נְ ִי ַ ְ ָר ִכי
ביצוע :עופרי שגב
לח והפקה מוזיקלית :אירית תמיר
עיבוד  :ב זיידמ
מילי :עינת גז
ניהול :מאיר גז

ָביִ ת1
"!א ָמט#ס ִמ ְ$יָר,
ֶה ַט ְס ִתי ִע ָ
ִמ ַ&ד ְל ַצד ה'א ָחג ֵמ ָע ָלי.
ְל ֶפ ַתע ִה ְת ַר ֵחק ַה ָ*ט#ס
"ח ָריו  ,א#תִ #לתפ#ס.
ַר ְצ ִ+י ֲ
ֳבר ָה ֲח ָציָה
ִמ ַה ְר ִ+י ֶאל ָמע ָ
"!א ִלי ָק ָרא:
!#נְ ִ!י !! ָ
ר#צי ָל ָעב#ר
ְֶ /ֶ 0את ַה ְִ 0ביִ /
א/ית ָע ֵלינ' ַלעֲצ#ר .
ֵר ִ

ְִ 1זמ#
י/י,
ֵח ֶצה ֶאת ַה ְִ 0ב ִ
יָד ְביָד נ ֶ
ד#לי .
ָחד ַה ְַ 5ט ִ$י ִע ַה ְִ 6
23נ' י ַ
כָ
צ#ע ִדי,
ַ /0ב ְָ 7ר ִכי 8נ' ָ
ֶ
ָרי.
ה#רא#ת ְמ 3בִ 6
יְֶ /ל ִה ַָ 9מע ְל ָ
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ָביִ ת 2
'5די ,
ַר ִ+י ִע ִא ָ*א ִמח'ג ָה ִרי ִ
ָחז ְ
ָעי.
ִפ ְט ַפ ְטנ' ָ ,צ ַח ְקנ' ַ ,כ ָ*ה ;#ב וְ נ ִ
יע,
ה#פ ַ
ְמ ֵע ֶבר ַל ְִ 0ביַ 0ְ /ל ְב ָלב ִ
יע.
יתי ֵא ָליו ִ! ְז ִריז'ת ְל ַה ִַ 6
ָר ִצ ִ
ֳבר ָה ֲח ָציָה
ִמ ַה ְר ִ+י ֶאל ָמע ָ
!#נְ ִ!י !!! ִא ָ*א ִלי ָק ְר8ה:
ר#צי ָל ָעב#ר
ְֶ /ֶ 0את ַה ְִ 0ביִ /
א/ית ָע ֵלינ' ַלעֲצ#ר.
ֵר ִ

ְִ 1זמ#
י/י,
ֵח ֶצה ֶאת ַה ְִ 0ב ִ
יָד ְביָד נ ֶ
ד#לי .
ָחד ַה ְַ 5ט ִ$י ִע ַה ְִ 6
23נ' י ַ
כָ
צ#ע ִדי,
כשב ְָ 7ר ִכי 8נ' ָ
ַ
ָרי.
ה#רא#ת ְמ 3בִ 6
יְֶ /ל ִה ַָ 9מע ְל ָ
ָביִ ת 3
לָ 0ל ֵלי ָה ֲח ָציָה
ַה ְק ִ/יב' ֲח ֵב ִרי ְ
ֶח ֶצה ְ! ִב ְט ָחה
ְכ ֵדי ֶֶ /את ַה ְִ 0בי /נ ֶ
נ/#יט ְב ִ= ְמ ָחה
יָד ִל ְמ 3בָ6ר ִ
ָעצ#ר ִל ְפנֵי ְ= ַפת ַה ִ* ְד ָר ָכה
ָחד נ ָ
יַ
'ב#ד ִקי
יטי ְ
ְל ָכל ָה ִכי'ו ִ$י ַמ ִ! ִ
נ'עה ַמ ֲא ִזינִ י
לק#ל#ת ַה ְָ +
ירה
יכה ְמ ִה ָ
ְב ֶד ֶר ְ> ְ1נ'יָה וְ ְ! ֲה ִל ָ
ְ >#+כ ֵדי ָה ֲח ָציָה.
ָ!יט ַל ְ& ָד ִדי ְ
נִ

www.bonbi.co.il

ְִ 1זמ#
י/י,
ֵח ֶצה ֶאת ַה ְִ 0ב ִ
יָד ְביָד נ ֶ
ד#לי .
ָחד ַה ְַ 5ט ִ$י ִע ַה ְִ 6
23נ' י ַ
כָ
צ#ע ִדי,
כשב ְָ 7ר ִכי 8נ' ָ
ַ
ָרי.
ה#רא#ת ְמ 3בִ 6
יְֶ /ל ִה ַָ 9מע ְל ָ

ְִ 1זמ#
י/י,
ֵח ֶצה ֶאת ַה ְִ 0ב ִ
יָד ְביָד נ ֶ
ד#לי .
ָחד ַה ְַ 5ט ִ$י ִע ַה ְִ 6
23נ' י ַ
כָ
צ#ע ִדי,
כשב ְָ 7ר ִכי 8נ' ָ
ַ
ָרי.
ה#רא#ת ְמ 3בִ 6
יְֶ /ל ִה ַָ 9מע ְל ָ
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