
כאן תוכלו למצוא רעיונות לשירים )מילים ואקורדים( 
שיכולים להתאים לערב שלכם. חלק מהשירים יהיו 

לכם מוכרים מטקסטים בהם נכחתם בעבר, וחלק 
פחות. ניתן להדפיס את המילים ולחלק לאורחים, 
ואולי אף להזמין את אחד האורחים לתפוס גיטרה
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רקמה אנושית אחת 

 Am   G/B  C        
כשאמות, 

  Am   G/B  C           F
משהו ממני,  

 C   G   F  G  Am  G/B   C         F
משהו ממני ימות  בך,      ימות בך. 

 Am   G/B  C        
כשתמות,  

  Am   G/B  C            F
משהו ממך בי,  

 C   G   F  G  Am  G/B   C         F
משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך. 

 F  Em  C        
כי כולנו,  

 F  Em  C        
כן כולנו, 

  G/B Am G             Am      G/B    C   
כולנו רקמה אנושית אחת חיה 

 F  Em  C                   
ואם אחד מאיתנו 

 F  Em  C            
הולך מעימנו 

 C  Dm         
משהו מת בנו - 

 F  Am   G/B  C              Dm   
ומשהו, נשאר איתו 

 F 
 Am 
 G/B 

 C 
  

אם נדע, איך להרגיע, איך להרגיע 
את האיבה, אם רק נדע. 

(אם  זעמנו  את  להשקיט  נדע  אם  נדע,  אם 
נדע להשקיט) 

על אף עלבוננו, לומר סליחה. 
אם נדע להתחיל מהתחלה. 

כי כולנו...

מילים ולחן: מוטי המר

פרפרים 

F#      G    D        Bm 
עוד נושר עלה מהעץ על החול

 F#  G   D        Bm
ועוד צומח אחר חדש

F#       G        D         Bm 
אני רוצה לצייר לי עולם עם מכחול

 F#  G     D        Bm
בצבעים של מתוק בדבש

פזמון:

   F#         G   D    Bm 
פרפרים לבנים שוב עפים לאור

       D       Bm   
כמו השירים הסיפורים
D Bm        F#       G

נכנסים לתוך הנפש פנימה
Bm        F#       G  

נכנסים לתוך הנפש פנימה

F#  G  D  Bm 
שוב אותה התחושה שכדאי להמשיך

F#  G  D  Bm 
ושאפשר להרים מבט

F#  G  D  Bm 
גם כששוקעת השמש גם כשמחשיך

F#  G  D  Bm 
זה שנינו יחד אני ואת

מילים ולחן: אורי בנאי
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אפר ואבק

  C             C
יום אביב ריחות לילך 
  C              F         
בין חורבות העיר שלך 

  G                 C
יום יפה לדוג בנהר   

  C              F  
בתוכי הלב נשבר 

  C       C        
שם הייתה ואינה 

  C                F    
ילדותך, אישה קטנה 
  G                     C

אנשים שאיש לא מכיר, 
  C                   F  

אין אפילו בית שיזכיר 

  D                 Am  
ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? 

 D                        G
הנצח הוא רק אפר ואבק 

      Bm 
לאן את נוסעת? 

 E 
לאן את נוסעת? 

  D                     Am  
שנים וכלום עוד לא נמחק 

קחי מעיל, יהיה לך קר 
כסף כיס גביש סוכר 

אם יהיו קשים הימים 
הזכרי בי לפעמים 

ואם זה עוד מסע נואש 
אל הצריף אל המגרש 
במסילת העיר הישנה 
איש לא יחכה בתחנה 

  D                 Am  
ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? 

 D                        G
הנצח הוא רק אפר ואבק 

      Bm 
לאן את נוסעת? 

 E 
לאן את נוסעת? 

