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1                                  )30  ןטק( התאו ינא     
     Em        B7   Am   Em

םלועה תא הנשנ התאו ינא
D Em        B7   Am   Em

םלוכל עדיה תא ץיפנו אצנ
B7           Em     D                G

הנשמ אל הז ינפל םדוק הז תא ורמא
Em        B7   Am   Em

םלועה תא םדקל ןמזה עיגה
Em        B7   Am   Em

םלועה תא םדקנ התאו ינא
D Em           B7   Am        Em

םלשומ היהי לכהו בוט ונל היהי
B7           Em   D           G

הנתמ שממ ןוצרו חכ ונל ונתנ
Em        B7   Am   Em

הריחבה תא שממנ התאו ינא
Em        B7   Am   Em

םלועה תא הנשנ התאו ינא
D Em           B7   Am        Em

םלוכ םיעדוי וישכעו טעמ ונלחתה
B7           Em        D        G

ןוקיתה רמג תושונאל הרטמ שיש
Em        B7   Am   Em

םלוע ארוב םע דחי התאו ינא



 2    )69 ןטק( יח רבכ םדאה/ימלועה ילכה
Em
םינש יפלא יח רבכ םדאה

Em  B7  Am
םיארבנל דימת ביטימ ארובה

Em
םיקלחל רבשנ ארבנה

Em  B7  Am
םירחאב ולוכ ללכנ דחא לכ

     Am              B7            Em
 ,ימלועה ילכה ,ימלועה ילכה יוה

    Em   B7      Am             B7           / 
ונלש ילכה ימלועה ילכה ,ימלועה ילכה

Em
העפשה חכ איה הצובקה

Em  B7  Am
הב עיקשמש ימ לכל הלגתמ

Em
הצובקל עיפשמ ארובה

Em  B7  Am
הכותבש ימל ןתונ תוברעה



3                                )29 ןטק( םאלאס
                    C                          G

ונילע ךסמ םישנ דוע ונילע ךסמ םישנ דוע
                        G        D                          G

הנווכ םע ונילע ךסמ םישנ דוע

 C       D       G                   C              G
תוברע תוברע  תוינחורה לא רעשה הז תוברע

 G       D       G                   C              G
תוברע תוברע  תוינחורה לא רעשה הז תוברע

C                          G
וניניב תוברע לבקנ וניניב תוברע לבקנ

G       D                          G
עמשנ זאו וניניב תוברע לבקנ

...תוברע

     C                    G
וניבבל תא רבחנ וניבבל תא רבחנ

G      D                       G
דחא שיאכ וניבבל תא רבחנ

...תוברע
 



4                                                                     )11 ןטק( וישכע/רחמ
B7                  C                  D           Em

העפשהב קר תלעופ הצובקהש הארנ ילוא רחמ
  G     D            C                  D           Em

הנווכ םע ךסמ ביכרנ תונשיה תובשחמה לעו

        G            D             Am                     E
םיירהצב רואכ ןוכנ הז םולח אלו לשמ וניא הז לכ

B7                  C                D                       Em
םייתורחמ זא רחמ אל םאו םויה אל םא רחמ אובי הז לכ

 B7                  C                  D           Em
הלבגה םוש אלל בלב תומלועה לכ תא שיגרנ רחמ

G     D            C                  D           Em
ךמצע תא ומכ שממ רבחהו ארובה תא בהאת

...הז לכ

B7                  C                  D           Em
ךלש הדובעה תוכזב םלועל רשואה אובי רחמ

G   D          C                   D           Em
ךערל תבהאו הרמאה לש סיסבה לע לדגנ

        G            D             Am                     E
םיירהצב רואכ ןוכנ הז םולח אלו לשמ וניא הז לכ

  Em                     D                    C                D                       
 ,רחמ אל דוע םאו ,רחמ אל םאו םויה אל םא רחמ אובי הז לכ
זא רחמ אל דוע םאו

Em B7 A      . 
X 2   םייתורחמ



5                                              )46 ןטק( הצובק יאוב/העפשה
Dm  
 ימ שיש השוחת יל שי

Dm     Gm      Bb
בהואמ שממ ךבש

Dm
 יכ בלב החמש יל שי

Dm     Gm      Bb
וילא תברקתמ תא

  F             C      Bb       Gm              Bb
ותבט תא דימת םיצור םידחאתמ ךיקלחשכ

A7                Gm              Bb
העפשה ...םירשואמ םיימשב זא

Dm              Gm                            Dm
לכב ךתוא םיבהוא ,יאוב ונלש הצובק יאוב

Bb C Dm                  Gm         F     Bb
לודג ארובה      ...התוכזב יכ העפשהה איה הרטמה

Dm
 הב שי יכ החמש הל שי

Dm     Gm      Bb
ולש תוררועתה

Dm
 הב ןכוש ארובה זא

Dm     Gm      Bb
ותוכזב הרוק הזו

...ךיקלחשכ



6                                                                     )13 ןטק( וישכע ילע חתפיש
Am      E         Dm       F     C           G       F    Am .

רוחאמ וראשנ תוקושתה לכו אירממה סוטמל וידחי ונילע
Am                E    Dm    C     G      F       Am .

