעָרפֶּ ילֹות ֲעטּופֵּ לֵּ  .ּבְּ
 

ִני ָלאֵּ ד ִיכְּ ּבֹודֵּ ת ָהִאי הַׁ  ,וְּעֵּ
יל ִליגּו ִעם לֵּ י עֹוד יַׁפְּ ּסּופַׁ  ,ּכִ

רּו ָלךְּ  נֶּת: וְֹּיאמְּ ּדֹ  ,ִניִהּנֵּ , יַׁלְּ
ב ִיךְּ ָחזַׁר רַׁ לַׁ ּוב אֵּ ל-ש   ...חֹובֵּ
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 דוגית שטה
 נתן יונתן:מלים

 

ת עַׁ ִים, ּדּוִגית נֹוסַׁ נַׁ ְּ יָה ש  ָרׂשֶּ  ִמפְּ

ם ּלָ מּו ּכֻּ ּדְּ יָה ִנרְּ חֶּ ּלָ  .ּומַׁ

ל ת עַׁ בֶּ ֶּ ִים-רּוחַׁ נֹוש  ּמַׁ י הַׁ נֵּ  ,ּפְּ

חֹוף ּדּוָמם ל הַׁ עַׁ עַׁ ד ּפֹוסֵּ  .יֶּלֶּ

 

עּוט הּוא וֲַׁעגּום ד ּפָ ִים-יֶּלֶּ ינַׁ  .עֵּ

יןש   ק אֵּ חַׁ רְּ מֶּ ִים לְּ ּמַׁ ִפים הַׁ  ...סֹוף-ֹוטְּ

יָה  חֶּ ּלָ ל מַׁ - ִאם ֹלא יֵּעֹורּו ּכָ

חֹוף  ּדּוִגית לַׁ יעַׁ הַׁ ּגִ יָכה ּתַׁ  ..?אֵּ
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 גלי ים

 
י ּלֵּ י-ּגַׁ ּלֵּ י ָים-ּגַׁ ּלֵּ  , ּגַׁ

ת דֶּ ִפיָנִתי עֹוָלה יֹורֶּ  .סְּ
חֹוף  י ָנבֹוא לַׁ יָמתַׁ  אֵּ

ת דֶּ ּמֹולֶּ יעַׁ לַׁ ּגִ  ?וְּנַׁ
 

ָמל, ִהּנֵּה ּנָ  ; ִהּנֵּה הַׁ
ן ִפיָנה הֹוִריָדה ֹעגֶּ ּסְּ  .הַׁ
חֹוף דּו לַׁ ִחים ָירְּ ּלָ  , מַׁ

ן ֹהגֶּ ם ּכַׁ ָ ם ש  רּו הֵּ ּכְּ ּתַׁ ְּ  .ִהש 
 

ת  ֶּ ש  ה ִנּגֶּ ּדָ ח יַׁלְּ ּלָ ּמַׁ  לַׁ
ךְּ   :וְּקֹוָלּה ָעִדין וָרַׁ

ת" ֶּ ש  יַּּׁבֶּ אָת לַׁ ּבָ ֶּ  ;טֹוב ש 
י ה ִאּתִ ּלֶּ בַׁ ח, ּתְּ ּלָ  ".מַׁ
 

ָדה" רֵּ ר ִנּפָ קֶּ ּבֹ  ; ִעם הַׁ
ִיךְּ ׂשֹוֲחקֹות ינַׁ  ?ָמה עֵּ

נֶּת  ּדֹ ִטיִחי ִלי יַׁלְּ בְּ  ֲהתַׁ
ּכֹות חַׁ וֶּת לְּ ּמָ ד הַׁ  "?עַׁ

 
ֲחרֹון ָרִציתָ " יֹות אַׁ  ,ִלהְּ

 ;ֹזאת ּתֹוִציא ִמּמֹוֲחךָ 
ֹון ָהִייתָ  א ִראש  ּלֹ ֶּ  וְּש 

ּתָ הֹוָכָחה לְּ ָבר ִקּבַׁ  ."ּכְּ
 

ִיךְּ " ף ֲאִני ָעלַׁ צֵּ פְּ צַׁ  ,מְּ
ֲחמּוָדה ִתי הַׁ ּדָ  ,יַׁלְּ

י ּתִ מְּ ךְּ ֲאִני ָחלַׁ יקֵּ חֵּ  ּבְּ
רֶּ  חֶּ ל אַׁ חֹוָקהעַׁ  ."ת רְּ

 
ק ף ָהֹאפֶּ ח רֹודֵּ ּלָ ּוב מַׁ  ,ש 

יעַׁ  ק ֹלא יַּׁגִ  .וְָּלֹאפֶּ
ת  דֶּ ּנָה נֹודֶּ טַׁ ִפיָנה קְּ ק סְּ  רַׁ

ִים ָלָרִקיעַׁ  ּמַׁ ין הַׁ .ּבֵּ
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 יום יבוא אחים
 חיים גורי: מלים

 

ִחים, יֹום יָבֹוא ֹזָרה, אַׁ חְּ  נַׁ

ן רֶּ ל ּתֹ ָגִלים עַׁ חּו ּדְּ רְּ  ,ִיפְּ

יָּא, ָאז ָנִריעַׁ  רַׁ בְּ א, חֶּ י ּבָ  .ּכִ

ִני, ִניּבֶּ  יץ, ּבֶּ ּפִ ן ָאז' סְּ  ,ִיּתֵּ

ל* נוּ -ֲעָרפֶּ  ָעב יֲַׁעטֵּ

ה ּבָ ל ֲארֻּ סֵּ לְּ סַׁ ן ּתְּ ָ  .וְָּעש 

 

