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נקודת חן         

ספר האקורדים האלטרנטיבי נוצר לכבוד חגיגות שנה לשידורי התוכנית נקודת 
חן ברדיו הקצה. בספר 40 שירים של 23 אמנים שהתארחו בתוכנית בין אוגוסט 

2019 לאוגוסט 2020. 

תוכנית הרדיו "נקודת חן" היא מגזין מוזיקה מקומית בהגשתה ועריכתה של
חן ליטבק, עם אורחים מסצנת האינדי הישראלית. התוכנית החלה את דרכה 

בתחנת "קול הקמפוס" המנוחה ומצאה את מקומה ברדיו הקצה. 

העבודה על הספר הייתה בשיתוף פעולה מלא מול האמנים. הספר יוצא בגרסה 
דיגיטלית וכולל קישורים להאזנה בפלטפורמות השונות, כולל לתוכניות בהן 

התארחו האמנים והשירים.

ובנימה אישית - אני שמחה ומודה על כך שהייתה לי את האפשרות בעזרת 
האמנים שהתארחו והצוות שהתגייס, כולם בהתנדבות, להרים את הפרויקט הזה 

ובעיקר מקווה שתהנו ממנו.
חן

***

ספר זה נועד לשימוש אישי בלבד ללא מטרות רווח, למטרת לימוד עצמי
או הוראה שלא בתשלום. כל הזכויות שמורות ליוצרים המקוריים.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות כל שימוש בספר מלבד שימוש אישי

תודות: אבי רקנטי, אופל בכר, אור בן אסולי, אורי זר אביב, אליק זמליאנקין, גיל 
שיידי דגן, גל כץ, הילה דגן, טוקי שטרן, יהודה מאיר, יובל בכר, לאון פלדמן, נדב 

ירקוני, נועה אברבנאל, ניצן יוגב, ניצן נחומזון, נמרוד גולדפרד, עומר ברנד, קוואמי, 
רם אוריון, שיר זיו, תמר חזנובסקי, אביגיל קובארי, אודי נאור, אולי דנון, גבריאל 
ברויד, גילברט ברויד, גיא בן עמי, גיא רודוביץ', גל שניידר, אבנר טואג, גלי אלון, 
דור הייטנר, נופר תום, דניאל רובין, זוהר גינזבורג, דני עבר-הדני, טל אורן, יובל 

ברוסילובסקי, יסמין רביב, מאור אלוש, נועם סדן, עדי שחם, עומר מושקוביץ, עמיתקס 
קורח, צוק דובסק, רחל ירון, רננה נאמן, תום הררי

mailto:Kz.Chen.Point%40gmail.com?subject=%D7%94%D7%99%D7%99%21%20%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%AA%D7%99%20%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99
https://bit.ly/2XokiYH
https://bit.ly/33kDBWB
https://bit.ly/3ftiZhb
https://spoti.fi/33uAWd3
https://bit.ly/2DPaGiu
https://spoti.fi/3a0ggL1


67 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי סדר השירים

8-9אהבה זה גרוע - מאור אלוש

10-11אופניים - קיקי מלינקי

12-13אני מתגעגע שוב - רחל ירון

14-15גואה - קובארי

16-17גליל - המסך הלבן

18-19די - קיקי מלינקי

20-21האמת - רחל ירון

22-23הסיפור בגדול - דניאל רובין

24-25זה שצועק - דניאל רובין

26-27חיסין - סוס מביט

28-29חצר - גלי אלון

30-31ילד של מי אתה - עומר מושקוביץ

32-33ים יבשה - עומר מושקוביץ

34-35כאילו - אולי דנון

36-37כל היום דיברת על לבוא - טל אורן

38-39לא בכוונה - עדי שחם

40-41לא מכאן - חשש אמיתי

42-43לוקס והאנה - קובארי

44-45למה לבזבז על העצב את הזמן? - מאור אלוש

46-47לרדת למחתרת - עדי שחם

48-49לרוץ מהר - רחל ירון

50-51מדבר - מאור אלוש

52-53מה שעושה לנו טוב - ביטניק

54-55ניקול - קובארי

56-57נצטרף לעדר - עומר מושקוביץ

58-59עבודה זמנית - עבודה זמנית

60-61ערים - פוטו מריאנה

62-63פעם ביום - רחל ירון

64-65פצצה - רננה נאמן

66-67רגליים שבורות - רננה נאמן

68-69רודף אחרייך בנחל - ביטניק

70-71שמש - המסך הלבן

72-73תדברי אלי - חלב אב

74-75תלוי בין כן ללא - גיאגיא

76-77תמיד אהבת להיות למעלה - ברוסי

78-79תנהל אותי - עדי שחם

80-81תשליך - רחל ירון

Ended (by the morning) - Nomke82-83

HÂSHMÂL - BĘÃTFÓØT84-85

I Only Want To Be With You - Pattie86-87



89 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Dbmaj7   Ebm   Bbm  Ab6 פתיחה:��

Ebm     Dbmaj7
אהבה  זה  גרוע

Ab6                   Bbm  
לפחות אחד משניים נשאר פגוע

Ebm        Dbmaj7 
ונהיה כזה קשה לסיים את זה יפה

Ab6              Bbm
למה אני צריך את זה

Ebm             Dbmaj7
נפגשנו שוב אחרי שלוש שנים

Ab6                 Bbm
כבר לא ילדה של פרחים

  Ebm          Dbmaj7          
זורקת לי כדרך אגב על החבר

 Ab6            Bbm                
משחק אותה קול בלב דוהר

Ebm        Dbmaj7
פנטזיה שאני מציל אותה

Ab6    Bbm                            
מהחיים העגומים בלעדיי

 Ebm     Dbmaj7                      
אצלי בראש זה אמיתי

Ab6    Bbm                          
אצלה זה בטח קצת אחרת

Ebm     Dbmaj7
אהבה  זה  גרוע

Ab6                    Bbm 
לפחות אחד משניים נשאר פגוע

Ebm           Dbmaj7
ונהיה כזה קשה לסיים אותה יפה

Ab6                 Bbm
מזל שיש לי מוסיקה, חיים מקבילים

Dbmaj7   Ebm   Bbm  Ab6 מעבר:��

Ebm         Dbmaj7
לא מקשיב למה שהיא אומרת

Ab6              Bbm 
מהופנט ובוהה בעיניים שלה

Ebm                  Dbmaj7
זורק תגובה סתמית לחדר אולי היא 

Bbm                
תפגע בסדק

        Ab6                
בינה לבין החבר

Ebm               Dbmaj7
אקטים של יאוש,  של גב לקיר

אהבה זה גרוע - מאור אלוש
מילים ולחן: מאור אלוש

     Ab6                    Bbm    
של צבוע, של גנב, של חסר חיים

Ebm           Dbmaj7  
מתבאס על עצמי וחוזר לדמיין

Ab6                    Bbm  
בעולם הפנימי שלי הרבה, הרבה יותר 

Dbmaj7           
מעניין

Dbmaj7   Ebm   Bbm  Ab6 מעבר:��

Ebm     Dbmaj7
אהבה זה גרוע

Ab6                             Bbm
לפחות אחד משניים נשאר פגוע

Ebm           Dbmaj7
ונהיה כזה קשה לסיים אותה יפה

Ab6                  Bbm
מזל שיש לי מוסיקה, חיים מקבילים

Ab6   Bbm   Ebm   Dbmaj7
                                  חיים מקבילים

Dbmaj7   Ebm   Fm  Ebm מעבר:��
Dbmaj7    Ebm    Fm    F#

"Love is like oxigen
  Love is a many splendored thing
  Love lifts us up where we belong
  All you need is love"

Fm       Ebm   Dbmaj7
             מזל שיש לי מוזיקה

Dbmaj7       Ebm  
מזל שיש לי מוזיקה

Fm           Ebm  
מזל שיש לי מוזיקה

F#m
          חיים מקבילים

Dbmaj7   Ebm   Bbm  Ab6 סיום:��

https://bit.ly/2ZLtisn
https://spoti.fi/2WINd9s
https://bit.ly/2WJ7rjh
https://bit.ly/2OJK9Wa


1011 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

G פתיחה:��

G    F#                 G
כל הבחורות בעיר הזאת

G    F#                   
הן רוכבות על אופניים

G   F#                    
הן צובעות את השיער

G           F#                    
הן לובשות חצאית גם כשקר

G   F#                
והן עושות קעקועים

G           F#                   
והן תמיד מריחות כל כך טוב

F#             G       F#                 
אני לא מצליחה לחשוב בכלל

F#         G           D      A
  וזה באמת לא קל לי להסתיר

F#               G           D    A
  ולמרות שגם אותי לימדו מגיל צעיר

Bm         F#       G     D    A
  כנראה שאני היחידה בכל העיר

G           F#      G                C
שלא זוכרת איך לרכב על אופניים

4x   G   F# :מעבר

G     F#                 G
כל הבחורות בעיר הזאת

G    F#                   
הן רוכבות על אופניים

G   F#                    
הן צובעות את השיער

G           F#                    
הן לובשות חצאית גם כשקר

G  F#                
והן עושות קעקועים

G           F#                   
והן תמיד מריחות כל כך טוב

F#               G       F#                 
אני לא מצליחה לחשוב בכלל

F#          G           D      A
  וזה באמת לא קל לי להסתיר

F#               G           D    A
  ולמרות שגם אותי לימדו מגיל צעיר

Bm         F#       G     D    A
  כנראה שאני היחידה בכל העיר

G           F#     G                C
שלא זוכרת איך לרכב על אופניים

אופניים - קיקי מלינקי
מילים ולחן: יסמין רביב

https://spoti.fi/2WGNd9X
https://bit.ly/3eHOCmQ
https://bit.ly/3hgz7DY
https://bit.ly/3knLwsd


1213 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

קאפו���3

                         Em                       
אני מתגעגע שוב

G                D
על חלונות זרים 

                                                            Em   G/F# 
מוארים

                               B7                       
אולי אדם אולי עומד

Em                    
אולי לפני ראי             

              Em             B7  
או כי שלג לבן 

D                 
נופל בפנים

 G                  
מלך זר שוכב 

B7                    Em     G/F#      
על אישה שהייתה יכולה להיות שלי

               

D         Em         
או אה אה

      Em   G/F#   G            
או אה אה אה       אה

B7                    
על אישה שהייתה                                                    

   B7                    Am
יכולה להיות שלי         

אני מתגעגע שוב - רחל ירון
מילים: יהודה עמיחי   לחן: רחל ירון

                         Em                  
אני מתגעגע שוב

G                D
על חלונות זרים 

                                                            Em   G/F# 
מוארים

                               B7                       
אולי אדם אולי עומד

Em                   
אולי לפני ראי             

              Em           B7  
או כי שלג לבן 

D           
נופל בפנים

 G              
מלך זר שוכב 

B7                     Em      G/F#     
על אישה שהייתה יכולה להיות שלי

D         Em         
או אה אה

      Em   G/F#   G            
או אה אה אה       אה

B7                    
על אישה שהייתה  

   Em    B7                    Am
יכולה להיות שלי

                                    

https://spoti.fi/2BjY7uJ
https://bit.ly/2WEKBti
https://bit.ly/2WIrChl
https://bit.ly/2BiWMV0


