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או במשרדי  זמרשת יאיסוף עצמי באירועב
 (.יימסרו לזוכה פרטים –זמרשת 

  
 

 :אנכי
. ש" )אור של שמים שדות של... ... ' וגו לך ואשק בוא. "1

 (2,3( )אורן ויהודה שלום
" כברזל ישחק האופל כוח, ראשנו על ייליל. "... ... 3
 (3,2"( )ורשביאנקה)"
..." ה כל של לבם תמשוך במפעלה כחולה לצהחו. "2
 (זעירא)
 במקום, הצפור מעוף נא נרימה, השמים את גמא. "... ... 3

 (3,3" )כנפיים לנו נותן - היד
 מטיילים שם והפילים תמר שצמח... ...  איך: "קל בשינוי. 5

 (3,2" )להיפגע בלי
 חלפי לאברהם" הכד שיר" )"מים ממנו שתית. "... ... 6

 (2,3( )זעירא כיומרד
 פרוינד יעקב י"עפ) לה מייחל שזמר אורתופדית בעיה. 11

 (3,5( )הרציון ונחומי
 וחנן גפן יהונתן" )אז ששרנו השירים את זוכרים. "... 13

 (2( )יובל
" הנפש ויסורי החרפה, העול את לשאת עוד... ...  אין. "12

 (5,2)( מ)( סילמן. י.ק: תרגום, יפה. ל: מלים)
, שלום. ש: מלים" )בשממה צומח פרי יורדת כהבר. "... 15
 ( ואחרים מינדלין. א: לחן
 (3,2" )אופקי 9" -ב... ..." ? מנגן אתה מה. "... ... 12
 (וזעירא פן" )יגע ואל פחד אל...  בנו. "11
" בל'ג עלא תתלעיש לא, אלמאל אבו אלשיך. "... ... 31

(2,3) 

  

 :אופקי
 וזעירא אורלנד של בשירם נשמעת שר של נפשו משאת. 1
(2,2,2,3) 
 "ישן במעשה אני נזכר שם בעוברי, זקן. "... 2
1" .every evening I גרב סורג ,and I read an( "...מן 

 (2,3"( )חרב לי יש I am Scotsman" השיר
 אנכי 12' ר. 9

 (2( )מ( )וזעירא אלתרמן" )בפלך העלמה טוותה. "... 11
 ..."ה קדימה היי קדימה היי קדימה. "11
 בשירם( רייכר גדעון של) כהן' גב את להשיג ניסו הגמדים. 13
 (2,2) קראוס ושמוליק ילן מרים של
 (מילט ויוסף בוטינסקי'ז" )החרמון... לנו תהיה לנו לנו. "12
 (3,3( )זהבי ודוד זרחי שלמה" )נעלם מקום בעדן. "... ... 13
 וחיים רתצמ דורית" )שוב צומחת שהחיטה עדיין קורה. "... 16

 (ברקני
 (2) (ווילנסקי אלתרמן..." )בשמך אקרא יקר וכל טוב כל. "19
 מוני, השירים שיר" )מעיניך באחת כלה אחותי. "...  31

 (אמריליו
 חיים: מלים" )תורן על דגלים יפרחו, נחזורה אחים. "... ... 33

 (3,2( )גורי
. א.וא שלונסקי. א" )שמים מול ארץ... ב איך השמעת. "32
 (וסקוביץב

 (3,3,3,2( )כמון אליעזר י"עפ)? ישו של נס בהשפעת שיר. 33
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