
ליצור ולא לשכוח



"פסקול שלישי" הוא לא פרויקט שירי שואה, אלא 

יצירות שנכתבו בהשראת סיפורי השואה – ומיועדים 

לכל יום ויום במציאות הישראלית. כל שיר ושיר הוא 

 פעימה בדופק הישראלי של שנת 2023. 

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה אנו מתרגשים 
להציג בפניכם אלבום חדש, מרגש ומפתיע, שכולל 

14 שירים חדשים שיצרו בכירי הזמרים, היוצרות, 
המפיקים והמעבדים המוסיקליים בישראל.

בחודשים האחרונים התכנסו מיטב אמני ישראל 

למפגשים אינטימיים, הרחק מאור הזרקורים ושאון 

המחלוקות בחברה הישראלית. הם אכלו יחד, ישנו 

באותו מקום, שמעו יחד סיפורים אישיים מאחרוני 

השורדים, מבני משפחותיהם, מהיסטוריונים ומומחים 

לנושא. הם דמעו, התרגשו, התחברו זו לזה ופתחו את 

הלב ואת מעיין היצירה.

התוצאה: "פסקול שלישי" - אלבום מקורי הכולל 

שירים אישיים ואינטימיים שפורטים על מיתרי הרגש 

ומבקשים לחבר גם את בני הדורות הבאים, שלא 

יזכו לשמוע את העדויות בגוף ראשון, אל הסיפורים 

האישיים, הזיכרון הקולקטיבי והעתיד המשותף.

באלבום שירים מקוריים, ביצועים מצמררים וחיבורים 

אמנותיים יוצאי דופן שהפגישו בין עולמות שלא היו 

מתחברים בשום הזדמנות אחרת ויצרו פסיפס ישראלי 

חסר תקדים.

איה זהבי פייגלין    אלון עדר    אליאנה תדהר
 בניה ברבי    גיא מזיג    דורון מדלי    הראל סקעת

טל קסטיאל    יונתן רזאל    לי בירן    כרקוקלי    משה 
 קלוגהפט  סיון טלמור    סתיו בגר    עברי לידר    פטריק סבג

קובי אוז    רון ביטון    ריטה    שי צברי    תמיר גרינברג

האמנים שלקחו חלק בפרויקט:

 הדור הראשון חווה את השואה, הדור 
השני עבר אותה דרך ההורים – אז איך הדור 
השלישי שלא ידע שואה, יעביר אותה לדור 

הרביעי – שלא פגש שורד שואה מימיו?

 ליצור
ולא לשכוח



"ואם תשאל מאיפה באתי
אני פסיפס של אינסוף נשמות

אבל עכשיו אני בבית
מבקשת את האומץ לאהוב"

 
אז מאיפה בעצם הכוח להמשיך? מאיפה 

הדלק לנשמה כדי שהגוף ימשיך לנסוע?

שורדי השואה איבדו את המשפחות 

שלהם, התרחקו מהחלומות שלהם, לא 

הכירו את עצמם, אבל בסוף, באופן בלתי 

נתפס, הצליחו למצוא אור בקצה הסיוט. 

אז איך אנחנו, אנשים שחיים בשנת 2023, 

דור שעובר משברים, דור עם מודעות 

לתהומות הנפש, יכולים להתחיל להבין 

את הדור שחזר מהפלנטה האחרת והחליט 

להתחיל מחדש?

הם נשכו את השפתיים, אנחנו מנסים 

לפתוח אותם ולשיר. לשיר את הנס הזה. 

לשיר על האומץ הזה. 

כי כדי להתחיל מחדש דרוש אומץ אדיר – 

אומץ לאהוב.

 

או כמו שכתבו בשיר: "ואיכשהו הגעגוע 

דופק בדלת מבקש להיכנס, ובתוכו גם 

מסתתר לו איזה נס".

תהליך היצירה:

 מילים ולחן: ריטה, אלון עדר, אליאנה תדהר, בניה ברבי, 
דורון מדלי ולי בירן    הפקה מוזיקלית: לי בירן

אומץ לאהוב
      G       Gaug           G

הזיכרון מונח אצלי כאן בסלון

D    D4                     C     Bm              Em   #G/F

תולה תקוות במקום תמונות על הקירות, לאט זה בית

G         Gaug                    G

ריחות של עץ התות שסבתא אהבה

D      D4      C          Bm          Em   #G/F

תקטוף תקטוף שתישאר לך מזכרת על הזרוע

#G/F       G                 C              Bm    Em 

ואיכשהו הגעגוע דופק בדלת מבקש להיכנס

D    D4                                   C     Bm     Em         

מביא סיפור, אולי אלפיים ובתוכו גם מסתתר לו איזה נס

 

Am                     G

ואם תשאל מאיפה באתי

D                             C

אני פסיפס של אינסוף נשמות

Am                       Em

אבל עכשיו אני בבית

D4    D                     C

מבקשת את האומץ לאהוב

G

לאהוב

 

        G  Gaug                   G

ואת הזמן קדימה אי אפשר לראות

Bm              Em 

והקללות הופכות קלות יותר

D   D4         C

בסוף אתה תגיע

#G/F       G  Gaug                   G

אל המקום בו נסדקות כל הקליפות

D      D4        C     Bm     Em         

נכנס האור וממלא את הפינות שלא ראית

מילים ואקורדים:



״למה אני״ נוצר בעקבות אחת השאלות 
הגדולות שנשארות עם השורדים - למה 

אני? למה אני ולא הם, למה נשארתי? זאת 
מתנה או עונש? התשובה היא השאלה 

עצמה. השיר הזה זועק אותה...

השרירותיות והיעדר ההיגיון, הגורל 

ומקומו של המזל, אלוהים והאדם בתוך 

המשוואה של החיים. משוואה בשישה 

מליון נעלמים, ואין פותר. וכך גם השאלות 

שאנחנו מתמודדים איתן גם בעידן הנוכחי, 

בחיינו האישיים, המקצועיים והחברתיים.

