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עמדתי שם זוהרת ויפה 
במיני כחול וחולצה מבטיחה

צחקתי באושר ופלרטטתי עם הסביבה
ורק בלב פנימה חשבתי 

איפה אתה?
יש לי הרגשה שאתה מאוהב – ולא בי

אתה יותר מידי מאושר בימים האחרונים 
ולא בגללי.

לא מצאתי תנועות תואמות 
לא מצאתי מבטים מרפרפים 

אני מחפשת חום, אני מחפשת קרבה 
אני כבר קפואה.
אז איפה אתה ? 

יש לך מצב רוח נהדר
ואני בטוחה שזה לא קשור אלי.

מילים-עופרי אליעז  // לחן-ורד קלפטר  // עיבוד - אלידע רמון ועופרי אליעז  

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטאלית, מיקס ומאסטרינג - אלידע רמון

שירה וקולות- עופרי אליעז // תופים וכלי הקשה- אורן בלבן // בס- צור בן זאב

גיטרה אקוסטית ובנג'ו- אלי צרויה // כינור- ג'ו דנינזון // גיטרה חשמלית ותכנות מחשב - אלידע רמון



בית זו השתקפות האור בכוס התה
בית זו קערת מרק בבוקרו של יום קר.

ומהו בית בשבילי ? 
מחפשת את שאהבה נפשי.

שוב הערב יורד על מבואות ליבי
ואין לי אפילו דמעה לחלוק בה את עצמי.

ומהו בית בשבילי ? מחפשת את שאהבה נפשי.
צוענייה של המאה העשרים 

עוברת אורח בין ערים וכבישים.

בית

מילים  ולחן- עופרי אליעז // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז 

הפקה מוזיקלית,  הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס - עמית סדרס 

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה וקולות- עופרי אליעז 

תופים- ברק אהרון //  כלי הקשה- גלעד דוברצקי // בס-אלון נדל  

גיטרות- עמית סדרס //  קלידים- אלון רדעי //  חצוצרה- ספי רמירז 



מילים- עופרי אליעז //  לחן-  עופרי אליעז ועמית סדרס // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס - עמית סדרס  

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה וקולות- עופרי אליעז // תופים- ברק אהרון

כלי הקשה- גלעד דוברצקי // בס-אלון נדל // גיטרות -  עמית סדרס //  קלידים -אלון רדעי  

חצוצרה-  ספי רמירז 

בילבי ולילבס
לפעמים אני רוצה לחזור אחורה 

לנדנדות ולריצות ברחובות.
זוכרת איך צבענו את הפנים בליפסטיק של אימא 

והתפלשנו בבוץ כדי להרגיש כמו בספרים ?
רצינו להצטרף לקרקס נודד כמו בילבי ולילבס 
פגשנו את רובינזון קרוזו על הדשא של השכנים

מרחק נגיעה מהבית והמיטה.
רוצה לחזור לתמימות ולאמון הבסיסי באנשים 

רוצה לחזור לשמחת החיים 
לימים ההם הרחוקים

כשהכול היה ברור לנו 
הטובים היו טובים והרעים רעים
כשרצנו ברחובות ללא מעצורים.

לפעמים אני רוצה לחזור אחורה 
למשחקי המחבואים והתופסת ברחובות.

זוכרת איך צבענו את הפנים בליפסטיק של אימא
ויצאנו החוצה עם גופיה ותחתונים ?

רוצה לחזור לתמימות ולאמון הבסיסי באנשים 
רוצה לחזור לשמחת החיים 

לימים ההם הרחוקים
כשהכול היה ברור לנו 

הטובים היו טובים והרעים רעים 
כשרצנו ברחובות ללא מעצורים.



עדיין אוהבת אותך
ממרחק השנים שחלפו – כבר מזמן סלחתי לך. 

הפסקתי להסתכל אחורה בזעם 
מקווה שגם אתה. 

הייתי כל כך צעירה , צעירה בליבי 
ואתה  אהבת כל כך

אני לא  בטוחה שמישהו אי פעם יאהב אותי כך.
אני מביטה קדימה ומקווה 

שואלת את עצמי איך אתה .
הלוואי ויכולתי להיות שונה 

להיות מאושרת שם אתך 
הלוואי ולא הייתי כל כך ריקה משמחה 

שם אתך , בארץ רחוקה.

אני מקווה שאתה מאושר עכשיו 
בחיים החדשים שלך 

כל כך רחוק ממני .
אני עדיין תוהה לעיתים 

איך היו פני הדברים
אם היה לנו ילד ? 

האם היו לו עיניים כחולות כמו שלך ?
ואולי נמשים ?

האם היינו נשארים ביחד או נפרדים ?
אני מביטה קדימה ומקווה 

שואלת את עצמי איך אתה.
.

עיניים כחולות ונמשים

מילים- עופרי אליעז // לחן- עופרי אליעז ועמית סדרס  

עיבוד, הפקה מוזיקלית , הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס - עמית סדרס 

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה וקולות- עופרי אליעז  // תופים-  ברק אהרון 

כלי הקשה- גלעד דוברצקי // בס- אלון נדל //  גיטרות- עמית סדרס  // קלידים - אלון רדעי 

חצוצרה - ספי רמירז 



האם אתה חולם עליי ?
מתי תתקרב אליי ?

