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  המילים יש לשלוח לכתובת ארבעאת :
tashbetz@zemereshet.co.il 

 

 עד ) הראשונים שיפתרו נכונה חמשת
איסוף ב)מתנה תקליטור יקבלו ( 22.7.22

 (עצמי באירועי זמרשת

 

 :אנכי
 וזהבי חפר של בשירם נשמע" שנאור של היד את לנשק עלייך" .2
 (5,4( )מ)
 (4,5( )קאופמן יוסי י"עפ) למשל, אלמגור דן עם רמז תני .2
( יוסף בן וצבי סקולסקי שלמה" )שלי אור כתר... ...  יפית מה" .3
 (4,4( )מ)

" דצמבר... ..." )" גנוזים כוחות נותן אתה" .אופקי 2542
 (6,7( )ווילנסקי לאלתרמן

... ...  בעין עין בארץ שקם הדור הרי, החולם דברי התקיימו אם .5
 (4,5( )טשרניחובסקי י"עפ)
 (זמיר עמנואל" )צפן מי בצנעה לרעי"... . 6

" תימן בכרם" )"אבא את תעיר נא אל/ בה...  ידך את תני" .22
 (וזעירא לאלתרמן

 (5,2,4( )ונרדי אלתרמן" )ירושלים נאוה"... ...  .22
 (7,2( )מ) (קציר עופר י"עפ) בהר טרומן בקר אורלנד י"עפ .26
 (ז"ל) (4,5) 6997-ב פרץ לעמיר אנטיתזה יהיה במענהו .21
 (ז"ל) עדולם באזור ממושב, למשל, גדעון .22
  ואריק וזי'ג, שמוליק של החלונות .22
 בלובן ארצי אותי לוית" של והלחן המלים מחבר .22

 "שדותיך ומרחבי חמתך בזוהר/שקדיה

  

 :אופקי
 (5,2,2,4... ... ..." )... , עומס כורעות שבלים" .2
 (5,4( )לז)? בערב מששי מרדכי עשה מה .7
 "לנצח ישוב לא...  אשר...  כי" .1
 (שלם האחים של" שלי מיכל" )"?... סודך מהו". 9

 (4,5) האינטרנציונל עם אדמית - שגב בישובי .22
 (לז) בארמית" וברכה" .22
 "נאוה... ו ערב קולך כי" .23
 " לאכול פתך מימיך לגמוע... ב אושרתי לי חסדים מכל" .25
 (אמתי בן לוי: מלים, "שבעמק שדות)"
 "קורה אינו דבר שום החמים...  בלילות" .27
  תדע אשר עץ רק? במצור מפניך לבוא השדה עץ האדם כי" .29
 (5,2( )לז( )'כ דברים" )תשחית אותו הוא... ...  לא כי
 (4,2( )מ) דמארי שושנה שרה, נורא לא .22
 כתנור תלהט הרקיע ממרום השמש עת חום...  קיץ... ב" .23

 (ביאליק..." )ה 
 (בסקי'וקרצ דושמן" )נוע בלי פה שבת כה למה, בואה"... ...  .22
 אנכי 5' ר .25
 (5,2,4" )שבעמק שדות" מלחין .26
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