
 ברזל   מוס ע  –בינדר    ורליא   –.מעשים טובים  1
 בואו ונתחיל לחשוב  
 על מעשה יפה וטוב 

 מה שהופך אותנו לטובים 
 הם המעשים שאנו עושים 

 

 במקום להרביץ.  לריב עם חבר
 אפשר להשלים אפשר לדבר 
 במקום לכעוס להתרגש מהר 

 אפשר לשוחח להתפייס לוותר 
 פזמון: בואו ונתחיל לחשוב         

 

 ום להעליב..לחטוף ולדחוף במק
 אפשר לעזור מתחילה עד הסוף 

 במקום להפריע ולהעליב 
 לפעמים כדאי לא להגיב 

 פזמון: בואו ונתחיל לחשוב       
  

 ילדים שעושים מעשים טובים 
 שומעים להורים לגדולים מקשיבים 

 על בעיות הם מתגברים 
 הם ילדים נבונים ובוגרים.

 פזמון: בואו ונתחיל לחשוב       
 בינדר   ורלי א   -כל הכבוד    . 2

 כל הכבוד  -אני עוזר לכולם 
 כל הכבוד  -נני ברוגז לעולם יא

 כל הכבוד  -אני יודע לוותר 
 כל הכבוד  -איני מכה את החבר 

 כל הכבוד לי כל הכבוד, 
 כל הכבוד לכולנו וגם לכם.

 כל הכבוד לי כל הכבוד, 
 קול הכבוד הוא לכולכם. 

 כל הכבוד  -חדר מסדר  אני ת'
 כל הכבוד  -על צעצוע גם שומר 

 כל הכבוד  -איני פוגע בחבר 
 כל הכבוד  -אני סולח ומהר 

 כל הכבוד לי כל הכבוד...      
 

 כל הכבוד  -אני מכבד את הורי 
 כל הכבוד  -ומכבד את חברי 
 כל הכבוד  -ומשתדל שמעשי 

 כל הכבוד.   -, יהיו טובים עד בלי די
 כל הכבוד לי כל הכבוד...        

 בינדר   ורלי הזכות לכבוד והחובה לכבד. א . 3
 הזכות לכבוד החובה לכבד,         
 את כל אלה לא נאבד        
 הזכות לכבוד החובה לכבד,         
 את שניהם נקיים ונעודד.         

 העולם יותר יפה, העולם יותר נעים,
 לזקנים ולצעירים.שכבוד נותנים כולם 

 לכל אדם מגיע כבוד         
 כך יכול להמשיך עוד ועוד,         
 כל אדם צריך לכבד        
 את זולתו לעולם ועד.        

 העולם יותר יפה,...                  
 
 

 בינדר   ורלי א   -מחכים לפי התור  .  4
 בתור אני עומד למגלשה 

 מלפני עומדים ילדים שלושה 
 ודד ראשון גולש ע
 עולה והופ יורד 

 יה גולשת טל ישנ
 אומרת שזה קל 

 שלישי גולש עומרי
 מגיע כבר תורי 

 עולים כך ויורדים 
 לפי התור כל הילדים. 

 

 2Xמה נחמד יש תור לכל אחד 
 מחכים לפי התור 

 הילד מלפנים וזה שמאחור. 
 הפרח מוותר ומקבל ליטוף. 

 בינדר   ורלי א   -אין דבר  .  5
 גדול, מקוביות בנינו יחדיו מגדל 

 ילדון אחד שובב הרס לנו הכל 
 כעסנו ואמרנו אבוי אך לא נורא 
 עם חברים נבנה מגדל בחזרה. 

 אין דבר כלום לא קרה 
 נבנה מגדל בחזרה. 

 ברזל     מוס ע   –  בינדר   ורלי א   –כדור חמוד  .  6
 אני משחק בכדור עם חבר, 

 את הכדור אליו מוסר 
 הוא מחזיר בחזרה 
 ומתחילים מהתחלה 

 מוד קופץ מהר כדור ח         
 קפוץ אלי ואל חבר.          

