
 אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך .1
 ברזל מוסע/בינדר  ורליא -בינדר   ורליא

 X2אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.  
 אל תכאיב ואל תפגע,        
 אל תצא נא מכליך         
 אל תריב ואל תצעק         
 שהוא יבוא אליך.גם כ        

 X2אל תעשה לחברך...  
 אהיה חביב, אהיה נעים         
 שמור תמיד על הכבוד,        
 חברך זאת יעריך         
 לצדך גם יעמוד.         

 X2אל תעשה לחברך...  
 }בסוף{    אהיה חביב, אהיה נעים 

 שמור תמיד על הכבוד,        
 אל תעשה לחברך          
 מה ששנוא עליך.         

 חברים בכל מיני צבעים  .  2
         רועה יוני    –חנה גןלדברג  

 יש לי חבר חום כמו שוקולד 
 כשאני עצובה הוא תמיד כזה נחמד 

 נכון שהוא ממני לגמרי אחר 
 אך על כזה חבר איך אפשר לוותר? 

 
 יש לי חברה עם עיניים כחולות 

 שלה אני מספרת את כל הסודות 
 נכון שהיא ממני לגמרי אחרת 
 אבל היא חברה כזאת נהדרת 

 
 איזה כיף שיש המון חברים

 המון חברים בכל מיני צבעים
 חומים, כתומים, שחורים ולבנים

 איזה כיף שיש כאלה חברים
 

 יש לי חבר ג'ינג'י עם נמשים
 איתו הכי כיף לעשות חיים

 אז נכון שהוא ממני לגמרי אחר 
 אך על כזה חבר איך אפשר לוותר? 

 
 עם תלתלים יש לי חברה שחורה 

 שתינו מגדלות גור חתולים
 נכון שהיא ממני לגמרי שונה 
 אבל היא חברה כזאת נפלאה 

 
 איזה כיף שיש המון חברים...

 בינדר   ורלי א   -בואו חברים  .  3
 בשניים,  בואו חברים נרקוד יחדיו 

 בואו חברים, יחדיו נמחא כפיים,
 בואו חברים, נרקע גם ברגליים,

 נשיקה על השפתיים. 
 

 לה, לה, לה, נחזיק בשתי ידיים       
 לה, לה, לה, נשמח עד לב שמים.    
 בינדר   ורלי א   –יש לי חברים  .  4

 יש לי חברים, הם נהדרים,

 

 

 יש לי חברים, מיוחדים.
 החברים שלי הם ילדים כמותי 

  -ד אנחנו שריםוביח
 

 עם החברים,  -עם מי לשמוח ביחד 
 עם החברים,  -עם מי לקפוץ ביחד 

 עם החברים    -עם מי  לדהור ולרוץ 
 איזה כיף שהם איתי נשארים. 

 בינדר   ורליא   -הידיים חברות  .  5
 הידיים חברות, נפרדות ומתחברות, 

 הידיים חברות, זו לזו שלום אומרות. 
 הידיים חברות ורוקדות האצבעות, 

 הידיים חברות, הופ, הופ, 
 הן מוחאות. 

 הידיים חברות, לחיים מלטפות, 
 הידיים חברות, ארוכות הן ויפות. 

 הידיים חברות, מציירות הן נקודות,  
 עיגול וקו פרצוף קטן 
 ועכשיו יחדיו רוקדות. 

 בינדר   ורלי א   -גב אל גב  .  6
 גב אל גב ברוגז עכשיו, 
 גב אל גב ברוגז עכשיו. 

 בכתפיים לא, לא, לא 
 ובאצבע לא, לא, לא 
 בלי חיוך ובלי מילים

 אולי רוצים להשלים? 
 פנים אל פנים הידיים מחברים, 
 פנים אל פנים הידיים מחברים. 

 סיבוב מסתובבים שולם, 
 שולם חברים!!! 

