
 

 

  - ארץ ישראל הישנה והטובה

שירים של פעם או בניחוח של 
  פעם

  
  אהבת פועליי בניין

 אהבתה של תרזה דימון
  אומרים ישנה ארץ

  אור 
  אור וירושלים

  אותך
  אח יא ראב

 אחרי השקיעה בשדה
 אין לי רגע דל

  הבחורותאיפה הן 
  איריסים

  אל בורות המים
  אילנית-אל הדרך

  אל תשטה באהבה
  אלף נשיקות

  אנחנו לא נפסיק לשיר
  אני גיטרה

 אני וסימון ומואיז הקטן
  אני זוכר

 יהורם גאון-אני עושה לי מנגינות
  אנשים טובים

  אסיף
  ארץ

  ארץ ישראל יפה

  אתה לי ארץ
  בדרך חזרה
  בוא בשלום

 בואי נשוב אל הטנגו
  בחולות

  בים בם בום
  בית חלומותיי

  בללייקה
  בעקבותייך

  בפונדק קטן
  בפרדס ליד השוקת

  בשדות בית לחם
  בשמלה אדומה

  בשנה הבאה
  בת שישים

  גוונים
  גן השקמים

  גן נעול
  דיוקן אמי

  הדרך אל הכפר
  ההר הירוק תמיד
  הוי ארצי מולדתי

  הורה ממטרה
  הורה סחרחורת
  החגיגה נגמרת

  החולמים אחר השמש
  בבית הבראההחופש 

  היי יונה פעמונה

  הכל פתוח
  הליצן

  הגיבעטרון-הללויה
  הנני כאן

  העיר באפור
  העיר הלבנה

  הרדופים
  הרועה הקטנה מן הגיא

 ואולי אותה שתיקה
  שליםוזאת יר

  זוהי יפו
  זמר זמר לך

  זמר נודד
  זר של נרקיסים

  חברים
  חולצה כחולה

  חורשת האקליפטוס
  חיוכים

  חייכי לי בשירים
  אלוהיםחלקת 

  טומבללייקה
  יטיול ליל

  יא משלטי
  יובל

  ים השיבולים
  ירושלים של זהב

  יש לי אהבה פשוטה
  יש לי חג



 

 

  כאן
  כובע של קש

  כינרת
  ככה סתם
  כל הכבוד

  כלניות
  כיבוי אורות

  כשאור דולק בחלונך
  כל הכבוד

  לא פעם בקיץ
  לא תנצחו אותי

  לו יהי
  לחיי העם הזה

  לי ולך
  ליל אמש

  לילה בחוף אכזיב
  לילה טוב לאהבה

  לכל אדם כוכב
  לכל אחד ירושלים
  ללכת שבי אחרייך

 למדבר
  לפנות ערב

  לשיר זה כמו להיות ירדן
  מה אומרות עינייך

  מה צריך בסך הכל בן אדם
  מחבואים

  מחר
  מטריה בשניים

  מלאו אסמינו בר
  מלאך מסולם יעקב

  מלכות החרמון
  מקהלה עליזה

  מרוב אהבה
  נחמה

  ניגון עתיק
  ניגונים

  ניצנים נראו בארץ
  סימונה מדימונה

  סימן שאתה צעיר
  ספירת מלאי

  סרנדה לך
  סתיו

  עוד לא אהבתי די
  עוד לא אכלנו

  עוד לא תמו כל פלאייך
  עין גדי

  על כל אלה
  על כפיו יביא

  עץ האלון
  ערב בא

  ערב מול הגלעד
  ערב של שושנים

  פה בארץ חמדת אבות
  פנה הגשם
  פרח הלילך

  ציפורים נודדות

  בארצל ומי 
  קול אורלוגין

  קום והתהלך בארץ
  קומי צאי

  קסם על ים כינרת
  רוזה

  רוח סתיו
  רומנסה

  ריח תפוח ואודם שני
  רכב אש

  שהשמש תעבור עליי
  שוב יוצא הזמר
  שושנה שושנה

  שיירת הרוכבים
  שיר ארץ

  שיר בארבעה בתים
  שיר הבוקרים

  שיר הוא לא רק מילים
  שיר הסנדלר

  שיר העמק
  שיר הפלאפל

  השומרשיר 
  שיר השוק

  שיר השכונה
  שיר כלולות

  שיר ערש
 שיר של יום חולין

  שירו של אבא



 

 

  שירת הנודד
  שירת הנוער
  שלג על עירי

  שלגיה
  שלום לך ארץ נהדרת

  שלום על ישראל
  שני שושנים

  תה ואורז יש בסין
  תלבשי לבן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מרוסיה באהבה
  אגדת המפוחית

  הגיבעטרון-אל הדרך
  בדומיה

  פירחי הגןבין 
  דוגית נוסעת

  העגורים
  ילדתי מרוסיה

  כאלה היו הימים
  נעורי זהב
  קטיושקה

  רוח מבדרת
  רותי

  תכול המטפחת
  למי איכפת מה שיהיה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ישראלים באווירת פופ, 
  רוק,רטרו...