 

 אני משחק בכדור עם חבר, 
 את הכדור מגלגל מהר 

 הוא מגלגל בחזרה 
 ומתחילים מהתחלה 

 כדור חמוד קופץ מהר        
 מדלג ומנתר.        
 כדור חמוד קופץ מהר        
 קפוץ אלי ואל חבר.       

 ברזל   מוס  ע   –  בינדר   ורלי א   -  ספר . 7
 מיוחד  ספר ידיד כה

 יש בו סיפורים מעניינים לכל אחד. 
 עליו שומרים היטב תמיד

 ספר לנו הוא ידיד. 
 פותחים,סוגרים,פותחים, מדפדפים,     
 תמונות, ספורים וציורים יפים.    

 ספר ידיד כה מיוחד 
 שקונים עוטפים אותו מיד, 

 איתו צועדים אחת שתים שלוש
 מניחים כך על הראש.  

 ... פותחים, סוגרים       
 
 
 
 
 



 ברזל   מוס ע   -  בינדר   ורלי א   -בסימני שלום .  8
 בסימני שלום בעולם כך מברכים 

 אנשים אומרים שלום, 
 לשלום יש סימנים.

 
 שלום, אומרים בסינית 

 וביפנית עם קידה,         
 מצמידים כפות ידיים           
 מתכופפים בצעידה.          

 

 שלום, אומר אסקימואי
 כשאף אל אף יגע,         
 לימין וגם לשמאל         
 שלום בלי דאגה.          

 בסימני שלום...                 
 

 שלום, אומרים ולוחצים
 ידיים בנימוס,          
 יד ימין אל יד ימין           
 נושיטה בלי היסוס.           

 

 שלום, אומרים כשמתנשקים,     
 שלום חמים מאוד           
 חברים מתחבקים עם          
 ועם הדודה והדוד.           

 בסימני שלום...                    
 

 שלום, עושים לרכבת 
 הדוהרת בין נופים         
 וביד עושים שלום         
 לעברה מנפנפים.          

 

 שלום, אומרים לחברים 
 שברחוב פוגשים,         
 שלום בראש מהנהנים          
 וכובע מסירים.          

 בסימני שלום...                
 ברזל מוס  ע   -  בינדר   ורלי א   –סבלנות וסובלנות  . 9

 סבלנות וסובלנות,         
 הן מילים מאוד דומות,          
 סבלנות וסובלנות,         
 הן מילים כה חכמות.          

 סבלנות, סבלנות, סבלנות אומרת, 
 להתאפק צריך, 

 סובלנות, סובלנות, את האחר, 
 בד נעריך. נכ

 

 אם ננהג בסובלנות כלפי החברים, 
 נראה גם סובלנות עם כל האחרים. 

 סבלנות וסובלנות,         
 הן מילים מאוד דומות,          
 סבלנות וסובלנות,         
 הן מילים כה חכמות.          

 
 
 
 
 

 ברזל   מוס ע   –פרידמן    יסן נ   –לב אל לב  .  10
 שם בשדות העמק החיטה כבר נקצרה 

 שוב צומח שקט לאחר הסערה, 
 יד אל יד מושטת להגיש מעט עזרה 

 עד שמתגשמת התקווה הישנה. 
 נתקרב, לב אל לב,       
 נתאהב, לב אל לב,       

 כשריגים השלובים כל ימינו הטובים, 
 תמיד הם זה לזה ערבים. 

 

 איש הולך בתלם ונושא את מבטו 
 על כתפו נח ילד המחייך שוב בשנתו

 ווים הכוכבים ובשמי התכלת מל
 ומאירים בדרך לאחיינו השבים.

 נתקרב, לב אל לב...          
 יש מקום בלב לחום ונחמה 

 אם רק נסיר יחד את החומה. 
 נתקרב, לב אל לב...          

 ברזל   מוס ע –בינדר ורלי  א   –  ערבות ומעורבות . 11
 ֲעֵרבּות ּוְמֹעַרבּות 

 לענין יש חשיבות,
 כשערבים זה לזה 
 העולם נפלא כזה. 
 כשכולם מעורבים 
 משנים ּומשפרים
 כשכולם מעורבים 

 אז החיים הרבה יותר יפים.
 