  D                     Am  
שנים וכלום עוד לא נמחק 

 Em              G
מי ימתיק לילותיך 

 Em              G
מי יקשיב לבכייך 
 C             Am

מי ישמור צעדיך 
 D 

בדרכך 

מילים: יעקב גלעד
לחן: יהודה פוליקר

חלון לים התיכון 

פתיחה:
Gm Gm Cm Cm Cm Cm D7 D7
Gm D7 Cm D7 Gm Gm Gm Gm

  Gm                 D7            Gm
הבטחתי לכתוב כשנסעתי   ולא כתבתי מזמן
  Gm        D7   Cm        D7             Gm 

עכשיו את כל כך חסרה לי    חבל, חבל שאת לא 
כאן.

מעבר:
Gm D7 Cm D7

  D7              Cm      D7         Gm 
אחרי שהגעתי ליפו   תקוות נולדו מתוך יאוש

 Gm   D7    Cm      D7           Gm 
מצאתי לי חדר וחצי  על גג של בית נטוש.

Gm           D7          F            Bb 
שלושתנו  נרצה  אם  מתקפלת    מיטה  פה  יש 

לישון
Gm      D7         Cm         F       Bb 

את אני והילד  מול חלון משקיף לים   התיכון.

   Gm          D7          F     Bb 
ואולי   מרחוק   יש סיכוי אחד למיליון
   Gm      D7      Cm          F     Bb 

ואולי   מרחוק   איזה אושר מתגנב אל החלון.

מעבר:
Gm Gm Gm Cm Cm Cm Cm D7 D7

 Gm D7 Cm D7 Gm D7 Cm D7 Gm Gm Gm
Gm

 Gm                  D7             Gm 
שנת חמישים סוף דצמבר   בחוץ מלחמת רוחות

 Gm        D7   Cm     D7           Gm 
השלג צנח כאן לפתע   לבן מזכיר לי נשכחות.

D7             Cm       D7        Gm 
עוד הפצע פתוח   לו רק היית איתי עכשיו

 Gm        D7  Cm         D7          Gm
הייתי ודאי מספר לך   את מה שלא יגיד מכתב.

Gm          D7        F                Bb 
כאן אם תרצי יש לך בית   ואותי יהיה לך המון
 Gm    D7         Cm           F               Bb 

צחוק ילדים בין הערביים   מול חלון משקיף לים 
התיכון.

   Gm          D7          F     Bb 
ואולי   מרחוק   יש סיכוי אחד למיליון
   Gm      D7      Cm          F     Bb 

ואולי   מרחוק   איזה אושר מתגנב אל החלון.
   Gm  D7    F     Bb

ואולי   מרחוק
   Gm      D7      Cm          F     Bb 

ואולי   מרחוק   איזה אושר מתגנב אל החלון.

מילים: יעקב גלעד
לחן: יהודה פוליקר

  E                    Bm 
לאן את נוסעת, לאן את נוסעת? 

 E                         A
הנצח הוא רק אפר ואבק. 

 F#                C#m
לאן את נוסעת,לאן את נוסעת? 

  E                        Bm
שנים, וכלום עוד לא נמחק. 



פתיחה:
Gm Gm Cm Cm Cm Cm D7 D7
Gm D7 Cm D7 Gm Gm Gm Gm

  Gm                 D7            Gm
הבטחתי לכתוב כשנסעתי   ולא כתבתי מזמן
  Gm        D7   Cm        D7             Gm 

עכשיו את כל כך חסרה לי    חבל, חבל שאת לא 
כאן.

מעבר:
Gm D7 Cm D7

  D7              Cm      D7         Gm 
אחרי שהגעתי ליפו   תקוות נולדו מתוך יאוש

 Gm   D7    Cm      D7           Gm 
מצאתי לי חדר וחצי  על גג של בית נטוש.

Gm           D7          F            Bb 
שלושתנו  נרצה  אם  מתקפלת    מיטה  פה  יש 

לישון
Gm      D7         Cm         F       Bb 

את אני והילד  מול חלון משקיף לים   התיכון.

