
 
 ניסן פרידמן/עמוס ברזל   –כל שנה    ראש השנה . 1

 כל שנה מתחילה, בסימן שאלה 
 כתינוק המודד צעדיו. 

 כמו זריחה מתגלה, על כנרת כחולה 
 ופניה לשמי מערב. 

 

 כל שעה מתחילה בסימן שאלה, 
 כמו הלב הפועם לו קצובות. 

 לאט ב כמו גבעול ירקרק שצומח 
 ופניו לפסגות הגבוהות. 

 חילה לה זה נפלא ששנה מת    
 בשיר וברוח טובה,     
 כל שנה מתחילה בסימן שאלה     
 ואנחנו נמצא לה תשובה.     

 כל שנייה מחילה בסימן שאלה 
 ולפני שתשיב היא תחמוק. 

 שם-כמו ליטוף רוח ים, שעולה מאי
 ניגונה עוד נשמע מרחוק.

 זה נפלא ששנה מתחילה לה...      
 נחום נרדי    - פניס י לוין ק   –שנה טובה  .  2

 אני כפי ארימה לכה, שנה באהשנה ה
 שנה טובה לך, אמא  שנה טובה לך, אבא,

 שנה טובה, שנה טובה! 
 

 אשר על המישמרת  שנה טובה לדוד גיבור
 ברכת "חזק" נמסרת.   ולכל נוטר, בעיר, בכפר,
 שנה טובה, שנה טובה! 

 

 רוכב במרום שמיים,  שנה טובה, טייס אמיץ,
 עושה דרכו במים.  ורוב שלום מלח עברי,

 נה טובה, שנה טובה! ש
 

 בניר וגם במלט, , שנה טובה לכל עמל
 לכל ילדה וילד!  שנה טובה ומתוקה

 שנה טובה, שנה טובה! 
 שמר   עמינ   -שנים עשר הירחים .  3

 בתשרי נתן הדקל, פרי שחום נחמד. 
 בחשוון ירד יורה, ועל גגי רקד. 

 בכסלו נרקיס הופיע, בטבת ברד. 
 ובשבט חמה הפציעה ליום אחד. 

 

 יחוח, מן הפרדסים. באדר עלה נ
 בניסן הונפו בכוח, כל החרמשים. 

 באיר הכל צמח, בסיוון הבכיר. 
 ובתמוז ואב שמחנו, אחר קציר. 

 

 טבת,  כסלו, חשוון, תשרי,
 חלפו, חלפו, ביעף. 

 יר, יגם שבט, אדר, ניסן, א
 סיוון, תמוז, ואב. 

 ובבוא אלול אלינו, ריח סתיו עלה. 
 והתחלנו את שירנו מהתחלה. 

 
 
 
 
 
 

 
 שמחת תורה סוכות ו 

 עמנואל הרוסי/נחום נרדי –פטיש מסמר .  4
 ניקח מהר.  פטיש, מסמר
 בנים ובנות. סוכה לבנות,

 

 וענפים לסכך קרשים ניקח
 לכבוד החג.  קשט הגג

 

 סוכה נבנה.  קנה, קנה,
 קני סוף לסכך.   קרשים ניקח,

 

 פן נאחר,  מהר, מהר,
 מחר סוכות.  אין פנאי חכות,

 נעמי שמר   –שלומית בונה סוכה  .  5
 מוארת וירוקה  מית בונה סוכהשלו

 על כן היא עסוקה היום 
 -מוארת וירוקה  ואין זו סתם סוכה

 שלומית בונה סוכת שלום
 

 לולב והדסים  היא לא תשכח לשים
   ענף של ערבה ירוק

   וכל פרות הסתיו רימון בתוך עליו
 . עם ריח בוסתנים רחוק

 

 הביטו, זה נגמר!  וכששלומית תאמר
 יקרה דבר נפלא פתאום: 

 -כולם בהמונים  יבואו השכנים
 ולכולם יהיה מקום 

 

 יציץ לו ויזרח  ואז מתוך הסכך
  כוכב בהיר כיהלום:
 -מה טוב ומה נעים  שלום סוכת פלאים

 שלומית בנתה סוכת שלום! 
 עמוס ברזל   -  בינדר   אורלי–ארבעת המינים .  6

 ארבעת המינים, ארבעת המינים, 
 בחג הסוכות עליהם מברכים.

 ת המינים, ארבעת המינים, ארבע
 אל הסוכה אותנו מזמינים.

 

 אתרוג תמיד פורח,  
 יש לו טעם ויש לו ריח.

 לולב אצלנו מתארח,  
 יש לו טעם, אך אין לו ריח. 

 ארבעת המינים, ארבעת המינים...     
 

 ומה יש להדס? 
 רק ריח הוא טפס. 