 אתה ערב לי, אני ערב לך
 דואגים לשמחה ולהצלחה 
 את מעורבת, אני מעורב 

 כך זה את זה הרבה יותר נאהב. 
 בינדר   ורלי א   –כל ילד שווה, כל ילדה שווה  .  12

 כל ילדה שווה, כל ילד שווה 
 זאת נאמר נצפה ונקווה 

 כל ילד שווה וכל ילדה שווה 
 לכולם יש הזדמנות, לכולם ישנה תקווה. 

 

 כל ילד יכול ליזום ולבצע 
 בהתאם ִליכולתו ולפי  מה שיודע
 לכל אחד הזכות להחליט ּוְלשנות 
 לכל אחד הזכות ְלהחליט ְוַלֲעשות 

 

 אז כולם עושים ּוְמשפרים
 ּוְמתקנים מה שאפשר 

 העולם יהיה נפלא 
 וטוב יהיה המחר. 

 אורלי בינדר   –אכפת לי  .  13
 אכפת לי, אכפת לי, לי הכל חשוב, 

 איכפת לי, איכפת לי, אומר זאת שוב ָ שוב. 
 לי אכפת, לך אכפת, 

 זה הרבה, זה לא מעט, 
 לנו זה אכפת וכשלכ

 זה הרבה, זה לא מעט. 
 
 
 



 תמיד אכפת לי מהוריי
 ממשפחתי ֵמאחי 

 מכל מי שקרוב אליי
 והוא חלק מחיי. 

 אכפת,...  לי אכפת, לך      
 כשאכפת לי ֵמחבר, 

 אותי יאהב הרבה יותר, 
 אכפת לי מה שהוא אומר

 ּוְכשצריך אני עוזר 
 לי אכפת, לך אכפת, 

 זה הרבה, זה לא מעט, 
 כשלכולנו זה אכפת 

 זה הרבה, זה לא מעט. 
 אכפת לי, אכפת לי...,           

 אורלי בינדר   –שווים שוות  .  14
 הם שווים והן שוות  הבנים והבנות

 ת שונים ּוקצת שונות,קצ
 אבל שווים אבל שוות. 

 

  לא חשוב אם בן או בת
 לא חשוב אם בת או בן 
 כולם שווים שני המינים 

 הבנות והבנים. 
 

 ַלּבנות שיער ארוך 
 ַלּבנים שיער קצר
 ִכְבני אדם כולם 

 שווים תמיד אותו דבר. 
 לא חשוב אם בן או בת...       

 הבנות הן אמהות, 
 הבנים הם האבות 

 ְבני אדם כולם, כִ 
 הנם שווים הנן שוות 

 לא חשוב אם בן או בת...                
 ברזל   מוס ע   –בינדר   ורלי א   –אני לוקח אחריות .  15

 אני לוקח אחריות על כל מעשיי 
 לטוב ְוַלרע זה קורה לי ידידיי,

 לפעמים אני מצליח, לפעמים אני נכשל,
 העיקר מאחריות לא לברוח כלל ּוְכלל. 

 וב לקחת אחריות חש
 ְלמעשים ּוְלמילים, 
 אחריות כה חשובה 
 ִלְקטנים ְוִלְגדולים. 

 איני מאשים אף לא אחד,  –נשבר לי צעצוע
 זאת לשנות צריך מיד,-מאחר ללימודים

 אני נקי, אני חרוץ ּוִמשתדל להיות נחמד  
 ל תלוי רק בי, זו אֲחריות שלי לעד.ו הכ

 אחריות חשוב לקחת... 
 אורלי בינדר   –לסדר את הגן  . 16

 בסוף יום לימודים הגן לא מסודר 
 צריך אז למקום להחזיר בו כל דבר 
 כל אחד עוזר קצת ּוְביחד מסדרים 

 כל הצעצועים למקומם מיד חוזרים.
 