   Gm          D7          F     Bb 
ואולי   מרחוק   יש סיכוי אחד למיליון
   Gm      D7      Cm          F     Bb 

ואולי   מרחוק   איזה אושר מתגנב אל החלון.

מעבר:
Gm Gm Gm Cm Cm Cm Cm D7 D7

 Gm D7 Cm D7 Gm D7 Cm D7 Gm Gm Gm
Gm

 Gm                  D7             Gm 
שנת חמישים סוף דצמבר   בחוץ מלחמת רוחות

 Gm        D7   Cm     D7           Gm 
השלג צנח כאן לפתע   לבן מזכיר לי נשכחות.

D7             Cm       D7        Gm 
עוד הפצע פתוח   לו רק היית איתי עכשיו

 Gm        D7  Cm         D7          Gm
הייתי ודאי מספר לך   את מה שלא יגיד מכתב.

Gm          D7        F                Bb 
כאן אם תרצי יש לך בית   ואותי יהיה לך המון
 Gm    D7         Cm           F               Bb 

צחוק ילדים בין הערביים   מול חלון משקיף לים 
התיכון.

   Gm          D7          F     Bb 
ואולי   מרחוק   יש סיכוי אחד למיליון
   Gm      D7      Cm          F     Bb 

ואולי   מרחוק   איזה אושר מתגנב אל החלון.
   Gm  D7    F     Bb

ואולי   מרחוק
   Gm      D7      Cm          F     Bb 

ואולי   מרחוק   איזה אושר מתגנב אל החלון.
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שמור על העולם

F              Gm      
תשמור על העולם ילד

D/F#              Bb        
יש דברים שאסור לראות

F              Gm      
תשמור על העולם ילד

D/F#              Bb          
אם תראה, תפסיק להיות

D              Cm
גיבור של העולם ילד
D            Cm      

עם חיוך של מלאכים
Gm/E  Gm/F    Gm

תשמור על העולם ילד
Eb                  Dm      

כי אנחנו כבר לא מצליחים.

F              Gm      
תשמור על העולם ילד
D/F#      Bb          
אל תגזים במחשבות

F                Gm      
כי כמה שתדע יותר ילד

D/F#        Bb        
אתה רק תבין פחות

D            Cm
ובשעה מסוימת
D            Cm

נסגרות כל הדלתות
Gm/E  Gm/F  Gm  
וכל האהבה   נגמרת

Eb              Dm        
רק אתה ממשיך לתהות.

מילים ולחן: דוד ד'אור

ארים ראשי

Am      D        Em 
הולך אני כעת במשעול ההווה

G          D        Em
כילד ההולך לו לאיבוד

D          Em        
כפות ידי הן מושטות

                        Em    Am    C                  B       
Am

את  איתך  להמשיך  העזרה  את  מבקשות 
המסע

Am          D        Em      
ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם

G        D              Em      
מחפשים עוד קרן אור שתעזור

Am      D                Em        
עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה

Em  Am      C                    B
תביא להם את התקווה

Am        D          G      C  Em          
ארים ראשי, אשא עיני אל ההרים במרחקים

Am  D          G      b      Em  
וקולי ישמע כזעקה, כתפילת האדם

B        C  D  Em
וליבי יקרא מאין יבוא עזרי

עובר אני כעת בין נופים חדשים
הצעדים הם נעשים כה איטיים

מה יש שם שאין פה שאל אותי עובר
מה בלב אתה שומר

קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו
מביט סביב ומחפש את עולמו

כשהווה כל כך קשה
לא אומר דבר, ארים ראשי אל המחר

מילים: שי גבסו
לחן: אהובה עוזרי ומשה דעבול
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Hallelujah

C                 Am 
I heard there was a secret chord
C                   Am     
That David played and it pleased the lord
F                G               C        G    

 ?But you don't really care for music, do you
C                  F           G        
Well it goes like this the fourth, the fifth
Am                 F    
The minor fall and the major lift
G            E7             Am    
The baffled king composing hallelujah

F           Am          F           C    G   C     
 Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
 .... hallelu-u-u-u-jah

C                        Am          
 Well your faith was strong but you needed
proof
C               Am    
You saw her bathing on the roof
F              G             C            G    
Her beauty and the moonlight overthrew you
C                   F       G
She tied you to her kitchen chair
Am                        F    
She broke your throne and she cut your hair
G                  E7            Am    
And from your lips she drew the hallelujah

Hallelujah...
   
