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ארץאומרים ישנה 
טשרניחובסקישאול:מילים

נעמי שמר:לחן

אומרים ישנה ארץ

ארץ שכורת שמש

איה אותה ארץ

איפה אותה שמש

אומרים ישנה ארץ

עמודיה שבעה

שבעה כוכבי לכת

צצים על כל גבעה

איפה אותה ארץ

כוכבי אותה גבעה

מי ינחנו דרך

יגיד לי הנתיבה

ארץאותהאיפה

גבעהאותהכוכבי

דרךינחנומי

הנתיבהלייגיד

ארץישנהאומרים

שמשרוותארץ

ארץאותהאיה

שמשאותהאיפה

כמהעברנוכבר

וימיםמדברות

כמההלכנוכבר

תמיםכוחותינו

תעינוזהכיצד

לנוהונחטרם

שמשארץאותה

מצאנולאאותה

יתקייםבהארץ

קיווהאישכלאשר

הנכנסכלנכנס

עקיבאבופגע

עקיבאלךשלום

רבילךשלום

הקדושיםהםאיפה

המכביאיפה

עקיבאלועונה

הרבילואומר

קדושיםישראלכל

המכביאתה



נולדתי לשלום
וזי חיטמןע מילים ולחן:

נולדתי אל  אני 

המנגינות

השירים של כל ואל 

המדינות

ללשון וגם  נולדתי 

למקום

להמון שיושיט  למעט 

יד לשלום

אני נולדתי לשלום  

שרק יגיע

אני נולדתי לשלום  

שרק יבוא

אני נולדתי לשלום  

שרק יופיע

אני רוצה אני רוצה  

בולהיות כבר 

אני נולדתי אל החלום

ובו אני רואה שיבוא  

השלום

נולדתי לרצון ולאמונה

שהנה הוא יבוא אחרי 

שנהשלושים 

...יגיעאני נולדתי לשלום שרק 

אלפייםלאומה ולה שנים נולדתי 

שמייםלה אדמה ולה חלקת שמורה 

היוםרואה צופה הנה עולה והיא 

.שלוםיפה זוהי שעת והשעה 

...אני נולדתי לשלום שרק יגיע



שרליה

אלברשטייןחוה:מילים

מתחיליםהזההסיפוראת

מהסוף

הגיעהנוסעיםעםאנייה

לחוף

חדשהבארץעייפיםאנשים

גדולשערמולעומדים

בשתיקהבוומסתכלים

הזמןמקצהאנשים

, והחייםהאורמקצה

בצעדיםעביםבבגדים

כבדים

כמוהיהלאדברשום

בהבטחות

רוחותהיוחמהארץהבטיחו

וסערות

הרצפה  , הגג עף בחורף

מלאה סירים

הכל ספוג במים שמיכות  

הפוך מפולין

כולם מתייפחים אבל אני  

כבר ישנה

ישנה  -כמו נסיכה אמיתית 

עם מטריה

"הגענו"-מישהו אומר 

"אולי"-מישהו אומר 

"מצאנו"-מישהו צועק 

"הלוואי"לוחשים לו 

"בינתיים"-מישהו קורא 

"עד מתי"-צועקים לו 

לעולם כבר לא נדע

מי נכנס ומי יצא

מי עבר ומי נשאר

...שרליה, בשרליה

כל שעה שפה אחרת" קול ציון לגולה"

יושבים כמו גולים במחתרת, הרדיו מנגן

מתחממים, כמו ליד התנור יושבים

שרים את השירים, מבינים כל מילה

ובבוקר חוזרים אל השפה החדשה

שוברת שיניים אדישה וקשה

כל התוכניות נהפכו לחלומות

מחליפים את השמות, מחליפים מקצוע

מחליפים זכרונות מקשטים את העבר

שם כולם נסיכים היו וזה מה שנשאר

היה פסנתר בכל חדר אורוות סוסים בחצר

…אמת פחות או יותר, כל מילה היא אמת
...שרליה, שרליה

"מדור חיפוש קרובים"ושוב הרדיו מדבר 

רשימות ארוכות שמות כתובות ומספרים

מי שהחליף את השם בעצם כבר ויתר

אינו מקשיב לתכנית אין בו כוח יותר

ובינתיים אבי קנה לו מצלמה

תמונות לתעודה-" פוטו חמש דקות"