ר ִריּב ָאז זֶּמֶּ דְּ ּפּוִחית ּתַׁ  ,מַׁ

ר מֶּ ד ּגֶּ יּּו עַׁ ִתיבֹות חַׁ  נְּ

ּפּון יֵּּךְּ ִמּסִ ח יְּחַׁ ּלָ  .ּומַׁ

ת  ר אֶּ ּכֹ ש  "ָאז ִנזְּ נֶּ ּנָה סֶּ  "חַׁ

ינוּ  ֱעלֵּ ל הֶּ בֶּ ת ִעם חֶּ  עֵּ

ָערָ  ילֹות סְּ יְּפּוןוְּלֵּ  .ה וְּטַׁ

 

ּוט ִרי יָש  יָּא, ִצי ִעבְּ רַׁ בְּ  ,חֶּ

ִים י ָצֳהרַׁ מֵּ ְּ אֹור ש   ּולְּ

ם ץ וְּעַׁ רֶּ ָכל אֶּ בְּ א ּכִ  .זֶּה יְּהֵּ

ס כֶּ ל רֶּ ִרי עַׁ  וְִּקּבּוץ ִעבְּ

ס כֶּ ּמֶּ ית הַׁ ל ּבֵּ ֶּ ִקידֹו ש   ּופְּ

נּוף ּכֹוָבָעם ִנפְּ יְּּכּו ּבְּ  .יְּחַׁ
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 סואן בדמי הליל
 דב מגן: נוסח עבריב מלים

 

יל ּלֵּ ִמי הַׁ דְּ ן ּבִ  סֹואֵּ

יל סֵּ רְּ ל מַׁ מַׁ נְּ ק ּבִ ּדָ נְּ  .ּפֻּ

ם ּכֹוס ָ ח יִָרים ש  ּלָ  מַׁ

ֲעָרתוֹ  ֹעס, ִעם נַׁ ה ִללְּ ּבֶּ ק ָחִריף יַׁרְּ ּבָ  .טַׁ

 

ם ּכָ רְּ יִּים עֶּ ל חַׁ ם ּדַׁ ָ  ש 

ָלל ָ ת ש  ּתַׁ ֲהָבה מַׁ  .אַׁ

ָתם ט סְּ טֶּ ִלי רֶּ ב ּבְּ ָ  ֹלא ש 

ם ּדָ י הַׁ מֵּ תְּ ר אֹור ּכִ קֶּ ר ִעם ּבֹ צַׁ לְּ ה מֶּ חֶּ  .ִימְּ

 

ל ק ָאפֵּ ּדָ נְּ ּלֹון ּפֻּ  חַׁ

ל יַּׁלֵּ  ָהרּוחַׁ מְּ

ין סֹוף ִפיָנה אֵּ  ָרֲחָקה סְּ

חֹוף ל הַׁ עַׁ ֶּ ֲעָרתֹו ש  ח ִמּנַׁ ּלָ ק מַׁ  .ָרחַׁ

 

ּוב א ִלי ש  יָּם קֹורֵּ  ;הַׁ

ּוב ִיךְּ ֹלא ָאש  לַׁ  .אֵּ

יָּם הּוא ָלךְּ ִחיָדה  ,הַׁ

ֲעָרה ם נַׁ ם ּגַׁ יָּם הּוא ָאב וָאֵּ  .וְִּלי הַׁ

http://www.allsongs.co.il/index.php?sType=2&sStr=%E3%E1+%EE%E2%EF&sResults=1&artID=30928&artName=%E3%E1+%EE%E2%EF
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 ם"כוסית לפלי
 זרובבלה ששונקין: מלים

 
  מזמן וכשחלמו אות

 , בדיונות בקיסריה

  כשלסירות היו שמות

  כמו רותי וכמו דליה

 , דן, ניסן, "פרא"כשיהודה 

 , מוקה, נמרוד, זאבקה

  שם-ניות איהורידו א

 ." אין כמוך" -ברכנו 

 

  אפשר לומר הרבה דברים

  ולספר פי כמה

  ם"איך מפלוגה של הפלי

  אשר ירדה הימה

  ם"איך מפלוגה של הפלי

 . הים-הוקם פה חיל

 

  בא" אקסודוס"אייק אז עם 

  הוא לא חלם אפילו

  שיכתבו רומן עליו

  ויספרו בדחילו

  ה עקשנים'איך קומץ חבר

 , ת של תילפרצו גדרו

  ועל גבם נשאו עולים

 . אר במיםועד לצו

 

 ... אפשר לומר הרבה דברים

 
  ועוד הרבה שמות רעים

  יש עוד הרבה מאלה

  אשר לאור הכוכבים

  חלמו דברים כמו אלה

  שהספינות כאן יום אחד

  תנפנה את הדגל

  הים ישוט בים-וחיל

 . ברגל לךולא י

 

 ... אפשר לומר הרבה דברים
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 שושנה
 חיים חפר: מלים

 

ּנָה ַׁ ֹוש  ּנָה ש  ַׁ ֹוש  ּנָה ש  ַׁ ֹוש   ש 
ל ָעָנן א אֶּ ָ ח ִנׂשּ  ָירַׁ
ה ּנָ ַׁ ֹוש  ִיךְּ ש  לַׁ מֹוהּו אֵּ  ּכָ

