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 :אנכי
 אל... ..." )" למה ,יקשור אותךלעד  מיטתו אל. "1

 (3,2( )חפר חיים: עברית, " לבד תעבדי
: עברי נוסח, סימונוב. ק" )חי אינני כי...  אם יאמינו. "3
 (דרורי. ש: לחן; שלונסקי. א
 (2,3" )זוזי בתרי... ...  גדיא חד" .2
 (2,2( )וזעירא אלתרמן" )וערבו... ...  תמו. "4
 ומרק אליעז לרפאל" עמק..." )" הוא העמק כל. "3

 (לברי
" הקוצרים שיר" )"מזהיב שדות מרחבי... ...  ועתה. "6

 (פקטורי ודניאל מגן לארנון
 (רשמ נעמי: ולחן מלים..." )ה כל בכוח הונפו בניסן. "7

 (מ( )3,4,3) בסדר מושרים נדריה. אנכי 32111
 ..."ב תובל בדרך הנכבלת אסירים פלוגת. "13
 ודוד קרינקין יפה... ..." ) בין נעלם חליל יש. "13

 (3,2( )זהבי
 אהרן תרגם" )דן-דין דן-דין" של המלים מחבר. 16

 (אנגל יואל הלחין, אשמן
: לחן ,אידלסון. י: מלים" )ונשמחה נרננה. "... 17

 (סדיגורה חסידי
" ואייל עוז..." )" בית מספסל, ומסדנה משדה. "32

 (מ( )סמבורסקי ודניאל אשמן לאהרן
 אנכי 11' ר. 32
 (מן וגד מוהר יחיאל" )מנגד צופים הרים ישן. "... 34
 סורו, סורו" מתוך" )ים... ושני מלצר סולטנית הב. "37
 (מ( )פן לאלכסנדר" מני

  

 :אופקי
 אביחנן הלל" )וקצף גלים בים אותי אתהב. "... 1

 (זעירא ומרדכי
 מוצרט. א.וו בס שמואל" )אבריכה גמלי...  עין עלי. "3
(?)) 
 מנשה: ולחן מלים" )ושמחה אושר רוב ובא הולך. "... 8

 (רבינא
" הידד הקוצרים... ..." )" דגן זהב לה שטחו עמקים. 9

 (2,4( )מ( )זמיר עמנואל: ולחן מלים
 (3,2... ..." )ו מיא ואתא. "12
 ביסט מיר ביי" של בלחן)..."  סליחה, מתבייש אני. "12
 "(שיין דו

 (קראוס ושמואליק ילן מרים" )זהבה...  עייפה. "14
 לרחל" אדמה פני על כאן" )"האם...  אדמה פני על. "16

 (שרת ויהודה
" בלילה וקרח חורב אכלני ביום הייתי" מתלונן יעקב. 18

 (2,2" )אנכי 4"-ל בנגוד םוג בסדר לא זה -
 "קדימה צועקים הילדים, אמא את מגרש. "... 19
 (וייספיש ושלמה מוהר יחיאל" )אילתה...  שיירה. "31
 (4,4" )הייתי אני משתמט" יוסף-בן צבי של שירו. 33
 (4,2( )קיפניס לוין: מלים... ..." ) טס לו טס. "33
 לנדלאור" שלכת" )"וללכת...  נולדו אדם בני. "36

 (מ( )וזעירא
 אותך...  המלח ים עד הלבנון ממורדות. "38

 (מ( )וסמבורסקי לאלתרמן" בוקר שיר"  )"במחרשות
( וילנסקי ומשה אתר תרצה... ..." ) הכל למרות אך. "39
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