נקודת מבט נוספת בשיר מתמקדת 

בהיעדר הפרידה. זהו כאב וחסך שמלווה 

דור שלם שלא זכה להיפרד מבני משפחתו, 

קרוביו ואהוביו. סיפור שקורע את עור 

התוף של הלב, זעקה שאין לה סוף.

תהליך היצירה:

מילים : תמיר גרינברג, טלי כרקוקלי 
 ולירון כרקוקלי    לחן: תמיר גרינברג

שירה: תמיר גרינברג    עיבוד והפקה 
מוסיקלית : תמיר גרינברג

 למה 
אני?

מילים ואקורדים:

Abmaj7

למה אני 

Gm7

למה נשארתי 

Cm

כמה אני דפוק 

Abmaj7

למה אותי 

Gm7

למה לא קל לי  

Cm

לחיות שאותם לקחו 

Abmaj7

אני מביט אל על 

       Cm                     Gm7/Bb

ומסתכל אל תוך שמיים כחולים 

עם דם על הבגדים 

Abmaj7

ואין בי שום דבר

Cm                  Gm7/Bb

זו רק קליפה, אני חלול מבפנים

דמעות על הפנים 

Abmaj7

למה אני 

Gm7/Bb

למה נשארתי 

Cm

למה אני 

Abmaj7

למה אני 

G7

עדיין עם פצע 

Cm

בוער מבפנים

חשוף

Abmaj7

למרות השנים 

G7

אוחזת כל רגע

Cm

ידה של אמי 

Bb   Abmaj7

אף פעם לא נפרדתי 

Bb     Abmaj7

וגם לא אפרד

 Abmaj7

אז למה אני 

Gm7/Bb

למה נשארתי

Cm 

למה אני



"ואז התחלנו לשתות בשביל הטעם, אבל 
מה הטעם?

בסוף כולנו שוכחים"

השיר "ארמונות ורסיסים" בביצועו המרגש 

של עברי לידר מביא את נקודת מבטם 

של בני נוער שטסים למסע לפולין, בלי 

צנזורה, בלי ייפוי המציאות - עם השתייה, 

הצחוקים ורגשות האשמה. ההתנגשות בין 

הנעורים של היום לבין אובדן הנעורים של 

דור השואה, בשיר אחד.

השיר מדבר על הטינאייג'רים שנוסעים 

כדי לחוות שואה, בגיל שבו הלב עוד לא 

התעצב, בגיל שבו כל פרידה מאהבת 

נעורים היא "שואה".

יוצרי השיר מספרים: "חזרנו אחורה כל 

אחד אל התקופה הזו של המסעות שלנו 

לפולין, וניסינו לדבר מגרונם של הילדים 

שהיינו על המחשבות וההרהורים לאחר 

החזרה מהמסע.

זהו דור שאם הוא מבין מה הדור הקודם 

עבר, הוא מרגיש רגשות אשמה שהוא חי, 

ואם הוא לא מבין מה הדור הקודם עבר - 

הוא מרגיש רגשות אשמה שהוא שמח."

ברגע שכל אחד ידע שהרגש שלו הוא 

לגיטימי, הוא יוכל להרגיש חופשי – 

להרגיש.

  

״אני שברתי את הראש כבר מאה פעם ,

על מה היה פעם ולא הצלחתי להבין,

עושים שטויות אז בפולין"

תהליך היצירה:

 מילים ולחן: עברי לידר, רון ביטון, 
 סתיו בגר, טל קסטיאל    שירה: עברי לידר

עיבוד והפקה מוסיקלית : סתיו בגר

 ארמונות
ורסיסים

מילים ואקורדים:

G#m - B -F# -D#m

יש סיפורים שלא שמעתי 

על עולם קרוב רחוק 

מאנשים שלא פגשתי 

ששרטו אותם לשתוק 

ואל תקרא לזה היסטוריה 

כשהסטורי עוד כואב 

אם ניצחון הביא אופוריה 

מה יביא הפסד?

ואני שברתי ת'ראש כבר מאה פעם 

על מה היה פעם, ולא הצלחתי להבין 

עושים שטויות אז בפולין 

ואז התחלנו לשתות בשביל הטעם 

אבל מה הטעם 

בסוף כולנו שוכחים 

ארמונות ורסיסים

יש שאלות שלא שאלתי 

והאמת נמצאת כל כך קרוב 

במקומות שלא ביקרתי 

וזה מפחיד אותי לחשוב

חיים שלמים עוברים בשקט,

וזה החדר הסגור,

למרות הכל, הכל בסדר 

קשר לא פתור

ואני שברתי ת'ראש כבר מאה פעם 

על מה היה פעם, ולא הצלחתי להבין 

עושים שטויות של ילדים

ואז התחלנו לשתות בשביל הטעם 

אבל מה הטעם 

בסוף כולנו שוכחים 

ארמונות ורסיסים

אני נוסע באוטו, חגיגה מפוארת 

חושב על הערך

מה איבדנו בדרך

וזה היה לפני דקה בערך.



"דבר אליי תראה אותי
ספר לי אני כאן"

האם אפשר לכעוס על השורדים 

השותקים? האם מותר לבוא בטענות 

לאלה שלא העבירו לדור הבא את החוויות 

שלהם? לשורדים שהשאירו אותנו עם 

שתיקה מלאת משמעות - מלאת נוכחות 

כשהיא באה יחד עם השורדים - אבל 

תאבד בחלל הדורות לאחר שהם ילכו?

אליאנה, בניה, פטריק ולירון וטלי כרקוקלי 

שיתפו סיפורים מחייהם האישיים בהם 

נתקלו בסירוב של סבא וסבתא לשתף 

והתסכול שחשו בעקבותיו.

