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 :אנכי
 נטה אביב שמש" השיר את כתב מאנה. צ.מ של זו על. 1

 (4,3" )ימה
" בא ערב", "אפור הוא היה", "יודקה" של המלים מחבר. 2
(4,3) 
 בשנים עם מחולות של כנסים חמישה התקיימו שם. 4

1433-1491 
: לחן, אריאל מאיר: מלים... ..." ) חברה של ערמה יש". 3

 (3,2( )חנוך שלום
 (4,4... ..." ) לי הגידי, היית איפה, היית איפה. "4
 (וילנסקי ומשה מוהר יחיאל" )אלמונית לכתה שיר. "... 9
 לא בל'ג עלא תתלעי לא מל-אל אבו שיך-אל. "... ... 7

 (4,2" )יאויהו-אל יאכילך
 יהודה הלחין, דוד קינת" )ים...ה בנות נהתעלוז פן. "11

 (שרת
 העברי בזמר חיים מפעל על ג"תשע ישראל פרס חתן. 12

(3,4) 
( פרושינסקי. י: מלים" )רעש עז ורוח השמים פני. "... ... 14

(3,3) 
 לחן, עשרה שמונה תפילת" )וברכה טובה שלום. "... 14

 (פייקוב שייקה
 (שלם מתתיהו)..." ו כוס ענבים אודם נלגום. "19
 ומרדכי קיפניס לוין" )שמו כוכבא-בר בישראל. "... ... 17

 (4,4( )זעירא
 (רבינא מנשה: ולחן מלים" )ובא הולך. "... 11
 אופקי 14' ר. 22
 כהן-ברנשטיין מרים" )לנצח לא זה כל חביבי...  אין. "22

 (מינדלין ואברהם

  

 :אופקי
 מוהר ליחיאל" רחל)"" במיתריו...  הקולות בין קולה וצליל. "1

 (וילנסקי ומשה
" סחרחורת הורה... ... ..." )"ה עד מתי עד הלאה. "3

 (2,4,2( )ולבה-ו לאלתרמן
" אהה, יהיה הרוח שם לאשר... ...  שמנגד בסירה. "1
 בתרגום וסקוטיות אנגליות בלדות מתוך" אדוארד אדוארד)"

 (3,4( )המילים סדר בחלוף( )אלתרמן
 וידידיה אשמן אהרן..." ) התיש את כבש תחת ערבים בין. "4

 (מ( )אדמון
 (קלפטר ויצחק גלעד יעקב..." ) בואי לילה כבר. "12
 (ז"ל( )4,2,4) טרומפלדור להנצחת פעולה שיתפו. 11
" לדרך יצאו חיילים" )"נורא זה זמר שבלי...  אז אחד כל. "14

 (שמר לנעמי
 איד אם", "הגיא מקצות", "כנרת" את 42-ה בשנות שר. 13
 ועוד" סלע כמו

 יהודה, רחל" )שמך פארתי ולא... ... ...  לא. "אנכי 22514
 (3,2,3( )שרת

 (וזעירא אלתרמן" )הגיאה הרץ במשעול" השיר שם. 17
 (ראיוז חפר" )שרשרת בחריקת יצאו. "... 11
 (מ( )קיפניס לוין: מלים" )הכסף...  טס לו טס. "14
...  היה הזה לאיש, שמריה היה ושמו אחד אדם היה היה. "21

 (4,2( )ארגוב וסשה חפר חיים..." )
 (מ) טוראל ואלונה טהרלב יורם של שירם..."  אל בשביל. "24
 הלאה סלע הלאה/חרבה בארץ/חרש בוקע ירוק אור. "23

 של שירם" )במעמקיך גנוז האור חשבי... ..  ערבה באנו/טרש
 (3,4( )ירון ויזהר" אנכי  12"

 (לברי ומרק בס שמואל..." ) זוג, בחלון לי אורחים שני. "24
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