  
  אבניבי

 אגדת דשא
  אה או

  אהבה בסוף הקיץ
  אהבה בת עשרים

  אהבה ראשונה
  אהבת נעוריי

  אהוב יקר
  אולי עוד קיץ

  אחכה לך
  אחרי הכל את שיר
  אחרי עשרים שנה

  אי שם
  איך זה שכוכב
  איך שיר נולד

  אין לי ארץ אחרת
  אין מדינה לאהבה

  אין שלווה
  אינך יכולה

  אישה מהשמיים
  אלה 

  אלוהים נתן לך במתנה
  אליעזר בן יהודה

  אמא אדמה



 

 

  אמת או חובה
  אני בא הביתה מהלילה

  אני ואתה
  ומואיז הקטןאני וסימון 

  אני חיה לי מיום ליום
  אני מת

  סקסטה-אני עושה לי מנגינות
  אני רואה אותה בדרך לגימנסיה

  אצלי הכל בסדר
  ארבע לפנות בוקר
  אתמול היית שונה

  באה מאהבה
  בגלל הרוח

  בגללך
  בוא לריו

  בואי נגיד שאני שלך
  בואי נשאר

  בחברה להגנת הטבע
  בטי בם

  ביום של הפצצה
  בין האצבעות

  בית הערבה
  בלדה לנאיבית

  בלדה לשוטר
  בלילות הקיץ החמים

  בלעדייך (כל העיר הזאת ריקה)
  ברוש

  ברית עולם

  בשעה שכזאת
  גן סגור

  דיווה
  דמעות של מלאכים

  דרך ארוכה
  דרך הכורכר

  דרך ישנה
  דרכנו

  האהבה הישנה
  האהבה שלי היא לא האהבה שלו

  הבלדה על חדוה ושלומיק
  הופה היי

  היא כל כך יפה
  היא לא יודעת מה עובר עליי

  אהוד בנאי -היום
  הילדה הכי יפה בגן

  הכוכבים דולקים על אש קטנה
  הכעס

  הלילה הוא שירים
  גלי עטרי-הללויה

  המגפיים של ברוך
  המנגינה היא שקובעת

  המשפחה שלי
  הנה הנה

  העיירה שלי
  העיקר זה הרומנטיקה

  ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר
  זאת שמעל לכל המצופה

  הכל בשבילך זה
  זה מה שנשאר

  רבזה מכ
  חופשי ומאושר

  חי
  חייך וחיי
  חלומות

  חלומות מתגשמים
  טוב לי לשיר

  יהיה טוב
  יום יבוא

  יום שישי (את יודעת)
  יוצא לאור

  יחד
  יחזקאל

  ילד רע (בני בום)
  ילדונת

  ילדות נשכחת
  ילדותי השניה

  ימי בנימינה
  ימים לבנים

  ירח
  יש אי שם

  יש בי אהבה
  סימפטיהיש לי 

  יש לי ציפור קטנה בלב
  יש לך אותי
  יש לך שמש



 

 

