טו בשבט הגיע,
חגיגה של פרחים

המצגת עוצבה ע"י :ענבר גל זיו
חלק מהצילומים צולמו ע"י :יעקב חברוני

ריקוד עצי הגן
מילים ולחן :אמיתי נאמן

נרקיס

כרכום

צבר

כל הגן לבש לבן
תכלת וארגמן
"יום הולדת לאילן"
כל צמח רן.

במחול יצאו
גם נרקיס כרכום
כי לכל בן ירק
חג מועד היום.
גם צבר אפילו
פה היום ירקוד
והברוש יריע
עוד.

ברוש

 הו מרגנית
מילים :חיים חפר לחן :דובי זלצר

בערב כחול יפה מתמיד
יצאתי לי חרש לקטוף מרגנית
ירח עגול טייל בין עבים
וזרח בעיני אוהבים.
הו מרגנית
הו פרח שלי קטן
הו אהבה שלי ביישנית
הו חלום שלי חלום שלי בלבן.
ואני על השביל הולכת בדד
עיני מחפשות לו רק פרח אחד
רק פרח בשביל לתת מתנה
הו כמו אהבה ראשונה.
הו מרגנית...

מרגנית השדה



חזרתי לא כלום אך בשער גני
עומד לו בחור ובידו מרגנית
וכמו בצילום כהה וישן
הביט בי יפה וביישן.
הו מרגנית...
הביט והביט וכך בשתיקה
נתן את הפרח קיבל נשיקה
לי יש מרגנית ולו ידידי
השיר שניגנו לו שפתי
הו מרגנית...

ולס להגנת הצומח
מילים ולחן :נעמי שמר
כלנית

כרכום

בן חצב מצוי

כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע
מרבדים נפרשים בשפלת החוף
כלנית וכרכום ,אלף גון וצבע
והחוק שאומר  -כאן אסור לקטוף!

צבעוני ההרים



רק עלי אין החוק משגיח
רק עלי איש אינו שומר
לו היו לי עלי גביע
אז ,היה מצבי אחר.

אדוני ,היזהר ,אל תיגע באיריס!
צבעוני ההרים הוא מחוץ לתחום!
כל גבעה נישאה בשולי העיר היא
שטח בר מגודר ואיזור רשום!

ציפורים נדירות כבר דוגרות בסלע
אילנות נדירים נשמרים לחוד
איילות נבהלות מסתכלות בשלט
בו כתוב בפירוש שאסור לצוד!

אז אני לפעמים חושבת
כי היה זה אולי רצוי
לו הייתי נרקיס או רקפת
או אפילו איזה בן חצב מצוי

רק עלי עוד לא שמו שלט
מסביב אין לי כל גדר
לו הייתי ,נאמר ,איילת
אז היה מצבי אחר!

הסתכלו מה שקורה לי בדרך:
כל אחד עובר ,חוטף ,קוטף ,קולע לו זר
לו הייתי חיה או פרח
אז היה מצבי אחר!

איריס

אנשים טובים
מילים ולחן :נעמי שמר

תפקחו את העיניים ,תסתכלו סביב
פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב
בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות
אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות
אנשים טובים באמצע הדרך
אנשים טובים מאוד
אנשים טובים יודעים את הדרך
ואיתם אפשר לצעוד
איש אחד קנה לי ספר בן מאה שנה
איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה
ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה
ומאז אני בדרך שרה במקומה
אנשים טובים...

דגנית

 איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר
איש אחר יצמיח יער במורדות ההר
ואישה טובה אחרת ,אם יהיה קשה
רק תצביע אל האופק ותבטיח ש -
אנשים טובים...
וממש כמו צמחי הבר הבודדים
הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים
הרקיע מתבהר ,וכבר אפשר לראות
אנשים על אם הדרך מחכים לאות
אנשים טובים...

כלניות
שושנה דמארי
מילים :נתן אלתרמן לחן :משה וילנסקי

הערב בא ,שקיעה בהר יוקדת
אני חולמת ורואות עיני:
הגייאה נערה קטנה יורדת
ובאש כלניות לוהט הגיא.


את הפרחים לצרור היא תלקט לה
ובשבילים המתכסים בטל
אל אמא היא נחפזת וקוראת לה:
הביטי מה הבאתי לך בסל!
כלניות ,כלניות,
כלניות אדמדמות אדמוניות
כלניות ,כלניות,
כלניות מטוללות חינניות.
שקיעות בהר תבערנה ותדעכנה
אבל כלניות תמיד תפרחנה
סופות לרוב תהמנה ותסערנה
אבל כלניות תמיד תבערנה
כלניות ,כלניות...

