
 

 "עופרים"

 מאירה ענבל –חג שמח !!!!! 
 

 שירים לחג
 

  נעמי שמר / שלומית בונה סוכת שלום

 
לוִֹמית ּבוָֹנה  ֻסָכה שְׁ

 ,ּוֶאֶרת ִויֻרָקהמ
ן ִהיא ֲעסּוָקה ַהּיוֹם  ,ַעל כֵּ

ין זוֹ  אֵּ ָתם ֻסָכה וְׁ  סְׁ
 - מּוֶאֶרת ִוִיֻרָקה

לוִֹמית ּבוָֹנה ֻסַכת  ָשלוֹם שְׁ

 
ַכח ָלִשים  ִהיא ֹלא ִתשְׁ

  לּוָלב ַוֲהַדִסים
 ֲעָרָבה ָיֹרק ָנף ֶשלעָ 

 
תוְֹך ָעָליו  ִרּמוֹן ּבְׁ
ָתו רוֹת ַהסְׁ ָכל פֵּ  וְׁ

ָתִנים ָרחוֹק ִעם יַח ֻּבסְׁ  .רֵּ

 
לוִֹמית ֹתאַמר ֶששְׁ  - ּוכְׁ

ַמר ַהִּביטּו, ֶזה!  ִנגְׁ
אוֹם: ָלא ִפתְׁ ֶרה ָדָבר ִנפְׁ  ִיקְׁ

ִנים כֵּ  ָיבוֹאּו ַהשְׁ
 ַּבֲהמוִֹנים ֻכָלם

ֶיה מָ ! ֻכָלם ִיהְׁ  קוֹםּולְׁ

 
ָאז ִמתוְֹך ָכְך וְׁ  ַהסְׁ

ַרח ִיזְׁ  ָיִציץ לוֹ וְׁ
ַיֲהלוֹם:  כוָֹכב ָּבִהיר כְׁ
ָלִאים ,ָשלוֹם,  ֻסַכת פְׁ

 - ַמה טוֹב ּוַמה ָנִעים
לוִֹמית ּבוָֹנה ֻסַכת ָשלוֹם!  שְׁ
 

ִפיִזין  ִשיר ָהֻאשְׁ
חַ   יוֹם טוֹב ָלנּו ַחג ָשמֵּ

ָלִדים  ַנִגיָלה ָנא יְׁ

נּו  ֻסָכתֵּ חַ לְׁ ָּבא אוֹרֵּ  

ָרָהם ָאִבינּו ָּברּוְך.  ַהָּבא ַאבְׁ

 ַיַחד ֶאת ַהַחג ָנֹחג

רוֹג לּוָלב ֲהַדס ֶאתְׁ   ּבְׁ

ֹאד הוֹ ֶהָאח ַמח מְׁ  ִנשְׁ

ֹקד ָגל ִנרְׁ ֹקד ַּבַּמעְׁ ָגל ִנרְׁ .ַּבַּמעְׁ  

 חג אסיף
 

 ,חג אסיף, חג אסיף
 .כן ירבה וכן יוסיף

 
 ,קציר בשדה חלף

 ,ובכרם תם בציר
 ,ועתה עם בוא הסתיו
 .חג אסיף נחוג בשיר

 
 . . . אסיף חג

 
 ליוגב ולאיכר

 שנת שלום ושנת מטר
 ועמל בכל פינה
 .רינה שא לחג אסיף

 
 . . .  חג אסיף

 ושאבתם מים
  מן המקורות / עממי 

 
 ושאבתם מים בששון

 הישועה ממעייני.
 מים בששוןושאבתם 

 ממעייני הישועה.
 מים, מים, מים מים

 בששון הוי מים.
 מים, מים, מים, מים,
 הוי מים בששון.

 
 ,הי, הי, הי, הי

 ,מים ,מים
 מים, מים

 .מים, מים בששון
 מים, מים
 ,מים, מים

 .מים, מים בששון



 

 "עופרים"

 מאירה ענבל –חג שמח !!!!! 
 

 

 

 יחד  שמרית אור / קובי אושרת
 
 וד נדע ימים טובים מאלהע

 ימים טובים פי אלף עוד נדע
 עמיקו סלעשורשינו י

 .כמו ארזים בהר

 
 ,טובים מאלה עוד נדע ימים

 .עוד נמתיק מימיו של ים המלח
 כשדה ירוק אחר השלף

 .מדבר כאשד בלב

 
 .כל הדרך -יחד 
 .לא אחרת -יחד 

 יד ביד נושיט לטוב
 .בא יבוא ,שעוד יבוא

 ,כל הדרך -יחד 
 ,לא אחרת -יחד 

 יחד איש אל איש יפתח
 .לבבו את

 
 ,וז הרוחרק אם נאמין בע

 רק אם נאמין ולא ננוח
 פתוח מן המיצרים אל ים

 .כמים רבים נסער

 
 ,רק אם נאמין ודאי נצליח

 נגיע רק אם נאמין ודאי
 בימים של סער ברקיע

 .כאש התמיד נבער

 
 . . . כל הדרך -יחד 

 בכל זאת אסיף 
   יעקב ג

 
 רציתי גם אני לחוג את האסיף

 אספו כבר לפני אך את הכל
 ריק המטע מתפוחים ואגסים

 .ובבוסתן אף תאנה

 
 .כתף המדרון פתאום על

 ,מן הקוצים העייפים
 - ציני חצב לי מאירות

 ."תאספי אותי לחג את"

 
 היה לי לבן של חצב אך זה לא די

 ,לחג שבח אהוב הוא ויקר
 הכל אספו כבר לפני כי את

 .ולא נשאר לי שום דבר

 
 ,ואז הבריק מתוך הסבך

 ,ועסיסי מתוק ,שחור
 - אשכול של פטל משובח

 "אני אהיה לך לאסיף"

 
 של פטל בסלי חצב חדווה-מאור

 ?אם האם באלה די לחג אסיףה
 .בשבילים הלכתי לשוטט לי הלאה
 .אולי אמצא מה להוסיף

 
 ,בזמזומי שקיעה סתוית

 המזהיב מקו האופק
 ענן הכליל ידו הושיט

 ".אבוא עמך לחג אסיף"

 
 ,יש לי רוב אך הכל אספו כבר לפני

 .גם בשבילי הרבה מאוד נותר
 ,לחג אסיף יבול הבאתי מבורך

 של סתיו ענן
 פרחי חצב

 .ופטל בר