C              Am
Baby I've been here before
C                       Am     
I've seen this room and I've walked this floor
F             G             C          G  
I used to live alone before I knew you
C                          F      G
I've seen your flag on the marble arch
Am                    F    
But love is not a victory march
G               E7          Am       
It's a cold and it's a broken hallelujah

Hallelujah...

C                         Am     
Well there was a time when you let me know

C            Am       
What's really going on below
F             G               C        G    
But now you never show that to me do you
C             F        G      
But remember when I moved in you
Am            F        
And the holy dove was moving too
G               E7            Am    
And every breath we drew was hallelujah
C               Am
Well, maybe there's a god above
C             Am    
But all I've ever learned from love
F                G           C          G    
Was how to shoot somebody who outdrew you
C                  F       G     
It's not a cry that you hear at night
Am                 F     
It's not somebody who's seen the light
G               E7          Am       
It's a cold and it's a broken hallelujah

כשהלב בוכה 

פתיחה: 
  Am  F  Dm  E 

  Em                              Am
כשהלב בוכה רק אלוקים שומע  

  E          F              Dm
הכאב עולה מתוך הנשמה  

  Em                              Am
אדם נופל לפני שהוא שוקע  

  E              F                  Dm
בתפילה קטנה חותך את הדממה  

  C
שמע ישראל אלוקיי  

  G               
אתה הכל יכול  

  E
נתת לי את חיי  

  Am        
נתת לי הכל  

  F
בעיניי דמעה  
  C               

הלב בוכה בשקט  
  E                              Dm

וכשהלב שותק הנשמה זועקת  

  C
שמע ישראל אלוקיי  

  G               
עכשיו אני לבד  

  E
חזק אותי אלוקיי  

  Am        
עשה שלא אפחד  

  F
הכאב גדול  

  C                    
ואין לאן לברוח  

  Am                 E          Dm
עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח  

  
 

מילים: יוסי גיספן
לחן: שמואל אלבז

  Em                              Am
כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת  

  E          F                 Dm
האדם רואה את כל חייו פתאום  
  Em                              Am

אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת  
  E                   F        Dm
לאלוקיו קורא על סף תהום

שמע ישראל אלוקיי  ...
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רואים רחוק רואים שקוף 

Am       Am9
צר היה כל כך

Am/G      Am9/G
הייתי  אז מוכרח

 E E4         Fmaj7
לפרוש כנפיים ולעוף

Am     Am9 
אל מקום שבו

Am/G      Am9/G
אולי כמו הר נבו

 Am    E7      Fmaj7 
רואים רחוק רואים שקוף

Dm7 Am7 Am      Dm7/G      Dm7
בן אדם  כעץ שתול על מים

C7 Cmaj7  G7   Dm7
שורש   מ  ב  ק  ש

   Dm Em7  Em           Fmaj7
בן אדם כסנה מול  השמיים

E E4   B7   Dm
בו בוערת  אש

Am       Am9
אז דרכי אבדה

Am/G    Am9/G
חיי  היו חידה

E E4          Fmaj7
צמא כמו הלך במדבר

Am      Am9
אל מילת אמת

Am/G  Am9/G
שכוח בה לתת

Am   E7     Fmaj7
לשאת פנים אל המחר

בן אדם כעץ שתול על מים...

