.1קיץ וחם – עמוס ברזל
קיץ ,קיץ ,קיץ ,חם אני הולך לים
אחבוש כובע ,אקח גלשן,
אמרח קרם הגנה.
אקפוץ למים הקרים
כמה כייף כמה נעים.
קיץ ,קיץ ,קיץ חם ,אני הולך לים.
אשב בצל ,אוכל גלידה,
אבנה ארמון בחול.
ארכב רחוק על הגלים
כמה כייף כמה נעים.
קיץ ,קיץ ,קיץ חם ,אני הולך לים.
אחבש ,אמרח ,אבנה ,אקפוץ.
קיץ ,קיץ ,קיץ חם ,אני הולך לים.
 .2קופצים על הגלים – עמוס ברזל
כל קיץ אני הולך עם אבא ואמא לים
כל קיץ אני שם מצופים קרם הגנה ובגד ים.
כל העונות אני מתכונן
מחכה ומתאמן,
לקפוץ על הגלים זה רגע מחונן.
הנה גל קטן
קפיץ ,קפוץ ,קפיץ ,קפוץ ,קפיץ ,קפוץ.
על הגלים אני קופץ.
כל קיץ אני הולך...
הנה גל גדול
קפיץ-קפוץ-קפיץ-קפוץ-קפיץ-קפוץ.
על הגלים אני קופץ.
הנה גל קטן -קפיץ ,קפוץ ,קפיץ ,קפוץ ,קפיץ ,קפוץ.
הנה גל גדול  -קפיץ-קפוץ-קפיץ-קפוץ-קפיץ-קפוץ.
ילדים לצאת מהמים ,כולם
ברררררר .....בררררר איזה קור
מגבת ,מגבת ,מגבת...
 .3מגבת – עמוס ברזל
הנה יצאתי מהמים
וכל גופי רטוב
המגבת בידיים
מנגבת את הגוף.
מנגב את הראש ,אחת שתיים שלש,
מנגב את הפנים ,עכשיו הם אדומים.
מנגב את האף מכל מה שדלף,
מנגב את הסנטר ,רק שלא אתקרר.
הנה יצאתי מהמים...
מנגב את הידיים אחת ושתיים
מנגב את הרגליים מכל טיפות המים,
מנגב את הבטן בשתי הידיים,
מנגב את הגב מהכתפיים עד המותניים.

מנגב את הראש ,מנגב את הפנים,
מנגב את האף ,מנגב את הסנטר
[ זהו? יש עוד? איפה? הנה]
מנגב את הידיים מנגב את הרגליים
מנגב את הבטן ,מנגב את הגב.
אני יבש מכף רגל ועד ראש
אני קופץ למים אחת ,שתיים שלש.
 .4גלשן – דני סנדרסון
יום בהיר של שמש אין שום עננים
אני וכל החברה אל הים נוסעים,
לקחנו את האוטו הבנות כבר שם
כשלחוף נגיע נוציא את הגלשן.
שוב אנחנו מתגלשים,
רוכבים על הגלים,
הנה בא עוד גל גדול
זהירות ,רק לא ליפול
מחוף בת ים עד הרצליה
זה רק אני והגלשן שלי,
מחכים במים שיבוא הגל
אם הוא לא גבוה אז לא זזים בכלל
רוח מנשבת והים גועש
רק לזה חיכינו אפשר להתגלש .
שוב אנחנו מתגלשים ...
שמש כבר שוקעת והים נסגר,
כל אחד בבית עצוב שזה נגמר,
זהו סוף לחופש ,שוב ללימודים,
אך לא יהיה בית ספר אם יש מחר גלים.
שוב אנחנו מתגלשים ...
 .5קרם הגנה – עמוס ברזל
קרם הגנה
מי יודע נגד מה?
קרינת השמש!
מורחים על האף,
מורחים על הלחיים,
מורחים על המצח,
מורחים על הכתפיים.
קרם הגנה...
מורחים על העורף,
מורחים על הידיים,
מורחים על הבטן,
מורחים על הרגליים.
קרם הגנה...
מורחים ....מורחים ....מורחים....
מורחים על כל הגוף ,כי זה מאוד חשוב.
קרם הגנה...
 .6אדוג את השמש – אנדה אמיר – עמוס ברזל
הכינותי לי חכה
חזקה וארוכה
בה אצוד את החמה
עת תשקע בתרדמה
במיטת ים אדומה.