רומחה תונוימד לכל רבעמ איצוי ונתוא ןוילעד פ"חא

Am            E      Am        Dm   C                 G     Am        Dm
ינפל ארובה הלגתי הינש דוע הנה ילעמ ךסמה חתפי הקד דוע הנה

    Dm            Am        Dm           Am    .
  חכשא הזה םלועה תא חתפיש ילע חתפיש

 Am            E      Am    Dm          C           F          .
וישכע ילע חתפיש ך"רת ררבל חוכו ךסמ ןתי ןוילעהשכ

Am      E       Dm       F       C         G     F    Am .
רוכזל עגר לכ ונצמאתה ךכ לכ לפרע היה הטמל ונטבה

Am                  E  Dm    C     G      F      Am .
 רואה לש ןתונה תשגרה לא רתסהה ךותמ תאצל וניצר

... הקד דוע הנה

Am      E       Dm       F       C         G     F    Am .
לבקל ןוצרה סרפנ ונתחת הערפה לכל לעמ ונפלח

Am                  E  Dm    C     G      F      Am .
 לצלצי הדילה ןומעפש דע הניב אמאב קזח ונקזחה

... הקד דוע הנה

Am      E       Dm       F       C         G     F    Am .
רוחאמ הטיעב עתפל ונשחשכ הערתה אלל עיגה הז זאו

Am                  E  Dm    C     G      F      Am .
 רואל ונצפק הנומא ךותמ האסה האלמ יכ ןמזה עיגה

Am                E        Am  Dm   C                G           Am    Dm
ינפל ןוצר דוע ףיסומו  הנהנ אוהו ילעמ ךסמה חתפנשכ ארובה הנה

…חתפיש ילע חתפיש



7                                                                                     )17 ןטק( עדנ ךיאו
Dm
הרתסהב םלוכשכ

A                               .
הביסה תא םיעדוי אל דוע

Dm           A          Gm    .
ונישוחל ןאכ הלגתמש תואיצמל

Dm       .
הדוקנה הלגתמ זא

A                    .
הלאשה תררועתמו

Dm    A             Gm   .
ונייחל םעטה המ לש הלאשה

D  Dm             A       .
ךבוט בור תא עדנ ךיאו

Dm       A                  Gm           .
הלבקה תמכח דוס תא דמלנ אל םא

D  Dm        A       .
ארבנה ךיא עדנ זאו

Dm      A            Gm            .
העפשהב ארובה לש תונוכת שכור

Dm
הדיריבו הילעב

A                  .
הנומאב םיזחאנ

Dm        A               Gm     .
 ונבצמ לע טלושה אוה ארובה יכ

Dm       .
הצובק ךותב םיללכנשכ

A                    .
העפשהל םיפאושו

Dm         A                Gm   .
ונירבח ןיב ותולדג תא םילגמ זא

...ךבוט בור תא עדנ ךיאו



  8                                                                       )23 ןטק( רבוע לכה םייחב
Dm    .

הפוג אלו המשנ איה הצובקה
Gm     .

הינש אל םא הקד לכ איה הנתשמ
   Gm                     A7       .

ךתעפשה קספית עגרל םא
Dm A7 Dm                      A7    .

ךתסיפתמ התואיצמ םלעת

Gm   .
רבוע לכה םייחב

Dm    .
רבח ךל ןיא םאו

D7 Dm                        A7    .
 דבל התא  רבחתמ ךילאש

Gm    .
 רמוש התא הצובקב

Dm    .
ררבמ עגר לכו

Dm A7 Dm                           A7       .
 ךתיא דימת רחא אלו אוה הזש

Dm    .
םיבצממ םייונב ךלש םייחה

Gm     .
םיסחיב תודיריו תוילע

Gm                     A7   .
הצובקב ךירבחל ךניבש

Dm A7 Dm                           A7    .
ךבצמ תא ךל םיארמ דימתש

…רבוע לכה םייחב



9                                         )45 ןטק( ארוב יתרשמ תנידמ המק
 Fmaj7  C                        G  Dm                          Am

םרות תלוזל דחא לכ הבו ,ארוב יתרשמ תנידמ המק
  E7                        Dm  .    E7                       Bm7(-5)

םירבח תבוטל ץמאמ תושעל ,םיללכה ללכ אוה עיפשהל ןוצרו
 Fmaj7  C                        G   Dm                           Am

באכ ןיאו ודבלמ דוע ןיא ,בלב תורח הז ודבלמ דוע ןיא
E7                      Dm    .    E7                     Bm7(-5)

תולעל וילא ךרדב ונחנא םא ,תועמדו םימדה תוכיפשו תורצו

Dm                   Am
 הנווכ לע רומשנ ואוב

E7         G    .
 וניתונוצר דחאנו

Dm                    Am
 הניכשה תא ריזחנ ואוב

E7                G      .
רבכ ונביל ךות לא תולגהמ

 Fmaj7  C                      G  Dm                          Am
תווקת ומת הזה םלועל ,תוחוכ ורתונ אל הזה םלועב

E7                           Dm  .    E7                    Bm7(-5)
רואה תא לבקל תושאונ תומואל ,רוזעת התעו המקוהש הנידמ

Fmaj7  C                           G   Dm                          Am
בשוח התא הרבחה לע קר ,ביוא רתוי ןיא ברקה םייתסמ

E7                           Dm .    E7                        Bm7(-5)
ארובל הציפק שרקכ איה העיגי ,הארתו דמגתת לטבתת לדתשת

... הנווכ לע רומשנ ואוב



        10                                             )58 ןטק( התיבה רזוח ינא
Am                  Dm                .

 ךילא רוביחה לא התיבה רזוח ינא
 Am            E7                .