 
 

 מתחלקים ַּבְמשימות כל אחד תורם, 
 את חלקו ואז יוצרים כולם את השלם. 

 הגן שוב מסודר ונראה כה נהדר 
 וב מחר. יהיה נעים לבוא וללמוד בו ש

 ברזל   מוס ע   –בינדר   ורלי א   –כולם עושים סלט . 17
 כל ילד הביא מעט ירקות לעשות סלט, 

 ל הניחו על שולחן גדול. ורחצו הם את הכ 
 כל אחד כאן התנדב לחתוך את מה שהוא אוהב 

 ומיד התחילו כולם לפי התור את מלאכתם 
 ל ביחד לערבב. ו ועידו הכי אוהב הכ

 גיל קוצץ עגבנייה 
 קטנות, ְלֻקִּביֹות  

 דן חותך בצל ִלְרצועות 
 ויורדות לו קצת דמעות, 

 נועה קולפת מלפפון 
 וסוחטת מיץ לימון 

 אוהד חותך את הפלפל 
 . כרוב מוסיפה יעל

 X2 ל ביחד לערבבו ועידו הכי אוהב הכ
 הירקות בקערה 

 סלט טעים ַלֲחבורה 
 והטעם כה נפלא, 

 תודה על שיתוף הפעולה.
 כל אחד פה משתתף,  

 ם בכיף סלט אוכלים כול
 ל ביחד מכינים, ו הכ

 לארוחה פה מוזמנים. 
 X2ל ביחד לערבב  ו הכ ועידו הכי אוהב

 בינדר   ורלי א   –אני בונה ואת בונה  . 18
 אני בונה ואת בונה 

 עולם חדש עולם נפלא, 
 לא משיש ּוְלבנים

 מכוונות טובות בונים. 
 

 מיוזמה, מיוזמה, מאחריות, מאחריות, 
 נות. מרצינות, מרצינות, והגינות, והגי

 משמחה, משמחה, מאחדות, מאחדות, 
 משלום, משלום, וסובלנות, וסובלנות. 

 אורלי בינדר   –הבובה חולה  .  19
 הבובה חולה ואני בה מטפלת 

 חם כל כך המצח ויש לה גם נזלת 
 הבובה חולה ואני בה מטפלת 

 אפצ'י מתעטשת, והיא גם משתעלת.
 הרופא מיד מגיע ושואל איפה כואב, 

 בודק לה את הלב מודד לה את החום ו
 נותן לה התרופה, מבריאה בובה יפה 
 רוקדת ושמחה וצוחקת חה, חה, חה, 

 ברזל   מוס ע   –בינדר   ורלי א   –גילי חולה  .  20
 גילי לא הולך לבית הספר

 יש לו חום ּומרגיש שלא טוב, 
 כל החברים בכיתה עכשיו לומדים 

 והוא מהחלון מציץ אל הרחוב. 
 
 
 



 אחרי הלימודים מבקרים ַהחברים, 
 מביאים לו שיעורים ּוְקצת נשארים,

 גילי לומד מבריא מהר, מהר, 
 ְואינו מרגיש שבכיתה היה חסר!!! 

 העיקר הבריאות 
 חשובה מעורבות 
ֲאחרים   העזרה ל 

 ְוערבות ַלֲחברים. 
 אורלי בינדר עמוס ברזל   –יזמה  .  21

 אני הילדים לנו יש יזמה, 
 גם אם אנו צעירים לא משנה אז מה. 

 הרבה דברים, אנו יכולים לשנות
 את העולם שלנו כולנו משפרים.

 

 יזמה, יזמה, לנו יש יזמה,             [ 
 X2גם אם אנו צעירים לא חשוב אז מה. [ 

 לקחת יזמה זה אומר להתנסות, 
 לקחת יזמה זה לקחת החלטות, 
 לקחת יזמה זה לקום לעשות,

 זו כל החוכמה.  –לקחת יזמה 
 ה... יזמה, יזמ                         

 להתנדב זה לא פראייר  .  22
 ברזל   מוס ע   –בינדר   ורלי א   

 להתנדב זה לא פראייר 
 אך זאת אינה חובה, 

 להתנדב זה לא פראייר 
  זו הדרך הנכונה.