 יגאל בשן   –הופה היי    . 7
 אני כל כך אוהב שמספרים לי סיפורים

 לפעמים שירים יפים  
                         עושים לי משהו בלב

 ל החבריםוכשאני לבד אז כ
 באים אל החלון וצועקים לי הופה 

 

כשאתה עצוב כל ו          תשיר איתנו הופה הופה הופה היי                 הופה הופה הופה הופה היי
 , כך

                   תמיד ת'הופה אל תשכח 
 תיקח איתך ת'הופה הופה הופה היי 

 

 מהכיתה אני כל כך אוהב ילדה אחת 
 והיא שולחת לי עיניים  

 בלי לומר לי אף מילה 
 וגם קצת מיואש, אני כל כך נרגש

 ואז החברים שלי שרים לי הופה 
 ... הופה הופה הופה הופה היי        

 
 אני יושב לי וחושב איך הימים חולפים 

 ובלי ההופה לא היו לי  
 חברים כל כך טובים 

 אותו פזמון מוכר  תמיד זה לי עזר
 נסו אתם איתי את המילים והופה 

 

 ... הופה הופה הופה הופה היי
 
 



 יוני רועה   -דודו ברק    -  חברים .  8
 חבר אחד לימד אותי לשיר,

 חבר אחד לימד אותי לשמוח. 
 גם חברתי הציעה לי לקחת קצת אויר 

 ואת הרע מהר מאוד לשכוח. 
 

 היה מי שלימד אותי לבכות, 
 היה מי שעזר לי גם לסלוח. 

 מכל הלטיפות, העלבונות והמכות 
 נשאר לי רק אל תוך עצמי לברוח. 

 

 מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, 
 את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. 

 מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, 
 את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. 

 

 קבלתי מכולם את המיטב:
 את הכנות ואת מגע האושר,

 קיבלתי קרן שמש וירח וכוכב, 
 את קב הרחמים, את קב היושר. 

 

 עכשיו אני פוסע לי לאט 
 ומעלי זורחת לי השמש, 

 אחד,  חשבתי לי לתת פה, לכולכם, אחד,
 את מה שחברי נתנו לי אמש. 

 ...מכל החברים שלי             

 החברים הכי טובים . 9
 ברזל  מוסע -אורלי בינדר

 החברים  הכי טובים, 
 לפעמים גם קצת רבים,

 החברים הכי טובים,  
 ואוהבים.   משלימים 

 זרת, זרת משלבים, 
 נשיקות וחיבוקים, 

 רוקדים ביחד ושמחים 
 חה, חה, חה, צוחקים. 

 ברזל  מוסע -אורלי בינדר  -צריך לוותר . 10
 כולם יודעים שצריך לוותר

 גם הנהג שהביתה ממהר,
 ברמזור אדום תמיד עוצר,

 ובירוק ממשיך לרחוב אחר. 
 כולם יודעים שצריך לוותר           
 גם חברה וגם חבר.          

 כולם יודעים שצריך לוותר
 לחצר, גם הפרפר שמגיע  

 הוא עף אל פרח שותה ממנו צוף, 
 הפרח מוותר ומקבל ליטוף. 

    X2כולם יודעים שצריך לוותר...          
 כולם יודעים שצריך לוותר               

 השמש בשמים הירח החיוור, 
 בלילה השמש שוקעת בים
 ביום הירח מוותר ונעלם.

 X2  כולם יודעים שצריך לוותר...        
 שצריך לוותר כולם יודעים

 לא לריב להתקוטט עם חבר, 
 לתת צעצוע או תור לנדנדה, 

 לשמוע בסוף את המילה תודה. 
  X2 כולם יודעים שצריך לוותר...        

   

 ברזל  מוסע -בינדר  ורליא -חבר חדש . 11
 בן, אינו משחק אתי, 
 מתרחק הוא לעתים 

 משחק עם אחרים, 
 כן, היינו חברים. 

 אולי הוא ברוגז, אולי הוא כועס,   
 אולי מיד נשלים, אולי יקרה הנס.    

 רבים זה לא נורא,   אם
 אם קצת עצוב ורע, 

 אפשר למצוא חבר חדש, 
 חמוד מתוק ממש כדבש. 

 אורלי בינדר   –גלי חברה שלי . 12
 כשגלי רואה שאני עצובה

 היא נותנת לי יד ומיד. 
 היא מלטפת אותי ומחבקת אותי, 

 כי גלי היא החברה שלי. 
 אז בואי גלי, גלי, גלי,

 נשתולל נרקוד כי בא לי, 
 לגרש את העצב רחוק. 

