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 :אנכי
 (2,3) נחמדת... ...  מולדת ערש הוי. "1
( פוסטולסקי ושלום אמתי בן לוי" )בטח זרעת. "... ... 3
(2,3) 
 (3,2" )מנגד בא חיל בן כי... ...  יפתי. "2
" ילדי לך שלום" הפותח ופרשקו אלתרמן של שירם. 2
(2,2) 
" גבולות בין" השיר י"עפ הבריטי השלטון עושה מה. 2
 (2,2( )רוסי לחן, חפר חיים)
 (2,2( )מ)? כזמר עברו ימיו, זעירא. 6

 (2,2) ולברי נרדי, ישלונסק של להר אמילי. 11
 שיר" )"צל אל מצל דוהר סוס, הגלבוע בהר. "... 13

 (וסמבורסקי לאלתרמן" העמק
 חתול(/פעמים 2) נחמד קטן חתול לי היה אחת פעם. "12

 הצופים של שיר מתוך... ... ..." ) עם נחמד מאד קטן
 (2,3,2( )פרץ יואל בביצוע ע"מס אתר ראה, בירושלים

 אלתרמן של שירם" )מלהטת ... ... בהרים. "12
 (2,2( )וסמבורסקי

 (2,2... ..." ) מגמתי, כנען ארץ מולדתי. "11
 (לגולדפדן" המכשפה" מתוך" )רחמו רחמו. "... 11
 "(לבי את קח)" "... בתחנת עזוב כלב כמו אני. "31

  

 :אופקי
 טוב-שם' לר" לב חזק" )"אני פטיש כמו. "... ... ... ... 1

 (2,2,2,3( )לחן חסידי ,פלקירה
, "חום יום קיץ ביום" )"צל כבד...  תחת ובגן גן יש לי. "1

 (2( )דפנא. מ', כהנוביץ. א: לחנים, ביאליק: מלים
 (2,2" )הנחל באבי לראות ירדתי... ...  אל. "1
 (1! )אשמה החברה! מספיק? בדלות שרוי הצדיק. 9

 קורנת סלעים ובין הרים בין" של והלחן המלים מחבר. 11
 "בכפר שבת"ו" תום שמש

 ללאה ליקינתון פזמון..." ) מסתכלת לילה לילה. "11
 (גוילי ורבקה גולדברג

 (2,3( )שמר נעמי" )באפור העיר את לך שאראה. "... ... 13
 (חממה עובדיה: לחן, ב"י במדבר" )לה נא...  נא אל. "12
 (3,3,3( )חפר לחיים" רותי" )"מזכרת נושא. "... ... ... 12
 את גם/כוש את גם הדו את גם/כבשתי ברכ/נגשתי רק. "16

 חברה לצים חברה" )"כיבוש אין עלייך רק.../ את גם/זרש
 (וזעירא לאורלנד" יטים

 עמנואל" )יעטרוה זרים ועדרי רועים חפרוה בשדה. "... 19
 (זמיר

 (2,2) צרורה צרה וזו, שלומה מה יודע איני. 31
 אני - נהגת םע ודוקא... ... ... ו שלי, מונהגת ומכונית. "33

"( המטאטא" מתוכנית" ביושר אומר אני" )"אבל, אוהב
(2,3,3) 

 "לגרש...  באנו. "32
 אליעזר י"עפ)? הטבריינית ללשון יחסמת פיכמן יעקב. 32

 (2,3,2,3( )כמון
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