אולי סימן תיתן לי , אחד כזה קטן
תאמר שיש סיכוי שניפגש מחר.

עלי האם אתה חולם ? 
מתי אליי תתקרב ?

אולי תיתן לי סימן לא ממש מסוכן 
ביחד לא נהיה אף פעם לבד.
סימן תן לי, סימן שיהיה טוב
אולי זה הזמן הנכון לאהוב 

סימן תן לי , תראה כמה טוב 
.

סימן שיהיה טוב

מילים- גיל שבת // לחן- אלון רדעי // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז  

עיבוד ותכנות כלי מיתר, הפקה מוזיקלית , הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס - עמית סדרס 

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה וקולות- עופרי אליעז // כלי הקשה- גלעד דוברצקי 

בס- אלון נדל // קלידים - אלון רדעי

אני עדיין כאן כדי לאהוב.   
האם אתה חולם עליי ? 

מתי תתקרב אליי ? 
אולי תיתן לי סימן  אחד, כזה קטן

תאמר שיש סיכוי שנפגש מחר.
סימן תן לי, סימן שיהיה טוב 
אולי זה הזמן הנכון לאהוב ?
סימן תן לי, תראה כמה טוב  

אני עדיין כאן
כדי לאהוב.



מילים- עופרי אליעז // לחן- עופרי אליעז ועמית סדרס // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס - עמית סדרס 

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה וקולות- עופרי אליעז // תופים- ברק אהרון 

כלי הקשה-  גלעד דוברצקי // בס- אלון נדל // גיטרות-  דרור שמעוני ועמית סדרס

חצוצרה - ספי רמירז

מילים- עופרי אליעז // לחן- עופרי אליעז ועמית סדרס // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס - עמית סדרס 

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה וקולות- עופרי אליעז // תופים- ברק אהרון 

כלי הקשה-  גלעד דוברצקי // בס- אלון נדל // גיטרות-  דרור שמעוני ועמית סדרס

חצוצרה - ספי רמירז

הולכת ברחוב , חושבת לעצמי
האם אמצא אותו , האם ימצא אותי

חושבת שאולי איבדתי את דרכי
תוהה אם ליקום יש אושר בשבילי.

רוצה להאמין שיש תכנון לכל
נולדתי אל תוך החופש הגדול
ובעולם הזה יש עת ויש מקום

וזה הזמן לקפוץ אל תוך האושר הגדול.
נושמת אל תאי גופי 

אוספת את עצמי 
קוראת לך בכל ליבי

ומתכוננת לקפוץ 
אל תוך האושר הגדול.

אני קוראת לך
קוראת לך לבוא.

מילים-עופרי אליעז // לחן- אילן וירצברג // עיבוד- אלידע רמון ועופרי אליעז

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטאלית, מיקס ומאסטרינג- אלידע רמון

שירה וקולות- עופרי אליעז // תופים וכלי הקשה- אורן בלבן // בס- צור בן זאב 

גיטרה אקוסטית ובנג'ו- אלי צרויה // כינור- ג'ו דנינזון // גיטרה חשמלית ותכנות מחשב- אלידע רמון 

אושר



ברגע זה אינני חובקת אותך
ברגע זה אינני לוטפת ראשך

אינני חשה ידיך
אינני אתך
אינני אני.

ברגע זה אינני קרובה לגופך
ברגע זה אינני נושקת אותך

אינני חשה ריסיך כפרפר מרפרף על עורי
אינני חשה שפתיך

אינני אתך
אינני.

ברגע זה אתה קם בוודאי עם מישהי אחרת
ברגע זה היא מגישה לך קפה

והיא רוכנת מעבר לשולחן ואומרת 
” HONEY קח את הטוסט, לשים לך חמאה ? “

ברגע זה אתם אוכלים צנימים עם ריבה

ואני ?ברגע זה
אינני חובקת אותך

נוגעת בקמטי הצחוק שבפניך
אבל אינני אתך

אינני.
ברגע זה אתה קם מן הסתם עם מישהי אחרת

ברגע זה היא מגישה לך עיתון
והיא ניגשת מעבר למפתן דלת ואומרת

" בובי - חכה לי דקה !
אני רוצה רק לבדוק עם גפרור את העוגה ! "

ברגע זה אינני חובקת אותך
ברגע זה אינני נושקת אותך

אינני דבר מלפניך
אינני אתך

אינני.