השיר “פרפר״ נכתב בהשראת עדותה של 

שורדת השואה חנה גופרית, שהחליטה 

דווקא לא לשתוק - ומדברת גם בשיר. 

היוצרים סיפרו כי "התמלאנו השראה 

כשחנה סיפרה שכשהתחבאה יחד עם 

אימה בתוך ארון במשך חודשים ארוכים, 

היא דמיינה שהיא פרפר שעף מעל 

לעיירה שלה וכך פוגשת את כל החברים 

מן העבר."

 

כי בסוף, כמו הפרפר - לפעמים אנחנו 

גולם, לפעמים אנחנו מעופפים - אבל 

תמיד, בתוך עצמנו, אנחנו חופשיים.

תהליך היצירה:

מילים ולחן: אליאנה תדהר, בניה ברבי, טלי כרקוקלי ,לירון כרקוקלי ופטריק סבג
שירה: אליאנה תדהר, בניה ברבי, טלי כרקוקלי, לירון כרקוקלי 

עיבוד והפקה מוסיקלית : פטריק סבג    עדות: חנה גפרית

Am/Gפרפר

תפסיק לשמור בבטן פירורים קטנים של זעם

עשית כבר ת׳דרך בשביל מה יש את הפעם

דבר אליי, תראה אותי

ספר לי, אני כאן

חלאס עם השקט בשביל מה יש את הרעש

גם אמא מתפוצצת איך הלב שלה הר געש

דבר אליי תראה אותי

ספר לי אני כאן

רצית להיות פרפר

יכול היה להיות נחמד

חי אולי ליום אחד 

אבל איזה יום, איזה יום, איזה יום

בתוך כל הייאוש, אתה חבר של התהום

שכחת מה זה בית, רק נשאר לך לחלום

דבר אליי תראה אותי

ספר לי אני כאן

אולי בהפסדים שלך איבדת קצת ממך

הניצחון הכי יפה יושב עכשיו מולך

דבר אליי תראה אותי

ספר לי אני כאן

רצית להיות פרפר

יכול היה להיות נחמד

חי אולי ליום אחד 

אבל איזה יום, איזה יום, איזה יום

יום יום שעה שעה

רודף אותי שורף אותך

כאב כאב

הולך איתי

שלך שלי, שלי שלך

אנ'לא מפסיק, זה לא מפסיק

תראה אותי, תראה אותך

תפסו אותי, שברו אותי

תנסו אותי, אנ'לא בוכה

מילים ואקורדים:



"אני פה בשבילך – כדי שזה לא יקרה לדור 
שלך" - השיר "ילד שלי" מספר את המסע 

שעוברת סבתא עם הנכד שלה. 
היא שותקת, אבל מדברת, היא יודעת שזה 

נגמר, אבל שהכל יכול לחזור, ובעיקר היא 

דורשת ממנו שיילך ישר – כי ההיסטוריה 

מזגזגת בפראות, ויכולה גם לעשות פרסה 

בכל רגע.

זהו שיר אופטימי – כי ייאוש הוא רק עניין 

של בחירה. זהו שיר שמספר על העבר 

ומתחנן שהוא לא יהפוך לעתיד. 

שיר המספר על אירועים שקרו אבל 

עלולים כל רגע לחזור, כי השנאה רק 

מחליפה צורה. 

אבל הכי חשוב – זהו שיר שמזכיר לנו 

שאלוהים שומר עלינו מהחושך עד לאור, 

אבל הוא לא יעשה את העבודה לבד, אם 

אנחנו לא נזכור שחייבים לזכור.

הראל סקעת, סיוון טלמור, גיא מזיג ומשה 

קלוגהפט כתבו את השיר אחרי שעות של 

שיחות על איך ניגשים בכלל בדור הזה 

לדבר על השואה, על השאלה האם היא 

יכולה לשוב, והאם במובנים מסוימים – 

היא מעולם לא נעלמה.

או בקיצור: "לעולם לא עוד" זאת לא 

סיסמא, זאת משימה.

תהליך היצירה:

מילים ולחן: גיא מזיג, הראל סקעת, משה קלוגהפט, סיוון טלמור
עיבוד הפקה הקלטה ותזמור: גיא מזיג

ילד שלי 
Am )פתיח(

F                  Am

הקמטים שעל פניה דיברו

Dm                 G

לסיפור שלה יש מספר

F                    Am

שאריות של זכרונות של זכרונות

Dm                    G

עפות ברוח מאתמול למחר  

F                  Am 

הפנים שעל קמטיה אמרו

Dm                  G

ייאוש זה רק עניין של בחירה

F                Am

דור רודף דור רודף דור

 G   Dm                 G

והשנאה רק מחליפה צורה

C

ילד שלי

Fm/C

עוד נגיע רחוק 

Cm/A Bdim Cm Fm/D

תראה הנוף בצד הדרך

Ab       G       

כבר יותר ירוק

C

ילד שלי 

Fm/C

אם הנוף השתנה 

Cm Fm/D

תלך ישר 

Cm/A Bdim

כי ההיסטוריה   

Fm       G

חוזרת על עצמה

Am

ילד שלי

F               Am

בנסיעה בדרך הביתה 

Dm                  G

דיברו ולא אמרו אף מילה 

F                    Am

איך בכלל איך מתחילים לספר

Dm                   G

התמימות כבר לא תחזור מרגע שעזבה

G F Am Dm G F Am  מעבר

ורק תקשיב, היא לפתע אמרה,  

תחלום, אבל תישן עם עין פקוחה  

עוד תלמד

מספיק אדם אחד שליבו רע

קולה רעד

אני פה בשבילך

כדי שזה לא יקרה 

לדור שלך

Em          Am

אלוהים שומר עלינו

A   Em          Am

מהחושך עד לאור

Dm/C               Dm

אלוהים שומר עלינו

G/F                 F 

אבל אל תשכח 

G

לזכור

מילים ואקורדים:



"ולכאב הזה אין צבע ואין שם
הקשבת לי עם כל הלב

ועכשיו אני פתאום נושם"

אנחנו עם של שורדים. זה כמעט עניין טכני: 

רק מי ששרד המשיך את השושלת. זה 

בגנים שלנו.