 וליד המים בשלוה,  
 ערבה.  -ללא טעם וריח 

 ארבעת המינים...                 
 שייקה פייקוב   -  ישו ושמחו  מן המקורות ש .  7

 בשמחת תורה  שישו ושמחו
 ותנו כבוד לתורה 

 

 הו שישו ושמחו  שישו ושמחו
 . בשמחת תורה  הו שישו, שישו

 
 
 



 
 חנוכה 

 ימי החנוכה אברהם אברונין/עממי .  8
 ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו,

 בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו 
 לילה ויום סביבונינו יסוב

 לרוב. סופגניות נאכל בם 
 

 -נרות חנוכה רבים  האירו, הדליקו
 אשר חוללו המכבים.  על הניסים ועל הנפלאות

 

 ניצחון המכבים נספר, נזמרה, 
 על האויבים אז ידם כי גברה 

 ירושלים שבה לתחיה 
 עם ישראל עשה תושיה. 

 האירו, הדליקו...            
 עמוס ברזל   -  אורלי בינדר   –סו סופגניה  .  9

 יו סופגניה, בואו ילדים נכין יחד
 מבצק, מקמח, מים וריבה קנויה. 

 

 סו, סו, סופגניה, חמה ומתוקה, 
 סו, סו, סופגניה, לחג החנוכה. 

 

 כאן בשמן היא תרתח לה הסופגנייה. 
 ביץ, ביץ, בץ, היא תזמר, הנה כבר עשויה. 

 סו, סו, סופגניה...          
 

 נמלאנה בריבה לה בטן כה שמנה, 
 חנוכה. בואו לשולחן כולם, זה חג ה

 ....סו, סו, סופגניה           
 לוין קיפניס/עממי   –  חנוכה, חנוכה .  01

 חנכה, חנכה, חג  יפה כל כך!
 מי זה לא ישמח?   חג של אור חג של דרור

 על מגדל וגג,  על כל קיר נר מזהיר
 שירו נא: חנוכה, אין כמוהו חג! 

 

 חנכה, חנכה, חג חביב מרנין,
 ות מתוקות כל אמא תכין.לביב

 לפידים ריקודים, סביבון סב, סב, 
 סב, סב, סב, סב, סב, סב, חנכה חג טוב. 

 ט"ו בשבט 
 ידידיה אדמון   -  יצחק שנהר   - כך הולכים השותלים .  11

 כך הולכים השותלים 
 רון בלב ואת ביד 

 מן העיר ומן הכפר 
 מן העמק, מן ההר 

 בט"ו בשבט, בט"ו בשבט
 

 ר ו רקע ובצהק כהנ למה באתם, השותלים?
 בהרים ובמישור  גומות סביב נחפרו

 .בט"ו בשבט, בט"ו בשבט
 

 מה יהא פה, השותלים? 
 שתיל יבוא בכל גומה 

 יער עד יפרוש צילו
 ומה רעל ארצנו ע
 .בט"ו בשבט, בט"ו בשבט

 
 
 
 

 
 
 מנשה רבינא   -  ישראל דושמן  –השקדיה פורחת  .  21

 השקדיה פורחת 
 ושמש פז זורחת, 

 צפורים מראש כל גג 
 א החג. מבשרות את בו 

 

 X2  ט"ו בשבט הגיעחג לאילנות.
  

 הארץ משוועת 
 הגיעה עת לטעת, 

 כל אחד יקח לו עץ 
 באתים נצא חוצץ.  

 ט"ו בשבט הגיע...        
 

 נטע כל הר וגבע 
 מדן ועד באר שבע, 
 וארצנו שוב נירש 

 ארץ זית יצהר ודבש. 
 

 X2  ט"ו בשבט הגיעחג לאילנות.
 ברזל   עמוס   –  אורלי בינדר   –  סמבה לט"ו בשבט .  31

 הצטרפו כל בן ובת.   סמבה לט"ו בשבט,
 

 סמבה לט"ו בשבט,  
 סמבה לצימוק נחמד 
 סמבה לאגוז עגול,  
 בואו, בואו לאכול. 

 

 חרובים על עץ רוקדים, 
 מצטרפים גם השקדים, 

 מחייכות התאנים, 
 צוחקים הענפים. 

 ... סמבה לט"ו בשבט     
 

 סמבה על העצים, 
 קול שריקות וציוצים, 

 ציפורים ופרפרים,  
 את הסמבה גם שרים. 

 

 בשורה אז מסתדרים, 
 התאנים והתמרים, 

 אגוזים וחרובים, 
 ולסמבה מצטרפים. 

