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 שמחה רבה, שמחה רבה, 

 אביב הגיע, פסח בא! 
 שמחה רבה, שמחה רבה, 

 אביב הגיע, פסח בא! 
 

 תפרו, תפרו, תפרו לי בגד עם כיסים.
 מילאו, מילאו, מילאו כיסי באגוזים. 

 שמחה רבה...          
 ארבע קושיות  שאול אשאל, שאול אשאל

 שתה אשתה, שתה אשתה ארבע כוסות. 
 שמחה רבה...        

 וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא
 לאליה לאליהו הנביא. 

 שמחה רבה...          
    ברזל   מוס ע –פרידמן   יסןנ –ברוכים הבאים לאביב . 2

 שלום אחרון אל החורף 
 ברוכים הבאים לאביב, 

 אפשר לקבל כאן סחרחורת
 ביב. מרב הפרחים מס

 סנונית ראשונה ברקיע
 הביאה שלום מרחוק, 

 אופנה חדשה כבר הגיעה 
 הנוף התלבש בירוק. 

 ענן לבן, גשמי ברכה,      
 תודה החורף עשית את שלך.       

 

 ומי שלא מאמין, הטבע מזמין, 
 השמש הביאה בשורה. 

 ומי שלא מאמין, אסור שימתין 
 אביב יחלוף במהרה. 

 

 שלום אחרון אל החורף 
 דרכו לבסוף, פנה ל

 השמש טובה עד הערב 
 אפשר לטייל על החוף 

 הביטי איך קרן השמש 
 צובעת באלף גוונים, 
 שדות בהרים ובעמק 

 לוטפת את פרחי הגנים. 
 ענן לבן, גשמי ברכה,      
 תודה החורף עשית את שלך.       

 ומי שלא מאמין...  
 כמו בקלטת   -אורלי בינדר    -  אביב . 3

 סביב,אביב, אביב, פרחים רבים 
 ל יפה מרהיב. ו השמש בשמים הכ

 

 אין שלוליות ברחוב, הכביש אינו רטוב, 
 קצרים השרוולים ננעל גם סנדלים 

 אביב, אביב...                  
 

 היכן העננים? כלהקת יונים
 צחורים אל השחקים עפים למרחקים. 

 אביב, אביב...               
 
 
 

  בינדר   ורלי א –מור בינדר   -אביב בפתח  . 4
 בפתח, אביב בפתח, אביב 

 צריך להתכונן. 
 ללבוש בגדים קצרים לפתע 

 ולסדר ארון אחר. 
 צריך להתכונן.  אביב בפתח, אביב בפתח,

 ולהזיע קצת יותר.  לצאת החוצה לחצר
 צריך להתכונן.  אביב בפתח, אביב בפתח,

 משה וילנסקי   -לאה נאור    –  יש לי סימן.  5
 כשמסלקים את חום החורף מן הבית והלב, 

 רח השקד, והתפוח מלבלב, כשפו
 וכשקונים לי סנדלים )תתחדש( תודה רבה, 

 אז זה סימן שהאביב כבר בא.
 יש לי סימן ועוד סימן       
 שהוא כבר בא, והוא כבר כאן,        
 יש לי סימן שהאביב כבר בא       
 יש לי סימן שהאביב כבר בא.        

 כשאגוזים מקשקשים בכובעים ובכיסים
 , זוג או פרט, לא יודעת מה עושים, זוג או פרט

 וכשמורחים את המצה במרגרינה וריבה 
 אז זה סימן שהאביב כבר בא.

 יש לי סימן...             
 כשמפשירים את הלבבות, ומכשירים את הכלים.

 וכשיוצאים אל החצר בשרוולים מקופלים, 
 כשמתחילים פתאום לרקוד וגם לשיר ללא סיבה 

 בא. אז זה סימן שהאביב כבר 
 . יש לי סימן...                

    א. בינדר     –בואו ונרקוד כולנו באביב  .  6
 בואו ונרקוד כולנו באביב

 נפתח ידיים כפרחים אשר צומחים סביב, 
 הפרח לימין הפרח גם לשמאל, 

 נסתובב כך במקום נצא במחול. 
 

 בואו ונרקוד כולנו באביב
 נפרוש כנפיים כציפור שחגה  מסביב, 

 לימין וחגה גם לשמאל, היא חגה 
 מסתובבת במקום יוצאת היא במחול. 

      אורלי בינדר   -החרצית  .  7
 מי באור צהוב תצית 

 את השדות זו החרצית 
 מדי שנה כשבא אביב 
 נפרש שטיח מסביב.

 

 ראש תישא אל החמה, 
 חרצית לשמש כה דומה, 

 כל חלקה של אדמה 
 תכסה בקול דממה. 