 אם אמרו לי להביא שיעורים לחבר 
 לו הייתי חולה, היה גם הוא לי עוזר, 

ֶצר   אם אמרו לי לנקות את כל ֶהח 
 חוזר. אני עושה זאת בשבילי, הטוב בסוף 

 להתנדב זה לא פראייר 
 אך זאת אינה חובה, 

 להתנדב זה לא פראייר 
  זו הדרך הנכונה.

 אם אמרו לי לסדר ת' כיתה או את הגן
 איני אומר לא! נעים לי שפה מאורגן. 

 אם אמרו לי לסייע לעזור לאנשים
 אשמח כשגם אליי לסייע הם חשים.

 להתנדב זה לא פראייר... 
 ברזל   מוס ע   –בינדר   ורליא   –הדרך הנכונה  .  23

 פעם כולם עשו הכל בשבילנו, 
 עכשיו אנו עושים הכל בעצמנו, 
 אנחנו בודקים מה הדרך הנכונה 
אמונה.   לשנות כשצריך ּוִבְמלוא ה 

 

 שובש, מאם חסר לנו קולנוע, אם הכביש כה 
 ְוהגן קצת מיובש,  ַלכדורגל אין מגרש

 די, מספיק להתלונן  אוטובוסים מאֲחרים,
 לעשות צריך מיד. אל יד ניתן כולנו יד

 

 פונים, כדי לפתור בעיות, אנו
 לגורמים המתאימים בכל הרשויות. 

 אם כולנו לא נעשה ולא נפנה, 
 את המציאות הזו כלל לא נשנה.  
 אם חסר לנו קולנוע..., 

 –לכל אחד יש תפקיד .  24
 ברזל   מוס ע   –בינדר   ורלי א   

 הרופא ְמַרֵפא, הכבאי אש ְמַכֶּבה, 
 ר מספר, הצייר מצייר, הספ

 הטבח מטגן, הנגן מנגן, 
 השוטר ְמַכוון, המהנדס מתכנן, אהה. 

 לכל אחד בעולם תפקיד כה מיוחד,         
 כך הופכים כולנו לשלם האחד.         

 הרקדן רוקד, הסבל מסע סוחב 
 המורה מלמד, והסופר כותב,

 המשורר משורר, החקַלאי חיטה קוצר 
 הנהג נוהג, הליצן תמיד חוגג. אהה 

 לכל אחד בעולם תפקיד כה מיוחד,         
 כך הופכים כולנו לשלם האחד.         

 ברזל   מוס ע   –בינדר   ורלי א   –דמוקרטיה    . 25
 כשחופש הביטוי מולך 

 קוראים לזה דמוקרטיה 
 כשכל אדם חופשי הולך, 
 קוראים לזה דמוקרטיה. 
 כשכל אדם דעתו אומר 

 אין איש עליו גזרות גוזר,
 בוחר. כל אדם ְנתיב חיים

 קוראים לזה דמוקרטיה. 
 דמוקרטיה, דמוקרטיה, 

 ואין זו רק ססמה 
 דמוקרטיה, דמוקרטיה, 

 אין קיר ואין חומה. 
 לחופש כל אדם נולד 

 עם זכות ועם סימפאטיה,
 שווים כולם בפני האל 
 יש זה לזה אמפתיה, 

 אין אדם נגזל,  
 לא הגור לא הגוזל 

 חשוב שלא ֹתאַבד דרכו 
 שיחיה בדמוקרטיה. 

 דמוקרטיה, דמוקרטיה,...              
 אורלי בינדר   –מה עושה אחי הגדול .  26

 אחי הגדול אוסף בגדים ְלנזקקים 
 הולך עם חבריו ועובר בין הבתים,

 חולצה או מכנסיים שאותם כבר לא לובשים 
 יכולים לחמם את גופם של אנשים.

רעב זו מצווה מאד גדולה   לעזור ל 
 לעני, לחולה, להביא קצת הקלה. 

