שיעור  – 1חברות בריאה
פעילות עם שירים:





אין לי אהבה של ארקדי דוכין
זמר שלוש התשובות זהבה בן
יאללה לך הביתה מוטי של שרית חדד.
הזמן עובר של שלמה גרוניך

בסוף כל שיר דיון על מהות הזוגיות שהשיר מייצג .זוגיות בריאה או לא בריאה
כותבים על הלוח טבלה ומשבצים בה מאפיינים מהדיון – לחברות בריאה ולא
בריאה .לאחר שסיימנו עם השירים – מוסיפים עוד מאפיינים משלנו.

שירים בנושא חברות
זמר שלוש התשובות

אין לי אהבה

זהבה בן

ארקדי דוכין

הוא אמר" :אם תלכי אחרי

כמו פרפר הייתי בידיה

לא קטיפה תלבשי ולא משי

נח ומבקש לי לתומי

יהיה מר עד בלי כח אולי"

אך הנה אינה ובלעדיה

אז אמרה היא" :לאט ,כח יש לי

אין עוד ריח פרח ליומי

אם צריך אתהלך בסחבות
כלובשת קטיפה מבריקה

כמו יונה צחורה עם אור ראשון

אם צריך אקרצף מרצפות

מקיני המראתי לקראתה

ואהיה בעיני כמלכה.

אך עם לילה בלכתי לישון
רוח באה ונשאה אותה

כל אשר תבקש ותשאל
אעשה ואוסיף לשמוח

אין לי ,אין לי אהבה

יהיה טוב ,אהובי ,יהיה קל

לא עוד שמש בוקר מעלי

לעולם לא יחסר לי כח"

אין לי ,אין לי אהבה
רק ימי ענן מבלי אולי

אז אמר" :מה יהיה אם אבגוד
ואותך אעזוב מיותרת

מה פשוטה היתה אהבתה

בלילות ארוכים לחכות

לא יותר מבכי שאבד

עד שובי מזרועות האחרת?"

לילה ליל ויום לא מעטה

"אם צריך לחכות אחכה"

עד הדלת נסגרה לעד

כך אמרה ופניה באור.
"אם צריך לא לבכות לא אבכה

לא אגיף תריסי והיא תשוב

העיקר שאדע כי תחזור

לא אנעל דלתי עד אושר בא

כל אשר תבקש ותשאל

לב לי לב אוהב והוא קשוב

אעשה ואוסיף לשמוח

לכל צעדים של אהבה

אחרת אתה לא נאמן בכלל.

יהיה טוב אהובי יהיה קל

היתה לנו אהבה קצרה

לעולם לא יחסר לי כח"

אבל אתה הפכת לצרה.
אז אמר" :מה יהיה אם אגיד
יאללה לך הביתה מוטי

כי עליך לקום וללכת

שלום ותודה

ולשכוח אותי ושנית

ואל תתקשר אלי

לא לשוב כי לרחוב את מושלכת?"

אני לא עונה

היא רק רגע שתקה ותחייך

אם תקרא לי מלמטה

אז דברה ופניה ככפור

אני אקרא למשטרה

"אם תאמר לי ללכת ,אלך,

אז תשיג לך חיים

אם תאמר לא לחזור ,לא אחזור.

כי אין לך ברירה.
אך דבר רק אחד אל תשאל
אני אשלח את הדברים שלך בדואר

אל תאמר לי אותך לשכוח

לחברה שאתה תמצא שבוע הבא

כי את זאת אהובי לא אוכל

מלבאס אותי אתה עשית תואר

בשביל זה לא יהיה לי כח.

כמו פארוק שאין לו עבודה.
את הלב שלי נתתי כמו ניתוח

יאללה לך הביתה מוטי

ואתה דחית את ההשתלה

שרית חדד

ואם שנינו נדבר פתוח
אז לך אין זכות לומר מילה.

צא החוצה תתייבש בשמש

היתה לנו אהבה קצרה

לא רוצה אותך כאן בדירה

אבל אתה הפכת לצרה.

כל מה שהיה בינינו אמש
התהפך להיות פתאום נורא.

יאללה לך הביתה מוטי...

אני חשבתי שיהיה גן עדן
אתה חשבת שתפסת גל
וצריך לקשור אותך בחבל

הזמן עובר ואנחנו

הזמן עובר

קרובים יותר

שלמה גרוניך
הזמן עובר ואנחנו יחד

מסיבות בעיר נדלקות

הזמן עובר ואנחנו

חתיכים תופסים

קרובים יותר

חתיכות
ואלינו מזמן

חברים באים והולכים

כבו האורות

זוגות קמים ונופלים

הכי נפלא זה

תינוקות נולדים,

לישון ביחד

הופכי אנשים

חולמים ביחד

הזמן עובר ואנחנו יחד

את החלומות

ראינו כבר הרבה

ובאוויר בונים

דברים יפים

שני ארמונות

נסענו לבקר את ההורים

את כל כך יפה

אין עוד ילדים,
שיהיו בריאים

כשהבוקר בא נוספות אותיות

את מנסחת חוזים

מתמלאות למילים

אני חותם ומסכים

תמיד זו רק

הזמן עובר עלינו יחד

תחילת הדרך

עובר כל כך מהר

אנחנו עוד לומדים
הזמן עובר
הזמן עובר

ואת מקשיבה לי

ואת מקשיבה לי

הזמן עובר

הזמן עובר

ואני מנגן בפסנתר

ועוד יש לי
הרבה לספר

הזמן עובר ואנחנו יחד

