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 251 ָאִבי

ִבירֹול ן גַּ  333 ִאבְּ

יּון  122 ָאדֹון חַּ

ִוי לֵּ ִגינַּת הַּ נְּ מַּ  12 ַאֲהָבה בְּ

ֻאֶחֶרת  253 ַאֲהָבה מְּ

ת ֶעֶרב  122 ַאֲהבַּ

 242 ָאהּוב ֶשִלי

ָיִמים ד הַּ ַאחַּ י בְּ  222 אּולַּ

תְּ  י גַּם אַּ כֹוָלה אּולַּ  261 יְּ

י ָשו דַּ כְּ י עַּ  222 אּולַּ

ב אֹור ֶשל ֹחֶרף  32 ּכֹוזֵּ

ש ָעמּום עַּ  371 אֹותֹו רַּ

ת חַּ ָך, אֹוִתי, שֹוכַּ  292 אֹותְּ

ָעָרה סְּ ר הַּ  114 ַאחַּ

גֵּאּות ֶפל ָבָאה הַּ שֵּ ר הַּ  196 ַאחַּ

 22 ִאיָלן

ת ילַּ  232 אֵּ

מוֹ   22 ִאיש ִאיש ּושְּ

ָשּה נַּפְּ שֹו, ִאָשה לְּ נַּפְּ  117 ִאיש לְּ

נוֹ  ִביט ִבבְּ  237 ִאיש מַּ

ָסעֶאל ַא מַּ  322 ֲחִרית הַּ

ָיֶפה  316 ֶאל הַּ

ִני, ָאִניָטה, ֶאֱהִבייַאל ִת   279 שְּ

ִתי פַּ  229 ַאל תְּ

רֹוס ָיִשיש טְּ בַּ  232 ַאלְּ

 312 ִאם ָהעֹוָלם

ַאב ָלְך  272 ִאם ִיכְּ

ִמיִלי  121 אֵּ

 124 ָאִניָטה ֲחלֹוִמי

דֹוִלי  126 ֶאִפילֹוג לְּ

ם ָּכְך ָשר גַּ  392 ֶאפְּ

צֶ  ִצבּוִריאֵּ פֹון הַּ לֵּ טֵּ  122 ל הַּ

ֻהָבה ָיה זְּ צְּ  265 ָאקַּ

ִטיכֹון רֹוסְּ  29 ַאקְּ

 132 ִאָשה

צֹוֶעֶקת ָנה וְּ טַּ  51 ִאָשה קְּ

 133 ָאָשם

הּוא ָבר הַּ ִמדְּ  25 ֶאת הַּ

ף עַּ ָלָמה ֲאִני ָעיֵּ ָתה יֹודֵּ  162 אַּ

ר  ֶתם ַאחַּ ַארְּ ֶתם ֶשִנשְּ אַּ

ָקה לֵּ דְּ  הַּ

229 

ִאיבָבֲאִוי כְּ מַּ  15 ר הַּ

ל אֹותֹו גַּ  72 בְּ

ר ֶשָפֲעָמה אֵּ  122 בְּ

ץ לֹוֶרנְּ דּואֹומֹו ֶשל פְּ  363 בַּ

ֶדֶרְך ֹראש ָחה-בְּ  125 ֶפשְּ

ִתיָקה ִרית עַּ הֹומֵּ  62 בְּ

רֹוִמית דְּ  111 בֹוִאי ִעם ָהרּוחַּ הַּ

ָיד אֹוֶהֶבת  249 בְּ