ךתוא עדויו התיבה רזוח ינא

Am     .
חוכשל אל םלועל ,חוכ יל םינתונ ילש םירבחה

   E7                                                       .
ךילא רוביחה אוה תואיצמב ידיחיה שופיחהש

E7
ךיתונוכת תא לבקלו בושל ,ךילא הצור םהמ דחא לכשכ

Am                                                          .
ךומכ ךערל תבהא לש ללכה תא זא םיעצבמ םה

C        .
 ךרדב םירבחה תבהא יכ

Am        .
ךלמה לכיה לא רשגה הנוב

Am                        E7      .
המלשה הצובקה לש ךרעה לא

Am                  Dm                .
 ךילא רוביחה לא התיבה רזוח ינא

Am                     E7                  .
ךתונוכת תא האורו התיבה רזוח ינא

Am                  Dm                .
 ךילא רוביחה לא התיבה רזוח ינא

Am            E7                .
ךתוא עדויו התיבה רזוח ינא



 11                                                            ךומכ ךערל תבהאו
Gm               Dm

ךומכ ךערל תבהאו
Dm                A7            Gm

הרותב לודגה לודגה ללכה והז
Gm         D7 Dm

ךומכ ךערל תבהאו
 Dm               A7                 Dm

ארבנל ארובה הלגתמ הצובק ךרד
     Dm             Gm

תואמצע םיאצומ וניה הפיא
D7 Dm                A7     .

הלבק תנוכתמ רורחישו
Dm                Gm

םירבח תצובקב הדובע ילב
A7    .    

הבהא תווחל הצורש

…ךומכ ךערל תבהאו

     Dm             Gm
תושק עיזמו דבועש ימ

D7 Dm                      A7       .
הרומתב ורכש תא שרוד אוה

Dm                Gm
רכשו גונעת םיאצומ ונא

A7    .    
האירבה תרטמ לש יוליגב

…ךומכ ערל תבהאו



   12                                                      דחא בלב דחא שיא
Dm                                   Am

תומשנב םוקמב םיפוגה לע לכתסמ
Am                                                          E7        .

 תולאש ילב הצור ,לכה תאו ימצעל קר הצור ינא
Dm                                     Am

 ,תועמדהו האנקה ,תרבגתמש האנשה
Am                                                                      E7            .

 תויחל רשפא יא הככ יכ ,ררועתהל ,אספוקהמ תאצל הצור

Am      Dm   .  Am          Dm       .
 הנווכ'ת ןקתנש ,הווקת דוע תמייק לבא

E             Am     Dm         .
 דחי ונלוכ רמאנ םא ,וניניב הבהאב תויחל רוזחנ

Am                                       E      Am  Dm
 םלשה לש םיקלח ונלוכ תויהל רוזחנ ...ןמא

Am                                         E       Am   Dm
 םולחהמ ררועתנו המשנה תא ריענ  ...םויה

Dm                                             Am
 רבגתמ קר לוכסתהו ,תואיצמ'ת םיטלוק אל

Am                                              E7         .
 רבשמה וניכותבו ,ןוזיאה תא םיאצומ אל

Dm                                    Am
 תומחלמו תונואת ,תונוסא וניביבסמ

Am                                        E7            .
 תונוצרה תא דחאנ אל םא קספי אל הזו

...תמייק לבא

  Am                   Dm                                     Am
דחא בל םע דחא שיא ונלוכ ,דבל אל םדא ףא



13                                                                   )12 ןטק( םולשל ריש
C         G      Dm           Am

ריאהל ךשוחל תולעל בצקל ונת
Am       E        Dm      Am

רידס הז ונלצא תודיריו תוילע
C         G      Dm           Am

רואה תא ואיבה אובי רוא ודיגת לא
Am           E                Dm      Am

לאמשה תא ודירות טולשל ןימי וקל ונת

  C              G          C            G
ןטק אוהש שיגרמ ורנ הבכ רשא ימ

Am            E     Dm      Am                    E
ןחלושה תא ךרוע ףלקמו חבטמה לא דיימ סנכנ

Am       Dm              C     F           .
 הדיריהמ ואצת םולשל ריש וריש קר ןכל

E       Dm              C     F           .
הליחת הנווכב םוסחמל רבכ ועיגת בטומ

C         G     Dm           Am
ריהזהל רשואל ףולחל בצעל ונת

Am        E      Dm       Am
רישי וקב ותיא תויהל וניכז יכ

C            G             Dm     Am
םלועה ןמ תאצל תוחוכ ןתונ ךסמה

Am          E      Dm           Am
םלוע ארוב ומכ תונווכ לע רומשלו

 C              G          C            G
םשה ךורב אלו םשא אוה ודיגת לא

Am          E      Dm              Am                 E
םכתא םדקלו המשנה לע לועפל ףיקמ רואל ונתת



14                    )104 לודג( םינש הברה לבוס םלועה

Dm                    A7                                       Am
הרתסההמ םיעבונ םירוסיי רבכ םינש הברה לבוס םלועה

E7            Bm7-5       Am                        F
הלבקה תטיש יוליגל       וניכז םואתפ ךכ ונחנאו

C             G            Dm            Am         /
רבחה ךרדו ארובה לא רהמל דחיב רבחתהל ךירצ

Am     E7  Bm7-5                Am          Dm       /
רחאנ זא זרדזנ אל םא יכ רהמ המכחה תא רזפלו ץורל

Dm                    A7                                       Am
הטיש ןיאש ללגב שחרתמ וניביבסמ ןאכ הרוקש המ לכ

E7            Bm7-5       Am                         F
הלבקה קר איה הפורתה ונירוד לכ לש השק הלחמ

Dm               A7                                   Am
הבושתה יהמ תשפחמ תקעוז וישכע תושונאה לכ

E7            Bm7-5      Am                        F
הלבקה תמכח תודוס לא תשגל םיכוז ידמ םיטעמ

Dm                    A7                                  Am
אצומ אלל איה ךרדהו ונתיאמ תאז םישרוד םימעה

E7            Bm7-5       Am                        F
הלבקה תטיש לש יוליג אוה ונתוא ליבומש רסמה יכ



15                                 )65 ןטק( םלשה לש םיקלח
B7         Am                   Em

