
 באב' קינות ושירים לט

 אלי ציון ועריה
 

  ְבִציֶריהָ  ִאָשהְכמֹו  -ֱאִלי ִצּיֹון ְוָעֶריָה 

  ַעל ַבַעל נְעּוֶריהָ  -ְוִכְבתּוָלה ֲחגּוַרת ַשק 

  ְבַאְשַמת צֹאן ֲעָדֶריהָ  -ֲעֵלי ַאְרמֹון ֲאֶשר נַֻטש 

  ְבתֹוְך ִמְקַדש ֲחָדֶריהָ  -ֵאל  ְמָחְרֵפיְוַעל ִביַאת 

 

  ִשיר זְָמֶריהָ  נְִעיֵמי -ֲעֵלי גָלּות ְמָשְרֵתי ֵאל 

  ְכמֹו ֵמיֵמי יְאֹוֶריהָ  -ְוַעל ָדָמם ֲאֶשר ֻשַפְך 

 

  ְבנֵי ָדִוד ְגִביֶריהָ  -ֲעֵלי ַטֵפי ְמָלֶכיָה 

  ְבֵעת ָסרּו ְכָתֶריהָ  -ְוַעל יְָפיָם ֲאֶשר ָחַשְך 

  ְבִפי ָקֵמי ְמֵצֶריהָ  -ֲעֵלי ִשְמָך ֲאֶשר ֻחַלל 

  ְקשֹוב ּוְשַמע ֲאָמֶריהָ  - ָלְך יְַצְּוחּו ַתַחןְוַעל 

 

  ְבִציֶריהָ  ִאָשהְכמֹו  -ֱאִלי ִצּיֹון ְוָעֶריָה 

 ַעל ַבַעל נְעּוֶריהָ  -ְוִכְבתּוָלה ֲחגּוַרת ַשק 

 דע

 עלמה זהר :מילים ולחן
 

  תראה אותך

  מסתתר, משקר

  לא בוטח באף אחד

  מעדיף להיות לבד

  אין יוצא ואין בא

  לא נותן ולא מבקש אהבה

  אצלך הכל

  מסכה ועוד מסכה

  עושה שקר בנפשך

  פוגע

  לא יודע לבקש סליחה

  איך אתה חי

  קר ומנוכר

  סגור ומסוגר

  מסתכל במראה

  רואה שם מישהו זר

 

  דע מי אתה

  דע מאין באת

  ולאן אתה הולך

  ובפני מי אתה עתיד לתת דין

  וחשבון דין

 

  תראה אותך

  משתמש וזורק

  לועס ויורק

  הכליש לך 

  וזה לא מספק

  אתה ריק

  איך אתה מרחיק כל מי שקרוב

  איך אתה מדחיק כל מה שלא טוב

  לא נותן לאהוב אותך

 

 

 

 

  דע

  מי אתה

  דע מאין באת

  ולאן אתה הולך

  ובפני מי אתה עתיד לתת דין

  וחשבון דין

 

  מידה כנגד מידה הכלדע 

  כל דבר שאתה עושה

  בעולם הזה

  לעולם חוזר חזרה

  עד שלא תשנה כיוון

  עד שלא תבקש תיקון

  לא תהיה לך מנוחה

  זה רודף אותך
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https://www.youtube.com/watch?v=gTs8cfWiTh8
https://www.youtube.com/watch?v=w1_8fMwQNIY
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 לאור    יוצא 

 אהוד בנאי: מילים ולחן
 

 השביל הזה מתחיל כאן  

 בין סניף בנק למעין 

 לא תמיד מסומן  , לא סלול

 .  השביל הזה מתחיל כאן

 

 חוצה את העיר  

 עולה על ההר 

 ממשיך על הים  

 ממשיך גם מחר  

 בין הבתים  , באוירחותך 

 .אל חיים חדשים, יוצא אל האור

 

 עלה עליו עכשיו  , לך עליו

 עלה עליו עכשיו  , לך עליו

 מלאכי ציפורים מעליך  

 מלווים את צעדיך  

 מרחוק נדלק אור  

 .  אל תסטה כדי שתוכל לחזור

 

 השיר הזה מתחיל כאן  

 כחול על הדף הלבן  

 לא תמיד מכוון  , לא גמור

 .  השיר הזה מתחיל כאן

 

 חוצה את העיר  

 עולה על ההר 

 ממשיך על הים  

 ממשיך גם מחר  

 בין אנשים  , באוירחותך 

 .  אל חיים חדשים, יוצא אל האור

  

 

 