1415 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

   2x   Fm   Eb   Ab פתיחה: 

Ab   Eb         Fm    
המרווה ששרפתי    נפלה מהחלון

Ab               Eb        Fm
על    הצילייה       של השכן

Ab        Eb        Fm
אורז על הגז         לב  מרוגז

Ab           Eb    Fm          
רציתי להישאל     ולענות כן

Ab     Eb      Fm  
ראשי העצים       טובלים בערפל

Ab              Eb       Fm      
מלמדים אותי    על משלח היד

Ab        Eb      Fm 
רחלי מתרגמת   מצרפתית

Eb                 Fm         
"שמחות צריך לעשות, 

     Ab       
הצרות באות לבד"

Cm     Bbm          Fm     Db    
בלילה    הכי ארוך   בגואה עם נר דולק

     Bbm             Fm                   Db 
ומפה כתומה       רציתי לחזור אליך    

                                       Bbm            Fm                      Db 
במה פתוחה היא תפסה מיקרופון ושרה

Cm   
בזיוף מאוהב

Cm           Fm      Db        
ולא אכפת לה לי מידי אכפת

  Ab   Eb   Fm
                       מידי אכפת

   Fm   Eb   Ab   :מעבר
           

Ab             Eb       Fm
מישהו צועק לתוך חלל המסעדה

Ab   Eb           Fm    
"פחות אינטרנט יותר קברנה"

Ab        Eb    Fm        
האצבעות שלי מקישות בשולחן

Ab             Eb           Fm             
שייראה כאילו לפחות מישהו אחד נהנה

גואה - קובארי
מילים ולחן: אביגיל קובארי

Ab      Eb       Fm  
השמש צונחת איתה עולה החשש

Eb        Fm      
מתקדם באדישות

Ab                
כמו הפרות כאן על הכביש

Ab            Eb         Fm
קל לי לעזוב בשם כל הבחורות שהייתי

Ab            Eb     Fm           
אבל לברוח מטוב יכול להיות מתיש

Cm     Bbm          Fm     Db    
בלילה    הכי ארוך   בגואה עם נר דולק

     Bbm            Fm                    Db 
ומפה כתומה       רציתי לחזור אליך    

                                       Bbm            Fm                      Db 
במה פתוחה היא תפסה מיקרופון ושרה

Cm   
בזיוף מאוהב

Cm           Fm      Db        
ולא אכפת לה לי מידי אכפת

  Ab   Eb   Fm
                       מידי אכפת

Db   Fm   Bbm   Cm מעבר:  
Db   Fm   Bbm  

Cm     Bbm          Fm     Db    
בלילה    הכי ארוך   בגואה עם נר דולק

     Bbm            Fm                    Db 
ומפה כתומה       רציתי לחזור אליך    

                                       Bbm            Fm                      Db 
במה פתוחה היא תפסה מיקרופון ושרה

Cm   
בזיוף מאוהב

Cm           Fm      Db        
ולא אכפת לה לי מידי אכפת

  Fm                    
לי מידי אכפת

https://spoti.fi/3fRxAnB
https://bit.ly/2OKpe5e
https://bit.ly/30vGZeg


1617 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

גליל - המסך הלבן
מילים: גבריאל ברויד, גילברט ברויד.   לחן: גבריאל ברויד, גילברט ברויד

Gm   Bb  :פתיחה

Bb                    Gm
    בואי ניסע אל הגליל

Bb                       Gm
     שמעתי שנפל שם טיל

Gm                       C
   פה בעיר הכל מגעיל

Bb                   Gm
אז תארזי את התרמיל

          C     
נוסעים לגליל

Gm   Bb  :מעבר

Bb                       Gm
    בואי ניסע אל המדבר

Bb                       Gm
      אבנה לך בית מחימר

Gm                   C
  פה בעיר הכל יקר

Bb                        Gm
     אז תאספי את השיער

          C     
נוסעים למדבר

Bb    Gm
               למדבר

C   Bb   Gm         Bb    Gm
               למדבר

Gm    Bb מעבר:  
Gm    Bb  

 Gm    Bb   C  

    Bb    Gm                                  
בואי נעשה קסמים בפלסטין  

   Bb    Gm                      
סקס סמים ופלסטין

   Bb    Gm                      
סקס סמים ופלסטין

   Bb    Gm                      
סקס סמים ופלסטין

   Bb    Gm                      
סקס סמים ופלסטין

Gm    Bb סיום:� 

https://spoti.fi/30Ar522
https://bit.ly/2CQbt2i
https://bit.ly/2OGdKjk


1819 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

B                             
ומתי תפרוק את זה עלי?

F#                                       B
והייתי רוצה להיות הזבוב על הקיר

E                                   
בחדר שלך כשאנחנו מדברים

B                         
(אנחנו לא באמת)   ולמרות הכל

E                                                  F#      
אני לא מצליחה שלא לחשוב שזה עושה לי טוב

 G                            B                         
כמו שזה עושה לי רע, אתה גורם לי להרגיש נורא

B                       
ומתי, מתי אני אגיד די?

F#                  G#m             G       E               
מתי אני אגיד די?  מתי אני אגיד די? מתי אני אגיד די?

B      F#        G                       E                       B              
מתי אני אגיד די? מתי אני אגיד די? מתי אני אגיד די?

די - קיקי מלינקי
מילים ולחן: יסמין רביב

F#                                  B
אני יודעת שלא תתן לי ביטחון

E                                    
שלא תצליח להגיד לי ת׳דבר הנכון

B                       
אני יודעת טוב מאוד, ולמרות הכל

E                                               F#        
אני לא מצליחה שלא לחשוב מה אתה עושה עכשיו?

 G                                  B                    
על מה אתה חושב עכשיו? עם מי אתה שוכב עכשיו?

B פתיחה:  

https://spoti.fi/2WFzwrI
https://bit.ly/2WFISUz
https://bit.ly/2WJlkhp
https://bit.ly/3knLwsd


2021 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Am   E   Am   :פתיחה

              E           Am            
תמיד לומר את האמת

                     Am          Dm       
ולשלם את המחיר

                                                              Am           E   Am                E 
שוב יורד היום        והראש כואב

                      

            E                        Am 
ואז הלב נשבר לחתיכות

                     Am                 Dm 
אי אפשר לברוח ולחזור בשקט

   E 
אם לא נגיד את האמת

Am              
אם לא נגיד

 Am        E          
מה נשאר לנו בעצם

   Am  E  Dm  Am  E  Am מעבר:  
 

   E             Am            
אני רוצה      רק לדבר

                     Am                    Dm   
 מילים שלא העזתי להגיד אף פעם

                                                              Am       E           Am       E             
להשתחרר משקר     אבל אני פוחדת

  Am          E             
להשתחרר   משקר

האמת - רחל ירון
מילים ולחן: רחל ירון

https://spoti.fi/3fO9Kt5
https://bit.ly/3hpGt8u
https://bit.ly/3joc8bX
https://bit.ly/2BiWMV0


2223 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

A7    A    
בגדול, נפלתי

F#dim          D       
ועוד ממשיכה ליפול

Bb/A        Bb 
בקטן היית לי מין עוגן

Db7              Gm
שדואג שנשאר לבד בקרקעית

      C/Bb       C           
אמרת בואי, ונקח אותך

Dm/B    Dm/C   Dm 
סיבוב אל תוך הים

  F     C    Db7     Bbm
מותק, תצללי איתי לשם

A7       A   
בגדול, שקעתי

F#dim          D        
ועוד ממשיכה לצלול

Bb/A        Bb 
בקטן חשבתי שנברח

Db7                         Gm  
יחדיו אל תוך האופק הגדול

(איך שוב טעית)

        C/Bb       C           
אמרתי איך זה שהסוף שלנו

Dm/B    Dm/C   Dm 
לא כמו בסרטים

 F7        F       C    Db7       Bbm
מותק, יכול היה להיות מדהים

G/B       Cm      Dbmaj7        Bb
מהתחלה המסיבה התקיימה בלעדיי

Bbm   Cm    Dbmaj7               Bb
שוב לא נשאר אף אחד שישמור עליי

    Bbm    Cm   Dbmaj7  
אף אחד שישמור

Fmaj7
אוווו

         

A7     A      
ועכשיו נשארתי

F#dim          D          
עם אגרוף קפוץ ביד

Bb/A        Bb 
וכאב בבטן שלא

Db7                        Gm    
מאפשר להרדם, 60 טון הלקאה עצמית

     C/Bb    C                 
אמרתי מותק, את סוחבת כאן

Dm/B   Dm/C  Dm 
המון משקל עודף

 F7         F      C    Db7       Bbm     
אבל גם אני כבר לא ידעתי איך 

הסיפור בגדול - דניאל רובין
מילים ולחן: דניאל רובין

G/B       Cm      Dbmaj7        Bb
מהתחלה המסיבה התקיימה בלעדיי

Bbm   Cm    Dbmaj7               Bb
שוב לא נשאר אף אחד שישמור עליי

    Bbm    Cm   Dbmaj7  
אף אחד שישמור

Fmaj7
אוווו

A   A7 מעבר:  
D   F#dim  
Bb   Bb/A  
Gm   Db7  

     C/Bb     C          
אמרת בואי ונקח אותך

Dm/B    Dm/C   Dm 
סיבוב אל תוך הים

 F       C    Db7   Bbm
מותק, תצללי איתי

https://spoti.fi/3eLRC1C
https://bit.ly/2ZNV6MB
https://bit.ly/3hnpH9I
https://bit.ly/3eVjz7i


2425 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Eb6   Dbmaj7   C פתיחה:����

 C         Dbmaj7      Eb6/9   
כולם סביבי    יורדים מהפסים

   C   F      Eb6/9 
ירידה תלולה מאד

C     Dbmaj7      Eb6/9 
          אני נאלצת להסכים

          Fm9        F          C/Bb 
ולעלות על הרכבת

C   F     Eb 
     אחת ושתיים

     C  F    Eb       
לעצום חזק עיניים

C                   F    Eb   
לפתוח פה, לצעוק בקול

 Ab      Eb/Bb     
זה שצועק הכי חזק -

C               Bb            
הוא המשוגע הכי גדול

C          Dbmaj7    Eb6/9
נמנעת    סדרתית מעימותים

C        F          Eb6/9 
            אבל אני חייבת

C          Dbmaj7        Eb6/9 
להצדיק את שם המשפחה שלי

Fm9        F          C/Bb           
היסטוריה לעולם חוזרת

C   F     Eb 
     אחת ושתיים

     C  F    Eb       
לעצום חזק עיניים

C                   F    Eb   
לפתוח פה, לצעוק בקול

 Ab      Eb/Bb     
זה שצועק הכי חזק -

C               Bb            
הוא המשוגע הכי גדול

Bb     Ab        Eb/Bb   
זה שצועק הכי חזק -

F   C   Am מעבר:�
C   Am

F/Eb    F       Gbmaj7         Ab6  
כולם  סביבי יורדים מהפסים

F        Gbmaj7        Ab6  
כולם סביבי יורדים מהפסים,

F/Eb        
אין את מי להאשים

F       Gbmaj7     Ab6
    כולם יורדים מהפסים

F/Eb          
אין את מי להאשים

Gbmaj7       Ab6
     כולם יורדים מהפסים

F/Eb        F 
    כולם יורדים מהפסים

זה שצועק - דניאל רובין
מילים ולחן: דניאל רובין

  F  Bb    Ab 
      אחת ושתיים

     F   Bb  Ab         
 לעצום   חזק עיניים

F              Bb  Ab   
לפתוח פה, לצעוק בקול

Db      Ab/Eb    
זה שצועק הכי חזק -

F              Eb            
הוא המשוגע הכי גדול

F  Eb    Db      Ab/Eb    
זה שצועק הכי חזק

F  Eb    Db    Ab/Eb      
זה שצועק הכי חזק

Db      Ab/Eb     
זה שצועק הכי חזק -

  F             Eb            
הוא המשוגע הכי גדול

Db     Ab/Eb      
זה שצועק הכי חזק -

F            Eb            
הוא המשוגע הכי גדול

Ab/Eb   Db   Eb   F סיום:��

https://spoti.fi/3jrFyGg
https://bit.ly/2WHji1w
https://bit.ly/2OI0N8q
https://bit.ly/3eVjz7i


2627 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

חיסין - סוס מביט
מילים ולחן: זוהר גינזבורג ודני עבר-הדני

         D   A   D   A פתיחה:�
D   A   D   Bm   A

  A             D           A                 D
למה דווקא היום אתה קורא לי מהחלון?