שיגר דואמ אוה דחא םלוע ונל שי
D         Am                    Em

שיאל המוד אוה דצהמ וב טיבנ םא
B7        C                   G

העפשהב יח וירבאב את לכש
B7        Am                Em

הבהא קר שי וירבחל םדא ןיב

B7                 Em     G C                         G
העפשהה תא וניניב םייח      ,םלשה לש םיקלח ונלוכ

 B7                   Em     B7 F#m7-5                       G
הבהאה תא והומכ תויחל          ,ןתונה םע דחאתיהל םיצור

B7         Am                 Em
לכל יולג רבכ ימלועה רבשמה

D         Am                    Em
לוכאל המ שי ימשג ןיינע וניא הז

B7          C                      G
הרירב רתוי ןיא ןורתיפה רורבשכ

B7        Am                Em
העפשהב יח ןורחאה רודה לכ

B7       Am                     Em
הרטמה לא העונתה םה םייחה

D         Am                       Em
העפשהה םה האירבה לש םיקוחה

B7        C                      G
הניתנה אוה םלועה לש ודיתע

B7        Am                   Em
הבהא קר שי םדא לכל םדא ןיב



16                  )14 ןטק( תארבש המ לכ לע הדות
Dm      A7               Dm

תארבש המ לכ לע הדות
Dm     A7               Dm

תתנ ילש המ לע הדות

Dm               Gm      .
דחפ םוש אלל דחיב ץורל

Dm            A7        .
םלועה לש הגספה לא

Dm               Gm           .
םיינש וא רבחל םייחל םישוע

Dm       A7        .
םייק ינא םתוכזבש

...הדות

Dm               Gm            .
רקוב לכ רואמ רסוח לש יולימ

Dm            A7       .
םדא תויהל רשפאמש

Dm         Gm            .
חמו בלב חכ םע הצובק

Dm            A7        .
םלועה תא הליבומש



ףשפש/דחי                                                       17
( לודג ) 

     Fm                                                   C5
םלוכ ומכ דבועו יח ינא םדאנב קר ינא ינא המ

C5      Db    5C5        Db              Eb         .
הנומא תנתונ הנווכהש דימת בשוחו דיתע האורו

Fm                                                       C5
בלבש המ תא עמוש ימ בשוחו הרוק המ ןיבמ אל

C5      Db    5C5        Db              Eb         .
הנומא תנתונ הנווכהש דימת בשוחו דיתע האורו

Eb               Db            Eb               Db       .
 דחיבש םלועל הארנו להבינ אל םאו לכתסנ קר םאו  
םלוכ

C5    .
רואה לא דחי תכלל ןכ דחי תכלל ןכ דחי זא

C5                                                       Db5
בוהאל דחיב םכתיאו דחי לש ןמזה הז דחי

Fm                                                       C5
השק יל היהת ךרדהש השוחת יל שיו דחפ יל ןיא

C5      Db    5C5        Db              Eb         .
הנומא תנתונ הנווכהש דימת בשוחו דיתע האורו



Attack                                              18

A                                       E
Here we can work to give.  
                                         F#m
Here we can work to give.  
                                         D
Here we can work to give, give.

A           F#m
Attack!  All the friends attack.  
Bm         E
Attack!  All the friends 
attack.  Attack!!!



19                                             )41 ןטק( יתוא ליצת ארובה
Dm               Am              Dm             Am          /

תובצע שיגרמ םדא קר אלא ,טושפ רוא קר ריאמ םלועב
E        F             Am                /

םילכה רסוח ללגב דובא שיגרמ אוה
Dm           Am              Dm      Am          /

יחצנ שגרומ ארובש הפיא םינקותמ םילכה רסוח
E       F              Am          /

םינפב קעוצו םתוא רריב ארבנה

Dm                       Am          /
םלוכל ביטימ התא יכ יתוא ליצת ארובה

E   Am                                     E
םלועה תא ליצהל לוכי התא קרו

Dm                          Am          /
הרבח'תו ךתוא שיגרהל ונל רוזע ארובה

Am  E   Am                                   E
הניכש תרוש םוקמ הז ימלועה ילכ יכ

Dm      Am         Dm       Am           /
תולועפ ףלא עצבל ,תולעל תרזוע הרבחה

E         F               Am               /
"ךערל תבהאו" ,הרמא לע תדמוע איה

Dm        Am                 Dm           Am             /
םירבחה לכמ שרוד אוה ,םינפב שא תרעוב רבח לכל

E              F           Am       /
ארוב תולדג קר ,היהת הרטמהש

...יתוא ליצת ארובה



20                                            )25 ןטק( ילש בוהא רבח
E               Am          Dm                      Am

בלה ךות לא ץוצינ חלש ,ברקתנש הצר ארובהשכ
   C          Dm              G                  Am         /

בהלתתש הצור אוה יכ ,בשוח וילע התא םואתפ םאו
Am   E             Am           Dm               Am          / 

בהוא דואמ ךתוא אוהש עדת ,ביוא אוהש ךל הארנ םא םג

F                   Dm     Am                   E
ינבזעת לא ילע בושחת ,ינול ילש בוהא רבח

 E            Bm7-5         C                Dm     /
וילא ברקתנ דחיב קר יכ ,ינארה ארובה לדוג תא

F                   Dm   Am                   E
ינבזעת לא יכרד ריאת ,ינול ילש בוהא רבח

  Am E       Bm7-5          C           Dm     /
ויבוהא ונא דחיב קר יכ ,ינניא דדוב עדא זאו

E         Am         Dm                      Am
הצפהב םידומילב ,הצובקב ונכרד לכ ךרואל

C        Dm    G              Am        /
הדיריב הילעב ,ךממ עפשש חורה בצמ

Am    E   Am                   Dm        Am          / 
  הרטמה תוממור לדוג תא ,ךתציחמב תולגל יל רזע

