
 יום הולדת מסיבה .  1
 עמוס ברזל - אורית כהן עראקי/עמוס ברזל 

 נרים למעלה הידיים
 וכולם נמחא כפיים 

 נצחק בקול חה, חה, חה 
 לכבוד המסיבה בה, בה, בה, בה. 

 

 בא, בא, בא מי זה בא 
 יום הולדת מסיבה. 

 יום הולדת אחת, שתים, שלוש .  2
 עמוס ברזל 

 אחת, שתים, שלוש אחת, שתיים, 
 הולדת?.  למי יש יום

 

 לא ולא,   -אולי יש לו חתול? 
 לא ולא,    -אולי יש לו אווירון?  

 לא ולא,  –אולי יש לו כובע? 
 

 למי יש יומהולדת מי כאן לי עוזר
 למי יש יומהולדת, 

 על הראש. –למי שיש לו זר 
 

 לו כולם שרים,  ל...... יומהולדת 
 ל....יומהולדת, לו כפיים מוחאים. 

 

 ים, שלוש אחת, שתאחת, שתיים, 
 למי יש יום הולדת?. 

 

 לא ולא,   -אולי יש לה שרשרת? 
 לא ולא,   -תיק?   האולי יש ל
 לא ולא,  –מטפחת?  האולי יש ל

 

 למי יש יומהולדת מי כאן לי עוזר
 למי יש יומהולדת, 

 על הראש. –למי שיש לו זר 
 

 לה כולם שרים,  ל...... יומהולדת 
 ל...יומהולדת, לה כפיים מוחאים. 

 נסיכה של יום הולדת .  3
 עמוס ברזל   -  אורית כהן עראקי/עמוס ברזל 

 תראו אותי אין כמותי 
 יש לי יום הולדת. 

 יש לי גלימה וכתר על הראש, 
 היום אני חוגגת. 

 כולם יתופפו בתופים
 ינגנו בחצוצרות 

 לכבודי עמדו על הרגליים
 קבלו אותי במחיאות כפיים.

 

 אני נסיכה של יום הולדת
 דת לכבודכם אני רוק

 אני נסיכה של יום הולדת
 חיבוקים ונשיקות 

 אתכם אני אוהבת. 
 תראו אותי אין כמותי 

 יש לי יום הולדת. 
 יש לי גלימה וכתר על הראש, 

 היום אני חוגגת 
 כולם יתופפו בתופים

 ינגנו בחצוצרות 
 לכבודי עמדו על הרגליים

 נשיר ונמחא כפיים. 
 

 אני נסיכה של יום הולדת
 לכבודכם אני רוקדת 

 י נסיכה של יום הולדתאנ
 חיבוקים ונשיקות 

 אתכם אני אוהבת. 
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 עמוס ברזל - אורית כהן עראקי/עמוס ברזל 
 תראו אותי אין כמותי 

 . הולדתם יש לי יו
 יש לי גלימה וכתר על הראש, 

 היום אני חוגג. 
 כולם יתופפו בתופים

 ינגנו בחצוצרות 
 לכבודי עמדו על הרגליים

 במחיאות כפיים. קבלו אותי
 

 אני נסיך אני אביר,
 רוכב על סוס מהיר. 

 אני נסיך אני חזק 
 דרקונים ומפלצות אנצח במשחק. 

 

 תראו אותי אין כמותי 
 . הולדתם יש לי יו

 יש לי גלימה וכתר על הראש, 
 . היום אני חוגג 

 כולם יתופפו בתופים
 ינגנו בחצוצרות 

 לכבודי עמדו על הרגליים
 נשיר ונמחא כפיים. 

 אני נסיך אני אביר...      
 עמוס ברזל  –   חגיגה יש לי  .  5

 יש לי יום הולדת 
 השמחה גדולה 

 יש לי יום הולדת 
 יש לי חגיגה

 

 בידיים הך נמחא 
 ברגליים הך נרקע 
 ובקול גדול נקרא 
 ונשיר מהתחלה. 

 

 יש לי יום הולדת 
 השמחה גדולה 

 יש לי יום הולדת 
 יש לי חגיגה

 

 ננגן בחצוצרה 
 ונקיש כולם בתוף 
 ובקול גדול נקרא 
 ונשיר מהתחלה. 

 
 
 
 



 רכבת יום הולדת .  6
 עמוס ברזל - אורית כהן עראקי/עמוס ברזל 

 X3  רכבת יום הולדת
 

 הנוסעים כבר מגיעים
 מתחברים בנים בנות 

 לנהג יש יומולדת, 
 הקרונות. כאן מתחברות 

 

 הרכבת טסה רצה 
 וכולם שמחים מאוד 
 זאת רכבת יומולדת 

 היא נוסעת עוד ועוד. 
 