מילים- עופרי אליעז // לחן- עופרי אליעז ועמית סדרס // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס - עמית סדרס 

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה וקולות- עופרי אליעז // תופים- ברק אהרון 

כלי הקשה-  גלעד דוברצקי // בס- אלון נדל // גיטרות-  דרור שמעוני ועמית סדרס

חצוצרה - ספי רמירז

מילים- עופרי אליעז // לחן- עופרי אליעז ועמית סדרס // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס - עמית סדרס 

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה וקולות- עופרי אליעז // תופים- ברק אהרון 

כלי הקשה-  גלעד דוברצקי // בס- אלון נדל // גיטרות-  דרור שמעוני ועמית סדרס

חצוצרה - ספי רמירז

מילים- עופרי אליעז // לחן- עופרי אליעז ועמית סדרס // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס - עמית סדרס // מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון

שירה וקולות- עופרי אליעז // תופים- ברק אהרון // כלי הקשה-  גלעד דוברצקי // בס- אלון נדל 

גיטרות-  דרור שמעוני ועמית סדרס // חצוצרה - ספי רמירז



לאן פנינו מועדות ?
לאן הולכות רגלינו אנו ?

חלום חיינו ושברו
עלים קטנים זרועים ברוח.

מי יאיר, מי יישא עתה פנינו ?
את סוד ליבינו, חמדתו ?

צמרות עצים בקשו לנוע.
שמים כבדים

ירח מחפש לו כוכבים
ואני- חלומותיי

מבעד לתמורות המרחבים.
לאן נביט בבוא ימינו ?
הזמן דוחק היום נגמר
לאן נלך ואין לברוח?

שמים כבדים
ירח מחפש לו כוכבים

ואני- חלומותיי
מבעד לתמורות המרחבים.

לאן נביט

מילים- עופרי אליעז ורועי רז // לחן- רועי רז // עיבוד- אלידע רמון ועופרי אליעז

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטאלית, מיקס ומאסטרינג- אלידע רמון

שירה וקולות- עופרי אליעז // תופים וכלי הקשה- אורן בלבן // בס- צור בן זאב 

אקורדיון- ויטלי פודולסקי // גיטרה קלאסית - אלי צרויה // כינור- ג'ו דנינזון 

גיטרה חשמלית ותכנות מחשב- אלידע רמון



הירח למשל
סיבוב הירח לא לקח אותי לשום מקום

כאילו אין לי שפל
גם לא גאות.

חשבתי כמה שנות אור מפרידות בינינו
כמה מכתשים

כמה ליאות.
מסתבר שלא לשווא

ללבנה נמשלתי.
התפללתי שמילואי לא יחזור

רציתי גם אני להחזיר אור.

מילים- עודד שילה // לחן- בן בורנשטין // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז 

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס- עמית סדרס  

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה - עופרי אליעז 

פסנתר- אלון רדעי // חצוצרה- ספי רמירז



מילים ולחן - עופרי אליעז // עיבוד- עמית סדרס ועופרי אליעז  

הפקה מוזיקלית, הקלטה, עריכה דיגיטלית ומיקס -עמית סדרס 

מיקס שירה ומאסטרינג - אלידע רמון // שירה וקולות- עופרי אליעז

כלי הקשה- גלעד דוברצקי // בס- אלון נדל // גיטרות- עמית סדרס // חצוצרה -ספי רמירז

מנסה לשמור את התמונה הזו של שנינו 
עמוק בלב שלי.

ואחר כך תסתובב אלי ותחבק 
נסתכל זה לזו בעיניים ונצטחק

נשב על הכורסא צפופים כמו בקופסא 
ונשמע את הלב שפועם בחוזקה

ואולי נקרא באיזה ספר 
עד שאירדם לצדך. 

לא רוצה שהרגע יעבור
מנסה לשמור את התמונה הזו של שנינו 

עמוק בלב שלי.

טעם השפתיים שלך נוטף לו מהמיטה 
ואתה בחלון מתכופף אל הרוח

אני חשה את צווארך
כפות ידי סוגרות על גופך

הירוק שבחוץ מתערבל ברוח
מכונית צופרת 
עוד  רגע חמש 

ואתה מסתכל ומחייך.
לא רוצה שהרגע יעבור 

.

תמונה



 

שלמי תודות : 

מודה מעומק ליבי לעמית סדרס על הרגישות, הנחישות, הסבלנות , המסירות ובראש 

ובראשונה- המקצועיות. הדיסק הזה קרם עור וגידים במשך כמעט עשר שנים והוא חלום 

שמתגשם. בשנת 2003 חזרתי לישראל אחרי שבע שנות לימודי מוזיקה במנהטן. רציתי להוציא 

לאור שירים  אישיים בעברית , ועכשיו  אני סוף סוף מגשימה זאת. זה הזמן גם להודות 

לאלידע רמון שמגע הקסם המוזיקלי שלו ניכר בדיסק, ולכל הנגנים הנפלאים שלקחו חלק 

בהקלטות. תודה גם לאילן וירצברג ורד קלפטר, אלון רדעי ובן בורנשטין על הלחנים שהביאו.

 תודה מיוחדת לנתן יעקובוביץ על הצילומים ולדיאנה חן על הגרפיקה והעיצוב.

הוצאת הדיסק התאפשרה בסיוע הקרן לקידום היצירה הישראלית של אקו"ם .

 יחסי ציבור: גלית קאשי 
galitk.pr@gmail.com