התקבצנו כאן שורדים בכל מיני צבעים: 

שורדים מכל העדות, המינים, הדעות - 

כולנו שפנים שנשלפו מהכובע, בקסם

ללא קוסם.

ולכל אחד מאיתנו יש תפקיד. כולנו אותיות 

קטנות בתוך סיפור אחד ענק. סיפור של 

סבל וגבורה, סיפור של מסע ותלאות, 

שואה, אובדן, התגברות, בנייה וצמיחה 

מחדש. ורק העדויות שלנו מחברות בינינו 

בחוט בלתי נראה: לפעמים הכאב מחבר - 

לפעמים הכאב מדבר.

 יוצרי השיר מספרים: "השיר מספר על 

הקסם שנוצר כשאנחנו משתפים אחרים 

במקורות משפחתנו, פתאום אנחנו מגלים 

שכל אחד ואחת מאיתנו הם ניצן קטן 

וחשוב להפליא על עץ נדיר, עתיק ושרדן 

עם שורשים עמוקים עמוקים באדמת 

ההיסטוריה. אם נספר יותר וניתן עדות,

גם אם זו עדות על עדות - נהיה כולנו 

קרובים יותר."

תהליך היצירה:

 מילים ולחן: קובי אוז, יונתן רזאל, פטריק סבג, איה זהבי פייגלין
שירה: יונתן רזאל וקובי אוז    עיבוד והפקה מוסיקלית : פטריק סבג

פתאום נושם
 מילים ולחן: קובי אוז, יונתן רזאל, פטריק סבג, איה זהבי פייגלין

שירה: יונתן רזאל וקובי אוז    עיבוד והפקה מוסיקלית : פטריק סבג

Am/Dm/Am/Dm/F,G/Am

 Am/Dm/Am/Dm/C/Dm/F,G/Am

כששמעתי מה עבר

עבר עליך

על המשפחה שלך

כשסיפרת את הדרך שעברתם

אז התחלתי להבין אותך

בתלאות אשר עברו

עברו עליך 

הרגשתי אומץ ותקווה

בהתחלה קצת לא התחברנו

עכשיו אני ממש מרגיש אותך 

ולכאב הזה אין צבע ואין שם

הקשבת לי עם כל הלב

עכשיו אני פתאום נושם

כי לכאב הזה אין כתובת ומספר

אבל המנגינה שלנו יחד

היא תוביל אותנו עד מחר.

לא ציפיתי לשיתוף כזה

תפסת אותי לא מוכן

יושב מולך וליבי דומע

שעם כל זה אתה כאן

כי לכאב הזה אין צבע ואין שם

הקשבת לי עם כל הלב

עכשיו אני פתאום נושם

כי לכאב הזה אין כתובת ומספר

אבל המנגינה שלנו יחד

היא תוביל אותנו עד מחר.

ולכאב הזה אין צבע ואין שם

הקשבת לי עם כל הלב

עכשיו אני פתאום נושם

כי לכאב הזה אין כתובת ומספר

אבל המנגינה שלנו יחד

היא תוביל אותנו עד מחר

מילים ואקורדים:



"שמונים ואחד ארבע שלוש ארבע"
"שיר מספר" נפתח עם המספר שעל ידו של 

שורד השואה מרדכי צ'כנובר, איתו נפגשו 

היוצרים במסגרת הפרויקט וחגגו איתו

את יום הולדתו ה-100. סיפור ההישרדות 

שלו מלא בסיטואציות שבכל אחת מהן 

הוא היה אמור למות, אבל בכל פעם, ברגע 

האחרון, החיים נתנו לו עוד הזדמנות.

"כל אחד מאיתנו זרק לאוויר את מה שהכי 

נחרט לו בראש מהסיפור" מספרים היוצרים 

על תהליך הכתיבה: 

"אחד זכר את יד האלוהים המכוונת, שני 

זכר את פרטי הסיפורים ואת החיפוש אחרי 

אבא, שלישי זכר את המספר על היד, אבל 

הפרט המדהים עבורנו היה שבתוך כל 

הזוועות באושוויץ, הייתה גם מנדולינה. כלי 

נגינה שמזכיר את החיים לפני המלחמה, 

ומופיע שוב במרכז הסיפור במחנה 

ההשמדה. לכן, בסוף כל פרק בשיר, בחרנו 

לתת למנדולינה לנגן את המנגינה״.

גם הלחן הוא במנגינה יהודית בניחוח 

אירופאי ישן, שיש בה הרבה עצב מהול 

באופטימיות חסרת תקנה- ממש כמו 

סיפורו של מרדכי צ'כנובר.

תהליך היצירה:

מילים ולחן : גיא מזיג, דורון מדלי, הראל סקעת, טל קסטיאל, יונתן רזאל
שירה: גיא מזיג, הראל סקעת ויונתן רזאל    עיבוד הפקה הקלטה ותזמור: גיא מזיג

שיר מספר 
פתיח

 )Em D/E D/E Em(X3

Am Bm D/E Em

Em  D/E   Em

81434

Em       D/E    Em

זה אני, מחפש את אבא 

F                 G

מי יפסיק, ומי ימשיך לצעוד

  B7  Am      Em    F/A

ילד לך, רק אל תעמוד  

Em       D     Em

אני חי בין מטה למעלה

Em           D      Em

לא עוצר, ממשיך ללכת הלאה 

F                 G

עוד שורה של אנשים ברחוב

  Em       Bm   Am    

הם הולכים, ולא הלוך ושוב 

Em     D           C

בוחר חיים מתחנה לתחנה

Am     D       C

רעשים הופכים למנגינה 

D     Em      F

אצבעות שבורות ואמונה   

Bm       Am

מנגן על מנדולינה ישנה 

X2

 Em D/E D/E Em (

) Am Bm D/E Em  

מילים ואקורדים:

Em       D/E        Em

מתקרב אל סוף כל כך ידוע

Em       D/E     Em

לא מבין ולא שואל מדוע

F              G

מתנדב מרים יד באוויר

B7    Am         Em    F/A

תשאיר אותי, אבא רק תשאיר 

Em        D      Em

אני כאן, ברוך השם נשארתי 

Em       D      Em

הוא נתן, אני זה שלקחתי 

F               G

ובמקום לשכוח רק זוכר 

  Em     Bm    Am

המספר איתי להישאר 

מעבר

G D Am E Am C Em Am C

Em     D           C

בוחר חיים מתחנה לתחנה

Am     D       C

רעשים הופכים למנגינה 

D     Em      F

אצבעות שבורות ואמונה 

Bm       Am  

מנגן על מנדולינה ישנה

סיום

Em D/E D/E Em

Bm D/E Em

Em D/E D/E Em

Em Am Bm D/E Em



מילים ולחן: אלון עדר, סתיו בגר, קובי אוז שי צברי
שירה: איה זהבי פייגלין, אלון עדר, קובי אוז, שי צברי

עיבוד והפקה מוזיקלית: סתיו בגר 

הזקן מברלין 

"היי נו בואו תראו אותנו
כמה התרחקנו, הלכנו וחזרנו

לימדנו וסיפרנו
לא ממש תפסנו

עוד מעט צפירה"
 

האם החיים שלנו הם עדות לכל הטוב 

שנשלל מהנספים? האם אנחנו הנקמה 

שלהם?

אנחנו יכולים לעמוד בצפירה, ותוך כדי 

לראות תוכניות שמספרות על גודל הזוועה, 

ובכל זאת השמש זורחת, הכלבים נובחים, 

והמספרה עובדת.

וכך, המפגש הראשון שלנו עם הכאב, עובר 

דרך האשמה: 'איך אני לא מצליח להרגיש, 

מה שאני אמור להרגיש?' 

יוצרי השיר חושבים שאולי זאת פשוט 

המציאות: החיים הטובים רוקמים לנו 

קרום שקוף ועבה, שאוטם אותנו לפעמים 

מלהתחבר לרגשות העמוקים בתוכנו. 

הקרום הזה עשוי מהרגלים, פינוק, הדחקה 

וריכוז עצמי. אנחנו לומדים, משננים, 

עומדים, משתתפים בטקסים ומרגישים 

לפעמים שאנחנו פשוט לא מספיק 

מרגישים.

או שבעצם, קוראים לזה: חיים. 

וזקן שגדל בברלין.

תהליך היצירה:

#Bm – G – Em – F

היום זה מדבר

ואין פה שלג

וכפות רגלי

אינן עוד יחפות

ובתל אביב 

שטופת השמש

אנשים רצים ליד הים

מנערים דאגות

אני יכול לרוץ

ולא מפחד

ומה אוכלים היום

היין טוב

הזקן מברלין

הכיפה מתאילנד

רבים ברחוב

על חניות

היי, נו, בואו תראו אותנו

איך בדיוק זרקנו מה שלא אכלנו

בכינו וחגגנו 

ולא ממש תפסנו  

חיים בהסתרה

שבתוך ההסתרה

היי, נו, בואו תראו אותנו

כמה התרחקנו הלכנו וחזרנו 

לימדנו וסיפרנו 

לא ממש תפסנו

עוד מעט צפירה.

סדנאות שתיקה

על שפת הכינרת

בדרום אדום

כבר אין כלניות

והרדיו שקט

שירי לכת

אפר ואבק

ואין ליגת אלופות

משיאים משואות

החזן מפתיע

ונושאים תפילה

אל אלוהי השתיקות

הכלבים נובחים

המספרה עובדת

וכועסים 

על רכבות מאחרות

היי, נו, בואו תראו אותנו

איך בדיוק זרקנו מה שלא אכלנו

בכינו וחגגנו 

ולא ממש תפסנו  

חיים בהסתרה

שבתוך ההסתרה

היי, נו, בואו תראו אותנו

כמה התרחקנו הלכנו וחזרנו 

לימדנו וסיפרנו 

לא ממש תפסנו

עוד מעט צפירה

עד הסיבוב הבא

מילים ואקורדים:



מילים ולחן: בניה ברבי    שירה: ריטה, בניה ברבי וסיון טלמור
עיבוד והפקה מוזיקלית: טל אביטל ומיכאל מיטל     עדות: עליזה לנדאו

שורדת

"הגעתי לארץ, נישקתי את האדמה
פחדתי שלא יאמינו

אז השארתי את פולין מאחור"

למות אחרי שחיים זה קל, לחיות אחרי 

שמתים זה קשה. מאד קשה. 

השיר הזה עוסק באלה ששרדו את התופת, 

ועכשיו חיים בתופת כדי לשרוד.

אצלם כל לילה הוא מאבק חדש לקראת 

הבוקר שאחרי וכל בוקר הוא שאריות הזמן 

לקראת הלילה, וחוזר חלילה. 

כי גם כשהגוף השתחרר, הנפש קיבלה 

מאסר עולם בלי חנינה. 

הדור שלנו, שחווה קשיים ואתגרים, 

שלפעמים סוחב טראומות מחודשים קשים 

בשירות הצבאי לכל החיים, צריך לזכור 

את אלה שלא משתחררים כבר 80 שנה 

מהזוועות שנכפו עליהם בתקופת השואה. 

החיים קשים מהמוות, השתיקה קשה 

מהזעקה. 

יהא שיר זה הזעקה של השותקים.