...ינול ילש בוהא רבח



21                                                םלוסה לע ספטנ

   Dm        A7       Bb           Dm
םילאוש ונלוכ ,םישפחמ ונלוכ

F         C               Gm      Dm
םייחב םעטה המ לש הלאשה תא

Dm        A7     C           Bb
הרתסהמ אצנ ,דחאתנ םא קר

Dm    A7 Gm       A7              Bb
עמשנ םגו השענ ,םירמוא ונא וישכע

   C        Dm    A7       Bb
רבחתהל ןוצרו חכ'ת ונל ןת

Dm     A7         Bb
רבגתנ דחיב לכה לע

 C          Dm      A7           Bb
רתוונ אל ונחנא םלוסה לע ספטנ

Dm         A7     Bb
ררועתהל המשנל ןת

   Dm          A7         Bb           Dm
אצמנ אל םעפ ףא ,דבל הסננ םא

F            C        Gm       Dm
הציחמ'ת ץצופל הטישה יהמ

Dm           A7      C             Bb
הצובקה תא קזחנ ,תוברע לבקנ םא

Dm    A7 Gm      A7               Bb
עמשנ םגו השענ ,םירמוא ונא וישכע



22                                                             רהה תולגרמ לא
   Em  Am  B7   Em

...הל הל הל
 B7                   Em

םיאב ונא וישכע ,רהה תולגרמ לא
      B7                     Am

םייחה תא שממנ אל ,ספטנ אל םאו
 B7                   Em

דבל תויהל סאמנ ,האסה רבכ האלמ
B7                     Am

דחא שיאכ רישנו רבחתנ ואוב זא

   Em              Am
םירצמל ונדרי ,לבב ונדרפנ

    Em                    B7
םייפלא תנש דע הכשמנש תולגל ונאצי

  Em                 Am
םיעדוי ונא וישכע ,ןמזה והז וישכע

Em           B7           Am
םירבח ןיב תוברע רקיעהש

...הל הל הל

 B7                   Em
תוערפהה לעמ ,הלעתנ ואוב

B7                     Am
תורצ דוע ואובי קר ,דחאתנ אל םא יכ

 B7                   Em
תוביסה תא ולגל ,הריחבה ונל

B7                     Am
תוציחמ'ת ץצופל ידכ ןוצר דוע קר ךירצ

...לבב ונדרפנ

...הל הל הל
 



   23                                                 הטיש ונל שי

Dm                  A7                                     Am
.םילכה םג וידחי ונתיאו ,םיבכוכ לש קבא ומכ ונרבשנ

E            F         Am                          Dm
 .וניתבוטל לכהש ,ונירשב לע דומלל ונלחתה

Dm                 A7                                      Am
םוסחמה וניצח השמ םע ,ןושאר הז תא הליג םהרבא

E               F            Am                                Dm
 .ונומכ ךערל תבהאו ,וניתרות תא תצמת אביקע יבר

C              G7          Dm        A7
הנתנ איה וניתובאמ הטיש ונל שי

Am            E                Dm                 F
 X2 המשנה לא בלה ךותמ ,התוא ץמאנ ואוב

 
Dm                A7                                          Am

םירבח חוטב סקירטמ אל הזו ,םיאצמנ טרס ךותב ונלוכ
E               F     Am                         Dm

 םולחהמ אצנ ואוב ,םולה דע ונעגה רבכ םא

...הטיש ונל שי



24                                                                                      וללה
Am                    C

החמשבש רואה תא ,החירזה תא וללה
G                     F

הווחאהו בלה םוח תא ,הבהאה תא וללה
Am                    C

הגאד ילב בל לא בל ,עגמה תא וללה
G                     F

.םייפנכ סורפנ רישי וקב ,םיימשל ץרא ןיבו

G            F            G          F    Em    Am Em    Am
 ,םלוכל עיגי רואה םלועבש הניפ לכב ,לוחמב ואצ-לוקב ועירה

C                     F        G           F    Em    Am     Em    Am
.תחקל םוקמב תתל דמלנ ,דחיב דובענ ואוב ןולח חתפיש-ןוצרל ועירה

Am                    C
הנווכה תא וללה ,הבוט הלימ וללה

G                     F
הבהאה תא שקבל ,הבשחמל ועירפת לא

Am                    C
םינמיסל םיכחמש ,םידליה תא וללה

G                     F
.תלדה םהל חתפיתש ,ךרד'ת םהל לולסל ידכב

...לוקב ועירה

 



25                                                         )42 ןטק( אוה ארוב
                             E              Bm7-5                                          Am

אמאמ ונא םיקתונמו ףיקמ רוא ונילע ריאמ בוש
     E  Am                   Bm7-5      C     G                 F

המידקו הרוחא םיעדוי אל ,יקנע רעפ וניניב בוש
    A7   F                              C                                   Am

אתינונבל םוש אלל תירחש ,ימשג לפרע ונלצא ןאכ
  Am  E  Bm7-5                     Dm       Am    E  Bm7-5  Dm   .

 אתליאש המ לכ הפצמ ונל ,תימשיר םיעדונ אל ויכרדב

Am                   E                   Am              Dm 
יל העיגי שיש הז רכשו םייחה תרטמ אוה ארוב

Am  E  Bm7-5                Dm    C          G              Dm  
 ילאידיא בצמב הרבח ,םירבח דוחיא הז רישו

 E                         Bm7-5                                       Am
אפוגד ןיא הניבד םוצמצ ןיא ,תיבמ קוחר ןאכ יל ןימאת

E  Am                   Bm7-5     C        G              F
אפוסיכד אמהנ שגרומ אל ,ירבח תרחא םיארינ

A7   F                              C                                      Am
עיפשהל ונלוכ תויחל ךיא ,דומלל םיכירצ קר ונחנאו

