
 עמוס ברזל   – . מנגינת קסמים  1
 ככה סתם בלי סיבהאם אני עצוב 

 אז כולם שרים לי 
 מנגינה  שרים את ה

 ללללללל ללללללל ללללללל 
 

  ויושב לי בפינהאם אני כועס 
 אז כולם שרים לי 

 מנגינה. האותה את 
 ללללללל ללללללל ללללללל 

 

 כי אני מתגעגע אם אני בוכה
 אז כולם שרים לי 

 י יודע שאנמנגינה 
 ללללללל ללללללל ללללללל 

 . הרגשות שיש בלב 2
 עמוס ברזל   –חדוה פרידמן  

 הרגשות שיש בלב 
 גם שמחה גם כאב 

 לא נשארים אצלי בפנים
 הם מתגלים לאחרים. 

 

 כי כשאני שמח
 לי בעיניים, אור

 כשאני פוחד 
 רועדות לי הידיים

 כי כשאני רעב
 הבטן מקרקרת 

 וכשאני עצוב 
 גרת. יהדמעה נ

 הרגשות שיש בלב...        
 

 כי כשקר לי בידיים
 יש לי עור ברווז 

 כשאדומות הלחיים
 סימן שאני מרוגז. 

 כי כשאני עייף 
 רואים פיהוק גדול 

 וכשאני נרגש 
 רועד לי כל הקול.  

 

 הרגשות שיש בלב 
 גם שמחה גם כאב 

 כך זה מתאפשר 
 להזדהות עם החבר. 

 בשמחתו לשמוח 
 בחולשתו לתת לו כוח 

 שאף אחד  צריך לזכור
 לא אוהב להיות לבד. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 עמוס ברזל  – ריבה דותן    – לפעמים   . 3
 לפעמים אני עצוב

 ,כי רעב לי
 לפעמים אני עצוב 

 . כי כואב לי
 

 –לפעמים  -וגם 
 יש לי רגע מוזר, 

 בגלל שום דבר.  בו שאני עצוב
 עמוס ברזל   – . ממש כמוני 4

 ,יש ילדים יפים ממני
 ,יש ילדים גבוהים ממני

 ממני יש ילדים חכמים
 ויש ילדים מהירים ממני. 

 

 X2 אבל אין ילדים ממש כמוני.
 

 יש ילדים בהירים ממני
 יש ילדים כהים ממני,

 יש ילדים שמחים ממני 
 ויש ילדים שונים ממני.

 

 אבל אין ילדים ממש כמוני.
 עמוס ברזל   – תמר הורוביץ    -   . כמו אבא 5

 תראו איך בני מתפלל 
 ממש כמו אבא. 

 מתנדנד וממלמל 
 מו אבא. ממש כ

 מהשמיכה עשה טלית 
 כמו של אבא 

 את הספר הוא מחזיק 
 כרגיל וכוותיק. 

 

 הוא עומד ומתנדנד 
 , כמעט כמו אבא

 את עיניו הוא מכסה 
 . כשאבא כך עושה

 , בשפתיו הוא ממלמל 
 בסידור הוא מסתכל 

 הוא כמו אבא מתפלל. 
 . ילד ילדה וקשת 6

 עמוס ברזל  – אסיף  - שלומית כהן 
 ילד עם שמש בלב

 המים  ליד שלולית
 פגש ילדה עצובה 
 עם גשם בעיניים. 

 

 כשלחשו השניים 
 זה לזו סוד 

 זרחה לה בשמים 
 קשת שכזאת. 

 
 
 
 
 
 



 עמוס ברזל  – אנדה אמיר    -  לו הייתי מלך   7
 לו הייתי מלך
 מלך של חיות
 מצווה הייתי

 בשלום לחיות, 
 

 לנמר וגם לדב 
 , לא לשנוא, לא לטרוף

  –לארנב וגם לקוף 
 את כולם לאהוב. 

 

 לו הייתי מלך
 מלך העולם 

 מצווה הייתי
 שלום בין כולם. 

 . אמא אל תהיה עצובה 8
 עמוס ברזל   –  פניה ברגשטיין 

 אמא אל תהיה עצובה כל כך,
 קומי וראי מה הבאתי לך:

  –אדומים כאש להבה  פרחים
 אמא: אל נא תהיי עצובה. 