לא אפחד עוד לא אדאג
פן יאכלנה איזה דג;
אקחנה אל ביתי,
לילה תשאר איתי.
ועם בוקר אעירה:
"קומי לך ,המזהירה.
מהרי ממחבואך;
מצפים כבר לבואך,
אך לילה תחזרי,
להאיר לי את חדרי!
 .7אבטיח – שמואל בס – עמוס ברזל
אֲ בַ ִּטיחַ  ,אֲ בַ ִּטיחַ  ,אֲ בַ ִּטיחַ
ֹלא עַ ל עֵ ץ וְ ֹלא עַ ל ִּשיחַ ;
ָארץ הּוא גָדֵ ל
עַ ל הָ ֶ
גַם בַ ֶשמֶ ׁש גַם בַ צֵ ל.
אֲ בַ ִּטיחַ – פְ ִּרי נ ְֶחמָ ד
ּומָ לֵא הּוא ִּמיץ ּולְ ַׁשד,
נ ְַח ְתכֵהּו וְ נֹ אכַל
פֶ לַח ,פֶ לַח – וַ חֲ סָ ל.
 .8דלי וכף – שר :הוד כהן
עמוס ברזל/אורית עראקי הכהן – עמוס ברזל.
דלי ,דלי ,דלי ,כף ודלי
ואני מתופף לי ,לי ,לי,
מתופף על הדלי מתופף להנאתי
מתופף ,מתופף ,מתופף.
ממלא בחול את הדלי
ממלא בחול את הדלי
ובונה ארמון משלי.
דלי ,דלי ,דלי ,כף ודלי
ואני מתופף לי ,לי ,לי,
מתופף על הדלי מתופף להנאתי
מתופף ,מתופף ,מתופף.
ממלא במים את הדלי
ממלא במים את הדלי
ובונה ארמון משלי.
דלי ,דלי ,דלי ,כף ודלי
ואני מתופף לי ,לי ,לי,
מתופף על הדלי מתופף להנאתי
מתופף ,מתופף ,מתופף.
מתופף ,לאט על הדלי
מתופף מהר על הדלי
איזה כיף לי ,לי ,לי.
 .9דגלים –
עמוס ברזל/אורית עראקי הכהן – עמוס ברזל
כשאנחנו בים לפני שנכנסים למים
מסתכלים על הדגל שמונף על סוכת המציל.
איזה צבע הדגל היום
וכך נחזור הביתה בשלום.
דגל לבן  -ילדים
הים רגוע ,אפשר להכנס.
נצלול ,נשחה ,נשחק ונהנה.
כשאנחנו בים לפני שנכנסים למים...

דגל אדום
הים סוער צריך להזהר.
ישנם גדלים גבוהים ,לא מתרחקים.
כשאנחנו בים לפני שנכנסים למים
דגל שחור
הים מסוכן ,אסור להכנס,
נבנה ארמון בחול ,נהנה וזה הכל
כשאין דגל בכלל ,החוף לא מסודר.
 .10כשאהיה גדול  -רימונה דינור – יאיר רוזנבלום
המים כחולים המים צלולים
אצות מטיילות דגים צוללים
התורן למעלה הדגל מונף
ואני עם מצפן והמון שעונים
יוצא למרחב למרחב
שוטי שוטי ספינתי
הים כל כך כחול
אני אהיה עוד רב חובל
כשאהיה גדול.
הרוח נושב ,הרוח לא נח
מלבין המפרש וכובע מלח
צוללת צוללת האופק זהוב
ואני עם שייטת וצי ברווזים
מפליג עד אין סוף ,עד אין סוף .
שוטי ,שוטי ,ספינתי ...
הדרך רבה הדרך קשה
קנו לי אתמול סירה חדשה
קנו לי טרפדת ויש לי טילים
ואוי ואבוי לו למי שיגע
במים הטריטוריאליים שלי
שוטי שוטי ספינתי ...
ציירתי מפות כבר יש לי תוכנית
אך אמא ביצעה פעולה תוקפנית
מתוך האמבט את הפקק היא שלפה
בין רגע ברחו כל המים שלי
ולא נשארה אף טיפה
שוטי ,שוטי ,ספינתי הים שלי נגמר
אני אהיה עוד רב חובל אם לא היום ,מחר.
 .11פירות הקיץ – חדווה פרידמן – עמוס ברזל
ביום שהמשמש מופיע
יודעים שהקיץ היגיע
צהוב/כתום ומתקתק
ויש בו "גוגו" למשחק.
סברס פרי לאמיצים
דוקר בחוץ מתוק בפנים
תאנים כה בשלות
רק לנגוס ולהנות.
פירות הקיץ – אין כאן פרי שלא מצליח
פירות הקיץ – מדובדבן עד אבטיח
אנחנו נהנים מכל העולמות
אנחנו גן עדן עלי אדמות.