D          A              D         
אני בכלל רוצה לישון כשהירח

  A     D   A   D      A    Bm  
המלא אומר שלום.

                                                                                                                   D             A                 D
למה דווקא היום? איפה היית                   

A      D           A           
(איפה היית?) אתמול?

  A/C#       D      A    Bm     D
הירח המלא אומר שלום.

2x   Bm   A   G   :מעבר

    G     A          Bm
     היום מותר רק נשיקות בלחי

G        A           Bm
       חיסין     חיסין   חיסין בבכי

    G      A          Bm
     היום מותר רק נשיקות בלחי

G        A           Bm
       חיסין     חיסין   חיסין בבכי

     

         D   A   D   A �:מעבר
D   A   D   Bm   A

  A             D           A                 D
למה דווקא היום אתה קורא לי מהחלון?

D          A              D         
אני בכלל רוצה לישון כשהירח

  A     D   A   D      A    Bm  
המלא אומר שלום.

D                 A               D
איזה מצב מוזר, זה לא נורמאלי

      A        D           A           
איך לא בא לי פתאום 

  A/C#       D          A      Bm        D
הירח מחייך ואומר לילה טוב. 

2x   Bm   A   G   :מעבר

    G     A          Bm
     היום מותר רק נשיקות בלחי

G        A           Bm
       חיסין     חיסין   חיסין בבכי

    G      A          Bm
     היום מותר רק נשיקות בלחי

G        A           Bm
       חיסין     חיסין   חיסין בבכי

2x   Bm   A   G   :מעבר

A                   Bm
      נשיקות (נשיקות)

G                   
נשיקות (נשיקות)   נשיקות בלחי

A                   Bm
      נשיקות (נשיקות)

G                   
נשיקות (נשיקות)   נשיקות בלחי

A                   Bm
      נשיקות (נשיקות)

G                   
נשיקות (נשיקות)   נשיקות בלחי

A                   Bm
      נשיקות (נשיקות)

D   A                                           G
נשיקות (נשיקות)   נשיקות בלחי

https://spoti.fi/3hpQDFM
https://bit.ly/2BjI5Rz
https://bit.ly/3fMVzUU
https://bit.ly/3jsWQ5W


2829 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

D    :פתיחה

    Bm                        D
כמה רעל גוף אחד יכול לצרוך

Bm     F#m   Bm   F#m
אור מבחוץ כואב בריסים

A              Bm            F#m 
כבר לא בת עשרים

    Bm                       D
כמה רעל גוף אחד יכול לצרוך

Bm   F#m   Bm   F#m
שמש יפה       אל תעלמי

Bm               F#m   
כבר לא בת עשרים

 A          F#m      
כבר לא בת שלושים

    Bm             D
לגור בבית עם חצר

 A               F#m  
לשכלל את הפחד

    Bm                  D
למות או סתם להתרגל

D             A         F#m     
זה כואב, זה צורב וזה קורה

D  :מעבר

    Bm                        D
כמה רעל גוף אחד יכול לצרוך

Bm        F#m       Bm     F#m 
כמה נעים             כיור מלא כלים

A              Bm     F#m 
כבר לא בת עשרים

    Bm                       D
כמה רעל גוף אחד יכול לצרוך

Bm    F#m   Bm    F#m 
בבוקר ניסים, עכשיו פנסים

Bm               F#m   
כבר לא בת עשרים

 A          F#m      
כבר לא בת שלושים

    Bm                  D
לגור בבית עם חצר

 A              F#m  
לשכלל את הפחד

    Bm                  D
למות או סתם להתרגל

D              A           F#m     
זה כואב, זה צורב וזה קורה

חצר - גלי אלון
מילים ולחן: גלי אלון

D   Bm   F#m   A מעבר:  

    Bm                  D
למות או סתם להתרגל

D              A           F#m     
זה כואב, זה צורב וזה קורה

https://spoti.fi/39nuYeL
https://bit.ly/30AMTe3
https://bit.ly/3eUQvgc
https://bit.ly/2C99CWg


3031 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

ילד של מי אתה - עומר מושקוביץ
מילים ולחן: עומר מושקוביץ 

C פתיחה:  

Bb          Eb     C    
נתחיל הכל מבראשית

Bb          Eb       C 
נצא אל תוך גלות שלישית

 Gm          Ab             Bb
תל אביב כבר לא עיר מקלט

  Ab            C           Ab
     מאיזה חוף אתה נפלט

Cm מעבר:� 

 F       Eb
ילד של מי אתה

Ab    
של מי

 Eb         
קם ועוזב

                         Ab            F           
זו לא המלחמה שלי

   Ab           F         
כי אם זה היה ביתי

Ab         Bb           Eb        
היה שלך, היה שלי, היה שלנו

Ab         Bb           Eb        
היה שלך, היה שלי, היה שלנו

Cm מעבר:� 

Bb          Eb      C
לארץ יש חיי מדף

Bb          Eb        C
עייפתי כבר מהמרדף

 Gm          Ab               Bb
ותל אביב כבר לא עיר מקלט

  Ab             C        Ab
   מאיזה חוף אתה נפלט

F       Eb
ילד של מי אתה

Ab     
של מי

 Eb         
קם ועוזב

   Ab                    F 
זו לא המלחמה שלי

  Ab          F         
כי אם זה היה ביתי

 F       Eb
ילד של מי אתה

Ab    
של מי

 Eb         
קם ועוזב

                         Ab            F           
זו לא המלחמה שלי

   Ab           F         
כי אם זה היה ביתי

Ab         Bb           Eb        
היה שלך, היה שלי, היה שלנו

Ab         Bb           Eb        
היה שלך, היה שלי, היה שלנו

Ab         Bb           Eb        
היה שלך, היה שלי, היה שלנו

                 Ab   Bb   Cm           
ולא היה הם    או   אנחנו

                 Ab   Bb   Cm           
ולא היה הם    או   אנחנו

                 Ab   Bb   Cm           
ולא היה הם    או   אנחנו

Cm סיום:� 

https://spoti.fi/3agTleI
https://bit.ly/3agTj6A
https://bit.ly/3iAanHJ
https://bit.ly/2CCrcST


3233 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

ים יבשה - עומר מושקוביץ
מילים ולחן: עומר מושקוביץ 

B   Ab   B   Ebm פתיחה:  

Ab            C#m
זאת יבשה וזה ים

     F#     
את יכולה פה

C#m    
אבל לא יכולה שם

C#m
זאת יבשה 

  Ab    
וזה ים

F#         
ויש דברים פשוטים מאוד

C#m        
שהם דרכו של עולם

C#m
השמש חזקה לך

Ab
ויש פינה בצל

F# 
מתחת לעצים גבוהים

C#m 
להתנצל

C#m
זאת יבשה 

B   F#   Ab     
וזה  ים

Ebm
אני יודעת מה זה ארץ

B             Ab            B        
אתה לא צריך ללמד אותי גבולות

Ebm   
אני יודעת מה זה ארץ

                          F#            B        
אתה לא צריך ללמד אותי

 Ab     
גבולות

Ab              C#m
זאת יבשה וזה ים

  F#  
את יכולה פה

     C#m      
אבל לא יכולה שם

 Ab                C#m     
וכשאני מדברת על חלום

 F#              
אתה אומר לי

C#m                        
איך אפשר עוד לשרוד את היום

 F#      Ab            C#m  
וזאת יבשה וזה ים

   C#m   
יבוא זאב

B           F#           Ab  
יאכל אותך "המממ"

Ebm     
אני יודעת מה זה ארץ

B             Ab            B        
אתה לא צריך ללמד אותי גבולות

Ebm     
אני יודעת מה זה ארץ

F#            B        
אתה לא צריך ללמד אותי

 Ab      
 גבולות

2x   Ebm   B   Ab   B מעבר: 
 Fm7b5  

Ebm     
אני יודעת מה זה ארץ

B             Ab            B        
אתה לא צריך ללמד אותי גבולות

Ebm     
אני יודעת מה זה ארץ

F#            B        
אתה לא צריך ללמד אותי

 Ab      
 גבולות

B   Bb             Ebm
זאת יבשה וזה   ים 

https://spoti.fi/3fHEz1A
https://bit.ly/2Pzumtx
https://bit.ly/3agSWcc
https://bit.ly/2CCrcST


3435 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

F   Am   Bb   C    :פתיחה

Am                     F  
הלכתי לבדוק אם הכל כשורה 

C               Bb  
בחצר שמתחת לבית

Am                        F       
שם קבורה הכלבה, שם מחיתם דמעה

C                    Bb   
ואני לא הצלחתי לבכות

                                                                          C          Bb         A        Dm   
ונזכרתי בעיניים החומות שלך

    C        Bb     A            F     
ונזכרתי בשפתיים הרכות

 Am               F  
אני אתהלך ברחוב הסואן

C              Bb  
אביט בילדים הקטנים

Am                   F         
איך אהבתי לחזות בפניהם השלוות

C             Bb 
בזמן שהם ישנים

C       Bb         A       Dm  
ולמדתי להכיר את הקצב

C         B      A        F     
של כל נשימה חרישית

2x   F   Am   Bb   C    �:מעבר
Dm   A   Bb   C  
F   A   Bb   C  

  Am                 F
מאז שנולדתי אני מחפש

C        Bb 
בטן להתנחל בה

Am                  F     
ונדהמתי לראות שבתוך חיוכך

 C                  Bb   
בתים חמימים מסתתרים

C         Bb       A    Dm     
אז נפלתי שבוי בחיוך שלך

C   Bb     A          F  
נפלתי בשבי החיים

C                Dm     
אני לא אדבר, אני לא אזכר

C#dim               Bb   
בפנים הטובות שאהבתי לראות

F   Bbm              F     
אני רק אצחיק אותך, כאילו

 