Am    Am9 
בערה בי אש

Am/G  Am9/G
יצאתי  לבקש

E E4         Fmaj7
שנים סערתי כסופה

Am      Am9 
שבתי אל ביתי

Am/G     Am9/G
לראות שאת איתי

  Am   E7     Fmaj7
עד בוא הדרך אל סופה

 

מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: שמוליק קראוס

מי האיש 

Em   Am      Em      Am 
מי הוא האיש    החפץ חיים

Em   Am  
אוהב ימים

     Em            B7 
אוהב ימים    לראות טוב

Em   Am      Em      Am 
מי הוא האיש    החפץ חיים

Em   Am  
אוהב ימים

     Em            B7 
אוהב ימים    לראות טוב

 Em           
נצור לשונך מרע
   Em       B7   

ושפתיך מדבר מירמה
Em              

סור מרע, עשה טוב
    Em       B7

בקש שלום ורדפהו

Em   Am      Em      Am 
מי הוא האיש    החפץ חיים

Em   Am  
אוהב ימים

     Em            B7 
אוהב ימים    לראות טוב

Em   Am      Em  Am 
מי האיש    החפץ חיים

Em   Am  
אוהב ימים

     Em            B7 
אוהב ימים    לראות טוב

מילים: מתוך תהילים
לחן: ברוך חייט



Am       Am9
צר היה כל כך

Am/G      Am9/G
הייתי  אז מוכרח

 E E4         Fmaj7
לפרוש כנפיים ולעוף

Am     Am9 
אל מקום שבו

Am/G      Am9/G
אולי כמו הר נבו

 Am    E7      Fmaj7 
רואים רחוק רואים שקוף

Dm7 Am7 Am      Dm7/G      Dm7
בן אדם  כעץ שתול על מים

C7 Cmaj7  G7   Dm7
שורש   מ  ב  ק  ש

   Dm Em7  Em           Fmaj7
בן אדם כסנה מול  השמיים

E E4   B7   Dm
בו בוערת  אש

Am       Am9
אז דרכי אבדה

Am/G    Am9/G
חיי  היו חידה

E E4          Fmaj7
צמא כמו הלך במדבר

Am      Am9
אל מילת אמת

Am/G  Am9/G
שכוח בה לתת

Am   E7     Fmaj7
לשאת פנים אל המחר

בן אדם כעץ שתול על מים...

Am    Am9 
בערה בי אש

Am/G  Am9/G
יצאתי  לבקש

E E4         Fmaj7
שנים סערתי כסופה

Am      Am9 
שבתי אל ביתי

Am/G     Am9/G
לראות שאת איתי

  Am   E7     Fmaj7
עד בוא הדרך אל סופה

 

מקום לדאגה

 Caug    C6      Caug    C
בקצה השמים   בסוף המדבר 

 G7aug  Cm          Bb          Fm        
יש מקום  רחוק מלא   פרחי בר 

 C#      Fm      
אומרים שם מה שיקרה 

 Fm7        Fm6        
וחושבים על כל מה שקרה 

 Fm        C7      
אלוהים שם יושב ורואה 

 Cm        G7      
ושומר על כל מה שברא 

 Gm              Eb
אסור לקטוף את פרחי הגן 

 Cm              C#
אסור לקטוף את פרחי הגן 

 G7  Ab6  Bb9  C            C#      
ודואג  ודואג נורא

מילים: יהונתן גפן
לחן: מתי כספי
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מדברים על שלום 

 Bm              Em
כולם מדברים על שלום 

  C
אף אחד לא מדבר על צדק  

 Bm                 G
לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום 

  C
כמה אצבעות על ההדק  

 Em
עד מתי יהום הסער 

  Bm
עד מתי אדם בן כלב 

  Em
מחליקות הפנים על התער  

 Bm
מלטפות אצבעות את החרב  

 C                           Bm           G
לפעמים החיים מורידים אותי על הברכיים 

  Bm                G
אין שומר את השער  

 C
אין סימן משמיים  

 Em
אני רואה אנשים שחיים 

 Bm            
חלומות ותקוות 

  Em
אנשים שחיים  

 Bm     
רק תככים ומזימות  

 Bm                       Em
יש ששואלים שאלות ואין תשובות  

 C               C                C
יש כאלה מלאים רק טענות ודרישות אבל

כולם מדברים על שלום ...  