יָטן ּפִ ִליג קַׁ יָּם עֹוד יַׁפְּ  ּבַׁ
 

ק ן ָחרַׁ רֶּ ּתֹ ר הַׁ  ָהָיה ָים סֹועֵּ

ק חַׁ ְּ ט וְִּנש  עַׁ מְּ ִפיָנה ּכִ ּסְּ טֹום הַׁ רְּ  חַׁ
ּבֵּ  ּגַׁ ָין ִהתְּ ל ָהִענְּ ל ּכָ ה עַׁ קֶּ ךְּ יֹוסְּ  ראַׁ

ר ה ִזּמֵּ יז ּכֹ ּלִ ר עַׁ  :וְּזֶּמֶּ
 
ּנָה ַׁ ֹוש   ...ש 
 

ה"בִּ  רֵּ ׂשְּ ֹלש  עֶּ ְּ ִרים עֹוד ּכֹוִסית" ש  ן הֵּ  ּדָ
ִחית ְּ ש  ּמַׁ ִפינֹות הַׁ ִגיחּו סְּ ע הֵּ תַׁ פֶּ  לְּ

ר ִני ָאמַׁ ךְּ ּדָ יש  : אַׁ ֲעלֵּ ר, מַׁ ּדֵּ ּתַׁ  ִנסְּ
ר ה ִזּמֵּ יז ּכֹ ּלִ ר עַׁ  :וְּזֶּמֶּ

 
ּנָה ַׁ ֹוש   ...ש 
 

ֹאד ֲעל  ּוָבהָהיְָּתה ֹזאת ִפיגּוָרה מְּ
ִריִסין הּוָבא פְּ קַׁ ּגּוץ לְּ מּוִליק הַׁ ְּ ת ש   עֵּ

ר דֵּ ּגָ י הַׁ ֲחרֵּ ב אַׁ ַׁ ת ָיש  ם עֵּ ךְּ ּגַׁ  אַׁ
ר ה ִזּמֵּ יז ּכֹ ּלִ ר עַׁ  :הּוא זֶּמֶּ

 
ּנָה ַׁ ֹוש   ...ש 

 
ּסֹוף יעַׁ לַׁ יִָּמים ִהּגִ ע הַׁ ּסָ  מַׁ

חֹוף'ִסירֹות ִעם גַׁ  יעּו לַׁ אָעה ִהּגִ  ּמַׁ
ר עֵּ ּתָ ל ִאיש  ִהסְּ ה ּכָ ּנָ ַׁ ֹוש  ל ש   וְָּאז אֶּ

רוְּ  ה ִזּמֵּ יז ּכֹ ּלִ ר עַׁ  זֶּמֶּ
 
ּנָה ַׁ ֹוש   ...ש 
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 ח"המנון הפלמ
 זרובבל גלעד: מלים

 

ר עַׁ ּסַׁ ִביב יֵּהֹום הַׁ  ,ִמּסָ

ח ַׁ ּ נּו ֹלא ִיש  ֵּ ךְּ ֹראש   אַׁ

נוּ  חְּ ִמיד ֲאנַׁ ה ּתָ ּדָ קֻּ  ,ִלפְּ

ִמיד ָאנוּ  מָ , ּתָ לְּ ּפַׁ  ח"ָאנּו הַׁ

 

ב גֶּ ּנֶּ ד הַׁ טּוָלה עַׁ  ,ִמּמְּ

ר  ּבָ דְּ ּמִ ד הַׁ יָּם עַׁ - ִמן הַׁ

ל בָּ  ק -חּור וְּטֹוב ּכָ ֶּ ש  ּנֶּ  לַׁ

ָמר ְּ ש  ּמִ ל הַׁ חּור עַׁ ל ּבָ  !ּכָ

 

ִים מַׁ ָ ּ ש  ר ּבַׁ ֶּ ש  ּנֶּ  ,ָנִתיב לַׁ

ין ָהִרים א ּבֵּ רֶּ ּפֶּ ִביל לַׁ ְּ  , ש 

ל נּו יַׁעַׁ ּכֵּ רְּ  ,מּול אֹויֵּב ּדַׁ

ין צּוִרים רֹות ּובֵּ ין ִנקְּ  ּבֵּ

 

נוּ  חְּ ִמיד ֲאנַׁ ֹוִנים ּתָ  ,ִראש 

ךְּ  ָ ש  חְּ ּמַׁ יֹּום ּובַׁ אֹור הַׁ  לְּ

ה תָּ  ּדָ קֻּ נוּ ִלפְּ חְּ  ,ִמיד ֲאנַׁ

ִמיד ָאנוּ  מָ , ּתָ לְּ ּפַׁ   .ח"ָאנּו הַׁ
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 הליכה לקיסריה
 חנה סנש: מלים

 

ִלי ִלי, אֵּ  אֵּ

עֹוָלם ר לְּ מֵּ א ִיּגָ ּלֹ ֶּ  ש 

יָּם חֹול וְּהַׁ  ,הַׁ

ִים ּמַׁ ל הַׁ ֶּ רּוש  ש  ְּ  ,ִרש 

ִים מַׁ ָ ּ ש  ק הַׁ רַׁ  ,ּבְּ

ת ָהָאָדם ִפּלַׁ  .ּתְּ
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 למפלסי נתיבות
 אפרים תלמי: מלים

 

ִתיבוֹ  י נְּ סֵּ ּלְּ פַׁ ים סֹוֲעִריםִלמְּ ּלִ גַׁ  ,ת ּבְּ

ָפִנים נֹוֲהִרים ֹול ּבְּ ש  ל ִמכְּ ִרים עַׁ ּגֹובְּ  ,לַׁ

הֹום  ּתְּ י הַׁ מֵּ ָחִדים ּולְּ ִזים ִלפְּ ּבָ – לַׁ

לֹום ָ לֹום, ש  ָ לֹום, ש  ָ  ,ש 

לֹום ָ לֹום, ש  ָ לֹום, ש  ָ  !ש 

 