שנים עוברות שוב השקיעה יוקדת
הנערה גדלה יפתה בלי די
היא אל הגיא עם בחיר ליבה יורדת
ושוב כלניות פורחות בגיא

מושיט אליה בחיר ליבה ידיים
והיא צוחקת וטלולה מטל
אליו לוחשת בין הנשיקותיים
הבט נא מה הוספתי פה בסל
כלניות ,כלניות...

שבועות האהבה הוי תשכחנה
אבל תמיד כלניות תפרחנה
כי השבועות כלות כמו עשן הן
אך רק כלניות תמיד אותן הן
כלניות ,כלניות...

שנים עברו ,שקיעה בהר יוקדת.
הנערה כבר סבתא ,ידידי.
הנה כבר נכדתה לגן יורדת
ושוב כלניות פורחות בגיא.

כלנית


וכשקוראת הנערה אליה:
"הביטי סבתא מה הבאתי לך",
מצחוק ודמע זוהרות עיניה
והיא זוכרת שיר מזמור נשכח:

כלניות ,כלניות...
כן ,הדורות באים חולפים בלי גמר
אך לכל דור יש כלנית וזמר.
אשרי האיש אם בין סופות ורעם
פרחה הכלנית לו ,לו רק פעם.

כלניות ,כלניות...

רקפת
מילים :לוין קיפניס לחן :עממי

מתחת לסלע צומחת לפלא
רקפת נחמדת מאוד,
ושמש מזהרת נושקת ,עוטרת,
עוטרת לה כתר ורוד!
רקפת ,רקפת ,ציפור מצפצפת",
הציצי אך רגע אלי!"
רקפת נהדרת בסלע נסתרת,
נסתרת מנפש כל חי!
יצאה עם הרוח בת שבע לשוח,
היה אז הבוקר בהיר:
כל צמח ,כל פרח אוספת בדרך,
ופיה אך זמר ושיר

 מסלע וגבע יורדת בת שבע,
רקפת חן על החזה..
ציפור מצפצפת ורוח לוטפת
וסוף כבר לזמר הזה!

דבר אלי בפרחים
מילים :אורי אסף לחן :דובי זלצר

בחורף הגשם דפק על הגג
אמרה כי לבן הוא צבעה האהוב
ליד אז הגיש לה  -בלב היה חג
צרור נרקיסים ריחני ורטוב
צחקה  -נערי החביב
עוד נשוב נדבר באביב
דבר אלי בפרחים ,אהובי
דבר אלי בפרחים

נרקיסים

אביב בא ,ביקשה אביבית להיות
הוריקו שדות במרחב ובניר
הביא לה זרים זהבי חרציות
אך היא כבר ציפתה ליום קיץ בהיר
את פרחי התבל לי אסוף
נתראה עת אביב יחלוף

חרציות

 דבר אלי בפרחים ,אהובי
דבר אלי בפרחים
יום קיץ לוהט והוא בביתו
יבש כל שדה פרח בר לא שרד
לפתע בפתח עמדה לקראתו
ביקשה זר פרחים ,לו רק פרח אחד
איך יתן והכל כבר יבש
אבל היא עוד חזרה לבקש
דבר אלי בפרחים ,אהובי
דבר אלי בפרחים

פרח הלילך
מילים :אורי אסף לחן :נורית הירש

היום אולי נדחה את בוא הלילה
ולא נשאף לאור כוכב
הן לי ולך יש כל אשר נשאלה
מבלי מילים נדע זאת ,כי נאהב.
היום אולי נדחה את קץ דרכנו
ולא נזכור כי סוף לכל.
זה המשעול שבו דורכות רגלינו,
בשני קצותיו הדשא לא יבול.
שותקים נאהב כי לי ולך
די בלי מילים שהן לאלה,
אשר אינם יודעים לומר אחרת
כמה יפה פורח הלילך.

 היום אולי נדחה את העצבת
אם יד ביד באור ,נלך,
כי רוח כפור בחשכה נושבת
רק במקום בו לא שמעו את שמך.

שותקים נאהב...
היום אולי נדחה בוא השלכת
ולא יוכל לבוא הסתיו.
דרכים רבות הן לאביב ממלכת -
אם רק אותן אור חיוכך יאהב.
שותקים נאהב...

זרעי קיץ
מילים :מאיר אריאל לחן :מאיר אריאל ושלום חנוך

זרעי קיץ
נישאים ברוח
מעירים זכרונות
מעוררים ערגונות
זרעי קיץ באים בנחיריים
ורומזים איזה קיץ
הולך להיות -

 היית רוצה להיות גל נשבר
אל חוף ההומה רוחצים רוחצות?
עושה אותי מלך משוח במלח
מוכתר בזרים של אצות.