"לריב איתך שעות

לקלל את הלילות

להתעורר עם הדמעות 

לסלוח אלף פעמים"

תהליך היצירה:

E F#m C#m F#m )מעבר(

G#m            F#m

השתגעתי אני מודה 

C#m

לא ידעתי, לאן אני נכנסת 

B              F#m  

מאוחר אולי לברוח 

E       

או לשחק עם זה תופסת

G#m            F#m

נוסעת, זה הזמן שלי 

C#m  

כבר לא מפחדת 

B              F#m 

ארזתי את האומץ 

E    

כשהיד שלי רועדת

G#m            F#m 

כותבת לי עוד מכתב 

 C#m

שעכשיו יהיה לזיכרון 

B     F#m

זה כואב וזה שורף 

והכל נכון

A          

לריב איתך שעות

B   

לקלל את הלילות

C#m     

להתעורר עם הדמעות

A   B/D#   E

לסלוח אלף פעמים 

 B              

לצעוק על השתיקות 

C#m

לספור את המכות 

 A B/D# E    

מסתירה את הפנים

F#m 

צודקת או טועה 

C#m    G#m

לא יודעת לאן אני עוזבת

 B                F#m 

מוקדם מידי לשכוח 

   E              

או להגיד אני שורדת

G#m            F#m

שומרת על הלב שלי 

C#m  

כבר לא מוותרת 

B              F#m 

נשבעתי גם באלוהים 

E   

לשם אני לא חוזרת

C#m    G#m            F#m

אוספת את כל השברים החברים

ויוצאת לדרך 

B     F#m

שמתי כתר ושמלה 

אז מי עכשיו המלך

)מעבר( 

 A B/D# E C#m B A B/D# E

C#m B A

B C#m B A B C#m B A

אייכה? אייכה?

הגעתי לארץ, נישקתי את האדמה

פחדתי שלא יאמינו

אז השארתי את פולין מאחור

את המכות

את הדמעות 

את הריבים עם אלוהים

הקמתי בית

אני חיה

עם ישראל חי

מילים ואקורדים:



"כל הזכרונות כמו ענן משתנה"

כמה מהשלג של כפור השואה חי איתנו 

בשמש הישראלית? 

כמה הסיפורים של אז חיים איתנו היום? 

כמה הדור הקודם נושם בתוכנו, הדור 

הצעיר? מנווט את צעדינו?  

כמה אנחנו מבינים את חשיבות הבית 

בחיים? או שהוא רק ארבעה קירות? 

כמה אנחנו מפנימים שכשהבית נלקח, גם 

הסיפור והזהות שלנו נלקחים, והכמיהה 

לדבר הפשוט ביותר הופכת למשאלת לב 

הגדולה ביותר?

זהו שיר געגועים למי שיכולנו להיות, 

לניצולים שהיו יכולים להיות אנשים 

אחרים, אנשים עם חלומות שהתגשמו, 

כאלה שהיו שרים שיר יפה... של בית. 

"מנגינות של אור

יהיה לאן לחזור"

תהליך היצירה:

שיר יפה של בית
מילים ולחן: טלי כרקוקלי, לירון כרקוקלי, תמיר גרינברג

)פתיח( B C# D#m B C# D#mשירה: טלי כרקוקלי, לירון כרקוקלי    עיבוד והפקה מוזיקלית: עדי רותם

B     C#     D#m

הנה שוב הגעתי לכאן

B     C#     D#m

שמש נגד שלג לבן

C#     F# G#m       F#        B

יושב לי וחושב על הזמן שעבר

B     C#     D#m

לא רוצה עכשיו לספר

B     C#     D#m

גם כשזה ישן לא עובר לי

F# G#m    F#       B

אם היית פה לדבר

Bb    G#m

היית שר

D#m/C# D#m          

שיר יפה של בית

G#7              

היית רץ מתוך המים

B

לנגן לי

B C# D#m B C# D#m )מעבר(

B     C#     D#m

שיר שאז היה מנוגן

B     C#     D#m

שיר שלא שמעתי מזמן

C#     F# G#m    F#       B

כל הזכרונות כמו ענן משתנה

מילים ואקורדים:

D#m        B

מנגינות של אור

#F          

יהיה לאן לחזור

C#sus4  

אל העולם

Bb    G#m

הייתי שר 

D#m/C# D#m         

שיר יפה של בית

G#7             

הייתי רץ מתוך המים 

B

לנגן לך

D#m/C# D#m          

שיר יפה של בית

כמה שרציתי אז בית

G#7             

הייתי רץ מתוך המים

B

לנגן לי

B     C#     D#m

הנה שוב הגעתי לכאן

B     C#     D#m

שמש נגד שלג לבן...



מילים ולחן: איה זהבי פייגלין, לי בירן, סיון טלמור, רון ביטון
 שירה: איה זהבי פייגלין, לי בירן, סיון טלמור    עיבוד : איה זהבי פייגלין, 

סיון טלמור ולי בירן    הפקה מוסיקלית : לי בירן

סיפור שלא נגמר

ואם הייתי חי בשואה?
השיר "סיפור שלא נגמר" עונה על 

השאלה, באופן חשוף וגלוי ובשמות 
היוצרים עצמם, עד שאפשר ממש להרגיש 

שאנחנו מצמידים אוזן לקירות האולפן.
"בחדר של איה אסור לנגן שלא ישמעו 

אצל השכן.. לי אומר שיש בו אמונה 
בלעדיה אין לו כוונה".

 
היוצרים מסבירים: "אנחנו חיים בין הדור 

שהיה וחווה את השואה על בשרו, לבין 

הדור שישמע עליה רק דרך עדויות 

מוקלטות, סרטים או שירים.

אז נכון, אי אפשר לענות על השאלה איך 

היינו מתנהגים אם היינו בשואה, אבל 

אפשר לפחות לשאול.

בשיר הזה, שאלנו את עצמנו איך היינו 

מתמודדים עם דבר נורא שכזה. התשובות 

שלנו הן סוג של 'זיכרון בסלון' מולחן. 

