
 ברזל   מוסע  - סתיו, השיר שלי שמח.1
 למה שירי הסתיו עצובים

 למה בסתיו העלים נושרים,
 ְולמה כשּבא חצב, 

 יודעים שּכבר סתיו. 
 

 למה כשסתיו מרגישים אפורים 
 למה כשסתיו השמים קודרים 

 ְולמה כשבא חצב, 
 יודעים שכבר סתיו. 

 

 סתיו, סתיו, השיר שלי שמח, 
 סתיו, מגיע כמו אורח  סתיו, 

 סתיו, סתיו,  
 את חום הקיץ מוריד 

 נעים בסתיו, נפלא בסתיו תמיד.  
 בינדר  ורליא -עלה קטן צהוב . 2

 עלה קטן צהוב עף על גב הרוח,
 נכנס לתוך חלון פתוח,  עף מן הרחוב 

 

 התעופף בחדר עשה סיבוב קטן [ 
 X2נענוע שט נחת על שולחן.   [ 

 עלה קטן צהוב...          
 [  עופף אל על וחג במעגלהת

 X2ולאט, לאט צנח על היד.  [ 
 ברזל  מוסע –בינדר ורליא-נחליאלי . 3

 ציפור קטנה ִהִציצה מבעד לחלון 
 עפה רוח סתיו ֵהניעה הוילון, 

 זהו נחליאלי עם סינור שחור קטן 
 יצא לתור לעוף ּוְלבקר בגן. 

 

 לבקר, לבקר, ְולעוף לו בחצר,
 ר. לבקר, לבקר, ְולעוף למקום אח 

 בינדר  ורליא   -נחליאלי וגם דרור . 4
 נחליאלי וגם דרור 

 מתנשקים הם במקור 
 ציף, ציף, ציף, עפים, עפים,

 בזנב מנענעים. 
 מנתר קופץ הדרור,      
 הופ קדימה ואחור,      
  [      נחליאלי מהלך      
 X2רגל, רגל הוא דורך. [       

   הסתיו הוא הפכפך. 5
 רזל ב מוסע / בינדר ורלי א -בינדר ורליא

 הסתיו, הסתיו, הוא משונה כל כך 
 קריר ּוְקצת חמים הסתיו הוא הפכפך. 

 לובשים שרוול קצר,     לובשים שרוול ארוך,   
 ּומה ננעל מחר.  היום בסנדלים    

 ברזל  מוסע -סתיו . 6
 עץ ֵמִשיר עליו, זה סתיו,  – שלכת
 רוחות וגשם שב, בסתיו.  – שלכת

 יש מעט אבק ברוח 
 ת לנוע הציפורים שבו

 לחפש מקום בטוח מן הסתיו. 
 ּוַבגן חצב, זה סתיו,  –שלכת 

 לסתיו.  הופך את הקיץ שעבר
 יש מעט אבק ברוח...        

 חורף, לא כל כך בטוח, זה סתיו, 
 שמש, יצאה לנוח בסתיו, 

 יש עננים גבוהים כל כך 
 וציפורים של בוא הסתיו,

 עץ שעולמו חרב. 
 יש מעט אבק ברוח...         

 אים בסתיו  מה רו. 7
 רזל ב מוסע / בינדר ורליא -  בינדר ורליא

 מה רואים בסתיו?  
 עלה נושר עכשיו. 

 מה רואים בסתיו?  
 רואים את החצב. 

 מה שומעים בסתיו?  
 קול רוח ּוַמשב, 

 מה שומעים בסתיו?   
 יורה ַמִקיש טיף טף. 

 סתיו, סתיו, סתיו,  
 שמש וגם עב 

 סתיו, סתיו, סתיו,  
 עונה שכה נאהב. 

 רזל ב מוסע  - בינדר ורליא -המבולבל החזאי. 8
 מה מודיע החזאי 

 יום יפה לצאת כדאי 
 יוצאים כולנו לטיול 

 פתאום יורד כזה מבול. 
 החזאי, החזאי,  

 מבולּבל יותר מדי, 
 אומר יהיה יפה מחר 

 אבל פתאום גשום וקר. 
 מה מודיע החזאי 

 יום יפה לצאת כדאי 
 רק יוצאים קר מעונן 
 המעיל בבית כמובן. 