  Am  E  Bm7-5                       Dm       Am     E   Bm7-5  Dm.
 עיגנ טעמ דועש םינמיס ,תורגא הארנ ארובמש ךכ

 ...אוה ארוב

 E                   Bm7-5                               Am
ונירוממ ונדמלש המ לכ ,רוסא דוע ונל חוכשלו

E  Am                       Bm7-5      C              G         F 
ונייח תרטמ טושפ וז ונל ,רופיס אל הז תוינחורש

A7   F                           C                               Am
וניניב דירפמש וגאה בוש ,יקנע רעפ וניניב בוש

  Am  E  Bm7-5                     Dm       Am    E     Bm7-5  Dm .
וניתרטמב רכזינש ידכ    ,ףיקמ רוא       ןיידע ריאמו



26                                                                        רחמה לא וידחי
 Cmaj7                  C    Cmaj7                  C

םינשה תא רפוס אל ,רתוומ אל ,יל אוה רבח  - יערל ינא
C                                        F           Em

,םייחב יתעגנ ,רבח יתאצמ ,ינאו התא ,התאו ינא
                F    Em     Am      F          Em                Am                

םירחאל ,תלוזל עיפשנ ,םירתסהל לעמ ,המשנה ךותמ
C       F        Em     Am                  

םירעש'ת חתפנ ,ספטנ וידחי
G          F              G              Am                  

,םירבחה לכ םע ,דחא בלב דחא שיאכ

G ------F             Em        C                          
רבדמה תא הצחש ,השמ ומכו

F     Em C                                
,רחואמ אל בלה לכמ תתל

G          F       G  
חותפל בלה תא – חכ'ת ונל ןת

 C     F          G       F
,רחמה רבע לא דעצנ וידחי

 Cmaj7                C    Cmaj7              C
דבל תויהל בוט אל רבח תאצמ ,ינאו התא התאו ינא

C                                        F         Em
דחוימ חכ שי הצובקל יכ ,יל אוה רבח יערו ינא

F               Em   Am      F           Em      Am                
תובושתה תא הלגנ דחיב ,תובבלה תא ברקנ דחיב

C         F        Em        Am
ךלוק תא עימשה ילוק תא עמש

G         F         G       Am
החפשמ ונלוכ ינא ךל התא יל



 27                                                        )70 ןטק( ךלש סחיה
G                Em

עירכמש הז אוה ילש סחיה
G                Em

עיפשהל הצור לבקל םוקמב
Em              Am

ונילא עיגי יתימא ןוקית
B7              Am

ונירובע היחי ינאש יאנתב

B7                 Em
םירצממ תאצל חכ ונל ןת זא

G                 C
םימשל תונפל חמבו בלב

Em                  Am
םייניע חוקפל העפשה תונקל

B7                 F#7-5
x2 םימ סוכב הפיט ומכ הרבחב תויחל

G                    Em
ביטימו בוט אוה ךלש סחיה

G                Em
גישהל לכונ ךתוכזב קרו

Em                Am
בישת ונילא הניבה תנוכת

B7                Am
ביגנ ךומכ העפשה הצרנ

x2 ...חכ ונל ןת זא



28                                                     )רומ יטומ( דחי
Am                                                   Em

ונרחב אלש םיכרד שי ,ונעספ םהב םיליבש שי
Em                B7                       Am

 םתוא םג רובעל ,ונשקעתיה תאז לכבו
Am                                               Em

ונביל ךותמ םיגילפמ ,ונלוכ תאזה הניפסב
Em           B7                            Am

.דחא ןוויכל ,ונב אוה דוחיאה םילג ןיב

D              Em          .
ןאכ ונרבע רבכ – םישק םינמז

Em          B7         .
יאדו ועיגי דוע  םיפי םימי

Em                       Am        .
ונילע ריאי דוע רואה בוש דחאתנ םא

 B7               C   .
רחמ'ת סופתנ דחיב

Am                                            Em
ףוס אלו הלחתה קר וז ,ףולחל בצעל ונת

Em                B7                         Am
 .הררשה תא שרגנ ,הרושבה תא ץיפנ ןאכמ

Am                                                 Em
דחואמ היהי םלועה ,דחא בלב דחא שיא םע

Em                B7                Am
 .הממש'ת חירפנ ,הבהא ןאכ ערזנו

 ...םישק םינמז



29                                                             ךידיב איה הריחבה
D         A  Em

ךידיב איה הריחבה
D       A            Em

םישאהל ימ תא ןאכ ןיאו
 A Bm C# D             A       Em

ךיניעמ דוע רתסנ אוה םא
D        A       Em

םירבחב רחבת אוב זא

D7 D          A         G
 רבגתהל תונויסנה לכ

D7 D          A         G
רבחה םע קר וחילצי

 A Bm C#  D          A         G
בוטה םוקמה לא ךתוא ןווכיש

 D          A         G
בוהאלב רחבנ אוב זא

D         A  Em
ךידיב איה הריחבה

D           A         Em
םיאור דימת אל םא וליפא

 A Bm C# D                 A       Em
בוטה רבח תא וישכע רחבת קר םא

D        A  Em
םייחב תרחב ירה



30                                                                                        הבהאה
Em                    .

ךלש אל איה הבהאה
Em               Am

ילש אל םג הבהאה
  D      C                 Am

החלצהל הרושק אל איה
Em                   .