טְּ  נֵּפְּ ת הַּ נֹורַּ  252 ָבָלָדה ִלמְּ

ל ָהִאָּכרָבָלָדה   53 עַּ

ר נַּעַּ ִלי הַּ  362 בְּ

ָעֶדיָך  374 ִבלְּ

ִריָדה קֹום פְּ  227 ִבמְּ

ֶדֶרְך סֹוף הַּ  226 בְּ

נּו  עְּ ִיץ ִהגַּ קַּ סֹוף הַּ  322 בְּ

ֹזאת ָטָאה הַּ חַּ  375 ָבִעיר הַּ

ֶשב ֶהָעֹמק  214 ָבעֵּ

ל ָהֶאֶבן צֵּ  92 בְּ

ֻאָחר מְּ ִיץ הַּ קַּ  129 בַּ

ִא  ִדיָאָנהֹבֶקר ֶאָחד בְּ  272 ינְּ

ָדג  לְּ שַּ  76 ֹבֶקר ֹבֶקר הַּ

ן מַּ זְּ רּוחַּ הַּ  192 בְּ

ִלין רּוקְּ ס-בְּ טְּ יְּ  343 הַּ

הּוא ר הַּ חַּ שַּ  32 בַּ

י הֵּ ִשלְּ ִיץ-בְּ סֹוף ָהעֹוָלם קַּ  27 בְּ

ת ָעה ַאחַּ  23 ִגבְּ

ת עַּ  52 עֹוָלם-ִגבְּ

ָלִעים סְּ ֶבֶרת הַּ  296 גְּ

ל ַאֲחרֹון  227 גַּ

ִריָ  ִליקֵּ יֶנָנהגְּ  324 ה אֵּ

לֹוָשה קֹולֹות  97 ֶגֶשם ִבשְּ

 332 ֶגֶשם ֶשל יּוִני

ָון י ֶחשְּ מֵּ  92 ִגשְּ

ר  157 ֶגֶשר צַּ

ִאיַּת ָתו-דְּ  125 סְּ

ֲחלֹום-דּו  21 ִקיּום בַּ

קֹול ָמָמה וְּ  352 דְּ

 29 ֶדֶרְך ָּכל ָבָשר

 11 ָהֲאָדָמה

ִדים  ָהֲאהּוִבים ִמֹּכל נֹודְּ

ילֹותבַּ   לֵּ

222 

ג רֹוִפי  ָהאֹורֵּ ִמָמִהילְּ

ָגָדה ָהִדית(  )אַּ

351 

הּוא  257 ָהִאיש הַּ

ֶלה ָפִנים ָהאֵּ  367 ָהִאיש ִעם הַּ

ס אֹוָתנּו  ֹבֶקר ָתפַּ  193 הַּ

ִריד דְּ מַּ ִצבּוִרי בְּ ן הַּ גַּ  327 הַּ

פֹוִנית צְּ ֶדֶרְך הַּ  144 הַּ

ר  322 הֹומֵּ

ָחק  359 הֹוָראֹות ִמשְּ

ֹּכרהַּ   132 חֹול ִיזְּ

ָים ש ֶאת הַּ ֹחֶרף חֹורֵּ  173 הַּ

ֹּכל  26 ָהָיה ָלנּו הַּ

ָדה ִמֶקֶרן ֹאֶפל לְּ יַּ  139 הַּ

ִתיכֹון ָים הַּ  57 הַּ
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ֶזה ָגדֹול הַּ קּום הַּ יְּ  74 הַּ