 

 ראי מחברתי שהבאתי לך
 ,נקיה ויפה ומסודרת כל כך

 היום המורה לי אמרה את טובה 
 : אל נא תהיי עצובה. אמא

 

 אמא אל תהיה עצובה כל כך...      
 הנה ארקוד לפנייך ריקוד 

 ריקוד של ארנבת מצחיק וחמוד. 
 גם את בוודאי תצחקי בקול רם 

 ולא תהיי עצובה לעולם. 
 אמא אל תהיה עצובה כל כך...      

 .רציתי להגיד 9
 עמוס ברזל   – אסיף - כהן   לומית ש 

 בבוקר  
 רציתי להגיד לרות 

 י אוהב אותך" "אנ
 והתביישתי כל כך.

 

 בצהריים
 רציתי להגיד לרות 
 "אני אוהב אותך" 
 והפה לא נפתח. 

 

 בערב 
 שרציתי להגיד

 "אני אוהב אותך" 
 התבלבלתי והמשפט ברח. 

 

 ורות נעלמה פתאום 
 , ולא ציירתי לה לב

 ולא הספקתי להגיד 
 שאני ממש אוהב. 

 
 
 
 

 עמוס ברזל  - אורלי בינדר   -  .ילדת סנדביץ 10
 , גדול שמו הוא גיא הוא הבכור  יש לי אח

 ושמי היא מור.  הנולדתי אחריו השניי
 הורי קראו לי פיצית חמודונת קטנטנה 
 פינקו אותי כולם עד שכל זה השתנה. 

 

 של המשפחה,  ''ץסנדוויילדת "
 הילדה האמצעית לא גדולה ולא קטנה. 

 

 נולדה לי עוד אחות התינוקת שמה ירדן, 
 מאז היא הפצפונת הקטנה רבת החן. 

 אני כבר לא הפיצית הקטנטונת של כולם 
 מאז שאחותי ירדן הגיעה לעולם. 

 של המשפחה... " ילדת סנדביץ"         
 

 מאז אני הסנדביץ לא גדולה ולא קטנה, 
 . גבינהכמו בין שתי פרוסות הריבה או ה

 מאז אני הסנדביץ הרגשה כה משונה 
 אני האמצעית אבל זה לא נורא. 

 

 , של המשפחה ''ילדת סנדביץ"
 הילדה האמצעית לא גדולה ולא קטנה. 

 עמוס ברזל    -  אורלי בינדר   .  יש לי אח 11
 להורי אחי הקטן כשנולד

 באו לבקר כל הדודים כמובן
 מוצי, איזה מתוק,  ,קוצי לו עשו

 רק לתינוק.  והתייחסאותי שכחו 
 

 X2   יש לי  אח, מזל טוב
 והוא חמוד כל כך, מזל טוב

 בגללו אותי שכח. כל העולם 
 

 מאוד כעסתי, הייתי קצת עצוב,
 כי פעם הייתי, אני הכי חשוב. 

 לא ידעתי בכלל מה לעשות, 
 החלטתי פשוט לשבת ולחכות. 

 יש לי  אח... מזל טוב      
 

 שבועות וחודשים, ,עברו לילות
 אחי התינוק חמוד ממש מקסים, 

 המשיך לצמוח כה מהר 
 אחרי כמה שנים הפך הוא לחבר. 

 

 אח,יש לי  לי,יש 
 והוא חמוד  והוא חמוד כל כך, 

 אח,יש לי, יש לי 
 והוא חמוד כל כך,  והוא חמוד 

 הוא חבר שלי גדל הוא וצמח. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 . משחק חדש 21
 עמוס ברזל  – אסיף  - שלומית כהן 

 הילדים לא רצו לשחק אתי
 "אתה חדש בשכונה. 

 אתה לא מכיר את המשחק 
 תעמוד בצד ותסתכל 

 אחרת את המשחק תקלקל!" 
 

 ולא ספרתי לילדים בשכונה 
 שאני מכיר את המשחק 

 ולפני שנה  
 שחקנו בו בשכונה הישנה. 

 עמוס ברזל   – מרים ילן שטקליס   -ענן    31
 בוא ענן, בוא לבן, 

 בגן! איתילשחק 
 יש לי פה כדור גדול 

 ֹ כך, כל כך עגול! הוא כל 
 יש לי דשא ירקרק, 

 אין לי רק חבר...  –אין לי רק 
 

 בוא אלי ענן לבן,
 וא אלי אל הגן, ב

 – רד מהר, רד מהר 
 לי היה חבר. 