בוקר אחד פתחתי חלון
ותיכף הריח לי דק מן הדק
קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם
אמרתי בא קיץ  -קיץ חזק.

תרצה תהיה סיגריה גנובה
בפי נערים בתשוקה ראשונה
או אז תימצץ תישאף אלי אפר
יאמרו זה הבהוב  -הבהוב העונה!

איך מוצא חן בעיניך להיות
פרח עושה לו כדור לבנבן?
רוח קלה בו תבוא לעת ערב
תפזר את ראשך הלאה הלאה אי אן.

זרעי קיץ...
אז מהו הקיץ שבא להיות
ממה שהריח לי דק מן הדק
גל אהבה שנוסע אלינו
נשבר על כמיהה למרחק.
זרעי קיץ....

פזמון ליקינטון
מילים :לאה גולדברג לחן :רבקה גוילי

לילה לילה מסתכלת הלבנה
בפרחים אשר הנצו בגינה,
בפרחי היקינטון בגננו הקטון
לילה לילה מסתכלת הלבנה.
ואומרת הלבנה לעננים
תנו טיפה ועוד טיפונת לגנים
שיפרח היקינטון בגננו הקטון
כך אומרת הלבנה לעננים.
המטר אשר טפטף בחלוני
שר סיפור עליז לפרח בגני
וענה היקינטון בשמחה ובששון
למטר אשר טפטף בחלוני.

 ומחר נצא כולנו אל הגן
ונראה שם את הפרח הלבן,
ולכבוד היקינטון ,בני ישיר את הפזמון
ושמחה גדולה מאוד תהיה בגן.

שיר ההודיה
מילים ולחן :מרדכי זעירא

ליוית אותי ,ארצי ,בלובן שקדיה
בזהר חמתך ומרחבי שדותייך,
ושיר נתת בפי ,הוא שיר ההודיה
להשמיעו הרחק הרחק מגבולותייך.
והוא שמור בלב ,זה שיר הרגבים,
וברחבי נכר מולדת יעטפנו
ורבבות אחי בנייך הטובים
יקשיבו לו דומם וירגעו ממנו.
ועת נשוב ,ארצי ,שבעי געגועים
צמאים לחמתך ,לשפע טובותייך,
יוחזר לך אז השיר מלב בנים גאים
וטוב יהיה לצעוד ברחבי שדותייך

קטיושקה
מילים :מיכאל איסקובסקי לחן :מטביי בלנטר
תרגום :נח פניאל

לבלבו אגס וגם תפוח
ערפילים כיסו את הנהר
וקטיושקה אז יצאה לשוח
אלי חוף תלול ונהדר
וקטיושקה אז יצאה לשוח
אלי חוף תלול ונהדר.
העלמה שרה בלב כמיה
את שירה זה הערב מכל
על אהוב נפשה המתגעגע
איגרותיו לה יקרות מכל
על אהוב נפשה המתגעגע
איגרותיו לה יקרות מכל.

פריחת האגס

יש פרחים
מילים :נתן יונתן לחן :מוני אמריליו

הראית איזה יופי
שרעד ברוח סתיו,
שדה זהב דעך באופל
והדליק נרות חצב.
הראית איזה אודם
שצעק למרחקים,
שדה דמים היה שם קודם
ועכשיו הוא שדה פרגים.
אל תקטוף ,נערי,
יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אינסוף
נשארים במנגינה.
אל תקטוף נערי,
יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אינסוף
עם המנגינה.

שדה פרגים

הראית מה השחיר שם?
שדה קוצים הוא ,נערי,
שהיה עזוב בקיץ
ועכשיו הוא שדה חריש.
הראית מה הלובן?
נערי ,זה שדה בוכים,
דמעותיו הפכו לאבן
אבניו בכו פרחים.
אל תקטוף ,נערי...

שני שושנים
מילים :יעקב אורלנד לחן :מרדכי זעירא

אשיר לך שיר עתיק ,נושן
אשיר לך זמר על שושן.
היה היו לפני שנים
שני שושנים ,שני שושנים.
היה זה כבר ,רחוק היום,
אחד לבן ,שני אדום.
בני גן אחד ,כשני אחים,
צמחו עלה ,צמחו חוחים.
עת בא הבוקר צחור גוון
פקח עיניים הלבן,
וערב בא ורד היום
עצם עיניים האדום.

