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 :אנכי
 (3,4" )קדימה: צועקים הילדים, אמא את. "... ... 1
 (3,4" )מרדכי תכלת יחד בראותם ושמחה צהלה. "... ... 2
: מלים, "העליון בגליל" )"לשה וחג לעז חג, ...ה, ...ה. "4

 (תנאי-לוי רהש: לחן, זאב
 לאביגדור" חם בחורף קר בקיץ" )"וחסד טוב... ...  המן. "3

 (2,3( )המאירי
 (2,2( )לבנון ואריה מוהר יחיאל" )העגלון ליפא. "... ... 4
" עליהם הסתכל נוגה... , ביניהם שוחחו חתולים שלושה. "2
 (זראי ויוחנן חלפי אברהם)
" להטתמ השמש כבר בהרים" )"במחרשות אותך. "... 7

 (מ( )וסמבורסקי לאלתרמן
 וסשה פן לאלכסנדר" וידוי" )"ומצחוק מחיוך...  וביתנו. "11

 (ארגוב
 לא זה... ...  אבל, מזיק לא זה רבותי משקה קצת. "12

 (2,4( )ופרשקו לאלתרמן" השכור שיר" )"מספיק
: לחן, בס שמואל: מלים" )אבריכה גמלי... ...  עלי. "14

 (4,4( )מוצרט
" הדממה מן יותר וזועק שבור מלב יותר...  דבר ןאי. "14

 (שמר נעמי)
יצחק : מלים" )אין ואיש לבדה היא, העין על. "... ... 12

 (3,4( )קצנלסון
 החיים" )"חשש כל עוד אין אך...  שעול נעימות אי. "17

 (רוזנבלום ויאיר לונדון ירון, "היפים
 (פיכס ומתי זך נתן" )מעז לבד אחד...  זה איך. "11
" בא הנה פורים חג" )"לילדים שמחה זו פנים כל על. "... 22

 (ביק ומשה' רפאלוביץ לחיה
: לחן, ביאליק: מלים" )נסתלקה האילנות מראש... ה. "22

 (מינקובסקי פנחס

  

 :אופקי
 עושה שבתוכן מה, מיטות עושה... , אני גם נגר, נגר. "... 1

 (4-2"( )הגבעה על" )"אני
 אורלנד" )במרתף... ...  עמוק, בעינים העצב עמוק עמוק. "3

 (3,4( )חסר כתיב( )וזעירא
 קר בקיץ" )"גדיא חד אומרים בפורים, ברדיו השתמש. "... 1

 (המאירי לאביגדור" חם בחורף
" אברק 'חשי גבעות על" )"הרתיח חרבוניך. "... ... 9

 (2,4( )זעירא. ומ פן לאלכסנדר
 נוער" )"השמאלית בלחי שערות שתי...  לאחרונה. "12

 "(שוליים
 (3,3( )עמר ו'ג... ..." ) אומרים כולם. "11
 "חי ישראל עם. ייבנה ישראל... , ייבנה ישראל. "... 14
, השירים שיר" )סמדר וכרמינו כרמים מחבלים קטנים. "... 13
 (עמירן עמנואל: לחן
 (2,3" )שמחה זה ילדים" מחבר. 14
 (דוכין וארקדי שיטרית כהמי" )שמח אותך עושה. "... ... 17
" אותם עזבו שלהם ואמא... ...  בעולם מסכנים ילדים יש. "11

' ר, זהבי ודוד ברוידס אברהם של שירם על ירושלמית פרודיה)
 (3,3( )פרץ יואל של האתר

 לב שם ועכשיו, מים רק היו היה לא, כלום שם היה לא. "19
 (זעירא מרדכי..." )

 ברל ק'ז, "מכאן תלכי אל..." )" בריקוד מכאן תלכי את. "21
 (שמר נעמי בתרגום

 (שלם מתתיהו..." )ו כוס ענבים אודם נלגום. "24
 (3,4) ידועה עייפה, ברדו יט'בריז על בדמיונות שגה. 23
 זאב, "אגדתי הורה" )"שופעות גיל ורגלינו יוקדת בלב. "... 24

 ('בוסקוביץ א"וא חבצלת

  

  


