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מרוסיה ועד מרוקו, דרך צרפת, יוון, 
אנגליה בוכרה ותימן

השירים הכי הכי ישראלים שעלו עם 
העולים מארצות רחוקות והפכו לנכס צאן 

ברזל בזמר העברי.
מאז ימי "לי כל גל נושא מזכרת" של חיים 

חפר ועד ל "אנשים מגולגלים בתוך נייר 
עיתון" של טיפקס וכל מה שבדרך.

אנסמבל דרור יגיש את השירים ויספר
את סיפור עלייתם של השירים לכאן,

ובין הסיפורים קטעי וידאו נדירים,
תמונות, קטעי יומנים ועוד... 
המופע כולל ארבעה נגנים,

זמרים וזמרות, מצגת שקפים,
סרטי ארכיון, קטעי יומן ועוד.

בין השירים במופע:

רותי

שלגיה

שכשנבוא נמצא תשובה

סיגליות

עץ הרימון

אנשים מגולגלים
בתוך נייר עיתון

מלך העולם

ועוד...

להזמנות: איתן דרור
054-5665673
www.shiraivrit.com
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משירי ח.נ. ביאליק

מופע משיריו המולחנים של המשורר הלאומי אשר 
מילותיו  מלווים את חיינו מינקות ועד בגרות. האיש 
שהחיה את השפה העברית, שפרץ גבולות שאחרים 

לפניו חששו לחצות. שסלל לשפת הקודש אשר דיברה 
אל השכל את דרכה אל הרגש ומשום כך כבש את לב 
ההמונים, האיש שעוד בצעירותו היה למשורר היהודי 

המוכר בעולם, לנביא ולמלך מבלי שחפץ בכך.

בין השירים במופע ניזכר באנקדוטות ידועות  וידועות 
פחות מחייו, נטעם מהסיפורים, נצפה בקטעי וידאו 

נדירים ועוד.

במופע משתתפים ארבעה נגנים, זמרים וזמרות, 
והוא כולל מצגת דיגיטלית, סרטי ארכיון נדירים, 

קטעי יומן ועוד. 

בין השירים במופע:

הכנסיני תחת כנפך

היא יושבה לחלון

קומי צאי

העבודה והמלאכה

לא ביום ולא בלילה

בשל תפוח

מחרוזת שירי ילדים
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המלך 
האחרון



מופע משיריו של יורם טהר לב

רגעים בלתי נשכחים, נופים, תקוות ותקומה של עם 
שזורים בשיריו היפים של הפיזמונאי יורם טהר לב

אנסמבל דרור ישיר אתכם את השירים ובין הצלילים 
נספר אנקדוטות מחייו של היוצר.

במופע משתתפים ארבעה נגנים, זמרים וזמרות, 
והוא כולל מצגת דיגיטלית, סרטי ארכיון נדירים, 

קטעי יומן ועוד. 

בין השירים במופע:

מים מתוך הבאר

את חירותי

ההר הירוק

ישנן בנות

יעלה ויבוא

עץ הכוכבים

החולמים אחר השמש

היה לי חבר
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יעלה 
ויבוא



מופע משיריו של נתן יהונתן

"ַחיַּי ָעְברּו ֵבּין ֲהִריסֹות ִמְבָצר ַעִתּיק ַעל ֵמי ָהַעיִן 
לְִשׂדֹות קֹוִצים ּוָבָרִקיַע ֵהִאיר ּכֹוכָב ֶאָחד ָבִּהיר

ֶשָׁקָּראִתי לֹו ְבֵּשׁם..."

שירתו של המשורר יונתן ספוגה בנופי טבע ארץ 
ישראליים, אהבה לאדמה ולמולדת וגעגועים לילד 

שאיננו. גם גיבורי תנ"ך מככבים ברבים משיריו 
ובעיקר הדמויות החביבות עליו, איוב, יונה וקהלת.
יונתן הוא אחד המשוררים המולחנים ביותר בזמר 

העברי, ויחד אתכם נשיר את שיריו ובין השירים נספר 
על האיש ההוא שהיה לשיר.

בין השירים במופע:

הרדופים

נאסף תשרי

כמו בלדה

דוגית

כל קיץ קורה דבר מה

חופים

החול יזכור 
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על מי
הנחל



מופע ליום השואה ולימי זיכרון

על כוחם של טקסטים ומוזיקה כמקור השראה 
ועוצמה בימים של סבל וכמצבת זיכרון לדורות 

הבאים.
את השירים במופע ילוו טקסטים הנוגעים בנושא 
השיר, ביוצרים ובקשר שלהם לטרגדיה של העם 

היהודי עוד קודם לשואה כנבואה עתידית, במהלך 
השואה ולאחריה כחלק מהתמודדות עם הזיכרון.
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נדירים, קטעי יומן ועוד. 
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אפר ואבק

אני נושא עימי

אני מאמין )שחקי שחקי(

שיר הפרטיזנים

ההליכה לקסריה

זמר לספינה

כשתגדל

חלון לים התיכון

החול יזכור

את תלכי בשדה

ועוד
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הקול נדם 
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