  . אורלי בינדר   - פרחי אביב .  8
 לי אדום אותו אחזיק ביד, פרח 

 ולי ביד יש פרח צהוב כמה נחמד. 
 

 צהוב אל האדום  נקרב הפרח
 נסתובב ביחד, אביב כבר בא היום. 

 פרח לי אדום...              
 מה נעים הריח פרחים מאוד יפים,

   אנחנו בפרחים לרגע מתחלפים.



 ע. ברזל    –דר  א.בינ   –  שמות חג הפסח .  9
 שמות רבים לפסח החג החביב, 

 חג חירות, חג מצות, וחג האביב. 
 

 קוראים לו חג פסח כי...             
 פסח האל 

 על בתי ישראל
 ממכת בכורות  

 זכו להינצל. 
 

 קוראים לו חג חירות כי...         
 זה חג הגאולה 

 ושחרור מעבדות 
 יציאה לחופש 
 זה חג החירות 

 

 ג החביב, שמות רבים לפסח הח
 חג חירות, חג מצות, וחג האביב. 

 

 קוראים לו חג מצות כי,       
 ביציאת מצרים

 לא החמיץ הבצק 
 במצות בני ישראל

 נאלצו להסתפק. 
 

 קוראים לו חג אביב כי...      
 יציאת מצרים  

 בחודש ניסן, 
 עם פריחה ולבלוב 

 כי זה הזמן. 
 

 שמות רבים לפסח החג החביב, 
 חג האביב. חג חירות, חג מצות, ו

     עממי  -עבדים היינו  . 10
 עבדים היינו, היינו 

 עתה בני חורין, בני חורין
 עבדים היינו

 ,  עתה, עתה בני חורין
 עבדים היינו

 X2 בני חורין., עתה בני חורין ,עתה
     אורלי בינדר  -  עבדים עבדים,  . 11

 עבדים היינו במצרים, ,עבדים
 בנינו לפרעה ערים בשתי ידיים. 

 חבנו ככה יום וליל,לבנים ס
 עד אשר יצאנו לארץ ישראל. 

 

 עבדים היינו במצרים,  ,עבדים    
 בנינו לפרעה ערים בשתי ידיים.     
 טיט לרוב ערבבנו ככה יום וליל,     
 עד אשר יצאנו לארץ ישראל.     

 

 עבדים, עבדים היינו במצרים,
 בנינו לפרעה ערים בשתי ידיים. 

 בפטיש הקשנו ככה יום וליל, 
 ד אשר יצאנו לארץ ישראל. ע

 בני חורין יצאנו ממצרים....          
 
 
 

   אורלי בינדר   -שט משה בתיבה  . 12
 שט, שט, שט, משה בתיבה 

 נם, נם, נם, ביאור גל ואדווה. 
 הנה גלים יורדים עולים        
 קנה וסוף ברוח קל נעים.       

 שט, שט, שט, משה בתיבה 
 נם, נם, נם, ביאור גל ואדווה. 

 הנה דגים ביאור שוחים         
 על משה הם משגיחים.       

 שט, שט, שט, משה בתיבה 
 נם, נם, נם, ביאור גל ואדווה. 

      אורלי בינדר   -בת פרעה  .  13
 בת פרעה יורדת להתרחץ ביאור, 

 שומעת קול תינוק בוכה שם במסתור. 
 מי אתה תינוק שואלת ושוחה 

 בין קנה, סוף וגומא מוצאת את התיבה. 
 המניפות ורוח משיבות, נעות 

 על בת פרעה ובושם ושמן שלל ריחות. 
 אותך הנה משיטי אומרת לעולל, 
 שמך יהיה משה ובארמון תגדל, 

 

 מוצאת היא לו מנקת, יוכבד זו אמו, 
 X2הפך הוא כשגדל למנהיג מציל עמו.

 

 נעות המניפות ורוח משיבות, 
 על בת פרעה ובושם ושמן שלל ריחות. 

    בינדר אורלי    -  פסח פסח .  14
 פסח, פסח, זה חג מאוד חביב,        
 פסח, פסח, מגיע באביב.       

 בליל הסדר קוראים בהגדה, 
 שרים מה נשתנה כל ילד וילדה. 

 פסח, פסח...        
 מצות אוכלים, ארבע כוסות שותים 
 קטנים והגדולים יחדיו פה מסובים. 

 פסח, פסח...                 
   נדר א. בי   -. צריך להתאמץ  15

 צריך להתאמץ  
 לחפש את החמץ, 
 לנקות ת' פרורים 

 שבפינה שם מסתתרים. 
 

 את הבית מנקים בפסח רוחצים 
 כל חדר ורהיט כל בגד ופריט. 

 את הבית מנקים בפסח רוחצים 
 עם נוצה ומטאטא כל פרור חמץ מוצאים. 