 ...סמבה לט"ו בשבט       
 פורים 

 עממי   -  מן המקורות   –משנכנס אדר  .  41
 מרבין בשמחה.  משנכנס אדר

 עממי   - לוין קיפניס   –חג פורים  .  51
 חג פורים, חג פורים, 

 יהודים! חג גדול ל
 מסכות, רעשנים,
 שירים וריקודים! 

 X3 רש רש רש! הבה נרעישה:
 ברעשנים!

 

 חג פורים, חג פורים, 
 זה אל זה שולחים מנות. 

 מחמדים, ממתקים, 
 מותק מיגדנות. 

 הבה נרעישה...            



 
 
 עמוס ברזל   -אורלי בינדר    -שיר הכובעים  .  61

 יש לי שק גדול מלא בכובעים
 ה לי מתאים. אותם אני מודד בודק מ 

 

 כובע של ליצן עליז וגם קפצן  
 כובע של שוטר הוא על החוק שומר   

 כובע של טייס בשמי התכלת טס 
 כובע של שודד שם בדרכים נודד. 

 

 יש לי שק גדול מלא בכובעים     
 בכל מיני צורות לכבוד חג הפורים.      

 

 כובע של בוקר על סוס אביר דוהר, 
 ח. כובע של מלח עם סרט לובן צ

 על,-כובע של חייל מניף דגלו אל
 כובע של טבח קוצץ סלט תך,תך.

 יש לי שק גדול...      
 ידידיה אדמון     –יפה בלהה    -שמחה רבה  .  71

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

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

 

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

 שמחה רבה...          
 שאול אשאל, שאול אשאל ארבע קושיות 
 שתה אשתה, שתה אשתה ארבע כוסות. 

 שמחה רבה...        
 וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא

 לאליה לאליהו הנביא. 
 שמחה רבה...          

 עממי      -עבדים היינו  .  81
 עבדים היינו, היינו 

 ןעתה בני חורין, בני חורי 
 , עתה, עתה בני חורין עבדים היינו
 עבדים היינו

 X2 בני חורין., עתה בני חורין ,עתה
 עממי   -מה נשתנה  .  19

 מה נשתנה הלילה הזה 
 מכל הלילות, מכל הלילות

 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

 ין. כולנו מסוב  הלילה הזה, הלילה הזה
 
 
 

 
 

 ברזל    מוס ע  –בינדר  ורלי  א   –שמות חג הפסח  .  02
 שמות רבים לפסח החג החביב, 

 חג חירות, חג מצות, וחג האביב. 
 

 קוראים לו חג פסח כי...             
 על בתי ישראל פסח האל

 ממכת בכורות זכו להינצל. 
 קוראים לו חג חירות כי...         

 ושחרור מעבדות  זה חג הגאולה
 חירות זה חג ה  יציאה לחופש

 

 שמות רבים לפסח החג החביב, 
 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. 
 

 ב, שמות רבים לפסח החג החבי
 חג חירות, חג מצות, וחג האביב. 

 ברזל   מוס ע   -  אורלי בינדר   -ל"ג בעומר  .  12
 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,  
 ומר, כך נחוג את ל"ג בע 
 ותשמח המשפחה,   מדורה נבעיר גדולה 
 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר,  
 התכנסה כבר כל השכונה.  
 

 כך בוערת המדורה 
 מסביב קולות שירה, 

 גץ יעוף יבער גחל, 
 תפודים יחד נאכל. 
 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...            



 
 יום העצמאות 

 אילנה אביטל   –לב  -יורם טהר   –הדגל שלי  .  22
 אני וגם הסבתא 
 א ישבנו פה בצוות

 על הספסל שבגינה 
 וסבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת 

 מה שהיה לפני המדינה: 
 

 איך ישובים בנתה היא
 מגדל, גדר של תיל, 

 ובלילות שמרה מפני אויב
 מגדל הביטה , אל הבדפנה וחניתה

 ושרה עם כולם מכל הלב:
 

 הדגל שלי הוא כחול ולבן
 אתמול, היום וגם מחר 

 הדגל שלי הוא כחול ולבן
 ם והמדבר. כמו הי

 

 ישבנו פה בצוותא  אני וגם הסבתא
 על הספסל שבגינה 

 וסבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת 
 מה שהיה לפני המדינה. 

 

 היום הכול פורח גדל ומתפתח 
 רואה ולא מאמינה 
 צוחקת ואומרת , והיא תמיד חוזרת 

 אסור לשכוח את המנגינה:
 הדגל שלי הוא כחול ולבן...            

 ברזל  מוס ע -בינדר  ליורא -תפילה . 32
 שמור אלוהים על המדינה שלי, 

 קטנה רבת תלאות והיא כלה שלי. 
 שמור אלוהים ושלום תן בגבולות 

 שמור על ילדך בימים ובלילות. 
 