 חותי הגדולה מסייעת ִלְקשישיםא
 מבקרת בביתם חוצה אתם את הכבישים
 חברותיה גם עוזרות מסייעות ללא לאות 

 לקשיש לקשישה שאינם בקו בריאות. 
 לעזור לרעב זו מצווה...  

 ואני ַהקטון הצעיר בחבורה, 
 חושב לי בלבי למי אוכל לתת עזרה 
 אולי לסבא לסבתא להוריי היקרים

 יד עוזרים. כי אנחנו זה לזה תמ
 לעזור לרעב זו מצווה...                  

 
 



 אורלי בינדר   –הללויה נשיר    . 27
 הללויה נשיר ּוְנזמר 

 הללויה לעולם יפה יותר 
 הללויה נשיר מכל הלב 
 הללויה לאושר לכאב. 

 הללויה, ַּבְפסנתר ּוַבחליל 
 הללויה, לזמר הקליל. 

 הללויה, ַּבֵמיתר ובכנור 
 הללויה, לפה ששר מזמור. 

 הללויה, הללויה, הללויה, הללויה, 
 הללויה, הללויה, הללויה, הללויה, 

 הללויה נשיר ונזמר 
 הללויה לשמים שצבעם מתבהר, 

 הללויה, לנוף ְוַלֵגָאיות 
 הללויה, לנשמה לחיות 

 הללויה, בפסנתר ובחליל...       
 אורלי בינדר   –ביחד  .  28

 רוצים לשנות אני ואתה 
 אני ואתה,  –רוצים לקוות 

 ים שיהיה עולם טוב יותר רוצ
 רוצים את הרע ממנו למגר. 

 
 רוצים לשנות אני ואתה 

 אני ואתה  –לתקן את העוולות 
 רוצים שיהיה ממזרח למערב

 מצפון לדרום רק הטוב והמיטב. 
 רוצים לשנות אני ואתה 

 אני ואתה. –עם המון כוונות 
 רוצים שהשמש בכל בוקר שוב תזרח 
 שהאדמה תוריק והפרח שוב יפרח.

 בינדר   . א   –בואו נחבק את העולם  .  29
 יד אל יד נחבק את העולם
 יד אל יד נחבר כולם, כולם

 בשרשרת ארוכה של ילדות וילדים, 
 צועדים סביב העולם ויחדיו עליו שומרים. 

 נשמור על העולם בחיבוק אחד גדול, 
 נשמור עליו כולם העולם יפה עגול. 

 משתלבות האצבעות השרשרת ארוכה 
 ם והבנה. שרשרת אהבה, שלו

   העולם אחד .  30
 ברזל   מוס ע   -ברזל    מוס מ. חיים/ע 

 העולם הוא אחד ושייך לכולם 
 לכל מה שקיים לכל מין באדם 

דת,   לכל שפה, לכל כת, לכל גזע ו 
 בלי פינות הוא עגול, העולם הוא אחד. 

 
 העולם הוא אחד ושייך לכולם 

 לא חשוב אם עורו הוא שחור או לבן 
 או בהיר, אם קשיש או צעיר, אם כהה 

 בלי הבדל בלי מחיר העולם הוא אחד. 
 
 
 
 
 

 ּוְבכל שנהיה, נברך ְונודה 
 על כל מה שנתן בו בורא העולם 
 ְּבחיוך ִּבְמִחילה, ּוְבלחש תפילה 

 כך נשיר לעולם העולם הוא אחד. 
 

 העולם הוא אחד ושייך לכולם 
 ַוֲאנחנו נמשיך בו לפתוח גבולות 

 רק ללא מלחמות בו נגשים חלומות 
 בות העולם הוא אחד. נקרב הלב

 ... ּוְבכל שנהיה, נברך ונודה 
 ... העולם הוא אחד ושייך לכולם
 לכל מה שקיים לכל מין באדם 

דת,   לכל שפה, לכל כת, לכל גזע ו 
 בלי פינות הוא עגול, העולם הוא אחד. 

 