 X3  ם הולדתרכבת יו
 . ופתאום היא עוצרת

 

 הנהג, ילד יום ההולדת 
 עובר להיות ראשון בצד השני

 ושוב מתחילים מהתחלה.
 האם זה אני .  7

 עמוס ברזל - אורית כהן עראקי/עמוס ברזל 
 אמא יקרה עצמי עניים

 ונספור אחת ושתיים 
 מששי מרגל ועד ראש 

 3  2 1. שונספור עד שלו
 

 רק תנחשי האם זה אני, 
 אני, האם זה אני.האם זה 
 פעמים[  3]אחרי            

 זה אני, זה אני, חבקי ונשקי.
 

 נרקוד יחדיו, נרקוד יחדיו, 
 לצלילי המנגינה, 
 כי גדלתי בשנה. 

 עמוס ברזל   – הדרבוקה  .  8
 בואו נתופף על הדרבוקה 

 בואו נתופף כולם, 
 בואו נתופף על הדרבוקה 

 זה יהיה מקצב מושלם. 
 

 , שקטבשקט, נתופף בנתופף 
 נתופף, נתופף, נתופף. 

 נתופף חזק, נתופף חזק, 
 נתופף, נתופף, נתופף. 

 בואו נתופף על הדרבוקה...       
 נתופף לאט, נתופף לאט, 

 נתופף, נתופף, נתופף. 
 נתופף מהר, נתופף מהר, 

 נתופף, נתופף, נתופף. 
 בואו נתופף על הדרבוקה...      

 עמוס ברזל / שתזכה לשנה הבאה .  9
 ם הולדת,  יום הולדת, יו

 יום הולדת. 
 על כסא את מי מרימים? 
 יום הולדת, יום הולדת,  

 יום הולדת. 
 את מי כולם מברכים? 

 X3שתזכה/י לשנה הבאה,  
 עד מאה ועשרים שנה. 

 עמוס ברזל   / מסי, מסי מסיבה .  10
 יש כאן היום, יש מסיבה

 יום הולדת חגיגה. 
 יש כבר נרות על העוגה, 

 והשמחה עולה. 
 

 מנגינות,השמענו שירים ו
 קנינו המון מתנות, 

 הרימו ידיים ומחאו כפיים
 מי יכבה ת'נרות. 

 

 מסי, מסי מסיבה, 
 נשיר, נקפוץ ונרקוד 

 מסי, מסי מסיבה 
 נשמח כאן עוד ועוד. 

 המצנח .  11
 עמוס ברזל - אורית כהן עראקי/עמוס ברזל 

 כל הילדים עומדים 
 אוחזים את המצנח 
 את המצנח מרימים 

 מלמטה מציצים
 

 מורידים  עכשיו למטה
 לאחור אנו הולכים

 במקום עכשיו דורכים 
 את המצנח מנערים 

 

 כל הילדים קופצים 
 את המצנח מנערים. 

 }בסוף{ את המצנח מניחים.
 משה דץ   – סמדר שיר  איפה העוגה  .  12
 אין חגיגה   ,אין, אין
 בלי עוגה  ,בלי ,בלי ,בלי
 אין חגיגה   ,אין, אין
   .בלי עוגה ,בלי ,בלי ,בלי

 

ה איפה איפה איפה איפה איפה איפה אז... איפ 
 איפה איפה איפה איפה איפה העוגה?!   איפה

 עמוס ברזל   –   מתנה .  31
 אורחים הגיעו  ,למסיבה שלי

 המון  שירים כבר שרנו
 הרימו כולם אותי על כסא 

 אפילו הדוד שמעון 
 

 אותי כולם ברכו 
 אכלו,  גםאת העוגה 

 ומה עכשיו הגיע שלב
 של ההפתעה. 
 מתנה, מתנה, 

 כל היום חיכיתי 
 מתנה, מתנה, 

 . ממש כזאת רציתי
 
 
 

 



 אני אקח את כל השקיות,
 ואמצא ת'מתנות 

 אריזותאני אפתח את כל ה 
 אז בואו כולם לראות. 

 

 בובה מדברת, כדור רגל, 
 שמלה לבנה, ספר, 

 ומה יש בקופסא הקטנה? פיל
 ... מתנה, מתנה        

 . מחרוזת יום הולדת 14
 עמוס ברזל /בינדר ורליא  - נגנו בחצוצרה 

 רם פם, פם, פם, פם פרם,
 נגנו בחצוצרה, 

 רם פם, פם, פם, פם פרם,
 יום הולדת בא. 

 

 מי לכאן נכנסת, 
 היא כאן מסתובבת, 

 בחדר היא צועדת, 
 יש לה יום הולדת. 

 רם פם, פם פם...              
 

 מי נכנס לכאן, 
 מסתובב הוא בגן, 

 צועד הוא בבטחה, 
 ובפניו שמחה. 