  כבו האורות
  כבר אחרי חצות

  כולם יודעים
  ככה היא באמצע

  ככה וככה
  כל מה שתירצי

  כמה טוב שבאת הביתה
  כמו אז

  כשאלוהים אמר בפעם הראשונה
  כשאת בוכה את לא יפה

  לא אני הוא האיש
  לא טוב היות האדם לבדו

  לא ידעתי שתלכי ממני
  גנוב לאה

  לגור איתו
  להשתטות לפעמים

  לילה בלי כוכב
  לילה לי

  לעולם בעקבות השמש
  מדינה קטנה

  מהרי נא
  מילים יפות מאלה

  מנעי קולך מבכי
  מעלה מעלה
  מקום לדאגה
  מרוב אהבה
  משבר אמון

  מתחת לשמיים

  נגיעה אחת רכה
  נולדתי לשלום

  נוף ילדות
  נתתי לה חיי
  סיבה טובה

  סיגליות
  סיגפו
  סיון

  סלואו ירח
  סליחות

  עד שתעזוב
  עוד ניפגש

  עוד סיפור אחד של אהבה
  עולה עולה

  עוף גוזל
  עטור מצחך

  עניין של זמן
  ערב של יום בהיר
  פנים אל מול פנים

  פתאום כשלא באת
  פתאום עכשיו פתאום היום

  צא מזה
  צליל מכוון
  צעיר לנצח

  קח לך אישה
  קפה אצל ברטה

  רוני
  רוצי שמוליק

  רכבת לילה
  שתדע רציתי

  שוב
  שוב היא כאן
  שובי אל ביתי
  שיעור מולדת

  שיר אהבה בדואי
  שיר הפרחה
  שיר פרידה
  שלל שרב

  שמש אדומה
  שש עשרה מלאו לנער

  תה עושה סחרחורת
  תן לי

  תני לי להחליט
  תני לי מקום
  תשע בכיכר

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  שירים- בוסה סמבה
  בניחוח לטיני

  
  אושר

  אני אשתגע
  אפילו דקה

  ארץ טרופית יפה
  והגשם יבוא

  מרש הדייגים
  סילווריו

  לקחת את ידי בידך
  סמבה בשניים

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שירי –והפרחים לצה"ל 
  להקות צבאיות

  
  אילו צפורים

  אין כבר דרך חזרה
  באביב את תשובי חזרה

  בארץ אהבתי
  בוא לים

  בלילה על הדשא
  בתוך

  חסקה
  כשאהיה גדול
  פרחים בקנה
  קרנבל בנחל
  רק בישראל

  שירו של צנחן
  שלוה

  תמיד עולה המנגינה
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שירים  -מול חופי הים התיכון
  באווירה ים תיכונית

  
  איילת אהבים

  אל תשליכני לעת זקנה
  אלינור

  את לי לילה
  בדד

  בוקר יום ראשון
  ב.מ.ו שחורה

  הדרך לאי שם
  הופ הופ

  הכל בגלל האהבה
  הפרח בגני

  התמונות שבאלבום
  זה הזמן לסלוח

  חלון לים התיכון
  שלייפה 

  יפיופה
  כבר עברו השנים

  לב של גבר
  להשתגע

  לכל אחד יש
  מלכת היופי שלי

  מרלן
  נסיכה שלי

  נערה ממש אוצר
  נערי שובה אליי



 

 

  סיגל
  עד סוף העולם

  עוד יהיה לי
  עוד יום עולה

  עיניים שלי
  פני מלאך

  פרי גנך
  צאי אל החלון

  ריקדי
  רעיה

  שבחי ירושלים
  שיר השיירה

  שירו של שפשף
  גיטרהשירי לי 

  שכשנבוא
  שמע ישראל

  תודה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שירים באווירה צוענית
  

  בן אדם
  היא רוקדת

  החיים הם יין
  הכינור הנאמן

  הצוענים
  זינגרלה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שירי זיכרון - ונזכור את כולם
  והתייחדות

  
  אבות ובנים

  אחי הצעיר יהודה
  אליפלט

 אלעד ירד אל הירדן
  אנחנו לא צריכים

  מאותו הכפראנחנו שנינו 
  אני נושא עימי

  אתם זוכרים את השירים
  באב אל ואד

  בכל שנה בסתיו גיורא
  בן יפה נולד

  בתי את בוכה או צוחקת
  גבעת התחמושת

  גשם אחרון
  דודו

  האיש מן הבקעה
  הוא לא ידע את שמה

  הבית ליד המסילה
  החול יזכור

  החיטה צומחת שוב
  היה לי חבר היה לי אח

  היום היום
  הייתי נער

  הכותל



 

 

  הליכה לקיסריה
  הן אפשר

   הנסיך הקטן
  הרעות

  זמר נוגה
  חופים הם לפעמים

  יצאנו אט
  יש פרחים
  כמו בלדה
  לבכות לך

  לילה לילה
  מה אברך

  מי ידע שכך יהיה
  מי שחלם

  מכתב לאמא
  ניגע אל החלום

  עמק דותן
  עצוב למות באמצע התמוז

  שיר ללא שם
  שיר לשלום

  שיר לערב חג
  שיר של אחרי מלחמה

  שירים עד כאן

  
  
  
  

  שירים באווירה חסידית
  

  אדון עולם
  אנחנו מאמינים

  הבאנו שלום עליכם
  הנה לא ינום
  והאר ליבנו
  ושוב אתכם

  יברכך
  ישמחו השמיים
  ישראל ישראל

  כל העולם כולו גשר צר מאוד
  לך ירושלים
  מי שמאמין
  עוד ישמע
  מי האיש

  עושה שלום
  רב הלילה
  שיר שמח

  שירת העשבים
  ירושליםשישו את 

 