     ברזל   .  ע  -א.בינדר   –כוס לאליהו  . 16
 כוס לאליהו, כוס לנביא, 

 ן, יין ענבים.נמלא אותה ביי
 כוס ועוד כוס נשתה              
 זהו ליל הסדר,              
 יש לנו ארבע כוסות,              
 שמחה תהיה בחדר.              

 

 אחרי הארוחה יבוא אל השולחן, 
 אליהו אל כוסו, עת כולם נישן. 

 כוס ועוד כוס נשתה...              
 



      אורלי בינדר   -הגדה  . 17
 הגדה, דה, דה, כה יפה ונחמדה, 

 הגדה דה, דה, לכל ילד וילדה. 
 

 קוראים בהגדה, 
 כל בני המשפחה 

 יושבים סביב השולחן 
 אוכלים גם ארוחה. 

 קוראים בהגדה כשליל הסדר בא 
 בפסח כל שנה שואלים מה נשתנה. 

 ...הגדה, דה, דה,            
 עממי   -מה נשתנה  . 18

 מה נשתנה הלילה הזה 
 מכל הלילות, ותמכל הליל

 חמץ ומצה, חמץ ומצה  שבכל הלילות אנו אוכלין
 כולו מצה.   הלילה הזה, הלילה הזה

 

 אנו אוכלין שבכל הלילות
 שאר ירקות, שאר ירקות 
 כולו מרור.   הלילה הזה, הלילה הזה

 

 אין אנו מטבילין שבכל הלילות
 אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת

 שתי פעמים.   הלילה הזה, הלילה הזה
 

 אנו אוכלין שבכל הלילות
 בין יושבין ובין מסובין ,  בין יושבין ובין מסובין

 כולנו מסובין.   הלילה הזה, הלילה הזה
   נעמי שמר   -ארבעת האחים   .  19

 ביום בהיר ונהדר 
 יצאו מתוך ההגדה 

 חכם ותם רשע גדול, 
 וזה שלא ידע לשאול. 

 

 וכשארבעת האחים 
 יצאו לנוע בדרכים 

 מיד מכל ארבע רוחות 
 פרחים הגיעו וברכות 

 

 פגש חכם בחכמה 
 אהב התם את התמימה 

 והרשע בתור אישה 
 תפס מרשעת איומה 

 

 וזה שלא ידע לשאול 
 לקח את היפה מכל, 
 שילב ידו בתוך ידה
 וחזר איתה להגדה. 

 

 לאן הובילו הדרכים? 
 היכן ארבעת האחים? 

 בשיר שלנו ידידי
 אסור לשאול יותר מידי!

 ברזל. .  ע –  א. בינדר   –  אפיקומן . 20
 זהו ליל הסדר כאן סביב  השולחן, 

 ל מוכן. ו קוראים בהגדה במטבח הכ
 אף ילד לא הרגיש שסבא כבר החביא 

 את האפיקומן מאחורי שולחן. 
 

 אפיקומן, אפיקומן, היכן אתה היכן, 
 איש אינו יודע סוד הוא כמובן. 

 

 יוצאים הילדים מחפשים בכל מקום, 
 אולי בחדר הסמוך יופיע שם פתאום, 

 ת לספה מחפשים גם במטבח, מתח
 נכנס הדוד אפרים וכמעט עליו דרך! 

 אפיקומן, אפיקומן,...                       
 סבא כבר מצאתי דן הכריז בקול,      
 עמדו כל הילדים במעגל גדול.  
 מה תיתן לי סבא, איזו מתנה?  
 אז ענה לו סבא: הפתעה גדולה!  

 ן,... אפיקומן, אפיקומ                      
  ברזל   מוס ע   -  אורלי בינדר    -  מי מצא מצה? . 21

 מצה קטנה אפיתי מקמח וממים, 
 לשתי, לשתי, לשתי, בצק בשתי ידיים. 

 

 מי מצא, מי מצא, מי מצא את המצה, 
 טעימה לא חמוצה, לא מתוקה. 

 

 שטחתי הבצק במערוך קטן,
 עם  מזלג, בצק על השולחן.  חיררתי

 מי מצא, מי מצא...              
 נחתי בתנור, מצה בעוד דקה, ה

 הנה כבר מוכנה אפויה ודקיקה. 
 מי מצא, מי מצא...              

   בינדר   ורלי א   –יין, יין, ישמח כל לב אנוש  . 22
 ענבים בכרם על האשכול נחים,

 בוצרים לוקחים ליקב אותם מיד עורכים. 
 בעומק החבית לתסוס הם מוכרחים

 יין כך נוצר עליו פה מברכים.
 X3יין ישמח כל לב אנוש  ,יין ,יין

 והילדים שותים בפסח רק תירוש. 
    ברזל.   מוס ע   -  אורלי בינדר   -  האגוזים . 23

 מקישים האגוזים,  
 תוק נוגעים, ,תוקזה בזה 

 מקישים האגוזים,  
 תוק,תוק, רוקדים זזים. 