ובלילות ובלילות
נשבו רוחות בם קלילות.
כה לבלבו עד באה יד,
יד שקטפה שושן אחד,
ואין יודע עד היום -
את הלבן או האדום.
ורק יודעים ,כי הנותר
ליבו נשבר ,ליבו נשבר...
היה היו לפני שנים
שני שושנים ,שני שושנים.
היה זה כבר ,רחוק היום,
אחד לבן ,שני אדום.

סיגליות
מילים ולחן :סוברדו תרגום :יהונתן גפן

היא התחתנה והיא מאושרת
למרות שבעלה היה מן שד ופרד
כל הזמן מצוברח קבוע
והוא אפילו לא אומר מדוע
שלוש שנים שהיא מקבלת
מגבר זר מתחת דלת
מכתבי שירה אליה
הם מאירים את עלומיה.

לילות שלמים שהיא לא נרדמת
עליו בהקיץ היא חולמת
הוא בטח גבר עם לב רומנטי
נשמה טובה וחיוך סימפטי
שלוש שנים הוא סובל בשקט
כן לפעמים היא כמעט צועקת
ומה אם בעלה יודע
היא מסתירה את מכתביה.

מי זה כותב לך ילדונת גלי מי שולח
זר פרחים סגול כשהאביב פורח
מי בתשיעי בכל נובמבר
בלי ברכה ,בלי שם או רמז
שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט.

מי זה כותב לך ילדונת...
כשבעלה חוזר הביתה
עייף מהעבודה זורק מבט שואל למטה
הוא לא אומר כן והוא יודע
אם היא תדע בטח תשתגע
כן זה הוא שכותב אליה
הוא האהוב ,הוא חלומותיה
ומה אם בעלה יודע
היא מסתירה את מכתביה.
מי זה כותב לך ילדונת...

בארץ אהבתי השקד פורח
מילים :לאה גולדברג לחן :מוני אמריליו

בארץ אהבתי השקד פורח
בארץ אהבתי מחכים לאורח
שבע עלמות שבע אמהות
שבע כלות בשער.
בארץ אהבתי על הצריח דגל
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל
בשעה טובה בשעה ברוכה
המשכיחה כל צער.
אך מי עיני נשר לו ויראנו
ומי לב חכם לו ויכירנו
מי לא יטעה מי לא ישגה
מי יפתח לו הדלת?

בארץ אהבתי על הצריח דגל
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל
בשעה טובה בשעה ברוכה
המשכיחה כל צער.
אך מי עיני נשר לו...

עץ הרימון
מילים :יעקב אורלנד לחן :ידידיה אדמון

עץ הרימון נתן ריחו
בין ים המלח ליריחו,
שב ,חומתי ,גדודך מנדוד,
שב ,תמתי ,דודך מדוד.
אוצרות אופיר וצרי גלעד,
רכב מצריים שללתי לך ,בת.
אלף הזמר אתלה לך מגן
מן היאור עד הירדן.
את כלולה מכל כלות,
את דגולה כנדגלות.
שתיים עינייך כשתיים יונים
וקול קולך פעמונים.

לך התרועות ,לך הזרים,
לך כל שלטי הגיבורים,
מה לי חיל אלף ומה רבבה?
לבבי מת מאהבה.
שב אל הקשת ,שב החץ,
שב הרימון אל ראש העץ,
לך ואלייך החיל יוחל,
בואי כלה ,כי רד הליל.

כמו צמח בר
מילים :רחל שפירא לחן :נחצ'ה היימן

צבעוני ההרים

מקור החסידה

מחר ,אני אהיה כה רחוקה
אל תחפשו אותי
מי שידע למחול -
ימחל לי על אהבתי,
הזמן ישקיט הכל
אני הולכת לדרכי.
זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם -
מן המדבר.
והוא יבין  -אני חייתי ביניכם
כמו צמח בר.
אני רוצה לפקוח את עיני
לצמוח לאיטי.
הרביתי לחלום
החלומות טרפו אותי,
רציתי לנחם -
אבל מרדה בי תשוקתי.
היה מיקסם ילדות ,היתה גם סערה
בזרועותי.
אני יודעת שהדליקה אש זרה
את לילותי.

דרדרית מצויה

קידה שעירה

היו ,היו ערבי געגועים
היו ימים טרופים.
היה כאב חבוי
ורגעים מכושפים.
אני אזכור מבט
מגע ידיים בכתפי.
אני אהיה לצל חולף בשדותיכם
לסוד נסתר.
היו שלום ,אני חייתי ביניכם
כמו צמח בר.

טופח

טו בשבט שמח