מילים: מוקי
לחן: פילוני
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את תלכי בשדה (האומנם)

פתיחה:
Cm Dm7b5 Cm Dm7b5

   Dm7b5 Eb Dm7b5 Cm
האמנם

   Am7b5   Bb      Cm
האמנם עוד יבואו ימים

    Fm  G G4  Ab
בסליחה ובחסד
Fm/F#    Fm
ותלכי בשדה

   Dm7b5 C#  Cm    G     G4
ותלכי בו כהלך התם

   Fm7b5 F# Fm7b5 Ebm
ומחשוף

   Cm7b5 Ebm/C#   Ebm
ומחשוף כף רגלך ילטף

  Abm  Bb     B
בעלי האספסת

            #F 
או שלפי שיבולים

   Bb5+ Bb           Abm
ידקרוך ותמתק דקירתם

    G7    Eb
או מטר ישיגך

  Ab     Bb     Cm 
בעדת טיפותיו הדופקת

Ab    Eb/A  Eb/Bb Ab/B
על  כתפייך  חזך צווארך

   Bb   Fm
וראשך רענן

   Cm   Eb/D  Eb 
ותלכי  בשדה הרטוב

   G  Ab     Bb
וירחב בך השקט

 Cm    G    G4 Fm/F# Fm
כאור         בשולי הענן

מעבר:
Cm Dm7b5

מילים: לאה גולדברג
לחן: חיים ברקני

  Dm7b5 Eb Dm7b5  Cm
ונשמת

  Am7b5    Bb       Cm
ונשמת את ריחו של התלם

 Fm   G    Ab
נשום ורגוע

Fm/F#       Fm
וראית את השמש

  Dm7b5 C#   Cm    G     G4
בראי השלולית הזהוב

    Fm7b5 F# Fm7b5 Ebm
ופשוטים

    Cm7b5 Ebm/C#  Ebm
ופשוטים הדברים וחיים

   Abm   Bb       B
ומותר בם לנגוע

 F#    Abm 
ומותר לאהוב

  Bb5+  Bb         Abm
ומותר ומותר לאהוב

     Cm   G7   Eb
את תלכי בשדה לבדך

     Ab   Bb 
לא נצרבת בלהט

Ab    Eb/A   Eb/Bb Ab/B
השרפות     בדרכים שסמרו

   Bb     Fm
מאימה   ומדם
  Eb/D    Eb   

וביושר  לבב שוב
  G   Ab     Bb   Cm

תהיי ענווה ונכנעת
  Bb Cm    G   G4  Fm/F#  Fm

כאחד הדשאים     כאחד האדם

     Cm   G7   Eb
את תלכי בשדה לבדך

     Ab   Bb 
לא נצרבת בלהט

Ab    Eb/A   Eb/Bb Ab/B
השרפות     בדרכים שסמרו

   Bb     Fm
מאימה   ומדם
  Eb/D    Eb   

וביושר  לבב שוב

  G   Ab     Bb   Cm
תהיי ענווה ונכנעת

  Cm    G   G4  Fm/F#  Fm
כאחד הדשאים     כאחד האדם

      Dm7b5 Eb Dm7b5  Cm
טה דה דה

      Am7b5      Bb        Cm
טה דה דה  דה דה דה דה דה דה

      Fm     G       Ab
דה דה דה דה דה דה דה

Fm/F#             Fm
טה דה דה  דה דה דה

      Cm         G        G4
טה דה דה  דה דה דה  דה דה דה