יל ּלֵּ ת הַׁ טֶּ ֲעלֶּ ים ּבַׁ יַּּׁמִ ִרים ּבַׁ חֹותְּ  לַׁ

רֹוב כֹוָרה ִמּקָ חֹוִקים ִמּמְּ ל, רְּ  ִמּגֹואֵּ

ם ֲהלֹום וּ  ִדים הֵּ ּגּוִעים נֹודְּ עְּ י ּגַׁ הּוטֵּ – לְּ

לֹום ָ לֹום, ש  ָ לֹום, ש  ָ  ,ש 

לֹום ָ לֹום, ש  ָ לֹום, ש  ָ  !ש 

 

ָלאָכה ּמְּ ִאים ּבַׁ ּנֹוׂשְּ ָעָמל, לַׁ ִאים ּבֶּ ּנֹוׂשְּ  ,לַׁ

ל ל ּגַׁ ֹול וְּעַׁ ש  חְּ ל נַׁ ָגאֹון עַׁ ִכים ּבְּ ּדֹורְּ  ,לַׁ

ת  דֶּ מֹולֶּ יָּם לְּ ת הַׁ ים אֶּ ִ ש  ּכֹובְּ ֹאם  –לַׁ – לְּ

לֹום ָ לֹום ,ש  ָ לֹום, ש  ָ  ,ש 

לֹום ָ לֹום, ש  ָ לֹום, ש  ָ  !ש 
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 שיר הספנים
 לוין קיפניס: מלים

 
ל ֹראש  ָהָהר ל ֹראש  ָהָהר! אֶּ  !אֶּ

ִבי ֶּ דּויֵּי ש  ֹסם ִלפְּ ךְּ ִמי יַׁחְּ רֶּ ּדֶּ  ?הַׁ
ָבר ן זֶּה ִמּכְּ ר הֵּ ר הַׁ בֶּ עֵּ  מֵּ
ִבי ץ צֶּ רֶּ זֶּת ָלנּו אֶּ  .רֹומֶּ

 
ילוּ  ּפִ עְּ ילוּ ! הַׁ ּפִ עְּ  !הַׁ

עְּ  ל ֹראש  ָהָהר הַׁ ילוּ אֶּ  !ּפִ
ילוּ  ּפִ עְּ ילוּ ! הַׁ ּפִ עְּ  !הַׁ

ילוּ  ּפִ עְּ ל ֹראש  ָהָהר הַׁ  !אֶּ
 

ִחים ֲעלוּ  ִחים ֲעלוּ ! אַׁ  !אַׁ
ף ן ָנגֶּ בֶּ אֶּ ת מֵּ ךְּ יֵּחַׁ ב ִמי יֵּרַׁ  ?לֵּ

ד ֲעׂשוּ  עַׁ אוּ , צַׁ רְּ  :ָרֹאה ּתִ
ב גֵּ ָ ִים ָאז ִנׂשּ נַׁ ְּ י ש   .ָאנּו ּפִ

 
ילוּ  ּפִ עְּ  ...! הַׁ
 

 !ָנִהין ָלרֹום! ָנִהין ָלרֹום
רְּ  ם ּתִ רֶּ ּלֹונוּ ֲהטֶּ ךְּ זֹו סַׁ רֶּ  ?אּו ּדֶּ

הֹום  ל ִלתְּ אֹום ָנפַׁ תְּ ָחד ּפִ   –אֶּ
ֲחרֹון הּוא ךְּ ֹלא אַׁ ֹון אַׁ ן ִראש  ּבָ  .ָקרְּ

 
ילוּ  ּפִ עְּ  ...! הַׁ
 

יא ִ ׂשּ ֹמז הַׁ יא! ִירְּ ִ ׂשּ ֹמז הַׁ  !ִירְּ
ל ָחד ָנפַׁ נוּ . אֶּ י ּבָ ין רּוחֹו חַׁ  ?ֲהאֵּ
ָאח ִבי, הֶּ ּצְּ נֹוף הַׁ ִריא לְּ מְּ  ,נַׁ

יל ּפִ עְּ חֹון אִ , נַׁ ּצָ ּנִ נוּ הַׁ  .ּתָ
 

ילוּ  ּפִ עְּ  ...! הַׁ
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נאום תשובה לרב חובל איטלקי אחר ליל 

 הורדה
 נתן אלתרמן: מלים

 

 
ינוּ  ֵּ ל ָראש  יָתן, ֲעָנִנים עַׁ  .ָהרּוחַׁ אֵּ
ָתה ׂשְּ עֶּ ָלאָכה נֶּ ּמְּ ִים, הַׁ מַׁ ָ י ש   !חֵּ

יָטן, ָנִרים ּכֹוס ּפִ ָרָכה, קַׁ ל ּבְּ ֶּ יָטן, ש  ּפִ  .קַׁ

ִים ּמַׁ ל הַׁ ש  עַׁ גֵּ ּוב ִנּפָ  .עֹוד ָנש 
 

מֹוִניתאַׁ  יָטן, לְּ ּפִ את, קַׁ ּזֹ ךְּ הַׁ רֶּ ּדֶּ  ,ִהיא הַׁ
ת מֶּ סֶּ רְּ פֻּ יָנּה מְּ ּלֹויְִּדים אֵּ  .ּובַׁ