ָדה נְּ ָיָקרַּ  379 הַּ

ָתה בֹוָכה ּובֹוָכה  122 ָהיְּ

ת ִדמּוִיים פַּ ָתה ָלּה שְּ  299 ָהיְּ

ף...ֲהלֹוא ּכֻ   226 ָלנּו נֵָּאסֵּ

ר ָלה חֹוזֵּ יְּ לַּ  115 הַּ

ָעָדיו ָתו ִבלְּ סְּ  426 הַּ

 165 ָהִעֶּוֶרת

ָלָגה פְּ  329 הַּ

אֹון תֵּ נְּ פַּ  399 הַּ

ֶפֶרק ָהַאֲחרֹון  373 הַּ

חֹוף יַּד הַּ דּוִפים לְּ רְּ  71 הַּ

ל ִליט ָהָאפֵּ קְּ רַּ  323 הֵּ

ד בַּ ם לְּ עַּ ר פַּ  197 ִהָשאֵּ

מּו ִתי ָלְך תְּ ַארְּ ָנה ִהשְּ

ת  ַאחַּ

223 

ִגית  לְּ טַּ נֹוסְּ שּוָרה הַּ הַּ

ֹזאת  הַּ

152 

ל לּוִהיִלי ִשיר עַּ  152 הַּ

רּו ָשִנים ֶשָעבְּ  321 הַּ

ָעָרה סְּ י הַּ ֶשֶקט ֶשַאֲחרֵּ  319 הַּ

ָתִוית בּות סְּ תְּ ּכַּ  352 ִהתְּ

ָלה יְּ ְך לַּ ֶּכֶסף הֹופֵּ הַּ  297 וְּ

ִבין לְּ ָהֹרֶתם ָהָיה מַּ  172 וְּ

ָים ָעֹמק הַּ  123 וְּ

ָקִציר  192 ֶוֶרד הַּ

ָתו יֹות ֶשל סְּ יַּאצְּ רְּ  423 וַּ

הּוִדי ָבה יְּ  59 זֹורְּ

ל יְּ רַּ ל פְּ ִריאֵּ בְּ גַּ  345 ִזָּכרֹון לְּ

ֶבל ָחק בַּ ִיצְּ  352 ִזָּכרֹון לְּ

ָחָמה ִמלְּ הַּ  67 ִזָּכרֹון מֵּ

קֹוָבדוֹ  קֹורְּ הַּ  424 ִזָּכרֹון מֵּ

 221 ִזָּכרֹון ֶשל יּוִלי

ִרי  274 ִזכְּ

ִניֶזמֶ   239 ר ִלבְּ

ן מַּ זְּ י הַּ לֵּ ל גַּ  322 ֶזֶמר עַּ

ָרִכים דְּ ָמָטר בַּ ת הַּ רַּ  31 ִזמְּ

ִרים  224 ֲחבֵּ

ת ֶזהּות עּודַּ  395 ִחדּוש תְּ

ִיְך ִמים ָעלַּ  244 חֹולְּ

ָעִמים ם ִלפְּ  69 חֹוִפים הֵּ

ָיִמים ֶחה לּוִאיס ָבא בַּ  332 חֹורְּ

ָבא ה ִלי, אַּ ּכֵּ  232 חַּ

ָהרוֹ  נְּ ת הַּ מַּ  312 תָחכְּ

 36 ֲחלֹומֹות

ִני  225 ֲחִניָנא בְּ

ָתִוי סְּ ָסע הַּ מַּ  91 ֶחֶסד הַּ

י ֶלֶחם  245 ֻחקֵּ

 394 ָחִריש ַאֲחרֹון 

