
 ברזל עמוס    – הלוואי שהאביב ישאר .  1
 ? פורח י סביבל מתי הכ

 ?נותן ריח  סביבי הכלמתי 
 מתי הגשם מפסיק להרטיב?

 .באביב
 

 ל פורח, באביב הכ
 שמח,  הכל ביבבא

 הקור עובר  –באביב 
 ! רשאיהלוואי שהאביב 

 ?דתיה בן דרור   - איך יודעים שבא אביב .  2
 ?איך יודעים שבא אביב

 ב בימסתכלים סביב ס
 ם ם שאין עוד בוץ בשביליואם רואי

 .םואם רואים שנעלמו המעילי
 תואם פרג וגם חרצי

 י לכבוד החג קישטו ארצ
 [  אז יודעיםאז יודעים 
 X 2   [ שבא אביבשבא אביב 

  [  באז יודעים שבא אבי
 

 ?איך יודעים שבא אביב
 , בסבי ,מסתכלים סביב

 ת ואם רואים המון ידים חרוצו
 . תין ומצום כבדים עם ינושאות סלי

  "-ואם שרים "שמחה רבה
 "אביב הגיע, פסח בא"

 ( אז יודעים )אז יודעים
 ( שבא אביב )שבא אביב
 ,אז יודעים שבא אביב

 שלם תיהו מת   –פנה הגשם  .  3
 .הלך, הלך לו  ,פנה הגשם

 .חלף, הלך לו עענן רקי
 

 , הבאור חמ  הפני אדמ
 .הן בקמהראשי ושיבולים זקפ

 ו ברמה ישורר הל זי הרים זה אבנ
 .אביב היום !הידד! הידד  ,שלום, שלום

 

 ,גלים בוקע לרוץ הנח ע
 ,חדוה שופע ,הומה החורש

 

 ,שדות לרוב  :מוריק הנוף
 .חן בנקיקים-באודם וצבעונים על

 

 :זה אל זה ישוררו ינו-בעמקים פרחי
 .אביב היום !הידד! הידד  ,שלום, שלום

 ברוכים הבאים לאביב .4
    ברזל מוסע –פרידמן יסןנ

 שלום אחרון אל החורף 
 ברוכים הבאים לאביב, 

 אפשר לקבל כאן סחרחורת
 ביב. סרחים ממרב הפ 
 ראשונה ברקיע  נית סנו 

 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. 

 

 ף שלום אחרון אל החור
 וף, דרכו לבספנה 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...                                   
 הפורח  האביב  .  5

 עמוס ברזל   -עמוס ברזל/חדווה פרידמן 
 , הפורח המוכרהאביב 
 . המשמח חזרהאביב 

 

 ]באביב[ ריחם, יםתנוהפרחים נ
 ]באביב[ חם,ו מתוקהאוויר 
 זו עונה   נפלאה

 חכה לה כל שנה. נ
 

 , האביב הפורח המוכר
 . משמח חזרהאביב ה

 

 ]באביב[ ,ברוחרוקדות יבולים ש
 ]באביב[ ,על העץ מבשיל תפוח

 נפלאה זו עונה 
 נחכה לה כל שנה. 

 

 , האביב הפורח המוכר
 . האביב המשמח חזר

 

 , ]באביב[התארכו לי הימים
 יב[, ]באבהתקצרו לי הבגדים

 נפלאה זו עונה 
 נחכה לה כל שנה. 

 

 , האביב הפורח המוכר
 . האביב המשמח חזר

  בינדר ורליא–ור בינדרמ -  בפתחאביב   .6
 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,         
 
 
 
 



    ידידיה אדמון   –יפה בלהה     -שמחה רבה    . 7
 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...          
 שיות ארבע קו ול אשאלשאול אשאל, שא 

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

 וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא
 לאליה לאליהו הנביא. 

   שמחה רבה...         
 משה וילנסקי   -לאה נאור    –  יש לי סימן.  8

 לב, החורף מן הבית והחום  ת קים אכשמסל 
 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.        

 

 ובעים ובכיסיםם בכ מקשקשי כשאגוזים
 , 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, 
 בה א סילשיר ללכשמתחילים פתאום לרקוד וגם 

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

 קורן גידי    –גולד הירש  אילן    –  בפתאום נפל עלי אבי .  9
 ר ישר מן האוי בפתאום נפל עלי אבי
 ר צועק ירוק בהי םפתאום בכל המרחבי
 ןצעיר ורענ בפתאום נפל עלי אבי
 .גם רוח, גם ענן ווהוא המיס בהבל פי

 

 א אך מי ייתן והו
 ה יהיה איתי כל השנ

 ו כי האביב הינ
 ה תם עונמסיותר הרבה 

 א ייתן והומי אך 
 ה יהיה איתי כל השנ

 ו כי האביב הינ
 !האביב - ההרבה יותר מסתם עונ

 

 ר חצוף ומסתע  בפתאום נפל עלי אבי
 ר ניחוח משכ  באת נחירי אפי הרחי
 ר והוא, ולא אח בפתאום נפל עלי אבי