ּפֹות ּמַׁ ּוָמה ּבַׁ ש  יֹּום רְּ ין ִהיא ּכַׁ ךְּ ִאם אֵּ  ,אַׁ
ת מֶּ ֶּ ש  י ִהיא ִנרְּ ָיה אּולַׁ טֹורְּ ִהיסְּ  .ּבַׁ

 
זֶּה ּלָ י הַׁ ּצִ ל הַׁ ָטן, ָהָאֹפר, עַׁ ּקָ  ,הַׁ

ִנים יר וְּרֹומַׁ ִ ש  ר עֹוד ּבְּ ּפַׁ סֻּ  .יְּ
ךָ ִיתָּ  י ּבְּ ן ּכִ יָטן, כֵּ ּפִ יָטן, קַׁ ּפִ  קַׁ

יָטִנים ּפִ ה קַׁ ּבֵּ רְּ אּו עֹוד הַׁ ּנְּ  .יְּקַׁ
 

ינּו סֹוד חּורֵּ ל ּבַׁ ת ֲעמַׁ יל יֲַׁעֹטף-אֶּ  ,לֵּ
ם חֶּ ל לֶּ עַׁ ךְּ ּכְּ ָברֵּ ךְּ ָעָליו נְּ  .אַׁ

חֹוף ל הַׁ ִפינֹות אֶּ ד ִמּסְּ יצַׁ ן ָרִאיָת ּכֵּ  הֵּ
ם כֶּ ֶּ י ש  ם ֲעלֵּ ּמָ ת עַׁ ִאים אֶּ ם נֹוׂשְּ  .הֵּ

 

ּלַׁ  יֵּּי זֶּה הַׁ חַׁ יָתןלְּ ר וְּאֵּ ּקַׁ  !יְָּלה הַׁ
ךְּ  רֶּ ּפֶּ ּכּון וְּהַׁ ּסִ יֵּּי הַׁ חַׁ  !לְּ
ּנֹות טַׁ ּקְּ ִפינֹות הַׁ ּסְּ יֵּּי הַׁ חַׁ יָטן, לְּ ּפִ  !קַׁ

ךְּ  רֶּ ּדֶּ ּבַׁ ֶּ ִפינֹות ש  ּסְּ יֵּּי הַׁ חַׁ  .לְּ
 

ּקּוד ּפִ לּו הַׁ ּבְּ ּקִ ֶּ חּוִרים ש  יֵּּי ּבַׁ חַׁ  ּולְּ
ִיט ַׁ ּ ש  ת הַׁ ּוְּנּו אֶּ ל ּכִ  ,ּוָבֹאפֶּ

כֹון ּנָ ד הַׁ ּמֹועֵּ קֹום הַׁ , לַׁ ּמָ  ,יָּעּודלַׁ
ה ּפָ ן ּומַׁ ּפֵּ צְּ ִלי מַׁ ִיד, ּבְּ יל צַׁ לֵּ  .ּבְּ
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יָּם סֻּ ר עֹוד ִסּפּור מְּ ּפַׁ ם יְּסֻּ הֶּ ם ּבָ  ,ּגַׁ
י ּלֵּ י רֹוִאים ּגַׁ  ָים וְָּרִקיעַׁ -ּכִ
קרב ם ּבִ ִדים הֵּ יךְּ עֹומְּ ל ָהָעם-אֵּ ֶּ ר ש  ּגָ לְּ ָרפַׁ  טְּ

ָדה  ִפיָנה ּבֹודְּ ל סְּ ִקיעַׁ  –עַׁ בְּ ּתַׁ ֶּ  !ש 
 
ינוּ  ֵּ ל ָראש  יָתן ָהרּוחַׁ , ֲעָנִנים עַׁ  .אֵּ
ית ֲעׂשֵּ ָלאָכה נַׁ ּמְּ ִים, הַׁ מַׁ ָ י ש   !חֵּ

יָטן, ָנִרים ּכֹוס ּפִ ָרָכה, קַׁ ל ּבְּ ֶּ יָטן, ש  ּפִ  .קַׁ
ִים ּמַׁ ל הַׁ ש  עַׁ גֵּ ּוב ִנּפָ  .עֹוד ָנש 

 
ק –יֹום ָיבֹוא  ּדָ נְּ ל ּפֻּ ֶּ ָזִוית ש  ה ּבְּ ּתָ  וְּאַׁ

ב ֵּ ש  ִטי, ָסב, ּתֵּ נְּ ל ִקיאַׁ ֶּ ּבּוק ש  קְּ ל ּבַׁ  .עַׁ
ק ֲחִתי יֵּּךְּ וְִּתירַׁ חַׁ קּותְּ ּבָ ל טַׁ ֶּ  ָכה ש 

ר  ן –וְֹּתאמַׁ יָּה, ּכֵּ רַׁ בְּ י, חֶּ ּתִ נְּ  .ָזקַׁ
 

ן ָעֹגל, ּכֵּ עֹוָלם הֶּ ּבֹות ּבָ  ,ָרִאיִתי רַׁ
ר עֹוד ּכֹ זְּ ךְּ אֶּ ָטה ָמִריָּה, אַׁ נְּ י סַׁ  ,חֵּ

גֹול נְּ רְּ מֹו ּתַׁ ךְּ ּכְּ ֶּ ֹחש  י ּבַׁ ּתִ בְּ טַׁ יךְּ ִנרְּ  ,אֵּ
ֲהִריָּה ל חֹוף נַׁ יְָּלה עַׁ  .אֹותֹו לַׁ