ר ֹחֶרף  162 חֹוזֵּ

ָשִנים ל לּוחַּ הַּ יּוָטה עַּ  315 טְּ

ל נֲַּעָרה יּוָטה עַּ  194 טְּ

ָלה יְּ ת לַּ  212 ִטיסַּ

ִמיָנל  335 ֶטרְּ

 222 ָיגֹון

יּו ָתִמי ִניםִיהְּ ֲענַּ  17 ד רַּ

ָלה יְּ י לַּ  113 יֲַּהלֹומֵּ

ר-יֹום  241 יֹום ֲאִני חֹוזֵּ

 37 יֹוָנָתן ָאִביב

ת ִויל-יַּמַּ דַּ רְּ  62 בַּ

ת פַּ  256 קֹוִצים-יְּ

ָרִחים  242 יֵּש פְּ

ּכֹות חַּ ר לְּ  227 ִיָשאֵּ

'ס לְּ ָראֵּ  325 ִישְּ

ֲעמֹוִנים פַּ ב הַּ לֵּ  132 ָּכאן בְּ

ִיץ  112 ָּכל קַּ

ָמה אַּ  רּוּכַּ  112 ִביִרים ָעבְּ

מֹו ָבָלָדה  122 ּכְּ

ָים מֹו הַּ  313 ּכְּ

מֹו ִצפֹור  159 ּכְּ

ָסה נְּ מֹו רֹומַּ  122 ּכְּ

ן מֹו ֶשּוּוִדי ָאלֵּ  322 ּכְּ

ִנָגִרים ִים הַּ מַּ  252 ּכַּ

טֹות קֵּ ָמרֹות שְּ צַּ  393 ּכְּ

ד בַּ ֶשיֹום ֶאָחד ָנבֹוא לְּ  366 ּכְּ

מּוִרים ֶיה גְּ ֶשִנהְּ  322 ּכְּ

כֹות  ִפינֹות הֹולְּ ֶשסְּ ּכְּ

ָיָמה  הַּ

247 

ִתית חְּ תַּ ֶּכֶבת הַּ ֹתֶבת ָברַּ  147 ּכְּ

רֹו ֶשל תּות ל ִקבְּ ֹתֶבת עַּ -ּכְּ

ח  ָאמֹון-'ַאנְּ

32 

 322 ֹלא ָגמּור

ָכִסים  126 ֹלא הֹון, ֹלא נְּ

ִליָחה  329 ֹלא ֶנָחָמה ַאף ֹלא סְּ

ִסיעַּ ֲאָבִנים ִאיש מַּ  134 לְּ

ָאן ָהִיינּו ִכים לְּ  12 הֹולְּ

ן מַּ זְּ ל הַּ ר עַּ מֵּ הַּ  171 לְּ

נּוָגה ִשיָרה הַּ ֶיה בַּ  321 לּו ִנחְּ

 372 לֹוטּוס

ית יַּד בֵּ חֹוִלים ֶשל -לְּ הַּ

לֹון קְּ שְּ  אַּ

62 

מֹות דְּ שַּ יל ָחִציר בְּ -לֵּ

ֶעאל רְּ  ִיזְּ

39 

 13 לכל אחד ירושלים

י ֶשִלי לַּ לֹורֵּ  269 לְּ

יָחִנית ָטָנה רֵּ נְּ  22 לַּ
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ָפאּוִזי  ּהלְּ לַּ ַאלְּ דְּ בְּ  423 עַּ