המטרה שלנו היא לחבר את הדור 

הצעיר שלא יכיר שורדי שואה. לפעמים 

שכשאנחנו יוצרים בעצמנו התחושה היא 

סוג של בריאת זיכרון, שנוצר יש מאין.

כי בסוף כולנו חיים בין ההיסטוריה 

שחוזרת, לבין הרגש שמעולם לא עזב. זהו 

סיפור שלא נגמר".

תהליך היצירה:

C Fmaj7/C Am Dsus2 פתיחה

Am              G          F

שאלתי את איה מה היתה עושה

       F                  Bb

אם היתה חוזרת לתקופה

C7        C       G

שלכאב לא היתה תרופה

 Am     G         F

בחדר של איה אסור לנגן

F      Bb             

שלא ישמעו אצל השכן

C7   C    G   

אין מקום למנגינות יותר

       E       G     Dm

לי אומר שיש בו אמונה, 

      Am          

בלעדיה אין לו כוונה,

   E       G              Dm

הוא מסתיר בפנים את הדמעות 

Fmaj7/C  #Am/G  D/F         Am                  

כי אי אפשר לבחור לחיות

Fmaj7/C  C/Bb                    C

איך זה יכול להיות ואיך זה מרגיש

             Fm  

אני אף פעם לא אדע

Fmaj7/C  C/Bb                    C

איך זה יכול להיות ואיך זה מרגיש

D       Am                    E

עוד מחפש את התשובה בעיניים... 

D    Em   G/F     G                           D       Am

יש עוד סיפור שלא נגמר 

C Fmaj7/C Am Dsus2 מעבר

Am       G                    F

סיון היא כבר אמא, שני בנים

       F                 Bb 

והפחדים שלא עוזבים,

C7        C                   G             

שמדמיינת איך אותם לוקחים

  Bb                 Am       G        F

ורון מדבר עם אלוהים שייקח את הכל,

F                

רק לא את השירים 

C7        C                   G

גם מילים צריכות ניסים

   E       G     

לי אומר שיש בו אמונה,

       Am                 

בלעדיה אין לו כוונה,

         E       G                 Dm

הוא מסתיר בפנים את הדמעות 

Fmaj7/C  #Am/G  D/F         Am                  

כי אי אפשר לבחור לחיות

Fmaj7/C  C/Bb                    C

איך זה יכול להיות ואיך זה מרגיש

             Fm  

אני אף פעם לא אדע

Fmaj7/C  C/Bb                    C

איך זה יכול להיות ואיך זה מרגיש

D       Am                    E

עוד מחפש את התשובה בעיניים... 

D    Em   G/F     G                           D       Am

יש עוד סיפור שלא נגמר

מילים ואקורדים:



לכל אחד מאיתנו יש את מפת הכאב 
הפרטית שלו. 

מפה עמוסה בשבילים של רגשות,
בנקודות ציון אישיות של הלב. שכבות 

טופוגרפיות של רגעים, אנשים ומקומות 
שמתאחדים למסמך אחד אנושי. 

המפה הזו, אם נשכיל להביט בה, תוביל 

אותנו בין אושר ושמחה, עצב ובדידות, 

אנשים וזכרונות. תוביל אותנו אל עצמנו. 

׳מפת הכאב׳ נולדה בחלום. בתוך ימים גדושי 

יצירה ועשיה, בקצה לילה אחד, התעוררתי 

מתוך שיר. המילים החזקות שלו והמנגינה 

העירו אותי ורצתי אל הסטודיו לרגעים 

של כתיבה ושירה. זו גם השירה שמופיעה 

בשיר הסופי. במהלך העבודה עליו 

בחודשים האחרונים, יחד עם צוות מוכשר 

של אנשים, התפתח ממנו סיפור מדויק 

שמבטא בשלמות את מה שהרגשתי בלילה 

ההוא. לכל אחד מאיתנו יש את מפת הכאב 

הפרטית שלו. הנה שלי.

את העבודה על השיר סיימתי תוך כדי 

ההשתתפות שלי בפרוייקט זיכרון בסלון. 

ככל שהעמקנו יותר בנושא הדהד לי השיר 

הזה חזק יותר. זיהיתי את השבילים של 

מפת הכאב הפרטית שלי, ואולי שלנו כעם 

בכל הסיפורים בהם נגענו.

תהליך היצירה:

מילים ולחן: עברי לידר 
הפקה מוסיקלית: אריאל טוכמן  

 מפת
הכאב

G           Am      

פותח לאט את מפת הכאב

Em          D       

מסמן את השביל אל מה קרה

G              C        

הדרך אל תוך החדרים של הלב

Em          D        

מפותלת מאוד וכל כך ארוכה

Am         

כתבתי לך שיר 

G 

שיהיה לך סימן 

Em            D      

לפיד להאיר את הדרך אליי

G              C       

ובלילה ההוא התרחקתי כל כך

D         

אל מעבר לזמן 

G            C

בעיר שמתחת למים 

Em            D         

יש מקום להיות תמיד מי שאתה

G              C                

אמרתי לך ככה זה טוב לי בינתיים 

Em                D 

יומיים שלמים להיות במיטה 

G           C       

ראיתי סדרה על אחד שנוסע

Em           D       

מגלה מקומות חדשים בעולם 

C         

בכלל בלי לזוז

G       

עצמתי עיניים

D           

לגלות אותי שם 

G             Am           

פותח לאט את מפת הכאב

Em           D        

נקודות, נקודות רסיסי התשוקה

 G            C          

סימנים של הגוף שהזנחתי בינתיים

Em           D       

צפים בחלום בשבילי אהבה 

G         Am          

הדלקתי לך אור בחדרי החשוך 

Em           D        

במקום הבודד ערכתי שולחן 

C         

שיבואו מטיילים

G/B        

חברים למסע 

D      

שיגיעו לכאן 

G            C

בעיר שמתחת למים 

Em            D         

יש מקום להיות תמיד מי שאתה

G              C                

אמרתי לך ככה זה טוב לי בינתיים 

Em                D 

יומיים שלמים להיות במיטה 

G           C       

ראיתי סדרה על אחד שנוסע

Em           D       

מגלה מקומות חדשים בעולם 

C         

בכלל בלי לזוז

G       

עצמתי עיניים

D          

לגלות אותי שם

מילים ואקורדים:



