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 :אנכי
 "עשרת...  העמסתי הרכב על. "1
 "ישעטו מחול פעמי...  קלו קלו. "2
 (השירים שיר: מלים" )הבושם לערוגות... ...  דודי. "3
 "(שכזאת פגישה" )"מרמתים...  אחרי? מתי. מת. "4
 (זהבי ודוד אלעד פנחס" )יין ויקבינו...  אסמינו מלאו. "5
 (3,3( )טומשין יעקב י"עפ) לזמרת ממענה נמנעת. 6
 (3,4)? בחנוכה לאבן אלמוג הופכים כיצד. 7
 יהודה" )מכאן לצאת יכול אינו, מזמן... ב סגור האיש. "9

 (הרניק ומאיר פרדיס
 "הבשן מהרי ענה לי... ו. "12
" אורות כבוי..." )" תופים וצליל עולה שןע ממדורות. "14

 (שמר לנעמי
 לחיים" ברזילי דינה..." )"ה אשם כי יודעים אנחנו אך. "15

 (ארגוב וסשה חפר
 "(משינה" )"מהר דוהרות נסעתי לא...  הרכבות כל. "19
 (3,4) לחנוכה שומשמין. 22
 ייני הפייטן לראשונה שעשה מה. 22
 הפנטהאוז ממעוף)" דידיהי ורוני רייך אשר של שירם. 23
 (4,3..."( )רואים אין
 וסשה חפר לחיים" במסחה ערב" )"ונובח רץ... ו. "24

 (ארגוב
 "(אנכי 22" מתוך" )בבית אור יהי...  נרות. "25
 (2,2,2) עולים קולות לשלושה חנוכה שיר מתוך. 27
: עברי נוסח, "הלחם שיר" )"יריע הטף...  אל. "... 29

 (אנגל ליוא: לחן, ביאליק
 (אנקרי לאתי" חיים מים" )"לעת...  קורה זה ככה. "32
 בגין מנחם כלילות גולדברג לאה ימי. 32
 ויגאל אסף אורי, "אותך" )"לארגמן צהוב...  פרחים. "34

 (גורדון
 "(שומריה" )"ורד כל...  ירח ליל. "37

  

 :אופקי
 (7,6) לפידים נושאים כאשר מאד מרוצים ים'הגורג. 1
 (4,2,2) יקי לרקדן חנוכה שיר. 8

 רעהו את איש, טובים ועלמה עלם ידעתי ועלמה עלם. "12
"... 
 (וזעירא אלתרמן..." ) לה קראו במושב. "11
 (3,3)? כזמר בגין מר. 13
 הפרשן של בנו אינו" מאפיל סתו" מלחין. 16
 (זעירא, זאב..." ) עד חצבנו בסלע. "17
 (ווילנסקי לחפר" האחרון הקרב..." )" לשולחן. "18
 (יונתן נתן: מלים" )עלה פטל פרח הנחל שפת על. "... 22
( טוקר אבנר י"עפ) בקוראן בפסוק דופי הוטל בחנוכה. 21

(3,4) 
 (אחאי יוסף: עברי נוסח" )הוריקו... ו הר. "24
 "(אופקי 8" מתוך" )אדליק...  בחנוכה. "26
 ..."ה מן קמח קמח. "27
 יוחנן', ב הימים דברי" )ויחזקם בירושלים...  עוזיהו ויבן. "28

 (זראי
 ח"הפלמ שיר מחבר של הפרטי שמו. 31
 רק וזוהי" )"מכאוב מרבה גם הוא...  והמרבה. "33

 (שמר לנעמי" ההתחלה
..." ו אשד, שמש קרני של אלפים מיתרים כנרת לי יש. "35

 (יוסף-בן צבי)
 הוריאציה, יוש: המלים" )מהגב שלי... ...  אוכל רק אם. "36

 (4,4( )שהושרה
( מ( )שחם אמנון י"עפ)? בחג השמש עם גם מתכסחים. 38

(4,5,4) 

  

 