 בזכותך רק גלי, גלי 
 זה הסוד אשר נגלה לי, 

 זה בזכות חיוכך המתוק. 
 שמרנעמי  –יש לי חבר  . 13

 יש לי חבר בירושלים
 יש לי חברה ברמת אביב
 יש לי חברים בראש העין 

 זיו וגם בגשר ה
 

 אצא לי לטייל
 על כל ארץ ישראל 

 במקלי ובתרמילי 
 ובערוב היום 

 בוודאי אמצא מקום 
 אצל החברים שלי

 

 יש לי חבר בכפר החורש 
 ובאשקלון ובעתלית 

 יש לי חברה בחוף מכמורת
 ובעפולה עילית

 אצא לי לטייל...      
 

 יש לי חבר גם בבאר שבע
 יש לי חברה בכרם שלום 

 יש בנהלל ויש בגבע
 ויש אפילו בסדום 

 .אצא לי לטייל..      
 אל תלבין פני חברך ברבים . 14

 ברזל  מוסע-אורלי בינדר -אורלי בינדר  
 בים, אל תלבין פני חברך בר        
 שמור נא על כבודו,       
 אל תלבין פני חברך ברבים,         
 כי זו דרך חיים.        

 אם חברך טורח, נכשל במעשיו,
 אל תביישו עזור לו ואל תלבין פניו. 

 אם חברך שוכח טועה ומתבלבל, 
 האר לו בצנעה ולתקנו התחל. 

 אל תלבין פני חברך ברבים...         
  

 

 



 ברזל  מוסע -ינדראורלי ב –זה הזמן לסלוח . 15
 לפעמים הילדים רבים, מתקוטטים, 

 על שטויות ועל דברים בכלל לא חשובים. 
 הוא לקח לי היא לקחה לי 

 היא אמרה לי וכעסתי, 
 לא דיברה אתי בכלל. 

 ל לשכוח, וזה הזמן לסלוח והכ           
 אם רבים צריך מהר להשלים,            
 להשלים וגם לשמוח.            

 הגדולים רבים וכועסים, לפעמים גם  
 נלחמים הם זה בזה וכלל לא מנסים, 

 להשלים, ולא לריב במקום זה הכי כדאי, 
 להשלים כולם ודי. 

 זה הזמן לסלוח...            
 לפעמים הגדולים והקטנים לא מסתדרים, 
 מקניטים, מעליבים ובכלל לא מתחשבים. 
 די מספיק אפשר אחרת נהיה זוג ולא פרט 

 לעולם לעולמים. 
 זה הזמן לסלוח...            

 בינדר  אורלי -  טובים השניים מן האחד. 16
 טובים השניים מן האחד,           
 נעים ביחד, עצוב לבד,          
 בואו נתחבר נושיט יד אל יד           
 הריקוד נחמד.  ככה בזוגות           

 בואו נסתובב לצד אחד, 
 הידיים מצד אל צד. 

 נסתובב לצד שני, 
 גם אתה וגם אני. 

 טובים השניים מן האחד...         
 בואו נניח יד על כתף  

 נסתובב לא נתעייף. 
 טובים השניים מן האחד...

 

 ואו נפרד לבד עכשיו נצעד
 נתחבר כי בזוג טוב מאחד.

 טובים השניים מן האחד...
 בינדר  ורליא  – החמודים חברים. 17

 יש לי הורים אחיות וגם אחים 
 סבתות וגם סבים דודות ובני דודים 

 כולם חשובים כולם כה יקרים 
 אבל חשובים גם מאד החברים. 

 החברים, החברים, 
 שאיתי משחקים 

 מבלים וגם לומדים 
 החברים  החמודים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברזל  מוסע -פרידמן  יסןנ  -ים חבר . 18
 חשוב מאד שיש על מי לסמוך, 

 חשוב לראות שיש אל מי לפנות, 
 אתם יודעים, לא רק בסיפורים, 

 עדיין יש כאלה שעוזרים.
 טוב לדעת שיש לי חברים,      
 ככה החיים יותר יפים.     
 בעת צרה הם באים חיש ועוזרים,      
 לעת שמחה הם שותפים.     

 כתף להישען חשוב שיש 
 חשוב שיש מי שעונה לי כן, 

 אתם יודעים שכל הגיבורים, 
 עושים הרבה ולא רק מדברים. 

 טוב לדעת שיש לי חברים...         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