"במשלחת לפולין 
ניסיתי לדמיין עשן 

ממלא ת׳רחובות 
זה לא עשן סיגריות"

בין עשן הסיגריות לעשן המשרפות, בין לב 

שבור מאהבה נכזבת ללב שבור ממוות. בין 

סלקציה לבין התור לחדר האוכל. מסעות 

הנוער לפולין הם אחת מהסוגיות הרגישות 

בחברה הישראלית, בין בשלות לבין 

בוסריות, בין לאומיות לבין אינדיבידואליזם, 

בין ילדות מאוחרת לבין התבגרות

מוקדמת. כמו הרבה נושאים טעונים 

הקשורים להנחלת השואה, אנו חיים בזמן 

שבו כל השאלות נפתחות ומעוצבות 

מחדש, זוהי תקופה שבה כל סימני הקריאה 

הופכים לדיון של משפטים ארוכים, כי 

התשובות בעצם טמונות בשאלות, ובעיקר 

באומץ לשאול אותן, ללא חשש. 

ואולי זאת בעצם המטרה העיקרית של 

המסע לפולין. 

"במשלחת לפולין

ניסיתי לדמיין אורות מסנוורים

וקור כלבים בחוץ 

באמצע הלילה" 

תהליך היצירה:

מילים ולחן: איה זהבי פייגלין 
 עיבוד: גילי מאיר, איה זהבי פייגלין, 

יואב רוזנטל ועינב ג’קסון כהן 

הפקה מוזיקלית: גילי מאיר 

 אנשים
רעים

Em D | Am | C D | Em

Em D | Am | C D | Em

הלב שלי היה שבור 

נסדק באיזה יום או איזה לילה

מאז חלפו הרבה שנים

למדתי שהוא נשאר שבור גם ככה 

Em | G | Am | Bm | C

Em | G | Am | Bm | C

במשלחת לפולין

היינו מחפשים פינות 

להסתתר מהמורים 

ולעשן סיגריות 

במשלחת לפולין 

ניסיתי לדמיין עשן 

ממלא ת׳רחובות 

זה לא עשן סיגריות 

D | C

D | C

אנשים רעים אנשים רעים

אני לא מכירה 

אנשים רעים אנשים רעים

אני לא מבינה

אנשים רעים מאיפה הם באים

Em | G | Am | Bm | C

Em | G | Am | Bm | C

היינו צריכים מזמן לישון

אבל רציתי אל החדר 

שבסוף המסדרון 

להתחבא להתערבב בלילה 

Em | G | Am | Bm | C

Em | G | Am | Bm | C

במשלחת לפולין

ניסיתי לדמיין אורות מסנוורים

וקור כלבים בחוץ 

באמצע הלילה 

D | C

D | C

אנשים רעים אנשים רעים

אני לא מכירה 

אנשים רעים אנשים רעים

אני לא מבינה

אנשים רעים מאיפה הם באים

Em D | Am | C D | Em

Em D | Am | C D | Em

הלב שלי היה שבור 

נסדק באיזה יום או איזה לילה

מאז חלפו הרבה שנים

למדתי שהוא נשאר שבור גם ככה

מילים ואקורדים:



"מחכה בתחנה האחרונה
צופה במציאות שמשתנה

אין זמן שמחבר אותי לאן שאת נמצאת"

התחנה האחרונה זהו ביטוי שמלווה אותנו 

כל חיינו. תחנה אחרונה בבית ספר, תחנה 

אחרונה בצבא, תחנה אחרונה בזוגיות, כל 

התחנות הן פרידות קטנות לקראת התחלה 

חדשה. 

יש לנו המון תחנות והמון תחנות

אחרונות-   

אבל רק פעם אחת, אנחנו עומדים בתחנה 

האחרונה של החיים. 

השיר "התחנה האחרונה" מספר על האדם 

שמחכה בתחנה האחרונה, של חייו. 

הוא יודע שלא יראה את האהובה שלו, הוא 

יודע שזאת תחנה שאין בה ציפייה. 

יש בה רק המתנה.  

התחנה האחרונה, זאת התחנה שבה הוא 

רק מקווה שהרכבת לא תגיע. 

"אין ציור אם אין את המכחול

מה נשאר לי אם היית הכל".

תהליך היצירה:

Bm7                  #F

מחכה בתחנה האחרונה

E7   Bm7                  #F

צופה במציאות שמשתנה

 B   Dsus2    C#m7   B4                              #F

אין זמן שמחבר אותי לאן שאת נמצאת

Bm7                  #F

פתאום הרכבות נוסעות לאט

E7   Bm7                  #F

בין ים של אנשים למצוא אחת

 B   Dsus2    C#m7   B4                              #F

הקור הזה חותך לי את חוטי המחשבה

#F        E   Bm7      #F

איך מדמיינים עולם שאת

Bm7      C#m7  Dsus2

לא מחזירה אליי מבט

Am       Dsus2   G

לב חרוט על עץ כולו נשרט

C                 Dm

אמיתי או שאולי כמעט

#F        E   Bm7      #F

ואיך שוב מדמיין עולם עגול

#Dsus2  C#m7 Bm7 F

בתוך חלל כל כך גדול

Am             G

אין ציור אם אין את המכחול

C                 Dm

מה נשאר לי אם היית הכל

  Bm7      #F

מחכה בתחנה האחרונה

מילים ואקורדים:

תחנה 
אחרונה

מילים, לחן והפקה מוזיקלית: לי בירן
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