ֲחָנָיה י הַּ נֵּ  221 ִלפְּ

ף י ֶשיֵָּאסֵּ נֵּ  311 ִלפְּ

ם נֵּי ֶששֹומֵּ  64 ִלפְּ

ָתה יְּ בַּ  143 ָלשּוב הַּ

ָך ִדיֹות ֶשלְּ קֵּ שְּ  172 לַּ

ית חֹוִלים-ִמבֵּ  223 הַּ

עַּ ֶיֶלד ָתה יֹודֵּ  242 ָמה אַּ

ָשו כְּ  127 ָמה ִהיא מֹוֶכֶרת עַּ

ם  266 ָמה ֶשָחלַּ

רָמה שֶ   314 ִיָשאֵּ

ל יֹואֵּ ַאר לְּ  312 ָמה ֶשִנשְּ

ֲחלֹומֹות  255 ָמה ֶשקֹוֶרה ִלי בַּ

ל  ֻמִגים עַּ ֹרֶזת ַאלְּ חְּ מַּ

ָּואָרּה  צַּ

124 

בֹות שְּ חְּ ָתו-מַּ  342 סְּ

י  י ִשיחֹור ּומֵּ י ֶפֶלג מֵּ מֵּ

 ָנָהר

55 

ִין  יַּ ב בַּ אֵּ ְך ּכְּ ִמי ֶשָנסַּ

 ָהַאֲחרֹון

293 

ֶחמֶ  ן ִמלְּ יִמיֹומַּ  92 ת ִסינַּ

ָלה יְּ לַּ ִמים בַּ ִים זֹורְּ  65 מַּ

ָיה ָגֶלרְּ ִכיָרה בַּ  275 מְּ

ָיִדיד ָתב לְּ  344 ִמכְּ

ָלח  45 מַּ

אֹור  72 ֶמלַּח וְּ

 149 ִמִלים

ן ֶהטְּ נְּ  222 מַּ

 372 ָמָסְך ַאֲחרֹון

ָים ֶדֶרְך הַּ טֹוִריִני בְּ נְּ  422 ִמסַּ

ִפים ּכֵּ ֶבר לַּ עֵּ  136 מֵּ

ה יֹוָנה ֲעשֵּ  52 מַּ

ָבה צֵּ  54 מַּ

ָצָדה  427 מְּ

יק  66 ָמקֹום ֶאָחד רֵּ

ֶתה ְך ִמשְּ ָנס ָערַּ קֵּ  327 מֵּ

ֹחֶרף י הַּ  176 ִמִשירֵּ

ָאה י קֹורֵּ  236 ִמִשירֵּ

ָילֹות י אַּ לֵּ  137 ִמשְּ

ֶקֶרת ּובֹוָכה שַּ  276 מְּ

ת ֱאלּול ת ָאב ּומֵּ  267 מֵּ

ֶּכֶבת  נּו ָברַּ טּורְּ נּוקְּ

ִתית חְּ תַּ  הַּ

145 

י  ִזירֵּ ָיםנְּ  56 הַּ

יּו ס-נְּ ִלינְּ  235 אֹורְּ

קּוִרי  362 ָנָנה מּושְּ

ָבִנים לְּ  46 נֵּרֹות ֶהָחָצב הַּ

ִין יַּ ַאר הַּ  122 ִנשְּ

ִיץ ֶשלוֹ  קַּ ש הַּ בַּ ת דְּ ִשימַּ  222 נְּ

ָחק ִמשְּ  369 סֹופְּ

ג  234 ִאין-ִסינְּ

ִיים ִליָחה, חַּ  397 סְּ

י ִלילֵּ  353 ִזָּכרֹון-סְּ

ֶשֶקר ֶשל  ם הַּ סַּ

דּוִמיםהַּ   ִדמְּ

121 

ָרא ִמקְּ י הַּ  167 ִספּורֵּ

ָצָפה... פְּ ָתם ָשם צַּ  349 סְּ

ד ָּכאן  221 עַּ

ֶזה לֹון הַּ חַּ י הַּ ד ָמתַּ  326 עַּ

ָשֶדה ד סֹוף הַּ  224 עַּ

ד ֹעש-ַאֲחִרית-עַּ  63 ָים ִלרְּ

ב  99 עֹוד יֹום ֶשל ֹחֶרף עֹוזֵּ

ר ִיץ ָעבַּ  112 עֹוד קַּ

ָשלֹום ל ַאבְּ  42 עֹוד ִשיר עַּ

ִית בַּ  79 עֹופֹות הַּ

ֹחֶשְך ה הַּ ֲעטֵּ מַּ ָשו בְּ כְּ  135 עַּ

ִית ֶהָעזּוב בַּ ל הַּ  142 עַּ

ל ָהֶרֶכס ָעִבים דֹוֲעכֹות  124 עַּ

ח ל ֶפרַּ  322 עַּ

ָים ִכיֹות וְּ ל קֹונְּ  162 עַּ

 334 ָעִלים ָואֹור

ִתיָקה ִוילֵָּאה ָהעַּ נְּ בּוגֵּ  321 ִעם הַּ

 174 ֲעָנִנים

ִצ'י דּולְּ צֹות לְּ  277 נֵָּאהעֵּ

ָפִרים ֶשִלי  ֶקד סְּ  339 עֵּ

 42 ֶעֶרב

ִגיָשה  243 פְּ

ֻאֶחֶרת ִגיָשה מְּ  326 פְּ

חֹוף ל הַּ ִגיָשה עַּ  16 פְּ

ט רֵּ טְּ  126 פֹורְּ

ִליז  326 ִפיר אֵּ

 295 ִפָנה יֵּש ָלּה

ָסגֹות ָורּוחַּ   246 פְּ

ָדה ִמָקָואִפיס רֵּ  342 פְּ

ר רֹות בַּ  24 פֵּ

ִאטְּ  ח לְּ רַּ  229 ָך, ֹרֶתםפְּ

ָרִחים ֶשל ֶקֶצף  61 פְּ

ֶגֶשם ִריָדה בַּ  123 פְּ

ץ לֹוֶרנְּ ִריָדה ִמפְּ  362 פְּ

אי ִריָחה ֶשל מַּ  222 פְּ

ָשִרית  ִתיָחה ֶאפְּ פְּ

ֶאִפילֹוג  לְּ

324 

רֹוָיה ָנה ִמטְּ לֵּ  322 ִציּור הֵּ

ָלִדים  77 ִציּור ֶשל יְּ

חֹוִקים ָטה רְּ י ָקסֵּ ִלילֵּ  212 צְּ

ָלם  142 צַּ



 . הדפיסו ושמרו בתוך הספר להתמצאות קלה.ספר "שירים בכסות הערב"לאינדקס אלפביתי 
 .natanyonatan.com הוכן ע"י ברק פז, מנהל אתר