C         Bb       A      Dm 
ונפלתי שבוי בחיוך שלך

C   Bb     A          F  
נפלתי בשבי החיים

כאילו - אולי דנון
מילים ולחן: אולי דנון

C                Dm     
אני לא אדבר, אני לא אזכר

C#dim               Bb   
בפנים הטובות שאהבתי לראות

F   Bbm              F     
אני רק אצחיק אותך, כאילו

F   Bbm              F     
אני רק אצחיק אותך, כאילו

F   Bbm              F     
אני רק אצחיק אותך, כאילו

https://spoti.fi/39gGmJd
https://bit.ly/3jq6UfO
https://bit.ly/3jnaKX8
https://bit.ly/2OL7OWo


3637 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

קאפו���3

Dm
כל היום צברנו מתח

F                            G
  כמו נקודות על נהיגה פושעת

Dm
    כל רמז משוגר 

G     
בעיניים עצומות

F    G   Dm             F  
בסומק בערה

Dm
כל היום על הגחלת

                  F                    G
  ואבן צור באבן צור

 Dm             
והייתי מסירה ההבטחה

 F      G                    
לולא הדרך זהרה

Gm6              Bbmaj7

כל היום דיברת על לבוא                                   

 G                      F
  מרקר זהר ברחובות

G   F   Gm6   Bbmaj7             
מהם אתה אמור ללכת

Dm
     ברחובות מהם אתה אמור ללכת

                   G        
לא הייתי עוד,

F                
לא עשיתי עוד, לא דיברתי

         F        G               Dm     
לא קיצרתי עוד

Dm
לא במפה - לא יודעת לכוון אותך

        F         G       
לא תעיתי עוד

F       G    Dm                
אל מחוץ לעצמי

    

Gm6              Bbmaj7
כל היום דיברת על לבוא

G                            F
   ויד מחקה את הרחובות

                                    G   F   Gm6  Bbmaj7                   
מהם הספקת כבר ללכת

Gm6           Bbmaj7
כל היום דיברת על לבוא

G                         F
ויד מחקה את הרחובות

                                    F#m7   F   Gm6  Bbmaj7              
מהם הספקת כבר ללכת

כל היום דיברת על לבוא - טל אורן
מילים ולחן: טל אורן

 C7               Am7
   ברחובות מהם אתה אמור ללכת

          C7                      D9  
כמה ילדים אנחנו עוד,  מי נתן לנו 

למעוד

 C7   D9                  C7    Am7
אחת         אל תוך השני

 C7              Am7
ברחובות מהם אתה אמור ללכת

          C7                      D9  
כמה ילדים אנחנו עוד,  מי נתן לנו 

למעוד

 C7   D9   C7      Am7
אחת אל תוך השני

Gm6              Bbmaj7
כל היום דיברת על לבוא

G                F
מרקר זהר ברחובות

                                  G   F   Gm6  Bbmaj7              
מהם אתה אמור ללכת

                                  G   F   Gm6   Bbmaj7 �:סיום

https://spoti.fi/3eOZv68
https://bit.ly/2Cy4Ktv
https://bit.ly/3fJCRNY
https://bit.ly/2CAE0sL


3839 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

B  :פתיחה

B     
להזמין סושי וללכלך עלייך

                                 D 
אווירת מסיבת רווקות קשה

Em  
לקלף תפוחי אדמה 

Bm                              D
בתופת של מטבח חם אה...

B      
מקללות מתחת לשפם

                                 D     
את כל מי שלא הזמנו

Em      
מדברות על זיונים 

Bm                      D       
ותופרות שמלה לבנה אה...

 

                          D        Bm
לא בכוונה

Bm        Em 
בטח מקנאה

    

D   Em   Bm  :מעבר

B    
אנחנו לא תוקעות סכין

                                 D     
תוקעות מקלות אכילה

Em     
וטבעות יהלום משובצות 

Bm                       D  
בערך העצמי שלך אה...

B     
לשפוך את כל הספונג'ה

                                 D        
על הכביסה של השכנה

Em       
מפרגנות באמת מכל הלב 

Bm                          D     
וגוזרות אותך מהתמונה אה...

 

                          D        Bm
לא בכוונה

Bm        Em 
בטח מקנאה

                          D        Bm
לא בכוונה

Bm        Em 
בטח מקנאה

לא בכוונה - עדי שחם
מילים ולחן: עדי שחם

D   Em   Bm  :מעבר
 

                                                 Em                                               D
   כשתסתובבי תהפכי להיות המטרה

Bm
כשתסתובבי נתהפך עלייך חזרה

                                                 Em                                               D
  כשתסתובבי תהפכי להיות המטרה

Bm
כשתסתובבי נתהפך עלייך חזרה

https://spoti.fi/2ZO6WGM
https://bit.ly/2ONaCSw
https://bit.ly/3eQXWVv


4041 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Em   Am   Em   Cm  :פתיחה

Am                     Em
     אני חושב שאני לא מכאן

Cm                  Em
     אני מארץ רחוקה אולי

Am                  Em
      הבניינים צבועים לבן

Am   Em        Cm                Em
     החצרות ירוקים מידי

Am                        Em
     אני חושב שגם את לא מכאן

Cm                     Em
     את חתיכה ממשחק אחר

Am             Em
     מתלבשת כמו כולם

Cm                 Em
     אבל לא מתאימה יותר

Em                    F#
     כשאת בוהה בתוך עיני        

Em               F#
    ובלי קול לוחשת לי

              C                      Am
      תברח איתי אל המזרח

2x   Em   Am   Em   Cm    :מעבר

 Am            Em
     כשינחתו הרובוטים

Cm            Em
     בחצרות ובגנים

Am          Em
     אנחנו נחשב מתים

Cm               Em
     הרובוטים הבורגנים

Em                   F#
    כשאת בוהה בתוך עיני

Em                F#
    ובלי קול לוחשת לי

              Em  F#  Em  F#       C              Am 
תברח איתי אל המזרח

C               Am 
תברח איתי אל המזרח

Em   Am   Em   Cm  :מעבר

 Am                     Em
      אני חושב שאני לא מכאן 

Cm                    Em
     אני חושב שגם את לא מכאן

 Am                     Em
      אני חושב שאני לא מכאן 

Cm                    Em
     אני חושב שגם את לא מכאן

לא מכאן - חשש אמיתי
מילים: ניר שר, מתן בר, תום הררי   לחן: תום הררי

https://spoti.fi/32G6cW0
https://bit.ly/3fRwqIW
https://bit.ly/2ZLY1p1
https://bit.ly/2ZP7tIc


4243 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Gm                          Bb
לוקס נגע לי ברגל עם הרגל שלו

Gm                         Cm       
כשהייתה לו הזדמנות

 Gm                     Bb 
החום הכי גדול שקיבלתי 

       Gm     Cm               
מאז הנסיעה

    Gm                      Eb     
שניהם נרגעו כשסלחתי להם על השואה

Gm                       Eb        
אני נרגעתי כשהם רצו לבלות איתי

Gm                                Bb 
      כשהם ליטפו לי את הראש 

                             Gm          Cm          
בסוף הלילה 

Gm                       Bb 
קניתי בקבוק של יין אדום

Gm              Cm 
שבע וחצי       יורו

Gm                             Bb 
וקרעתי דפים      מהיומן שלי

Gm                            Cm 
שיהיה להם על מה לכתוב

Gm                          Eb
האנה נתנה לי צדף מצרפת

Gm                        Eb
לוקס הסתכל לי  בעיניים

Gm                           Bb 
ישבנו על גדות נהר בלי שם

                             Gm                    Cm                  
ושמענו הד עתיק של זמר רחוב פורטוגזי

Bb   Gm   Eb   Gm    :מעבר

לוקס והאנה - קובארי
מילים ולחן: אביגיל קובארי

Gm              Eb              Gm                 Bb  
אחרי הדגים המצפה הכוכבים הג׳אם הריקודים

Gm              Eb              Gm                 Bb  
אחרי הדגים המצפה הכוכבים הג׳אם הריקודים

Gm              Eb              Gm                 Bb  
אחרי הדגים המצפה הכוכבים הג׳אם הריקודים

Eb        Gm                   Bb 
יכולתי לכמה רגעים לסלוח לך

Gm   Eb   Gm   Bb           Gm   Eb   Gm   Bb
                              לסלוח לך

Gm              Eb              Gm                 Bb  
אחרי הדגים המצפה הכוכבים הג׳אם הריקודים

Gm              Eb              Gm                 Bb  
אחרי הדגים המצפה הכוכבים הג׳אם הריקודים

Gm              Eb              Gm                 Bb  
אחרי הדגים המצפה הכוכבים הג׳אם הריקודים

Gm   Eb   Gm       Bb
לסלוח לך

https://spoti.fi/32F2N9O
https://bit.ly/2WJLFfr
https://bit.ly/2WC0vVd
https://bit.ly/30vGZeg


4445 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

C             Dm  
החיים לא מתגלגלים

Bb    Gm               
לפי נוסחא

 C          Dm   
אצלנו במשפחה

Bb    Gm                      
בכל סוף ארוחה

  C          Dm     
מפצחים גרעינים

  Bb       Gm             
כי את הקוד של החיים

  Bb                C   Dm       
אי אפשר, תמיד יש אם שלא רואים

     C           Dm     
מאחורי כל משוגע

Bb   Gm                 
מסתתר גאון

C       Dm      
מאחורי כל גאון

Bb      Gm    
יש ילד

 C           Dm     
שרוצה לחזור לתיכון

Bb           Gm
ולבלות עם חברים

Bb          Gm        C          Dm    
טכנולוגיה שהלכה ונשחקה עם השנים

Gm
כל יום יכול להיות

C              
היום האחרון שלנו כאן

Gm
כל יום יכול להיות

C              
היום האחרון שלנו כאן

Bb
כל יום יכול להיות

                 Cm                C#
היום האחרון שלנו כאן

C            Dm     
אז למה לבזבז על העצב

  Bb    Gm             
את הזמן

C            Dm     
אז למה לבזבז על העצב

  Bb    Gm             
את הזמן

למה לבזבז על העצב את הזמן? - מאור אלוש
מילים ולחן: מאור אלוש

 C          Dm           
כל כמה זמן אני חושב

        Bb     Gm                   
שהבנתי הכל

 C        Dm                
חכם ומיוחד

Bb    Gm                        
ואני יודע לאהוב

 Bb       Gm      C       Dm          
ומול מפולת שלגים הדרכים חסומות

 C        Dm             
אין מלאכים אין שדים,

Bb           Gm               
רק חיה שיודעת לחיות

Gm
כל יום יכול להיות

C              
היום האחרון שלנו כאן

Gm
כל יום יכול להיות

          C             
היום האחרון שלנו כאן

Bb   B   C
           כל יום יכול להיות

                 Cm                C#
היום האחרון שלנו כאן

C            Dm     
אז למה לבזבז על העצב

  Bb    Gm             
את הזמן

Bb  Gm                       C           Dm
למה לבזבז על העצב את הזמן

Bb  Gm                       C           Dm
למה לבזבז על העצב את הזמן

Gm                       C           Dm
למה לבזבז על העצב את הזמן

Bb  Gm   C  Dm                 
אין מלאכים

Bb  Gm   C  Dm         
אין שדים

Bb   Gm          C     Dm     
רק חיה שיודעת לחיות

Bb   Gm          C     Dm    
רק חיה שיודעת לחיות

Dm   C   Gm   Bb סיום:��

https://spoti.fi/2E0rCmd
https://bit.ly/32BQWtf
https://bit.ly/3hpyWpQ
https://bit.ly/2ZLtisn


