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 בזמר עברי מוקדם  ההגדרות עוסקות רוב
  )טרום המדינה(

 

  בסגנון עשויות להיות חלק מההגדרות
  "תרתי משמע"

 

  ארבעכפתרון, מצאו ושלחו בדוא"ל את 
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  המילים יש לשלוח לכתובת:  ארבעאת
tashbetz@zemereshet.co.il 

 

  מהפותרים  לשלושהתקליטור יוענק פרס
התקליטור יתקבל ). .03.03.0עד  נכונה

או במשרדי  זמרשת יאיסוף עצמי באירועב
 (מסרו לזוכה.פרטים יי –זמרשת 

  
 אנכי:

 . "הו את אדמתי שבנו ..." )"למדבר", חפר וארגוב( )מ(1
 . "כשהעולם היה קיים רק ב..." )כוורת( )מ(2
. "סלחי לי אמי החולה, ... ... מפה לעד" )"שני מכתבים" 2

 (4,2המאירי ויואל אנגל( )לאביגדור 
 (2,5. "אבל אף פעם לא ... ..." )"החופש תם" לחפר וארגוב( )4
. "כי למראה צלי לבי ממש רועד, ו... ... בידנו תלהט" )"שיא 5

 (4,2הכיף" לחיים חפר וגיל אלדמע( )
 (2,6. "... ... נס על תורן מתלקחת המדורה" )6

ודה" )חיים חפר וחבריו, . "מי ששותה ... ... על רגליו לא יעמ11
 (4,4עפ"י הנוסח ב"משפחת הפלמ"ח"( )

. "עדיין כקדם קולטת אזני ה... ההוא התמים" )"לא פעם 12
 בקיץ", רחל ושולמית ליפשיץ(

 (4,4. "ושוב נראה הסתו ... ..." )"החופש תם" לחפר וארגוב( )12
 (4,2. שירם של חיים חפר וגיל אלדמע )15
." )אורלנד ואדמון בעקבות מנגינה בוכרית( . "עץ הרימון ... ..11

(4,2) 
 משה(-. "יש דברים ..., יש גברים ..." )דידי מנוסי ורפי בן11
. "שבלחייך גומת החן כל כך כל כך ..." )"האם האם" לחפר 21

 וארגוב(

  

 אופקי:
 (4,2,4. "בת שבע בת שבע ... ... ..." )חיים חפר ומשה וילנסקי( )1
אחד לא ... ולא פחד" )תרגם: אברהם שלונסקי,  . "קפיטן היה1

 לחן: איסק דונייבסקי(
 ( )"יצאנו אט" לחפר וזהבי(5,2. "ו... ... בכרמים לאט" )1
 (4,2. "אין ספק אין ספק שהעסק ... ..." )9

 . "אין כמו ... בעולם" )חפר, לוריס פרנסואה(11
 . "ומחייכים בשיני ..." )"הכל זהב" לחפר וארגוב(11
. "אך ... תראו אחים, תראו איך גם פסלים הולכים" )מ( )"היום 12

 היא פסל" לחפר ווילנסקי(
 . "מחר נשוב נחרוש שדותינו, ... עמל" )יוסף נצר וחיים ברקני(12
. "ביחוד לחולים שיש להם אסתמה או כל מחלה אחרת הבאה 14

 ..." )"מטולה", חיים חפר וזיקו גרציאני(
 מאות ... אכלנו פיתות ושתינו מפינג'אנים" )חפר(. "16
 . "זה ... שהציל את המצב" )"היו זמנים", חפר ווילנסקי(19
. "זה מפני שהיא התחילה להתלבש כמו ..." )"שיר השכונה", חפר 21

 וארגוב(
. "ועת הלכת ב... ...ות הוא את דמותך נשא" )"שיר אפור" לחפר 22

 (4,2וזהבי( )
 איזה ..., איזה ... לה לה לה לה". "22
 (1,2. "אין כמו ... ..." )חפר ופרנסואה( )24
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