 
י ּפְּ  ךָ ָאז ּכִ ר לְּ ּפֵּ סַׁ ָעִריםּונְּ ְּ ּ ש   .תּוִחים הַׁ

חוּ  ּתְּ ן ִנפְּ מַׁ ָבר ִמּזְּ ִים, ּכְּ מַׁ ָ י ש   !חֵּ
ָעִרים ּנְּ ת הַׁ ָחה אֹוָתם זֹו ֲחבּורַׁ  ּוָפתְּ

ִים ּמַׁ יְָּלה ּבַׁ ָדה אֹותֹו לַׁ ָעמְּ ֶּ  .ש 
 

ק חַׁ צְּ רּו ֳאִניֹּות: ָאז ּתִ ִחית-ֹלא ָעזְּ ְּ ש  ּמַׁ  ,הַׁ
אר ֲאִפּלוּ  ּדָ יעַׁ ָהרַׁ ּפִ ְּ  !ֹלא ִהש 

ךָ  סּוקְּ ת ּפְּ יֵּּם אֶּ סַׁ ִקית ּותְּ לְּ ָלָלה ִאיטַׁ קְּ  ...ּבִ
ָמל יֲַׁאִפילוּ  ּנָ  .וְּחּוצֹות הַׁ

 
יֶּה ךְּ ִיהְּ ן! ּכָ יָתן , וְָּלכֵּ ל מּול רּוחַׁ אֵּ – אֶּ

ךְּ  רֶּ ּפֶּ ּכּון וְּהַׁ ּסִ יֵּּי הַׁ חַׁ  !לְּ
ּנֹות טַׁ ּקְּ ִפינֹות הַׁ ּסְּ יֵּּי הַׁ חַׁ יָטן, לְּ ּפִ  !קַׁ

ךְּ  רֶּ ּדֶּ ּבַׁ ֶּ ִפינֹות ש  ּסְּ יֵּּי הַׁ חַׁ  !לְּ
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 שיר קיסריה
 דמיש" ישכה"יששכר : מלים

 

נוּ  דְּ י חֹוִרין נֹולַׁ נֵּ יֹות ּבְּ  ִלהְּ

ָין ִבנְּ ִציָרה וְָּעָמל, לְּ  .יְּ

נוּ  קְּ רַׁ י ֳאִניֹּות ּפָ ֲענֵּ  ִמטְּ

ָמל ּנָ ילֹות ּבַׁ  .יִָמים וְּלֵּ

 

אִתיךְּ  ׂשָ ִמיד נְּ ָיה, ָאז ּתָ יָסרְּ  ,קֵּ

י ִלּבִ ן ּבְּ ךְּ ָהרֹונֵּ ת חֹופֵּ  .אֶּ

נוּ  ּלָ כֻּ קֹור ֹעז לְּ ּתְּ מְּ  ,אַׁ

ּתְּ ִלי ם וְָּיָקר אַׁ ִית חַׁ  .ּבַׁ

 

נוּ  ָעלֵּ ת ִמפְּ מַׁ ְּ ל ִנש  ֲאָבק עַׁ ּמַׁ  ,ּבַׁ

ידֹון ּוָמצֹור ל ּכִ ֶּ ָיִמים ש   .ּבְּ

ּגּוִעים ֲאָפפּונוּ  עְּ עֹות ּגַׁ ְּ ש   ּבִ

רֹור ּדְּ ל הַׁ ִית וְּאֶּ ּבַׁ ל הַׁ  .אֶּ

 

אִתיךְּ  ׂשָ ִמיד נְּ  ...ָאז ּתָ
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 אם בנמל קשה
 חיים חפר: בנוסח עברי מלים

 

ה ֶּ ָמל ָקש  ּנָ ת רַׁ , ָאִחי, ִאם ּבַׁ ֶּ ש  יַּּׁבֶּ  עִאם ּבַׁ

ל גַׁ ָאה לְּ מֵּ ךָ צְּ ְּ ש  פְּ ָעָרה , ִאם נַׁ רּוחַׁ סְּ – לְּ

ל יֵּאּוש  , נוּ  יל, אַׁ ֲעֹבד יֹוָמם וָלֵּ  ,נַׁ

יְּל סֵּ רְּ ל מַׁ מַׁ נְּ ֲעֹגן ּבִ נּו ּתַׁ ִפיָנתֵּ  .עֹוד סְּ

 

אֹות ָ ׂשּ ָמל, ּומַׁ ּנָ ם ּבַׁ ָ א ָהֲעָזאזֵּל, ש  ָ  ...ִיׂשּ

ֲעֹגן  נּו ּתַׁ ִפיָנתֵּ יָכן -ּוסְּ יְּל! הֵּ סֵּ רְּ ל מַׁ מַׁ נְּ  .ּבִ

ל יֵּ, נוּ  ִלי סֹוף, אּוש  אַׁ ֲעֹבד ָיִמים ּבְּ  ,נַׁ

חֹוף ִחים לַׁ ה אַׁ ֲעלֶּ נּו ּתַׁ ִפיָנתֵּ  .עֹוד סְּ
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 ח"כשהלכנו לפלמ
 ניסן לויתן: מלים

 