4647 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

   Ab   Cm   Gb   Bbm    :פתיחה

Cm                            Ab
     אני רוצה לרדת למחתרת

Bbm                                    Gb
     לצעוק סיסמאות פועלים בשרשרת

Cm                                  Ab
     לזרוק חצים לבושה עור נחש

Bbm                               Gb
    לקלל ולירוק על הרכש החדש

Cm                           Ab
    אני רוצה לרדת למחתרת 

Bbm                                  Gb
    לחסום את איילון בבטון ועופרת

Cm                                  Ab
    לשרוף ת'שלטים מצפון לדרום 

Bbm                                      Gb
    להוביל את מצעד השחרור האדום 

Eb
    כולכם גרועים בעיניי

Db                               Fm
     כולכם גרועים בעיניי והיום - 

Cm        
היום ה-1 במאי

Eb
    כולכם גרועים בעיניי

Db                              Fm
    כולכם גרועים בעיניי והיום - 

Cm        
היום ה-1 במאי 

Cm                            Ab
     אני רוצה לרדת למחתרת

Bbm                                   Gb
    לשוטט בלילות עם נשים בסיירת

Cm                                    Ab
    לפרק משפחות בפיקניק של שבת

Bbm                                Gb
    להפחיד את כל הגברים במבט

Eb 
     כולכם גרועים בעיניי

Db                                Fm 
     כולכם גרועים בעיניי והיום - 

Cm         
היום ה-1 במאי

Eb
     כולכם גרועים בעיניי

Db                               Fm 
     כולכם גרועים בעיניי והיום - 

Cm         
היום ה-1 במאי 

   Ab   Cm   Gb   Bbm    :מעבר

לרדת למחתרת - עדי שחם
מילים ולחן: עדי שחם

Eb
     כולכם גרועים בעיניי

Db                              Fm 
     כולכם גרועים בעיניי והיום - 

Cm         
היום ה-1 במאי

Eb
     כולכם גרועים בעיניי

Db                                 Fm
     כולכם גרועים בעיניי והיום - 

Cm         
היום ה-1 במאי 

Ab    :סיום

https://spoti.fi/3eSCkb7
https://bit.ly/3hjlXWX
https://bit.ly/3ePHlBg
https://bit.ly/3eQXWVv


4849 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

קאפו���1

Bm     G   :פתיחה

  G                            Bm     
אני לא מבינה איך אני מחזיקה מעמד

  G                                      Bm 
ולמה בבוקר בשבת אני לא ישנה

                                                      G                                Bm 
ולמה אני מעשנת כמו מכונה

Bm      
אני נשבעת אני לא מבינה                                                           

G
   אני לא מבינה

    G          
צריך לרוץ הכי מהר

   Bm            
הכי מהר

   Bm    Em               G           
צריך לרוץ הכי מהר

     G         
צריך לרוץ הכי מהר

   Bm            
הכי מהר

Em          G           
צריך לרוץ הכי מהר

                                                     

Bm
עשיתי משהו רע אני מודה

                                                                                          G        
אני עשיתי טעות חומרה

Bm     
אז למה אני שרה שירים

G        
שאני לא אמורה

                                                                     Bm        
אני עומדת מול המראה

    G            
אני משקרת

   Bm       
אני עומדת מול המראה

    G                
אני לא מדברת

                                                                              G        
צריך לרוץ הכי מהר

   Bm           
הכי מהר

   Bm    Em              G           
צריך לרוץ הכי מהר

לרוץ מהר - רחל ירון
מילים ולחן: רחל ירון

    G          
צריך לרוץ הכי מהר

   Bm            
הכי מהר

   Bm    Em            G           
צריך לרוץ הכי מהר

G   Bm   G   Em   Bm מעבר:� 

                                                                                                                                                G                       
צריך לרוץ הכי מהר

   Bm                         
הכי מהר הכי מהר

   Bm      Em           G           
צריך לרוץ הכי מהר

  

https://spoti.fi/2ZLfONk
https://bit.ly/2OHQHEy
https://bit.ly/2DWqsbp
https://bit.ly/2BiWMV0


5051 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

קאפו���1

C  :פתיחה

C
יש יותר מקום בבית

Cmaj7
אבל יצאתי לחצר

Dm                       F  
מצאתי שאתה יותר חבר

G           Dm       F 
אם זה בטלפון או רכבת

Em     Am  
אני מדבר

Em     Am  
אתה טיפות

        G        Dm     
של מים

C
תל אביב תמיד הייתה

Cmaj7
טובה לך מבאר שבע

Dm          F
   אתה יודע לשקר

F    
שהכל בסדר

G         Dm       
אבל אתה רק מרגיע

Em     Am  
אני מדבר

Em     Am  
אתה טיפות

        G   Dm   C        Dm     
של מים

C   Cmaj7   F   Dm    �:מעבר

G           Dm       F 
אם זה בטלפון או רכבת

Em     Am  
אני מדבר

Em     Am  
אתה טיפות

        G   Dm   C        Dm     
של מים

מדבר - מאור אלוש
מילים ולחן: יוחאי אלוש

https://spoti.fi/2DZpTxy
https://bit.ly/2OLHmMg
https://bit.ly/3jxViHZ
https://bit.ly/2ZLtisn


5253 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

A   D  :פתיחה

A    
פתאום אני נותן אהבה לכולם

  A       D    
עושה בלאגן

A     G
מה הטעם

A    
עכשיו אני זורק מבטים לכולן

  A      D    
רוצה גם וגם

A    G
מה הטעם

A
מחר אני שוכח מכל אחריות

A     D 
מחר שטות

A    G 
מה קורה

A    
אתמול סימנתי וי על כל החתונות

  A       D  
נותן מתנות

A    G 
מה יהיה

B
ואי אפשר ככה לעזוב

A                       D 
זה מה שעושה לנו טוב

B
ואי אפשר ככה לעזוב

D
זה מה שעושה לנו זה מה שעושה לנו

A
טוב

A   D �:מעבר

A
פתאום אני שוכב עם כל הבנות

  A          D  
שובר מוסכמות

A    G 
מה נסגר

A
עכשיו אני מרגיש קצת עצלן ושיכור

  A       D
חופר בור

A  G
מיותר

מה שעושה לנו טוב - ביטניק
מילים ולחן: גיא רודוביץ'

A
מחר אני נסגר על כיוון בחיים

 A       D  
מזיז עניינים

A    G 
מה איתי

A    
אתמול סימנתי וי על כל המשפחות

  A             D  
סוגר את הפינות

A   G
לא אני

B
אני שוקע לי בהזיות

 A                     D
ככה זה צריך לעשות

 B
ואי אפשר ככה לעזוב

D
זה מה שעושה לנו

A                       D
זה מה שעושה לנו טוב

   2x   A   D   A   G   A מעבר:�

 B
ואי אפשר ככה לעזוב

A                       D 
זה מה שעושה לנו טוב

A
ואי אפשר ככה לעזוב

 D
זה מה שעושה לנו 

A                       D
זה מה שעושה לנו טוב

 D
זה מה שעושה לנו 

A                       F
זה מה שעושה לנו טוב

A     G   A       D
אוי ואבוי מה יהיה

https://spoti.fi/2CysGxr
https://bit.ly/2CUtxIs
https://bit.ly/2ZKYqrZ
https://bit.ly/3eL2UDj


5455 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

  C   Cmaj7 פתיחה:����

C
ברוקלין זה המקום הכי חם

D      
במגזינים של האלה נו

F       
אבל רוב השנה את לא יוצאת מהבית

C  
קופא לך הטוסיק 

C      
החברים שאת עושה לך שם

D          
עושים רושם לא מרשים

F         
אולי אני מקנאה, שלא תחליפי אותי  

C           
אבל הם- מפספסים אותך בעברית

          C            
נימוסי החוף המזרחי

C               
עושים לך סדר בראש 

   D               
כשאת  מזמזמת שירים בתור

F        
והאנגלית שלך מחליקה בגרון

C      
כמו וויסקי ממש טוב

C         
אבל אנחנו אוהבות לשתות ערק!

   D
וזה אין להם שם

     F               
זוכרת את הערק שהיה ממש זול?

C                                       F        
זה... 17 שקל לכוס אם אני זוכרת נכון                                                                              

          C
הנה אני מפעילה תותחים של נוסטלגיה

   D
לא אנלא בוחלת באמצעים

F      
המטרה תקדש כל ניסיון ערמומי

C     
להחזיר אותך לחיק שלי                   

Am   
תחזרי אליי ניקול,

                     G#                 
נמאס לי מהפייסטיים קול

F             
מאז שהתחלת איתי על הגבעה ברימון, 

   D       
לא מצאתי כזה חוש הומור

ניקול - קובארי
מילים ולחן: אביגיל קובארי

Am    
תחזרי אליי ניקול,

                     G#                
אין מי שיילמד אותי פה את הכל

F              
זה לא משחק להפריד ככה שתי נשמות, 

D        
שצריכות ביחד לגדול

Am    
תחזרי אליי ניקול

                     G#             
הים שמפריד בינינו הוא פאקינג גדול

F
שבע שעות זה מסובך לחשב לאחור 

D
וסלפי שלך לא מספיק לגאול

Am    
תחזרי אליי ניקול זהו,

                     G#  
טעמת והרחת אבל זה לא המקום לצלול

F          
אני מחכה לך עם שיר שיהיה מאוד 

                D            
ארוך אם לא תחליטי לחזור

Am   
תחזרי אליי ניקול

                     G#    
תחזרי אליי ניקול

F     
תחזרי אליי ניקול

     D     
תחזרי אליי ניקול

Am   
תחזרי אליי ניקול

                     G#    
תחזרי אליי ניקול

F     
תחזרי אליי ניקול

    D     
תחזרי אליי ניקול

https://bit.ly/30vGZeg


5657 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

2x   A   E   C#m   G#m   :פתיחה

G#m          C#m    E           A
   לתקוע ראש      אל תוך מסך

G#m     C#m       E      A
   הכאב הוא דבר שנחסך

G#m          C#m    E        A
   האדישות        ברירת מחדל

A     G#m    C#m      E       A
  האלימות חסרת משקל

A    F#m     
אז בוא ונצטרף לעדר

G#m             C#m
       בוא נגיד יהיה בסדר

A
בוא ונצטרף 

 G#m     B
לע   דר

A     F#m
בוא ונצטרף לעדר

G#m             C#m
       בוא נגיד יהיה בסדר

A
בוא ונצטרף 

 G#m      B
לע   דר       

2x   A   E   C#m   G#m   :מעבר

G#m          C#m    E           A
   לתקוע ראש      אל תוך מסך

G#m      C#m         E         A
   המציאות היא סרט שנשכח

G#m       C#m   E    A
להיגיון         ציון נכשל

A     G#m   C#m         E      A
האטימות היא נחלת הכלל

A    F#m     
אז בוא ונצטרף לעדר

G#m             C#m
       בוא נגיד יהיה בסדר

A
בוא ונצטרף 

 G#m     B
לע   דר

A     F#m
בוא ונצטרף לעדר

G#m             C#m
       בוא נגיד יהיה בסדר

A
בוא ונצטרף 

 G#m      B
לע   דר       

נצטרף לעדר - עומר מושקוביץ
מילים ולחן: עומר מושקוביץ 

2x   A   E   C#m   G#m   :מעבר

G#m              C#m       E      A
   לכולם יש         הפרעות אכילה

G#m        C#m          E        A
   אבל מה שבתפריט אני מכירה

A 
אהההה

וזה לא כל כך נורא

A    F#m     
אז בוא ונצטרף לעדר

G#m             C#m
       בוא נגיד יהיה בסדר

A
בוא ונצטרף 

 G#m     B
לע   דר

A             F#m
       בוא ונצטרף לעדר

G#m              C#m
       גם אם לא יהיה בסדר

A 
בוא ונצטרף 

 G#m      B
לע   דר

2x   A   E   C#m   G#m   :סיום

https://spoti.fi/2CyIfoP
https://bit.ly/39h2ALf
https://bit.ly/3fNGdQd
https://bit.ly/2CCrcST