אגסים צהוב/ירוק
טעמם מתוק ,מתוק,
שזיפים בצבעים
מאורכים ועגולים
מן הכרם ענבים
מאשכולות אוכלים
אותם למיץ סוחטים
ומיבשים לצימוקים.
פרות הקיץ – אין כאן פרי שלא מצליח...
 .12מה צריך בקיץ  -אורלי בינדר  -עמוס ברזל
מה צריך בקיץ
כובע בגד ים
קרם הגנה ומים
כי בקיץ חם
מה צריך בקיץ?
מישמיש ענבים
גלידה מאוורר
חברים טובים.
קיץ ,קיץ איזה כיף,
קיץ קיץ ,אני אוהב
מה צריך בקיץ?
חופשה וטיולים
כדור ואופניים
קפיצות על הגלים
מה צריך בקיץ?
לעזור גם להורים
לסדר קצת את החדר
להיות ילדים טובים.
קיץ ,קיץ איזה כיף...
 .13בוא לים  -דן אלמגור – יאיר רוזנבלום
שוב השמש השורפת
את כולנו משזפת
שוב השמש הבוערת
את המים מסנוורת
מסנוורת את המים
את כולנו משחימה היא
אך כשהיא דומם שוקעת
היא יפה היא משגעת  -כן !
בוא אלינו ,אלינו ,אלינו לים
אל הים המלהיב הפרוע
אל השמש הזאת
לרוחות העזות
כי הים לכולנו פתוח .
איזו רוח מטורפת
על פנינו שוב צולפת
נחשולים היא מערמת
ומכה ומנהמת
איזו רוח מטורללת
את כולנו מטלטלת
נעמוד בפה פתוח
טוב לגמוע את הרוח  -כן !
בוא אלינו ...

בוא אל הסיפון ,ויחד
נתבונן במעוף השחף
נתנדנד יחדיו בקצב
מול גלים רוחות וקצף .
עד מתי תוסיף לשבת
על החול ועל הזפת ?
כי לשבת כך בדוחק
זה לא בשביל אחד כמוך  -לא !
בוא אלינו ...
 .14יבשה וים – אורלי בינדר
החישוק הוא הים ובחוץ היבשה
צריך לקפוץ בלי להסתובב בבקשה.
ים יבשה ,ים יבשה ,יבשה וים
כך משחקים כולם.
 .15אוניית זהב – אנדה אמיר – עמוס ברזל
עַ ל הַ יָם הַ ָש ֵקט ,
עַ ל הַ יָם הָ ָרחָ ב,
חֶ ֶרׁש ,חֶ ֶרׁש נוֹסַ עַ ת
אֳ נִּ יַת זָהָ ב.
בָ ּה כָל הַ מַ ל ִָּחים,
ִּמגָדוֹל וְ עַ ד ָקטָ ן ,
מו ְֹׁשכִּ ים חַ כַת זָהָ ב
ִּעם ַדג לִּ וְ י ָָתן.
מו ְֹׁשכִּ ים ,מו ְֹׁשכִּ ים...
 .16נפליג נשוט – עמוס ברזל
נשב פנים אל פנים
נחבר רגליים,
נחזיק ידיים נשב בסירה
נשוט על פני המים.
נפליג ,נשוט,
נחתור יחדיו למרחקים.
נפליג ,נשוט,
ננצח את הגלים.
 .17חסקה – יורם טהרלב – יאיר רוזנבלום
הים יפה הבוקר ,הים הוא די שקט
אז בואי נא ילדונת אלי לחסקה
פה אין מפרש מתוח ואין גם מעקה
אבל מאוד בטוח אצלי בחסקה.
חסקה ,חסקה ,בלי סיפון ומעקה
שנחיה ושנזכה רק לשוט בחסקה.
את הגלים חותכת ממש כמו חמאה
תוכלי לשכב עליה כמו על מיטה חמה
מעל בוערת שמש אני עוד מחכה
מדוע את לא באה אלי לחסקה .
חסקה ,חסקה ...
משוט אחד וגבר ,זה הציוד כולו
אם את רוצה תבואי ,אם לא תגידי לא
בלי ארובה ותורן ,בלי אוכל ומשקה
את העולם אמכור לך אצלי בחסקה.
חסקה ,חסקה ...

ממי את מפחדת ,תגידי בקול רם,
מן הספינה הזאתי או מגלי הים,
הולכת לך הביתה ,אין טעם שאבכה,
אביא לך לאמבטיה את כל החסקה.
חסקה ,חסקה ...
 .18דלי יש לנו – שר :טימוטי סניקוב
אנדה אמיר – עמוס ברזל
לך יש דלי
ודלי יש לי
לך אדום ולי כחול
מים יש בדלי שלי
ובדלי שלך יש חול
ובמים ובחול
בוא ,נבנה ארמון גדול!
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