ילילשל וא יבויחל

Em                      .
תינמז אל איה הבהאה

Em                 Am
 )leolam( םלועל תרבוע אל איה

D      C                       Am
תיחצנ איה תמייק איהשכ

Em                   .
םלוכ תא תקבחמו

C           Em   .
 הבהא איה הבהאה

D         G           .
 ךמצעמ רורחשה איה

C           Em   .
הניתנ איה הבהאה

D         G           .
המשנהמ העיגמ איה

Em
המשנהמ



31                                                                     רבשמהמ אצנ
Em B7 C Em Am Em

Bm               C         D       Em
ילבולג םואתפ לכה שדח בצמל ונעלקנ

Em    B7       C             D           Em
ילאקול רבשמ אל הז ששח ףופא רובש םלוע

Bm          C         D             Em
םיסיסר ףלאל הצצופתה הלודג העוב

Em    B7       C             D           Em
םירטופמ דראילימ הטלפ םירקשה תכסמ

B7        Em       D           G
חורבל ןאל ןיאו הנווכה ןמז עיגה

C           Am    D                G
חורפל ליחתי לכה הבהאל םוקמ ןתינ

B7        Em   D           G
רבחה לא ךלש הגאדהו סחיה

Em    B7     C       D           Em
רבשמהמ אצנ החלצהה תא ודילוי

Bm               C         D       Em
םיענ ךכ לכ אל הז הדיל יריצב ונלוכ

Em    B7    C       D           Em
םימרוז םשל םלוכ הלעתכ רצ חתפה

Bm         C         D       Em
הקוצמה ךותמ דלוויש קוניתהו

Em    B7     C      D             Em
הבהאו םוחב דחאי וניתומשנ תא
...הנווכה ןמז עיגה



32                                                       הבהא לש םי
  Em          D     G  Em          D      G

הלחתהל רזוח לכה םלענ בוש טוחה הצק
 Em          D     G  Em          D      G

הליפת הלוע ךביל ךותמ םלוכ תא עישרמ התא

G          D        C
הבהא לש םיב תחא המשנ ונלוכ

G          D              C
 הריחב ונל ןתונ דחא אוהו בוטה אוהו

G            D         C
רוא לש םיב םיחוש תחא המשנ ונלוכ

G          D         C
רוזחנש ןמזה וישכע

  Em          D     G  Em         D      G
ךלש םירבחה יפלכ לטבתהל רחוב התא

  Em          D     G  Em    D      G
ךלש בוטה דיתעה םה לצניהל םתרזעב

...תחא המשנ ונלוכ



33                                                                                            הבהאה תמצוע
B7               G

החיגמ שמש ול ףלוח ןנעה
D                   C

ךכ לכ םיבורק רבכ הוקתהו ,דיתעהו
B7                  G

השדח ךרד ול רחובש ימ לכ
D                         C

)otach( ךתוא הלגמ הבהאל ,דימצמ וביל
G                 C 

ךתוא הלגמ – וא וא

G      C       D   Em
התאש סחיה איה תואיצמה

G       C        D        Em
ךכרדב הרקנש םדא לכל ןתונ

G        C        D     Em
ךרבחב הארתש תופקתשהה

D               Am
הבהאה תמצוע קר איה

B7                G
תוחאל ערק  וניסינש המכ

D                      C
הרמחהל איבה הלכשהב ,הנבהב

B7                  G
הבהאמ תויחל ונמכסהשכ קר

D                    C
)otach( ךתוא הלגמש הרכהה ,החתפנ

G                 C 
ךתוא הלגמ – וא וא

...תואיצמה



34                                                                             ונייח  לש  רואה איה  הבהאה
Em
חורה לא רמוחה ןמ

  Am                   E
חותפ בל םע – העפשה

Em                F
חוננ אלו טוקשנ אל

Em          D
,הרטמ שי ונל

Em
עיקשנ םא הלילו םוי

Am                E
עיפשהלו דומלל-ב

Em                F
עיגנ רואה לא דחי

Em              D
,הבהא ףוסניא רוא

Em                        B7
ונייח לש רואה איה הבהאה

E  Dm                     B7
באכל רוזמ איה הבהאה

Em                     Am  
ונכותב שאה תא הקילדמ הבהאה

E  Dm              B7
,בלבש הדוקנה תאו

Em                      Am
ונכותב שאה תא הקילדמ הבהאה

Em              B7
,בלבש הדוקנה תאו

Em
חוטבל ימב ונל שי

Am                   E
חכשל רוסא דימת לבא

Em                F
חכ תנתונ הצובקה

Em          D
חותפל המשנה תא



35                                                                               ררועתהל םיחא הללאי
Am
ודבל תויה םדא בוט אל
.C                          G
דחאה ןמ םיינשה םיבוט

Am                            Dm
הינומרהב םינגנתמש םילכ ומכ

E                          Dm
הינופמיס םירצוי דחיב ךיא

Am
ץייקה םע גזמתמש ביבא ומכ

C                          G
תיבה לא רזוחש םדא ומכ

Am                             Dm
רואה לא ךשמנש רפרפ ומכ

E                Dm  
רובחי ינשל דחא לכ

Am
ררועתהל םיחא  הללאי הללאי הללאי
                       E                    
םייפכב יל ונת יל ונת

Dm
רבחתהל םיחא  הללאי הללאי הללאי

Am                                 E
םיימשה דע היהת הלודג החמש

Am
חבושל תרזוח הנוי ומכ

C                  G
חכה לכב הילזוג לא

Am                       Dm
םיה תא שפחמ קפוא ומכ

E               Dm
םדא םדאל םדא ךכ



36                                  אב םויו ךלוה םוי

C     G                 F     Am
םישגנ תומולח םיחא רבחתנ ואוב

Am          G               F    Am
םיקחשה דע חרפנ םיחא רבחתנ ואוב

Am         G          C      Dm
לגעמ'ת ביחרנ ,דמחנ היהי דיב די

F           Am
םינפה לע ךויח ,םידליה לכ

Am          G
דחא בלב םלוכ

Am            G          F       Am
תראשנ הבהא קר ,אב םויו ךלוה םוי



37                                                                           ארוב