5859 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

2x   C   Em   G מעבר:       
  Am   C  

C                  G        
אני חייב למצוא עבודה זמנית 

C                           G      
למרות שכבר עבדתי בהכל 

C                   G        
אני חייב לצאת מהמעגל הזה 

C                    D   G         
עוד מעט      אני אגמור איתם 

C                Am         
לא מצליח להזיז את הגוף 

   G         
לא מצליח ליישר את הגב 

C                 Am
עוד ראיון עבודה 

C                Am
ועוד משכורת רעב 

 C                 G        
אני חייב לצאת מהיאוש הזה

 D        G        
אני חייב

 C        
אני חייב 

C                     G
כל החיים לפנינו   (כל החיים)

C                G
כל החיים לפנינו

C     D        G        
זה הזמן להתחיל לרוץ 

2x   C   Em   G מעבר:       
  Am   C  

C                   G       
אני חייב להנות מהאוויר הזה 

C                 G       
אני חייב שוב להתאהב

C                        G       
אני חייב לתפוס את החלום הזה

 C                   D    G        
עוד מעט     אני אלכוד אותו 

C                        Am       
הכספומט פולט דם במקום כסף

עבודה זמנית - עבודה זמנית 
מילים ולחן: דורי הייטנר 

G     
היתרה הזמנית שלי אפס 

 C               Am      
איך עברתי ליד הירקן 

  C                 Am      
ולא קניתי לך דובדבנים 

 C           G        C          G          
שאת אוהבת 

 

C                     G
כל החיים לפנינו   (כל החיים)

C                G
כל החיים לפנינו

C     D        G        
זה הזמן להתחיל לרוץ 

C   Em   G  �:סיום

https://spoti.fi/30BbzDd
https://bit.ly/3jmk0Lj
https://bit.ly/3htkuxr


6061 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

G                 Am          F
   דלת ברזל בסוף המדרגות

          F                        Bb                 
רצתי בלי לספור, לספור את הקומות

    G                           Am             
ארבעה קירות שומעים עשרות שנים

    F                      Bb               
קולות וטקסים שגם אנחנו עושים

    Em                Am           
סחבנו ספות שנשען ונחשוב

    Dm                
שיש פה גבולות

Dm       Gm          F      Bb
     כשנסעתי הבטחתי לך

Gm            F        Bb
     שניהיה תמיד ערים

Dm        Gm         F      Bb
    הלוואי שאני לא אשכח

C           Am     Bb   
ושלא נשחזר את ההורים

G                  Am              F
   שיחה בתורות, מחכה שתזמין

Bb             
על הקו מהים ועד פלרונטין

G               Am                   F
   סיפורים על ערים שהיו הרוסות

    Bb                    
אתה אומר שגשום שם

    F                    
ומוריד לי שכבות

            Em                 Am               
צילמנו תמונות שנחלום ונחשוף,

Dm                
נתאפק ונשרוף

Dm       Gm          F      Bb
     כשנסעתי הבטחתי לך

Gm            F        Bb
     שניהיה תמיד ערים

Dm        Gm         F      Bb
    הלוואי שאני לא אשכח

C           Am     Bb   
ושלא נשחזר את ההורים

ערים - פוטו מריאנה
מילים: צוק דבוסק   לחן: צוק דבוסק ודקל דביר

Dm          Gm       F    Bb
    במלון מנגנים לי שיר

          Gm         F            Bb     
גרמנים גם צריכים לכתוב

Dm        Gm        F       Bb
   כשאחזור נסתובב בעיר

C          Am           Bb     
בעברית אני מרגיש קרוב

2x   Db   Fm   Ebm   Bbm מעבר:  

Fm      Bbm      Ab     Db
    כשנסעתי הבטחתי לך

Bbm          Ab   Db
   שניהיה תמיד ערים

Fm       Bbm      Ab     Db
    הלוואי שאני לא אשכח

Eb           Cm     Db   
ושלא נשחזר את ההורים

Fm          Bbm   Ab  Db
   במלון מנגנים לי שיר

     Bbm     Ab           Db     
גרמנים גם צריכים לכתוב

Fm      Bbm     Ab        Db
     כשאחזור נסתובב בעיר

Eb          Cm        Db     
בעברית אני הכי הכי קרוב

Db   Ab   Bbm   Fm סיום:��
Db   Ab   Bbm  
Db   Ab   Bbm   Fm  
Db   Cm   Eb  

https://spoti.fi/3jsVhF9
https://bit.ly/30AwyWu
https://bit.ly/32JKeBl
https://bit.ly/3fPnrYF


6263 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Bm   A   G   Em פתיחה:�  

  A               Bm               
אסור להתפתות להרגיש בבית

G                    
אולי בשנה הבאה

Em                          
אהיה במקום יותר טוב

                                                              A                   Bm           
אין לי אוויר אני נושמת בקושי

Em                 G                       
אתה קורא לי לחזור ואני לא יכולה

G                      
כי אתה לא נמצא פה

 Bm             
ואתה לא יודע

   A          
אני מחכה

Bm        G                 
שתחבק אותי פעם ביום

  Em           A          
פעם ביום, פעם ביום                                                           

 Bm             
שתחבק אותי

      Bm    :מעבר

   A                 Bm              
חיפשתי אותך באנשים אחרים

    Em                        G                 
טרקו לי דלתות לא מצאתי מילים

   A                   Bm                   
גם לי יש פחדים אני נרדמת בקושי

    Em                       G                       
אתה קורא לי לחזור שוב לשמוע אותך

 

G                    
ואתה לא נמצא פה

      Bm             
ואתה לא יודע

       A          
אני מחכה

   

פעם ביום - רחל ירון
מילים ולחן: רחל ירון

Bm          G               
שתחבק אותי פעם ביום

           Em              A        
פעם ביום, פעם ביום

Bm         G               
שתחבק אותי פעם ביום

G             F#m      
פעם ביום, פעם ביום                                                  

Em             
שתחבק אותי

   G          F#m        Bm         
פעם ביום, פעם ביום, פעם ביום

Bm               
שתחבק אותי

A                 
וארגיש בבית 

G                   
שתחבק אותי

Em                           
ואהיה במקום יותר טוב 

 Bm                   
שתחבק אותי 

  

https://spoti.fi/2Bnj0p0
https://bit.ly/2ZNan0g
https://bit.ly/2BojcV2
https://bit.ly/2BiWMV0


6465 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Em   Dm  :פתיחה

Em                  Em
     נראה מה יקרה, כשאזרוק תפצצה 

            Dm               Dm
     והעיר תמחק, כמו מעולם לא היתה 

Em                       Em
     ותזלוג עוד דמעה, על עורי הבהיר                    

Dm                      Dm
     כי אין כמו לבכות - בזמן שיורים 

Em               Em    
איי איי          איי איי 

    Dm               Dm    
איי איי          איי איי 

Em                  Em
     נראה מה יקרה, כשאזעק לשמיים 

    Dm                  Dm
     באמצע הרחוב, עמוק בעיניים 

Em
     של עוברים ושבים, 

Em
     מתנשפים הם חולפים

 Dm                     Dm
     מותירים רק אבק, ושברי מבטים 

 Dm    Dm      Em      Em       
  איי איי       

Em                      Em
     כשאזרוק ת׳פצצה, אקרע לגזרים 

    Dm        Dm
פניי ימחקו, יתקלפו הקמטים 

Em        Em   
והעיר תיעלם - כמו לא היתה מעולם 

Dm
     רק קיר אחד יעמוד,

Em                   Dm
     כה יציב כה איתן

 

Dm              Dm                Em    
איי איי           איי איי         איי איי 

Dm              Em                Em    
איי איי           איי איי         איי איי 

 Dm   Dm   Am   Am  :מעבר
Bm7b5   Bm7b5   Am   Am  

   

פצצה - רננה נאמן
מילים: ליבה נאמן   לחן: רננה נאמן

         Dm                 Dm  
קולו של התוף שבועט בי מבפנים

 Am      
לא מוכן לעצור

Am      
כמו שעון מקציב לי ימים

           Bm7b5
ודורש, הוא דורש

Bm7b5
הוא דורש את מכסת הדמים

     Am             Am    
מסובב מחוגיו, בקצב אחיד. 