 האגוזים מתגלגלים          
 האגוזים הקטנטנים         
  מתגלגלים  ,מתגלגלים         
 האגוזים השמנמנים.         

 ברצפה האגוזים 
 תוק נוגעים ,מקישים תוק

 מקישים האגוזים 
 מקישים רוקדים זזים. 

 האגוזים מתגלגלים...                   
 בכסא האגוזים 

 מקישים,תוק, תוק, נוגעים,
 מקישים האגוזים,  

 זזים.  רוקדים הופ והופ
 האגוזים מתגלגלים...                  

 
 
 
 



     ברזל   מוס ע   -עשר מכות  . 24
 עשר מכות נתן אלוהים          
 על מצרים במצרים.         

 מכה ראשונה על המים היא דם, 
 לא יכלו לשתות בני האדם.

 

 יה אני שואל מי יודע,ימכה שנ
 ה הייתה צפרדע.ימכה שני

 

 כינים הייתה מכה שלישית,
 את עורם של המצרים השחית.

 מכה רביעית הייתה ערוב,
 פרעה ידע שהמצב לא טוב, 

 בר, אאבל הוא לא הזיז כל 
 ואלוהים שלח לו בחמישית דבר. 

 עשר מכות נתן אלוהים           
 על מצרים במצרים.           

 מכה שישית בלא יודעין,
 נפלה על המצרים שחין,

 מכה שביעית בחוזקה משמים ירד,
 גשם כבד ממש ברד. 

 פרעה לא ויתר, חשב הרבה, 
 נית קיבל ארבה, ומכה שמי

 חשך על המצרים בתשיעית,
 ומכת בכורות מכה עשירית.

 עשר מכות נתן אלוהים                 
 על מצרים במצרים.                 

 ואז פרעה כבר השתכנע, 
 ובני ישראל כל אחד יודע,
 יצאו כחול על שפת הים, 

 לארץ ישראל מולדתם. 
 

 דם, צפרדע, כינים, ערוב, 
 , ארבה, דבר, שחין, ברד

 ורות. כחושך, מכת ב
 עשר מכות נתן אלוהים..           

 עממי   –בצאת ישראל  . 25
 בית יעקב מעם לועז בצאת ישראל ממצרים

 ישראל ממשלותיו.  יהודה לקדשו ההיית
 

 לאחור  בייסוהירדן  הים ראה וינוס
 גבעות כבני צאן? ההרים רקדו כאילים,

 

 ... בית יעקב מעם לועז בצאת ישראל ממצרים
  ברזל. מוס  ע -אורלי בינדר -יצאנו ממצרים . 26

 יצאנו ממצרים עם שק ועם מקל, 
 הלכנו במדבר אל ארץ ישראל. 

 

 חם היה בדרך היה מעט קשה, 
 זקן צעיר ונער כולם אחרי משה. 

 מטה הניף ביד הים נבקע מיד,
 הידד.  ,מים מן הסלע יצאו הידד 

 יצאנו ממצרים עם...                   
 פינו ממים ומקמח, מצות יחדיו א

 המדבר יבש, לא דשא ולא צמח. 
 כך מזמן לזמן  מן השמים מן,

 אכלנו במדבר שם איש איננו גר. 
 יצאנו ממצרים עם...                   
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 נשיר בצליל וגם באומר, 

 כי הגיע ל"ג בעומר, 
 מדורה נבעיר ביחד, 

 לה נמצא זרדים ושחת. 
 נחפש קרשים בחוף, 

 כל הערב נאסוף, 
 זרד וענף יבש

 ומהם נבעיר האש. 
  

 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר,  
 כך נחוג את ל"ג בעומר,  
 מדורה נבעיר גדולה  
 ותשמח המשפחה,  
 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר,  
 התכנסה כבר כל השכונה.  
 

 כך בוערת המדורה 
 מסביב קולות שירה, 

 , גחלגץ יעוף יבער 
 נאכל.  תפודים יחד

 נקלפם כך בידיים, 
 ונזלול אחת ושתים,

 התפוד רותח חם 
 ושחור הוא כמו פחם. 

 

 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר...            
 כי הנה האש קולחת 

 ונשיר כולנו יחד, 
 שיר ישירו גחלים

 בהם יביטו כוכבים. 
 כך העבירו הודעות, 

 המכבים לפני דורות, 
 המנהג כזה מדליק, 

 יום אחד אינו מספיק. 
 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר...            
 
 
 
 
 
 
 
 