ָתו ל סְּ ֶּ ם יֹום ש  ֶּ ש  ל ּגֶּ ֶּ יֹום ש   זֶּה ָהיָה ּבְּ

ף ָדה עֹוד ֹלא ָחלַׁ רֵּ ּפְּ ל הַׁ ֶּ ב ש  אֵּ ּכְּ  הַׁ

מָ  לְּ ּפַׁ י לַׁ ּתִ כְּ ָהלַׁ ֶּ ש   ח"ּכְּ

ךְּ  ה רַׁ  .וְּקֹוָלּה ָהָיה ּכֹ

חהִ  ּכַׁ ְּ ש  ל אֶּ בַׁ יָקה לְּ ִ ש  ָנה ִלי נְּ  יא ָנתְּ

מָ  לְּ ּפַׁ ֲחֹזר ִמן הַׁ  .ח"לַׁ

 

ח ּכַׁ ְּ ש  ח ֹלא אֶּ צַׁ י ָאז אֹוָתּה ָלנֶּ  ִמּנִ

ךְּ  ּסָ נּו צֹוֲעִדים ּבַׁ חְּ ר ֲאנַׁ ֶּ ֲאש   ּכַׁ

מָ  לְּ ּפַׁ ל הַׁ ֶּ ּגֹות ש  לֻּ ּפְּ  .ח"ּבַׁ

ח רַׁ ה וְּעֹוד ִיפְּ  יֲַׁעלֶּ

ח ם ִנּדָ ן וְּגַׁ ָ ָחד ָיש  רֹון אֶּ  ִזּכָ

י לַׁ  ּתִ כְּ ָהלַׁ ֶּ ש  מָ ּכְּ לְּ  .ח"ּפַׁ

 

ר ל ֹזהַׁ ֶּ יֹום ש  יֶּה ּבְּ ל ִזיו, זֶּה ִיהְּ ֶּ  יֹום ש 

ִלי ִניב  ה ּובְּ גֶּ ִלי הֶּ ּה יָֹרן ּבְּ  ָאז ִלּבָ

מָ  לְּ ּפַׁ ּוב ִמן הַׁ ָאש  ֶּ ש   ח"ּכְּ

ָאח ָרא הֶּ קְּ ֲאִני אֶּ ֶּ ש   ּכְּ

י ָפנַׁ ת לְּ דֶּ ה אֹוָתּה עֹומֶּ אֶּ רְּ אֶּ ֶּ ש   ּכְּ

י ִלי ּדַׁ ד ּבְּ ָחה ִהיא עַׁ מֵּ  .ּוׂשְּ
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 עולים
 יצחק שנהר: מלים

 

ת ֶּ ש  ֶּ ִפיָנה ּגֹוש  אי סְּ ַׁ ֲחש   ,ּבַׁ

חֹור ָ יל ש  ף, לֵּ יָּם ָזעֵּ  הַׁ

ִעי, הֹוי מְּ ִ ת, ש  ֶּ ש  ת מֹורֶּ מַׁ דְּ  ,אַׁ

ן ָעיֵּף ִיךְּ ּבֵּ לַׁ ב אֵּ ָ  !ש 

 

ת ֶּ ש  ֶּ ִפיָנה ּגֹוש  אי סְּ ַׁ ֲחש   ,ּבַׁ

ם ב הֹולֵּ ם לֵּ ָ וָה ש  ִתקְּ  .ּבְּ

ִעי, הֹוי מְּ ִ ת, ש  ֶּ ש  ת מֹורֶּ מַׁ דְּ  ,אַׁ

ִיךְּ  לַׁ ב אֵּ ָ ם, ש  ן חֹולֵּ  !ּבֵּ

 

 ַׁ ֲחש  ָחיּבַׁ  אי עֹוִלים אֶּ

ת ֶּ ש  ת מֹורֶּ מַׁ דְּ ל אַׁ  עַׁ

ת ֶּ ש  ָנם ִהיא סֹוד לֹוחֶּ ָאזְּ  :ּובְּ

ָחי ה לֶּ ָחי! ּכֹ ה לֶּ  !ּכֹ
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 ווייט אין מיטן ים
 'זוסמן סגלוביץ:מלים

 
וועק  – אויגן קוקן װַײט אַׁ

 װַײט אין מיטן ים
מידן  – זעגלען װַײסע ּפיראַׁ

 װַײט אין מיטן ים
– צו זיי שטייען , צו זיי גייען
 אין מיטן יםװַײט 

 ּבײזע װינטן אייביק װױען 
 װַײט אין מיטן ים

 
נגען איז דער טָאג    –און געגאַׁ

 װַײט אין מיטן ים
  –רײן און ליכטיק איז דער הימל 

 װַײט אין מיטן ים
כט    –קיינער קומט נישט שּפעט ּבַײנאַׁ

 װַײט אין מיטן ים
רויס מַײן לַײכטע שיֿפל    –שאַׁ שווים אַׁ

 םװַײט אין מיטן י
 

 'מגן ומשה רבינוביץ" 'ברציק"דב /  שם בלב הים: עברית
 

ק  חֵּ רְּ י רֹואֹות הַׁ ינַׁ י עֵּ ּתֵּ ְּ יָּם –ש  ב הַׁ לֵּ ם ּבְּ ָ  ש 

יָרִמידֹות  מֹו ּפִ ים ּכְּ ָרׂשִ יָּם –ִמפְּ ב הַׁ לֵּ ם ּבְּ ָ  ש 
ִאילּו  מְּ יָּם –ִאם יֵּיִמינּו אֹו יַׁׂשְּ ב הַׁ לֵּ ם ּבְּ ָ  ש 
ם יֵּיִלילּו  הֶּ ב הַׁ  –ָהרּוחֹות ּבָ לֵּ ם ּבְּ ָ  יָּםש 
 