         Dm
נראה מה יקרה

Dm       
(של התוף שבועט בי מבפנים)

 Am       
כשאזרוק ת׳פצצה

Am
(לעצור, כמו שעון מקציב לי ימים)

           Bm7b5
והעיר תמחק

Bm7b5
(הוא דורש, הוא דורש את מכסת הדמים)

     Am           Am         
כמו מעולם לא היתה (בקצב אחיד) 

         Dm               Dm   
ותזלוג עוד דמעה 

 Am                    Am
     על עורי הבהיר 

           Bm7b5                       Bm7b5
           כי אין כמו לבכות 

     Am
     בזמן שיורים 

    

https://spoti.fi/3iBe53R
https://bit.ly/31thXN2
https://bit.ly/3gGG6GA
https://bit.ly/3hl70nd


6667 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Gm    
הרגליים האלה שבורות 

          Gm                           Bb      
לא תגיעי רחוק, לא תגיעי רחוק

Gm    
הרגליים האלה שבורות

Gm          Bb        
לא תגיעי רחוק

Dm             Bb      
במעלה המדרגות

Bb         Am         
את תוותרי, את תוותרי  

Dm             Bb      
במעלה המדרגות

             Bb      Am         
את תכנעי         

Gm6  :מעבר

Gm   
הידיים האלה שמוטות

          Gm                         Bb       
לא תגיעי רחוק, לא תגיעי רחוק

Gm   
הידיים האלה שמוטות

Gm                        Bb        
לא תגיעי רחוק, לא תגיעי רחוק

Dm            Bb   
בראש המגדל

Bb           Am          
את תעמדי, את תעמדי

  Dm             Bb  
מראש המגדל

             Gm      Bb      Am        
 את תמעדי

Gm  :מעבר

Gm    
העיניים האלה כבויות

          Gm                           Bb       
לא תגיעי רחוק, לא תגיעי רחוק

Gm    
העיניים האלה כבויות

Gm           Bb       
לא תגיעי רחוק

Dm            Bb 
וגם אם יגיע האיש

Bb                    Am            
שיציע מסעד, ויושיט את היד לא תקחי

Dm              Bb
וגם אם יגיע האיש

Bb                    Am            
שיציע מסעד, ויושיט את היד לא תראי

רגליים שבורות - רננה נאמן
מילים ולחן: רננה נאמן

   Bb   Gm   Bb   Gm  :מעבר
Bb   Dm   Am   Bb  

Gm            Bb   
בראש המגדל

Gm           Bb          
את תעמדי, את תעמדי

  Dm             Bb  
מראש המגדל

             Gm      Bb      Am        
 את תמעדי

   Bb   Gm   Bb   Gm  :מעבר
Bb   Dm   Am   Bb  

Gm            Bb   
בראש המגדל

Gm           Bb          
את תעמדי, את תעמדי

  Dm             Bb  
מראש המגדל

             Gm      Bb      Am        
 את תמעדי

   Bb   Gm   Bb   Gm  :סיום
Bb   Dm   Am   Bb  

https://spoti.fi/2WHIDYU
https://bit.ly/2Bh5kf0
https://bit.ly/3hl70nd


6869 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

A   
רודף אחרייך בנחל

  A                   D7  
רודף אחרייך בשוק

   G      
בטלפון רודף אחרייך

  A           D          
צלצול,    ניתוק

  A  
רודף אחרייך בסנטר

     A                      D      
ויש כמה גברים פה איתי

     G        
בתיאטרון הודף עד אלייך

     A   G  D         
כן, זה א  מי  תי

    A        G7            D7      
אני גנוב, עליך שוב - טירוף

      A       G7               D7         
העור שזוף, עם כל הגוף - לעוף

  A  
דולק אחריך למים

     A                D7        
את נכנסת חצי עירומה

     G      
וגם אני מתפשט אחרייך

   A   G   D           
עכשיו מה?

  A  
נותן לי לפול בקסמייך

  A                  D          
אני מרשה לי ללכת רחוק

   G   
רוצה רק איתך כך ללכת

 A   G    D         
לא בצחוק

    A        G7            D7      
אני גנוב, עליך שוב - טירוף

      A        G7              D7         
העור שזוף, עם כל הגוף - לעוף

      A        G7              D7         
העור שזוף, עם כל הגוף - לעוף

A         D                         F#m
כבר הרבה שנים שאת אוחזת בליבי   

A            D                      F#m
ואולי הגיע זמן שאשמור אותך שלי   

F#m
זה כבר הרבה הרבה שנים 

                   A              D      
והולכים לישון לבד

F#m
אז מה עם העתיד שלנו 

     A    E         D         
את העבר אני שם בצד

     A    E         D         
את העבר אני שם בצד

רודף אחרייך בנחל - ביטניק
מילים ולחן: גיא רודוביץ

A        
אני רודף אחרייך בנחל

  A                 D7  
רודף אחרייך בשוק

   G      
בטלפון רודף אחרייך

  A           D          
צלצול,    ניתוק

  A  
רודף אחרייך בסנטר

     A                      D      
ויש כמה גברים פה איתי

     G        
בתיאטרון הודף עד אלייך

     A   G  D         
כן, זה א  מי  תי

A         D                         F#m
כבר הרבה שנים שאת אוחזת בליבי   

A            D                      F#m
ואולי הגיע זמן שאשמור אותך שלי   

F#m
זה כבר הרבה הרבה שנים 

                   A              D      
והולכים לישון לבד

F#m
אז מה עם העתיד שלנו 

     A    E         D         
את העבר אני שם בצד

     A    E         D         
את העבר אני שם בצד

     A    E         D         
את העבר אני שם בצד

     A    E         D         
את העבר אני שם בצד

https://spoti.fi/2OGQuBP
https://bit.ly/3fPFXjs
https://bit.ly/2WGTEK6
https://bit.ly/3eL2UDj


7071 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

2x   Bb   Gm   Cm   F    :פתיחה

Gm         Bb     
כשהשמש מסנוורת

F       Cm  
והמים נעימים

Gm        Bb      
הדולפינים בכנרת

  F             Cm     
כל היום רק מזדיינים

Gm              Bb 
שמש, שמש, שמש, שמש

F       Cm 
שירי לנו שיר 

Gm             Bb 
שמש, שמש, שמש

  F      Cm           
איך את עפה באוויר?  

Gm             Bb 
שמש, שמש, שמש

  F           Cm     
אוהבים אותך מאוד

Gm       Bb 
שמש, תזרחי עלינו

       Bb              F        Cm 
שמש, תזרחי רק עוד ועוד

2x   Bb   Gm   Cm   F    :מעבר

Gm         Bb    
כשהשמש מסנוורת   

         F            Cm      
הדולפינים משתזפים

Gm      Bb   
עלכיפק בכנרת

  F           Cm   
החיים כל כך יפים

Gm             Bb 
שמש, שמש, שמש, שמש

F         Cm 
שירי לנו שיר 

Gm             Bb 
שמש, שמש, שמש

  F     Cm           
איך את עפה באוויר?  

שמש - המסך הלבן
מילים: גבריאל ברויד, גילברט ברויד   לחן: גבריאל ברויד, גילברט ברויד

Gm             Bb 
שמש, שמש, שמש

  F           Cm     
אוהבים אותך מאוד

Gm        Bb 
שמש, תזרחי עלינו

       Cm   Gm   Bb                 F       Cm 
שמש, תזרחי רק עוד ועוד

         Bb                     F    
תזרחי רק עוד ועוד

      Cm         Gm     
נרקוד איתך בשמש

         Bb                     F    
תזרחי רק עוד ועוד

Bb   Gm   Cm   F    :סיום

https://spoti.fi/2WEfAFx
https://bit.ly/2WGS0Ih
https://bit.ly/32EL1n6
https://bit.ly/2OGdKjk


7273 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Em   D    :פתיחה

Em
     תדברי אלי, תדברי,

        D                   
תגידי לי כבר משהו.

Em
     תגידי לי מתי, תגיד לי,

        D                        
רק אל תגידי לי מתישהו.

Bm                        A
   ממה את כל כך מפחדת? 

G                       A
   ולמה את כה חצויה?

D מעבר:  

Em
     תסתכלי עלי, ועל עצמך,

        D                       
תשווי את פיך ללבך.

Em
ואם את לא תדעי ותתבלבלי,

       D         
אני אחכה.

Bm                       A
   ממה את כל כך מפחדת? 

G                       A
   ולמה את כה חצויה?

D   Em   D   Em   D סיום:    
A   Bm   A   G   Dmaj7  

תדברי אלי - חלב אב
מילים: עמיתֶקס   לחן: עמיתֶקס וניב ארזי

https://spoti.fi/3hsPFJf
https://bit.ly/39f4En7
https://bit.ly/2ZPWOxf
https://bit.ly/3jro2lv


7475 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

                  Bb 
אני עושה את כבר ארבעים שנה

E                     Bb 
נהגת המונית הוותיקה בעיר אמרה

                   Bb
מארחת מפלרטטת עם שולחן של שישה

E                     Bb
אנשי עסקים עם בטן שבעה

   D                          Eb
איך זה מרגיש להיות דחוי

   A                        A                 
תלוי בין כן ללא, תלוי את מי תשאל

                                   Bb
נוח שווה משעמם, באלי להיתקע

E               Bb
עכשיו בפקק ולהתחרפן

נוח שווה משעמם, באלי להיתקע 
עכשיו בפקק 

D                    Eb              
ולהתחרפן ן ן ן ן ן

      Bb                      A                  
תלוי בין כן ללא, תלוי את מי תשאל

D               Eb                   
תלה ת'עצמו בחדר, מהמאוורר 

                       A            
הפלירטוטים לא עזרו

                  Bb
לא נורא עוד אחד נגס אבק

E                           Bb
מחליפים אותו בדוש המחויט הבא

                   Bb
מארחת מפלרטטת אין בזה דבר פסול

Eb                    E                     Bb
הגבול הוא ברור הגבול הוא ברור

                  A                        D                  
תלוי בין כן ללא, תלוי את מי תשאל

 

                  Bb
אמרתי נוח שווה משעמם, באלי

E                           Bb
להיתקע עכשיו בפקק ולהתחרפן

נוח שווה משעמם, באלי להיתקע 
עכשיו בפקק 

  Bb    A    D     Eb               
ולהתחרפן ן ן ן ן ן

תלוי בין כן ללא - גיאגיא
מילים ולחן: גיאגיא

Eb
את ראית הכל ואני מאמין

Eb
אני שוב מצטער שאין לי כסף לטיפ

Eb
מי נותן טיפ לנהגי מונית

Eb
לא יודע לא נסעתי במונית שנים

Ab
כלכך הרבה זמן במקצוע ואתה

Ab
האידיוט הכי גדול שיצא לי לפגוש

Ab
סבבה כולה רציתי לצאת נחמד

E                                 Ab
וואי וואי וואי וואי למה את ביץ' כזאת

                  Bb
יש לך ת'כסף אז שכחת מה זה מה

E                       Bb
כולם מחייכים אליך זה ממש נחמד

                   Bb
אני לא המארחת ת'יכול להירגע

E                           Bb
ת'יכול להתחרפן אתה תסיים לבד

Eb   D מעבר:���
A   Bb  

D                          Eb          
אמרתי איך זה מרגיש להיות דחוי

Bb                      A                   
תלוי בין כן ללא, תלוי את מי תשאל

D                           Eb
איך זה מרגיש להיות דחוי

Bb                      A                  
תלוי בין כן ללא, תלוי את מי תשאל

D                          Eb          
אמרתי איך זה מרגיש להיות דחוי

Bb                      A                   
תלוי בין כן ללא, תלוי את מי תשאל

D                           Eb
איך זה מרגיש להיות דחוי

D                  
תלוי בין כן ללא

https://bit.ly/2WIxdEq
https://bit.ly/30tSsea


7677 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

F   B   F   B פתיחה:�  

                             B                          F 
תמיד אהבת להיות למעלה

D                    Bb    
רק כך הגעת לכדי סיפוק

C                 Db   
הכל נראה קטן מלמעלה

Bm  
פצפון כמו צימוק

   B                          F 
תמיד אהבת אותי מלמעלה

D                  Bb  
מלמעלה די קל לאהוב

C                       Db 
ככל שהתרחקת אל-על-ה

Bm  
נראיתי לך יותר קרוב                                                                                               

G
רצית לקחת ת׳מושכות

A     
ולרכוב עליי

Eb                  
כמו סוס מלכותי

Eb
לדהור עליי, לגהור עליי, לנצח עליי

Faug                  G  
לנצח אותי 

G 
ככל שהתעופפת אי-שם למרחק

A           
כך מנקודה קטנה

Eb                 
הפכתי לפסיק

Eb                 Eb                 
את שם למעלה, אני כאן למטה

Eb
וככה זה הפסיק

F   B   Bb   D מעבר:   
Db   C   Bm  
F   B   Bb   D  
Db   C   Bm   Bm   Db  

A  
רצית לקחת ת׳מושכות

B     
ולרכוב עליי

F                  
כמו סוס מלכותי

F
לדהור עליי, לגהור עליי, לנצח עליי

                                                                                                  