 ַגם ִכי ֵאֵלְך ְבגֵיא ַצְלָמֶות  

 ֹלא ִאיָרא ָרע ִכי ַאָתה ִעָמִדי

 ,ִאם ֶאְשָכֵחְך יְרּוָשָלִים ִתְשַכח יְִמינִי

 ,ֶאזְְכֵרִכיִתְדַבק ְלשֹונִי ְלִחִכי ִאם ֹלא 

 ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת יְרּוָשַלִם

 .ַעל רֹאש ִשְמָחִתי

 יְִהי ָשלֹום ְבֵחיֵלְך  

 .ְבַאְרְמנֹוָתיְִךַשְלָוה 

 למען אחי ורעי

  נא שלום בך אדברה

 אלוהינו  ' למען בית ה

  אבקשה טוב לך

 באב' קינות ושירים לט

 ֵאִלי, ֵאִלי

 ֶשֹּלא יִָגֵמר ְלעֹוָלם

 ,ַהחֹול ְוַהּיָם

 ,ִרְשרּוש ֶשל ַהַמיִם

 ,ְבַרק ַהָשַמיִם

 .ְתִפַלת ָהָאָדם
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https://www.youtube.com/watch?v=0hgfLoI-UDA
https://www.youtube.com/watch?v=8f507ih4-qY
https://www.youtube.com/watch?v=twFIrS95CsE
https://www.youtube.com/watch?v=1t3MPxKSESI
https://www.youtube.com/watch?v=byqV6A6PuWc
https://www.youtube.com/watch?v=EH3PnspPdwE


 באב' קינות ושירים לט

 ועריהציון אלי           
Mourn Zion and her cities, like a woman in her birth pains, 

And like a maiden wrapped in sack-cloth for the husband of her youth 

 

Mourn the palace that was abandoned in the sheep’s negligence of its flock, 

and for the coming of the revulsion of God within the Temple’s rooms. 

For the exile of the servants of God, who sing her songs, 

and for their blood that was spilled like the waters of her rivers. 

 

For the children of her kings, sons of David her hero, 

and for their beauty that was darkened at the time of the removal of her crowns. 

For Your name which was desecrated in the mouths of those who stood up against her 

distressed ones, 

and for the supplication they will cry out to you, give attention and hear her speech 

 

Mourn Zion and her cities, like a woman in her birth pains, 

And like a maiden wrapped in sack-cloth for the husband of her youth 
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My God, My God, 

I pray that these things 

never end, 

The sand and the sea, 

The rustle of the waters, 

Lightning of the 

Heavens, 

The prayer of Man. 
 
 

Yea, though I walk through 

the valley of the shadow of death,  

I will fear no evil, for Thou art with me; 

 

If I forget you, O Jerusalem, may my right hand forget 

[its skill) May my tongue cling to my palate, if I do 

not remember you, if I do not bring up Jerusalem at 

the beginning of my joy. 

  

For the sake of my brothers and friends,  

I will now say: Peace be within you. 

For the sake of the house of the Lord our God,  

I will seek your good. 

 

Let there be peace in your stronghold, 

serenity in your palace 
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 לאוריוצא                   

 אהוד בנאי: ולחןמילים                   
This path begins here 

Between a bank branch and a stream 

Not paved, not always marked 

This path begins here 

 

It crosses the city 

Climbs up on a hill 

Continues to the sea 

It continues also tomorrow 

Cuts through the air, between the buildings 

Comes out to the light, to a new life 

 

Go on it, go on it now 

A flock of birds above you 

Accompany your steps 

From afar is lit a light 

Don't stray, so that you can return 

 

This song begins here 

Blue on a page of white 

Not completed, not always directed 

This song begins here 

 

It crosses the city 

Climbs up on a hill 

Continues to the sea 

It continues also tomorrow 

Cuts through the air, between the buildings 

Comes out to the light [sees light], to a new life  

 

 

 באב' קינות ושירים לט
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 דע                  

 עלמה זהר :ולחןמילים                 
 

 באב' קינות ושירים לט
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Look at you 

Using and throwing away 

Chewing and spitting out 

You have everything 

And it's not enough 

You're empty 

How do you push all the close ones? 

How do you suppress all that's not 

good? 

Don't let anyone love you 

 

Know 

who you are 

Know 

from where you came, 

and to where you are going, 

and before Whom  

you are destined 

to give an account and a reckoning. 

 

Know that it's all quid pro quo  

And that all that you do 

In this world 

Will always return to you 

(karma, you harvest what you sow) 

Until you change direction 

Until you ask for repair 

You will have no rest 

It haunts you 

Look at you 

Lying, hiding 

Not trusting anyone 

Preferring to be alone 

No outgoing, no incoming 

Not giving, and not seeking love 

For you everything 

Is a mask upon a mask 

And a lie in your soul 

Offensive 

Not knowing how to say sorry 

How do you live? 

Cold and alienated 

Introverted 

Look in the mirror 

and see a stranger there 

 

Know 

who you are 

Know 

from where you came, 

and to where you are going, 

and before Whom  

you are destined 

to give an account and a reckoning. 

 