 .עולם יפה יותר אאל מול חלון ביתי הבי
 

 ...אך מי ייתן והוא
 
 
 

 ,םומגעו נעי בילי אבנפל עפתאום 
 . םיהשיב את החי ,בואת נפשי פשוט השי
 ר וניצנים המטי בפתאום נפל עלי אבי

 .כתבתי את השיר  הובזכותו, אני מוד
 

 ...אך מי ייתן והוא
 אנגל יואל   –הלפרין  יחיאל   –סוסים  .  10

 בבא האביב, שמש חבי
 ם יפיץ אור וחו

 ו משחקים אנו, משחקים כולנ 
 ם כל היו בסוסים

 

 םצים, באי סים נאים, רסו
 ה כל עוד בם נשמ

 !מושכות קח, ברגל הך
 . התרעד האדמ 

   בינדר ורליא   –בואו ונרקוד כולנו באביב . 11
 בואו ונרקוד כולנו באביב

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

 נסתובב כך במקום נצא במחול. 
 

 בואו ונרקוד כולנו באביב
 ר שחגה  מסביב, ציפופיים כש כנ נפרו

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

 נדר אורלי בי - אביב .21
 סביב, אביב, אביב, פרחים רבים 

 ל יפה מרהיב. והשמש בשמים הכ 
 

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

 אביב, אביב...                  
 

 היכן העננים? כלהקת יונים
 עפים למרחקים.  ,צחורים אל השחקים

 אביב, אביב...                
      אורלי בינדר -החרצית . 31

 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 
 מה. תכסה בקול דמ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ברזל עמוס    –  אופק אוריאל    –אביב .  41
 יקר הזמיר בביתיהבוקר ב

 .ופיזר את שיריו מסביב
 יהוא נופף בכנפיו היפות לקראת

 !"וזימר: "בא אביב! בא אביב
 

 ,י קר הפרפר בגניהבוקר ב
 .וירד עלי פרח חביב

 י הוא ברך את ביתי הקטנה ואת בנ
 !"ולחש: "בא אביב! בא אביב

 

       םהבוקר הגיע ניסן לעול
 .עם פרחים, ועם שמש ואור

  -הוא הביא את בשורת האביב לכולם
 .חג הדרור ,חג שמחה, חג חרות 

  . אורלי בינדר   -  פרחי אביב   . 51
 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. 

 .. רח לי אדום.פ           
 פייקוב שייקה    –ברק  דודו    –גיגת אביב  ח .  61

 ג בחרמון נמס השל
 ה בחצי הליל

 ג בחרמון זורם לו פל 
 .בחצי הליל

 ג אבא שם על הר השל
 ,בחצי הלילה

 אנס ופלשר שירים על 
 .עם כל ישראל

 

 ל האביב שוב צוה 
 ,ואיתי משתולל

 ה איזה לילה, איזה ליל
 .איזה לילה, איזה ליל

 

 ח בבקעה תמר פור
 ,בחצי הלילה

 ,הירח שם זורח
 .בחצי הליל

 ע שם אחי וודאי שומ
 ,בחצי הלילה

 ח את שירנו השמ
 .כאן בישראל

 

 ...האביב שוב צוהל
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ך במדבר הולך החוש
 ,בחצי הלילה

 ן שקט הס בארץ גוש
 .בחצי הליל

 , תלדודי עיני נחוש
 ,בחצי הלילה

 ...וגם הוא חוגג כמו ש
 .כל בית ישראל

 

 ...האביב שוב צוהל
 

 תואני יושב בבי
 ,בחצי הלילה

 ן גביע ייעם נרות ו
 .בחצי הליל

 םוכוכב מאיר עיניי
 ,בחצי הלילה

 םלי מוסר ברכת שמיי
 .ולכל ישראל

 ...האביב שוב צוהל        

 עממי  -אי  אח יוסף   –מה יפית האביב  .  71
 !מה יפית, האביב

 ,בשדה, באחו
 :הציצים יפרחו

 בצהלת חיים סבי
 !מה יפית, האביב

 !מה נעמת, האביב
 

 !מה יפית, בוקר אור
 ,כל ענף, כל עשב

 ,יגמעו טל כסף
 ר ו מושתו טל, יפיצי

 !וקר אורית, במה יפ
 !מה נעמת, בוקר אור

 

 !מה יפית, העולם 
 ,ים דגן פתוח
 ,יך גלים ברוח

 .ומאירים פני אגם
 !מה יפית, העולם 

 !העולם מה נעמת,  
   שיר אביב .  81

 לאה גולדברג :מנדלסון תרגוםפליקס  –היינה היינריך  
 ישאט זורמת בנפ
 ,מנגינת הטוהר

 ,עופה, שיר אביב חפשי
 .זוהר אל מרחב שטוף 

 

 ה נא אל הגינעופה 
 ,בה פריחה התחילה
 ה אם תפגוש בשושנ
 .תן את ברכתי לה

 
 
 