Gaug                  A
לנצח אותי 

תמיד אהבת להיות למעלה - ברוסי
מילים ולחן: יובל ברוסילובסקי

A 
ככל שהתעופפת אי-שם למרחק

B          
כך מנקודה קטנה

F                   
הפכתי לפסיק

F
את שם למעלה, אני כאן למטה

E7                       
 וככה זה הפסיק

A                       
ככה זה הפסיק

A   Dm   A   Dm מעבר:��
Dm   E   Eb   D  
B7   B7    

                            B                F  
תמיד אהבת לאהוב אותי

D                  Bb
אולי בעצם לא תמיד

C                   Db
אולי בעצם לא אותי                                                                                        

Em                      Bm
קשה כבר להגיד

Em                      Bm
קשה כבר להגיד

Bm
קשה כבר להגיד

Em                            
״תמיד אהבת להיות למעלה״

                                                                                                              

Bm
       אבל תמיד אהבת 

Em           
להיות למעלה

https://spoti.fi/2CBCmqR
https://bit.ly/2CzVwxh
https://bit.ly/3jkM9lI


7879 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

A פתיחה:� 

 A
    קח ממני את התיק הזה

          A                          G 
    תוריד אותי על הברכיים 

A
   אני אשטוף את הרצפה  
A                              G

    עד שתשפוך לי את המים
A                              G

    עד שתשפוך לי את המים

A  :מעבר

 A  
    תחליף את הידיים שלי

          A                          G 
    כמו ששיחקנו כשהיינו קטנות

A
    אני אשכח מה רציתי להגיד  

A                           G
   עד שתיקח את כל המחשבות

A                           G
   עד שתיקח את כל המחשבות

                          C
  תנהל אותי

B     B 
אה - אה 

                         D   Em   B    C 
   תנהל אותי

                          C
   תנהל אותי

B     B 
אה - אה 

                         C      D   Em    B    C 
   תנהל אותי

B     B 
אה - אה 

    
 A

   תוציא לי את הכיס מרה
          A               G
  ותבקש ממני סליחה 

A
   זיון חפוז במדרגות  

A                 G
   אני ארגיש הכי נסיכה

A                 G
   אני ארגיש הכי נסיכה

                          C
  תנהל אותי

B     B 
אה - אה 

                         D   Em   B    C 
   תנהל אותי

                          C
   תנהל אותי

תנהל אותי - עדי שחם
מילים ולחן: עדי שחם

B     B 
אה - אה 

                         C      D   Em    B    C 
   תנהל אותי

B     B 
אה - אה 

    

A   G   A   G מעבר:� 
F   G   A   A  

 A
   ומחר כשנלך לשוק

          A                   G
   אתה תחליט אחת ולתמיד

A
   המבחר הזה הורג אותי  

A                      G
   רצון חופשי או חלב עמיד

A                    G
רצון חופשי או חלב עמיד

A                    G
רצון חופשי או חלב עמיד

                          C
  תנהל אותי

B     B 
אה - אה 

                         D   Em   B    C 
   תנהל אותי

                          C
   תנהל אותי

B     B 
אה - אה 

                         C      D   Em    B    C 
   תנהל אותי

B     B 
אה - אה 

https://spoti.fi/2CouKrQ
https://bit.ly/2WJwT8e
https://bit.ly/3jq9TVw
https://bit.ly/3eQXWVv


8081 להאזנה:

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

C#m   D   C#m   D   :פתיחה

               C#m
תשליך אותי עם כל החטאים שלי

                     D                
עם כל הסטיות שלי, עם כל 

D       
ההרגלים שלי

                                                              D         C#m        
אני מוכנה להתמודד עם זה

                      

            C#m  
תקשור לי לרגליים אבנים כבדות

C#m                     D            
בחוט ברזל שלא אוכל להינצל

   D     
עכשיו תורי

                                                      

 E         C#m
עד שלא אקבל על עצמי

  G#m 
לקבל את עצמי

D 
ככה

   C#m   D   C#m   D מעבר:� 

   D                                   C#m
כמו הדגים שחיים בעיניים פקוחות

    D                C#m                
אולי כך אתעורר לפחות

D                              C#m    
ותשליך אותי למצולות בלי רחמים

  D                      C#m             
הכל גלוי וידוע מראש כולם כבר יודעים

    E         C#m
עד שלא אקבל על עצמי

     G#m  
לקבל את עצמי

       D
ככה

C#m    
אני כאן

           G#m          E
יש סיכוי קטן 

       C#m                        A   
שלא אוכל להשתחרר מזה

                                                

תשליך - רחל ירון
מילים ולחן: רחל ירון

G#m           E
יש סיכוי קטן                                                  

C#m                        A   
שלא אוכל להשתחרר מזה

C#m   D  �:מעבר

                                           C#m   
תשליך אותי עם כל החטאים שלי

                     D               
עם כל הסטיות שלי, עם כל 

D       
ההרגלים שלי

                                                              C#m                  D        C#m        
אני מוכנה להתמודד עם זה

  

https://spoti.fi/3jv8pcW
https://bit.ly/2OLYPnA
https://bit.ly/2CYW7IH
https://bit.ly/2BiWMV0


8283

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Listen:

A                                                      E
     When my dreams are trying to break me

A                                               E
     I wanna touch something real

A                                        E
     But this town is full of ghosts

A                            
     I keep my eyes closed

C#m                                           G#m
     Cause’ Everything that begun

                               A      
Ended by the morning sun

                                E      
Ended by the morning sun

C#m                                           G#m
     Cause’ Everything that begun

                                A      
Ended by the morning sun

                               E      
Ended by the morning sun

Outro:  G#m      A   G#m      A 
      G#m      A                   

Ended (By The Morning) - Nomke
 Composed & Written by Noam Sadan

A                                 E
     I think I lost all my lovers

A                                                         E
    They were gone when I opened my eyes

A                                   E
    The cruelest deepest ocean 

A                            
    Lays between us

A                                 E
     I think I lost all my lovers

A                                                                   E
     They were gone when they opened their mouth

A                                          E
     I saw right through their flash 

A                                       E 
    I don’t believe their lies 

C#m                                           G#m
     Cause’ Everything that begun

                               A      
Ended by the morning sun

                                E      
Ended by the morning sun

C#m                                           G#m
     Cause’ Everything that begun

                                A      
Ended by the morning sun

                               E      
Ended by the morning sun

https://bit.ly/2ZNry1F
https://bit.ly/32DsCak
https://bit.ly/2ZNbfC4
https://spoti.fi/2WGU5Ek


8485

 ספר האקורדים
האלטרנטיבי

Listen:

           Bb
Im gonna eat the cake of my sweet sixteen
‘cause there’s a hunger inside that can’t be seen

C#                                                                          C                                         B
Just one more sunrise and i'll be alright Just one more sunrise and i'll be alright

Bbm
Just one more sunrise and i'll be alright   x2

C#                                                                            C                                         B
Just one more sunrise and i'll be alright Just one more sunrise and i'll be alright

Bbm
Just one more sunrise for the consolation prize   x2

C#                             C
Just one more sunrise for the consolation prize

Bbm
Just one more sunrise to forget that all loved ones die

C#                           C
Just one more sunrise for just one more sunrise

Bbm
Just one more sunrise and i'll be alright   x4

C#                                                                           C                                         B
Just one more sunrise and i'll be alright Just one more sunrise and i'll be alright

Bb
Just one more sunrise and i'll be alright   x2

C#                                                                           C                                         B
Just one more sunrise and i'll be alright Just one more sunrise and i'll be alright
עד שיצא חשמל

Bbm
x12   עד שיצא חשמל
M-E-A Mean boy in the scene, Reflection of a body standing over me
He tries to steal my gasoline, But he don’t know I run green energy clean

C#                                                          C   
     I throw my arms a man says: “Oh god why?”

                                    Bbm
But if you don’t want to hear the answer then why even try?

           C#
‘Cause if you wanna get from point A to B

               C
Then you can’t take the map so seriously

Bbm
(.Good night, Good bye)   עד שיצא חשמל
Just one more sunrise for the consolation prize   x2

C#                                           C
Just one more sunrise for the consolation prize

Bbm
Just one more sunrise to forget that all loved ones die

                 C                  C#
עד שיצא חשמל, עד שיצא חשמל

Bbm
Doctor said “Three thirty three”, Oh sweet body life support me
Wait for the gaslamp cause mother said “Don’t trust city electricity”

              C#                                                     C                          B
You can P-U-L-L the P-L-U-G but no anesthesia won’t euthanize me

          Bbm
‘Cause if you wanna get from point A to B, You can’t take life so seriously

       C#
The money’s not enough and the shoes never fit

       C                 B
On my mother’s grave I’m gonna deal with it

HÂSHMÂL - BĘÃTFÓØT
 Music: Udi Naor  Lyrics: Adi Bronicki

https://bit.ly/2DYc3vk
https://bit.ly/32HbSif
https://bit.ly/32HmjCC
https://spoti.fi/2BnjH1A
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Listen:

                                    G#m7                B/C#        C#
The other day when I tried to talk, you were so cold.

A                                   G#m7                   F#m7      Emaj7
You need some shaking up, my dear, our love is old.

A                                B6                   B/C#           C#
And all around me loud distractions, pulling me out

F#m7                             G#m7                         D7/9   E 
I think I’m changing my love, that’s what it’s   all    about.

                                  Amaj7 
I only want to be with you,

     Cmaj7
It’s true.

    E             Eaug          E6      E7
I might not say this quite enough 

Amaj7      Cmaj7
I do, love you,

              E         Eaug   E6        E7
We’re stories that we tell ourselves are true.

Outro:               Amaj7   Cmaj7 
 E   Eaug    E6   E7      

A                                      B6                     B/C#      C#
    You’ve got me running round in circles, under-dosed.

A                        G#m7               F#m7      Emaj7
I hate to say this but I think this door is closed.

A                                B6                  B/C#    C#
Cause every time you turn me off, I go to play

A                              B6                     D7/9                                   E
We’re walking in the wrong direction, don’t know if I should stay.

                                  Amaj7 
I only want to be with you,

     Cmaj7
It’s true.

    E             Eaug          E6      E7
I might not say this quite enough 

Amaj7      Cmaj7
I do, love you,

              E         Eaug   E6        E7
We’re stories that we tell ourselves are true.

I Only Want to Be With You - Pattie
Lyrics: Avner Toueg   Music: Pattie     

Intro:                 Amaj7   Cmaj7 
 E   Eaug    E6   E7      

https://bit.ly/2OJcI65
https://bit.ly/30tmP4q
https://bit.ly/3eLFpdi
https://spoti.fi/3hnLcqW
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