B7  Em
א----רוב

B7     Em
השקב ךליא

B7     F#  C     Em
ךל םימוד תויהל ונל ןת

B7  Em
 ביטהל

B7  Em
ארבנ לכל

Em      B7     F#      C     Em
ךלש העפשהה רואב דימת תויהל

Em  B7  D  G
עדנ אלו יאולה

Em       B7    C
ארונה ךשוחה תא

Em  B7  D  G
 הבהאב הייחנו

Em   B7    C
הנווכב םייח

ארוב
שיגרהל יל ןת
שיאב שיא ונחנא םירושק ךיא
הערפה לכ לעמ םילוע
....הא---האירבה לש התרטמ תא םייח



38                                                                    םידוגנ

C                 Em          G
חרוזש המל ,ךושחש המ ןיב

D           Em          G
ראומש המל לפאש המ ןיב

G                         C
םיבטק ינשמ לודגל בייח רבד לכ

D              F         Em
דלונ והשמ םיכפה ינש ןיב
 
...שי םייחב

C             Em
עורקל תעו רופתל תע

D                    Am
קוחצל תעו תוכבל תע
עודגל תע ,תעטל תע
בוהאל תע אונשל תע

חקולש המל ןתונש המ ןיב
םלשנש המל רסחש המ ןיב
םיווק ינשמ תונבל בייח םדא לכ
דחא חוכ ,ןימיל לאמש ןיב

ונכותב אצמנ ,םייקש המ לכ
ןוצרה קר ,הנתשמ אל םולכ
וביל ךותב תונבל בייח םדא לכ
ןוכנ רשק  ,םיכפה ינש ןיב



39                                                                                                    רבחתנ
E               F#m

םלשומ היהי לכה ,טעמ דוע
E                        Bm

םלועה תא שיגרנ ,דחא שיאכ
E              F#m

םיקלח ונלוכ ,דבל אל
E                    Bm

םימילשמ ונחנא ,דחאה תא

E               F#m
הפי ךכ לכ םיארנ ,םייחה

E                    Bm
רבחה תא שוחל ,םידמולשכ

E             A
דבל הכ ינא ,ימצעל

E            Bm
דחאה וניניב ,ירבח

 E             A
םילדבהל לעמ ,הלעתנ

E             Bm
םירחא בוהאל ךיא ,הלגנ

E               F#m
םלועל דחיב ,רבחתנ

E                    Bm
םלוכל בושח הז יכ ,רבחתנ

E                F#m
הרירב םוש רבכ ןיא ,רבחתנ

F#m E  Bm                Bm
 הרכהל רוזחנ ,רבחתנ

םויה דע ונייח ,םולח ומכ
םואתפ חתפנ וניניב ...ןולחהשכ
רתוונ אל םלועל ...
רתוי דוע ריבגנ ,הקושתה תא
 הבהאה לובגל ,רבעמ הצור
העפשהב קשוח ,ךשמנ ינא



40                                                            םייחל תונריע
F                 C

המשנ תיינקב םדקתמ םדא
G              C

 העפשה ןוויכל םלשה לא
F                 C

וכרדב רבועש דחוימ בצמ לכ
C        G          F        C

 וליבשב דחוימב דעוימ ורובע

G                   F
םירשקנ השודקל םיעגרה לכ

Am             G#dim
םייחה תילכת תא םיריכזמ םהו

G                   F
םיריעסמ םיעגר םיעוגר םיעגר

C          G            F
 םיבישקמ קר םא םילגמ ותוא קר
 
תונחבה ןומהל םייחל תונרע
 תונויסנ יפלאו  םייוניש יובירל
הטנ וננזוא תא החיש לש םיעגר
 ארובה תוחכונ עמשנ עגר לכב
 
רבח לכ ררועת הקזח הרבחו
 רבדמ ארובה הבשקה דודיחל
בל תמושת הנפמ ינאש המכ דע
 בהואה תוחכונ יכותב הלגא



41                                                      הריחבה הפיא
Dm                    Am

םדא ןב יל דיגת ילש הריחבה הפיא
C                         G     

םתס רבכ שיגרמ ינא ילש םירבחה לכ ןיב
E                              F 

הספוק ומכ ילע רגסינ דיתעה תא האור
Am       E                    Bm7-5

הבהאה לכ הפיאו ףיכה לכ הפיא זא

Am                          Dm
תמאב לע שיגרהלו תמאה לא תאצל הצור

Am,E,Bm7-5)    A7        Am                                   E(
םירבח ןיב הבהא הז םיבוט רתוי םייח שי םא

Dm                                Am
 רקונמו רק תצק שיגרמ ילע ףלוח םוי דוע

C                              G
רז ומכ שיגרמ רזומ שיגרמ םיקחשמה לוכמ

E                                   F             
אספוק ךותימ אבש טבמ דיתע תואריל השק

Am         E                      Bm7-5
הבהא לש םי ךותל דחיב ץופקיל הצור

...תאצל הצור



42                                                                  ינאו התא
F#m                          A

ינשל דחא םירושק ,ינאו התא
E                                            D

םיחתפנ םלועה לא ,םיכלוה דחיב וישכע
F#m                           A

יללכה בלב םירושק ,ינאו התא
E                                                  D

םייחה יאנת איה תוברע ,םימיכסמ רבכ ונלוכ

A
בלבש ץוצינה ררועתמ

F#m
השדח תוישונא הווקת שי םלועל

E                                  D
דחיב ונלוכ תא ,רבחמ דחא קוח
A
באכה ףתושמ םלוכל

F#m
השיג'ת תונשל ךלש איה הריחבֿה

E                                         D
תחקל ךיא םוקמב ,תתל ךא דומלל ךירצ

F#m
הירואת םתס אל וז

D
הינומרהב תויחל רוזחנ

Bm
רורב אוה קוחהו
E
רוביח הז הבהאש