ִיץ  223 ִצפֹור קַּ

רֹות  391 ִצפֹוִרים ֲאחֵּ

ֹזר חְּ  142 ָצִריְך לַּ

ִמית שּולַּ ִביט בַּ  262 ֹקֶהֶלת מַּ

ן  357 קֹוִמיָקן ָזקֵּ

ָמָשל ח אֹוִתי לְּ  41 קַּ

ל מֹות ָאִחינּו  225 ִקיָנה עַּ

ָתו-ִקינַּת  12 סְּ

ִיץ-ִקינַּת  163 קַּ

ִליִלי ִיץ ֶאָחד, גְּ  224 קַּ

חַּ  ִיץ בַּ  116 לֹוןקַּ

בֹון ת ִעצְּ צַּ ת -קְּ צַּ ֲעָרָבה, קְּ

 רּוחֹות

225 

ָיה  תֹולֹוגְּ ַאנְּ ִריָאה בְּ קְּ

 ָלִטיִנית

325 

ָשִרים דֹוִאים  14 ָרִאיִתי נְּ

ד יְּ הַּ ע בַּ ק-ֶרגַּ רְּ  161 פַּ

 152 רֹוָזה

רֹוִמית  44 רּוחַּ דְּ

ָלה רֹוִמית קַּ  123 רּוחַּ דְּ

ָסה נְּ  129 רֹומַּ

ַאט ק לְּ חַּ  291 רְּ

ָצןרַּ  מְּ חַּ  396 ק ֹאֶהל הַּ

ִאיָתָקה  שּומֹות מֵּ רְּ

ֲחָדָשה  הַּ

172 

ֹמר  127 ֶשֶאגְּ

לֹון ִאיִשי אֵּ  195 שְּ

ש ֶאת  ֹחֶרף חֹורֵּ שּוב הַּ

ָים  הַּ

323 

עַּ   233 שּוב נֹוסֵּ

ִחיד פְּ ָדָבר ֹלא מַּ  294 שּומְּ

ץ ֲחפֹון ֶשל עֵּ  336 שַּ

ִסיָנה מֵּ ר בְּ חַּ  141 שַּ

ָשֶדה  49 ִשיחַּ הַּ

קֹוָמָלה  341 ִשיָחה בְּ

 121 ִשיָחה ִעם ִאָמא

ָיה ָגֶלרְּ  364 ִשיחֹות בַּ

ת  354 ֶעֶרב-ִשיחַּ

 96 ִשיר ֶאֶרץ

 153 ִשיר ֶעֶרש

 119 ַאֲהָבה-ִשיר

ִתיק-ִשיר  125 ַאֲהָבה עַּ

 199 ִשיִרים

ִריל פְּ אַּ  271 ִשיִרים בְּ

חֹוף ֹאֶרְך הַּ  217 ִשיִרים לְּ

תְּ ִשיִרי אַּ  263 ם לְּ

ד ָּכאן  332 ִשיִרים עַּ

 73 ִשָּכרֹון

עֹוִני  ָדג ֶאָחד ִצבְּ לְּ  75 שַּ

ֶלֶקת צַּ ל הַּ ֹמר עַּ  222 שְּ

לֹוִנים נֵּי אַּ  72 שְּ

נֵּי קֹולֹות ַאֲהָבה  262 שְּ

ש עַּ י ָהרַּ ִים ַאֲחרֵּ ָנתַּ  347 שְּ

ָיה טֹורְּ ִהיסְּ  231 ִשעּור בְּ

ָרא: ֲאִחיָקם  ִמקְּ ִשעּור בְּ

 ֶבן ָשָפן

331 

רּות ִספְּ  191 ִשעּור בְּ

ֻחָלה ִפיִרית ּכְּ  34 שַּ

ִקיָעה  151 שְּ

ָיר ש ֶשל נְּ טְּ  337 ִשָשה ִאינְּ

ר  הִששָ  טֹובֵּ אֹוקְּ  95 2973בְּ

ר  טֹובֵּ  94 ָתִמיד אֹוקְּ

חֹוף ֹאֶרְך הַּ  392 ָתִמיד לְּ

ָמעֹות דְּ ִני לַּ  222 תְּ

ת ִפלַּ  93 רּוחַּ -תְּ

 