 רם פם, פם פם...         
 עממי   - גילו הי  

 הי גילו, גילו נא 
 יום הולדת הנה בא 

 

 עוד שנה ועוד שנה 
 ועוד שנה נהיה גדולים 

 היום יום הולדת 
 בנציון רסקין/ורדה גלבוע 

 X2  היום יום הולדת 
 . ל........ היום יום הולדת

 

 וזר לו פורח , חג לו שמח
 . ל......... היום יום הולדת

 עממי    – יום הולדת  
 דת יום הולדת, יום הול

 השמחה לילדים. 
 יום הולדת, יום הולדת 

 הבה נצא בריקודים. 
 

 , בידיים הך, הך, הך
 ברגליים תך, תך, תך,

 לה, לה, לה...... 
 אחת שתיים שלוש.

 יום הולדת שמח 
 X2יום הולדת שמח 

 יום הולדת, יום הולדת, 
 יום הולדת שמח. 

 
 
 

   Happy Birthday–   יום הולדת .  15
  יעקב למאי, ג'קי עובד, ארצ'י בטלרמילים: 

 יצחק ברנס ו
יצחק  ו יעקב למאי, ג'קי עובד , משה דץ לחן:
 ברנס 

 ,  זה היום לחלום
 נתגנב ביחד 

Celebration  Its a 
 זה בא לי פעם בשנה.  

 

Happy Birthday to You  
 חלומות יתגשמו  

 אם נחגוג ונרקוד עד הבוקר  
Happy Birthday to You  

 שהשנים יעברו 
 בכיף בשמחה ובאושר.  

 

 , קניםילדים מזד 
 עוד שנה עוברת  

Celebration  Its a 
 זה בא לי פעם בשנה.  

Happy Birthday to You…  
 יש לי יום הולדת  .  16

 ינקלה רוטבליט/זוהר לוי 
 קנה לי מתנה , יש לי יום הולדת

 יש לי, יש לי יום הולדת 
 רק פעם בשנה  

 אל תשכח אותי , יש לי יום הולדת
 מה שמתחשק לך לשתות 

 איתי היום תשתה 
 

   חיבוקתקטוף לי איזה פרח תביא 
  עשה אותי שמח

 . אתה יודע, אתה יודע
 

  ,השמחה רבה , יש לי יום הולדת
 יש לי, יש לי יום הולדת 

   .אז בוא למסיבה
 בוא ותראה שאתה איתי, איתי  
  .בוא ותראה שאתה אוהב אותי

 

 לא כל כך נורא , יש לי יום הולדת
 יש לי, יש לי יום הולדת 

 . נה הבאהכל ש
 

 יש לי יום הולדת 
 בוא לחגיגה 

 למה, למה לא תדליק לי 
 נרות על העוגה  

 

 תיקח אותי לסרט או הצגה 
 , תראה שלא שכחת

  .שלא שכחת מה שהבטחת
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 השמחה רבה  , יש לי יום הולדת
 יש לי, יש לי יום הולדת 

 אז בוא למסיבה  
 בוא ותראה שאתה איתי, איתי  
  בוא ותראה שאתה אוהב אותי

 

   חיבוקתביא , תקטוף לי איזה פרח
 עשה אותי שמח 

   .אתה יודע, אתה יודע
 

 השמחה רבה  , יש לי יום הולדת
 יש לי, יש לי יום הולדת 

 אז בוא למסיבה  
 בוא ותראה שאתה איתי, איתי

 יום הולדת    . לרותי 17
 יוסף כהן צדק/יצחק לוי 

 יום הולדת, והשמחה גדולה,   .....ל
 דת ממשי השמלה  היא סרט פז עונ

 אז באו לשמח אותה בשמחתה  
 להתבדח ילדי כל הכיתה.  וקצת

 

 ילי וצלילי הנאווה  עילי צגם גילי, 
 ילי וטלילי היפה. מילי לילי נו

 גם נינה דינה רינה וקטינה הקטנה 
 .  המתוקהורדינה ועדינה ורינה ה

 

   ,שמחה כל החבריה הריעה אז בקול
  .ואיה מיה רעיה הציתו חיש מחול

  ,מעגל מחניים ערכו הילדיםאז 
 הרימו הרגליים יצאו בריקודים.  

 גם גילי, גילי לילי...               
 עמוס ברזל   – שלום ותודה  

 שחקנו, שרנו, רקדנו, 
 אכלנו את כל העוגה. 

 שמחנו, צחקנו, חגגנו, 
 זו הייתה יומולדת נפלאה. 

 

 שלום, שלום ותודה 
 למי שבא למסיבה. 

 שלום, שלום ותודה 
 היה נפלא נפגש בשנה הבאה. 

 אקפלה   -יום הולדת מסיבה  
 עמוס ברזל - אורית כהן עראקי/עמוס ברזל 

 נרים למעלה הידיים
 וכולם נמחא כפיים 

 נצחק בקול חה, חה, חה 
 לכבוד המסיבה בה, בה, בה, בה 

 

 בא, בא, בא מי זה בא 
 יום הולדת מסיבה. 

 
 