 עמוס ברזל   – ניסן פרידמן   -   מצב רוח   . 14
 ירח  כאשר נדלק

 , בעיקר עם הוא מלא
 וכוכב קטן זורח 
 . בשמים מתגלה

 זה כמו חלום שמח 
 ומצב רוחי עולה. 

 

 כאשר מצליף בי רוח 
 , מתחוללת סערה

 שלא נותנת לי מנוח 
 . ואני מרגיש נורא 

 הסתלק מפה פרוע 
 ה סתם ילד רע. כי את

 

 ככה זה מצב רוח 
 מתחלף לו כל הזמן, 

 יש ימים אני רגוע 
 יש ימים קצת מעוצבן. 

 

 כאשר זורחת שמש 
 , העולם מאיר פנים
 בגני ירוק הדשא 

 גן של השכנים. בכמו 
 אל תלכי אף פעם שמש

 אז כולם מתחננים. 
 ככה זה מצב רוח...      

 

 X2רוח, רוח, מצב רוח, 
 רוח, רוח, זה המצב. 

 ככה זה מצב רוח...        
 
 

   שימו לב ראו זכרו   . 51
 עמוס ברזל   – הולי הובי  

 שימו לב ראו, זכרו, 
 גם הכלב גם החתול 
 חברים ואין בלבול. 

 לא רבים הם 
 לא נושכים הם 

 , מבינים הם
 מה שבעיני פשוט:

 

 כל המלחמות, כל המלחמות, 
 הן שטות. -כל המלחמות 

 עמוס ברזל   – פניה ברגשטיין   -   חיפושית .  61
 פושית לי קטנטנה, חי

 הוי כמה היא מסכנה 
 היא כל כך רוצה לברוח 

 אבל אין לה, אין לה כוח. 
 

 חיפושית, חיפושית,
 חיפושית לי קטנטנה, 

 עמוס ברזל  – יפעת גולן    – השכונה    . 71
 בכיתי הערב לפני השינה 

 , בכיתי מרה
 התגעגעתי אל השכונה 

 נורא.  התגעגעתי
 איפה אורה הילדה? ומיכל וסיגל? 

 ו הרחק ן נשארה
 כן, שם בשכונה היפה, 
 שבע שנים הייתי בה

 י ועכשיו... נשארה בלעדי
 נשארה עם חברי! 

   . בוא אלי פרפר נחמד  81
 עמוס ברזל  – פניה ברגשטיין 

 בוא אלי פרפר נחמד 
   -שב אצלי על כף היד 

 שב תנוח על תירא 
 ותעוף בחזרה. 

 עמוס ברזל  – ח.נ. ביאליק  - עציץ פרחים  91
 מן החלון 
 פרח עציץ

 כל היום 
 הגנה יציץ.

 

 כל חבריו  
 שם בגן 

 הוא לבדו  
 עומד כאן. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   הפרח לפרפר .  20
 נחום נרדי   – חיים נחמן ביאליק  

 פרפר, פרפר, פרח חי, 
 רד נא מהר, שב עלי.

 רד נא מהר מצה ומצה 
 ומכוסי טל שתה. 

 

 פרפר, פרח חי, 
 רד נא מהר, שב עלי.
 פרפר, פרפר, פרפר, 

 לה, לה, לה, 
 

 עי לך מעיל,תפור מצב
 כתונת פסים, כנפי גיל. 

 אח ואח  –שנינו פרחים 
 פרחך לי ופרחי לך. 

 פרפר, פרח חי...        
 דני גיבור .  12

 מקס למפל   – מרים ילן שטקליס  
 אמא אמרה לי דני 

 ילדי הוא גיבור ונבון 
 אף פעם  יבכהילדי לא 

 . כפתי קטון
 

 אינני בוכה אף פעם 
 אינני תינוק בכיין

 זה רק הדמעות 
 עצמן.מ , בוכותן בוכותה
 

 פרח נתתי לנורית 
 , קטן ויפה וכחול

 תפוח נתתי לנורית 
 . נתתי הכול 

 

 נורית אכלה התפוח 
 , הפרח זרקה בחצר 

 הלכה לה לשחק ו
 עם ילד אחר. 

 

 אינני בוכה אף פעם 
 גיבור אני לא בכיין,

 אך למה זה, אמא, למה 
 בוכות הדמעות מעצמן. 

 
 