יֹּום  ף הַׁ ף חֹולֵּ ֹוטֵּ ךְּ ש  יָּם –ּכָ ב הַׁ לֵּ ם ּבְּ ָ  ש 
ִים  מַׁ ָ ּ ש  ם הַׁ הֹוִרים הֵּ יָּם –ּוטְּ ב הַׁ לֵּ ם ּבְּ ָ  ש 
יעַׁ  יְָּלה ֹלא יַּׁגִ ּלַׁ יָּם –ִאיש  ּבַׁ ב הַׁ לֵּ ם ּבְּ ָ  ש 

י ּסִ ִפיָנִתי, ָאז הַׁ ּוִטי , סְּ יָּם –וְּש  ב הַׁ לֵּ ם ּבְּ ָ  ש 
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 על אם הדרך
 נתן אלתרמן :מלים

 

 / עמד נופל אפיים / עמד  על אם הדרך עץ
 .ליל סער על המים/ הלילה רד . בן, נומה, נום

 
 . / נוטה מזעף רוח/ הספינה על צד . ילד, הס

 .אין ציץ ואין תפוח/ על אם הדרך עץ עמד 
 

 . / אבי אמך הגיע/ בן , אל זה העץ אי פעם
 .ובד הוא לא הניע/ וצל ערבית בעץ קינן 

 
 . / לירושליםפניו / כבש בו ראש אבי אמך 
 .לוהיו בשניים-עם א/ נשא בבכי תפילת מנחה 
 

 / שכוח , בשיר יפה/ על כך הוגד , על כך סופר
 .זועקת מול הרוח/ הספינה על צד . ילד, הס

 

 / שואגת מרי , חותרה/ הספינה על צד . ילד, הס

 .אין פרח ואין פרי/ על אם הדרך עץ עמד 
 

 / בל עקוד בח, נקשר/ בן , אל זה העץ אביך
 .וחם תימר ההבל/ בן , ברזל ושוט הכוהו

 
 / השוט החד מחרב / וכשהיה כאש אדום 
 .עם ערב, לעת מנחה/ צנח אביך ארצה דום 

 
 . / פניו לירושלים/ צנח ממזבחו לאט 

 .נושקת מים, כורעה/ הספינה על צד . ילד, הס
 

 ! / עולה שלופת ציפורן/ כורעת הספינה על צד 
 …נכרת ויהי לתורן/ ת על אם הדרך עץ נכר

 
 . / לתורן ייפתח/ שער התהילה . ילד, הס

 .הוא גם היום מזבח/ הוא גם היום עמוד תפילה 
 
 . / ולא ייפול אפיים/ על אם הדרך עץ עמד 

 .בוקעת מים, חותרה/ הספינה על צד . ילד, נום
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 הצי שלנו
 נתן אלתרמן :מלים

 
 אניות הרעב, אניות הגולים

 .מוותאניות החולי והצל
 כאלה הינן

 אניות הקרב 
 .של ציינו בן האלמוות

 
 תהילתן לא חורתה על לוחות הארד

 !פה הוא: דגלים וקול תוף לא יעידו
 אך היש בעולם צי שני שעמד

 ?בקרבות נואשים כמוהו
 

 לא נפלו ספינותיו בברק וסופות
 .עת הים ימוגר ויעל

 אך נפלו ספינותיו כחיות רדופות
 מצרעות
 ומרמה 
 !ומעל
 

 ,רכו באשולו אניות שחע, הוי
 .אלמות-עלו בתפארת, הוי

 חמש-העלו את גופה של ילדה בת
 .שמיניסטרים דנוה למות

 
- מים לי הב, אבא -לא בכתה הילדה

 עת אביה נשך את הכר התפוח
 שלחו לה מדליית זהב! גנרלים

 על גבורה 
 !ועל אומץ רוח

 
 תענד המדליה עלי צווארה

- ונתאו נתפור לה אותה ככות
 ,ילדה גיבורה, ממשלות נלחמו בך
 .קטנטונת, נלחמו ויכלו לך
 

 ?עכשיו מה תרצי? מה תאבי עוד, ועכשיו
 .כל דברי התהילה נתרפטו ונושנו

 ...לא ביישת את מסורת הצי, לא ביישת
 !הוי מסורת ימית שלנו
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 דרך בים
 נתן אלתרמן :מלים

 

 ברדוף הרודף, ליל-מספינה בלב
 .נוורתהיא הימה קפצה מסו

 ...לב-ויקבל אותה ים לניסיון עזי
 .ויקשור על רגליה שרשרת

 

 והלאה אל חוף. היא קרעה השרשרת
 .סוררת ואויבת, היא חתרה

 ...כי טוב: וישבח אותה ים וילאט לה

 .ועלי צווארה קשר אבן
 

 היא קרעה את האבן מעל צווארה
 .מוכה וסחרחרת, והמשיכה

 ...אז חייך לה הים כאל יריב בזירה
 .והפך את גופה לעופרת

 

 –! והלאה בליל. היא קרעה העופרת

 .והשחר האיר ויראנה
 ...אז הראה לה הים מרחוק חוף ותל

 .ויטול כוחותיה ממנה
 

 !תן גשר לי ים: כח-ותקרא באין
 !כי אין לי מושיע, בנה לי גשר

 ,וימרוט בה עד דם, אז הטיח בה ים

 !ויריע –וירם על צוקיו 

 
 –! בקיעה בסערהוהיא מ –ויכה בה 

 ,נשר -על החוף ככנףובצנחה 

 !הגשר בנוי נערה: הוא קרא לה
 .את הלילה בנית את הגשר

 