 זאת תפילה אלי אשא עיניים,         
 זאת תפילה אל תכלת השמים.         
 זאת תפילה אלי השלוחה עם כנף יונה,         
 בבקשה על ארצנו הקטנה.  שמור         

 

 שמור אלוהים על המדינה שלי, 
 אהבה וסובלנות תן לכל אחד ולי, 

 שמור אלוהים שיהיה תמיד נפלא, 
 שמע את קול לבי הנושא היום תפילה. 

 

 ... זאת תפילה אלי אשא עיניים        
 הו אלי זאת תפילתי 

 , זו ארצי היחידה
 לשמים אשא עיניים. 

 ... עיניים זאת תפילה אלי אשא        
 עמוס ברזל   –דן אלמגור    –עמישראל  .  24

 השובב המפורסם  מי אינו מכיר את עמי
 ואפילו בעולם.  הוא מוכר לכל אצלנו.
 כבר כתבו עליו המון 

 . אז נשיר לו עוד המנון
 

 עם כזה חיוך רחב  עמישראל, עמישראל
 עם ישראל חי עמישראל, עמישראל

 
 

 
 תלתלים  שמכסה ת' על ראשו יש כובע טמבל 

 מקסימום בסנדלים   אוהב יחף ללכת. הוא
 וכשהוא פתאום צוחק 
 X2 יש לו צחוק שמדבק!

 עמישראל...          
 המוכר לכל מזמן , עמי הוא שובב ידוע

 יש אומרים: הוא לא צנוע
 יש אומרים: הוא סתם שחצן.

 כבר כתבו עליו המון 
 אז נשיר לו עוד המנון: 

 

 עם כזה חיוך רחב  עמישראל, עמישראל
 עם ישראל חי ל, עמישראלעמישרא

 י שמר נעמ   –  רושלים של זהב י .  25
 וריח אורנים  אויר הרים צלול כיין
 עם קול פעמונים.  נישא ברוח הערביים
 שבויה בחלומה  ובתרדמת אילן ואבן

 . ובליבה חומה העיר אשר בדד יושבת
 

 ושל נחושת ושל אור  ירושלים של זהב
 אני כינור...  הלא לכל שירייך

 

 ולך לקשור כתרים  אך בבואי היום לשיר לך
 מאחרון המשוררים. ו קטונתי מצעיר בנייך

 כנשיקת שרף כי שמך צורב את השפתיים
 אשר כולה זהב  אם אשכחך ירושלים

 ירושלים של זהב...       
 

 לשוק ולכיכר  חזרנו אל בורות המים
 בעיר העתיקה.  שופר קורא בהר הבית
 אלפי שמשות זורחות  ובמערות אשר בסלע

 בדרך יריחו.  נשוב נרד אל ים המלח
 הב...ירושלים של ז       

 עמנואל עמירן   -  מן המקורות   –  ארץ זבת חלב .  26
 חלב ודבש...,  ארץ זבת חלב

 ידידיה אדמון  -  לוין קפניס   –  סלינו על כתפינו .  27
 ראשינו עטורים,  סלינו על כתפינו,

 הבאנו ביכורים.   מקצות הארץ באנו,
 מן העמק והגליל  מיהודה ומשומרון

 

 ביכורים איתנו,  פנו דרך לנו,
 הך בתוף חלל בחליל! 

 

 הבשילו יבולים, דינו וגנינוש
 ביכרו פרי הילולים.  כרמינו, מיקשותנו

 ענבים ושקדים.  תאנים תפוחים
 ביכורים איתנו,  פנו דרך לנו,

 הך בתוף חלל בחליל! 
 

 מה יפו הטורים!  מה טובו מעגלינו,
 הבאנו ביכורים,  זימרת הארץ לנו,

 מן הנגב והירדן! מבשן ,מגולן
 ביכורים איתנו,  פנו דרך לנו,

 הך בתוף חלל בחליל! 
 
 
 
 



 
 שמוליק זוהר   -  שלמה הלוי   –לכה דודי  .  28

 לקראת כלה  לכה דודי לקראת כלה
 , נקבלה. פני שבת נקבלה

 

 , שבת שלוםשבת שלום
 ומבורך.   שבת שלום 

 עממי   -היום יום שישי  .  29
 X2 היום יום שישי

 שבת מנוחה  מחר שבת מחר שבת
 

 היום כולם עובדים 
 היום עולם עובדים

 שבת מנוחה.  תמחר שב מחר שבת
 עמוס ברזל   –יום שישי הגיע .  30

 יום שישי הגיע יום שישי היום 
 שבת, שבת שלום לכבוד שבת נודיע

 יום שבת יום מנוחה 
 לכל יהודי בכל מדינה 
 יום שבת יום מנוחה 

 לי וגם לך.
 