,פנקס חבר, תעודת זהות, תעודת עולה

יש תעודה כבר נסתדר, אין פרנסה, אין שפה

ובקיץ החם מוציאים את הכסאות

מרכז הסברה מביא סרטים והרצאות

אקורדיון מנגן מלווה איזו זמרת

'אוי אוי כנרת כנרת', 'עגלה עם סוסה'

...שרליה, שרליה

שולחן מתקפל, מיטה מתקפלת

ובערב שבת אנחנו יוצאים לטייל

חולצות לבנות נעליים מבריקות

הולכים לטייל אבל אין פה מה לראות

כמה עצים וגדר, שורות של צריפים

הרי אין מה למהר, חוזרים במתינות

את הסיפור הזה מתחילים מהסוף

סיפור על אנייה שהגיעה אל החוף

על מחנה מעבר ועל תחנה סופית

,העברית, היידיש, הפולנית, ועל הבולגרית

ועל מקום אפור ללא צבע ללא נוף

התחלה שאין לה סוף, ועל התחלה

"...הגענו"-מישהו אומר 



Shar’aliya

This story starts at the end

A ship with passengers arriving ashore

Tired people in a new country

Standing in front of a large gate, looking on in silence

People from the edge of time, from the edge of light and 
life

In heavy clothing with heavy footsteps

Nothing was as promised

They promised a hot land, but there were winds and 
storms

The roof flies off in winter, the floor is full of pots

Everything is soaked in water, blankets from Poland

Everyone is sobbing but I'm already asleep

Like a real princess - sleeping under an umbrella

Chorus: Someone says - "We've arrived"

Someone says - "Perhaps"

Someone shouts - "We found it"

They whisper back "Let’s hope so"

Someone calls out - "In the meantime"

They shout back - "Till when?"

We will never know

Who came in and who left

Who passed and who stayed

In Shar’aliya ...

"Voice of Zion to the Diaspora" is broadcast, a different 
language every hour

The radio plays, we sit like exiles in the underground

Sitting at the stove, warming up

We understand every word, sing the songs

And in the morning, they go back to the new language

Indifferent, hard on the teeth

All the plans became dreams

Changing profession, changing names

Changing memories and embellishing the past

Back there, everyone was a prince and that's what's left

There was a piano in every room and horse stables in the 
yard

Every word is true, more or less...

In Shar’aliya ...

And again the radio broadcasts the “Looking for Relatives” 
segment

Long lists of written names and numbers

Whoever actually changed their name has already given up

Not listening to the show anymore, don’t have any more 
strength

And in the meantime my father bought himself a camera

"Five minutes photo" - photos for the certificate

Immigrant Certificate, Identity Card, Membership Booklet,

No language, no livelihood, but there is a certificate, we will 
manage

And in the hot summer, the chairs are taken out

The information center shows films and lectures

An accordion plays, accompanied by some singer

“A trolley with a mare”, “Oy, Kinneret, Kinneret”

Folding bed, folding table

And after Shabbat, we go for a walk

T-shirts and white glossy shoes

Go for a walk, but there's nothing here to see

Rows of huts, some trees and a fence

Coming back slowly, there is no hurry

This story starts at the end

A ship with passengers arriving ashore

About a transit camp and a final stop

It’s a story about Bulgarian, Polish, Yiddish, Hebrew,

And of a gray spot with no color or scenery, 

And of a start, a never-ending start



התקווה
ראימבנפתלי הרץ  מילים:

ה ִנימָּ ב פְּ בָּ לֵּ ל עֹוד בַּ כָּ

הּוִדי הֹוִמיָּה ֶנֶפׁש יְּ

ה ִדימָּ ח קָּ רָּ י ִמזְּ ֲאתֵּ פַּ ּולְּ

ִציֹון צֹוִפיָּה ִין לְּ עַּ

נּו וָּתֵּ ה ִתקְּ דָּ בְּ עֹוד לֹא אָּ

נֹות   ת ׁשְּ וָּה בַּ ִתקְּ הַּ

ִים פַּ לְּ אַּ

ִׁשי   פְּ ם חָּ יֹות עַּ ִלהְּ

נּו צֵּ רְּ אַּ בְּ

ִים לַּ ֶאֶרץ ִציֹון ִוירּוׁשָּ