 החזאי, החזאי...           
 מה אומר פה החזאי 
 יום יפה לצאת כדאי 

 כביסה תולים כולם בחוץ
 יש גשם שוב הכל רחוץ. 

 החזאי, החזאי...       
 רזל ב מוסע - בינדר ורלי א – השבשבת. 9

 השבשבת, השבשבת, 
 מראה לאן נושבת 
 זו הרוח הסובבת 

 מתעופפת, משתובבת. 
 השבשבת כמו בלון 

 לדרום או לצפון 
 ב למזרח למער

 ּוְלאן פונה עכשיו? 
 השבשבת מתנפחת 

 נמתחת    ֵמהרוח היא
 בקצה היא מצביעה 

 לאן הרוח מגיעה. 
  ...השבשבת כמו בלון        



  כן, עכשיו כבר סתיו. 10
 עמוס ברזל   -שלמה שומרי 

 אתה הולך ּומריח כבר סתיו, 
 על העצים כבר נראים אותותיו 

 וגליו   –והצבעים משתנים 
 של הים זועפים בגלליו 

 וכחים שעכשיו כבר סתיו ּומ
 כן, עכשיו כבר סתיו. 

 

 האנשים פוחדים מפניו 
 ּומבקשים את הקיץ לשווא, 

 ּומנסים את הים וגליו 
 ְונמלטים מקצּפו ושבריו 

 ְונוכחים שוב לדעת שסתיו 
 כן, עכשיו כבר סתיו. 

 סתיו, שהעץ מאבד את עליו 
 ּומיד מופיע אחריו  
 חורף, אביב, קיץ,  

 ושוב פעם סתיו.
 

 יות כבר מוכרים את הסתיו, בחנו
 המחירים שוב עולים לקראתו 

 ּוַברחובות מהלכים ִּבְבגדיו 
 וגם היום משנה אורותיו,
 ואז השמש יודעת שסתיו 

 כן, עכשיו כבר סתיו. 
 ... סתיו, שהעץ מאבד את עליו

 בבוקר קר ועוד חושך עכשיו 
 העץ בגן כבר מכר את עליו 
 אתה שוכב במיטה על הגב

 ו הסתיו ּוַבחלון מסתכל ל 
 והוא מזכיר שוב שסתיו 

 כן, עכשיו כבר סתיו. 
 ברזל  מוסע  –בחוץ עכשיו חורף  . 11

   –אם מטריה לקחתי?  
 בחוץ עכשיו חורף! 

   –אם מגפיים נעלתי?  
 בחוץ עכשיו חורף! 

 

 סוודר לבשתי ְוכובע גם 
 מעיל ארוך נעים ָוחם? 
 אז בחוץ עכשיו חורף! 

 

 איזו עונה איזה קור, 
 ת' אור, עננים שחורים מסתירים 

 חורף, חורף, מים יש 
 ממים אני לא חושש. 

 בינדר ורליא -מטריה . 12
 מטריה אני לוקח,  

 ואותה אני פותח 
 גשם טיף עלי יורד 

 אני פה שר לי ורוקד. 
 טיף טיף טף, כך הטיפות 

 על המטריה רוקדות 
 טיף טיף טף, טיף טיף טף

 רוח מטריה חטף. 
 

 טיף טיף טף, כך הטיפות 
 על המטריה רוקדות 

 עפה עד לקצה הרחוב 
 קר לי, קר לי ורטוב. 

 מטריה אני לוקח...         
 טיף, טיף טף, כך הטיפות
 טיף, טיף טף הן מקפצות,

 די אין גשם מתבהר 
 אני ת' מטריה סוגר.  

 מטריה אני לוקח...           
 בינדר  ורליא  –כל מיני טיפות . 13

 טיפה עליזה קופצת משמים 
 . ּומה היא עושה? מנשקת לי בלחיים

 

 טיפה שובבה קופצת משמים 
 ּומה היא עושה? מדגדגת לי בלחיים. 
 ומה היא עושה? מנשקת לי בלחיים 

 

 טיפה בוכייה קופצת משמים 
 ומה היא עושה? 

 מרטיבה לי את הלחיים. 
 ּומה היא עושה? מדגדגת לי בלחיים. 
 ומה היא עושה? מנשקת לי בלחיים. 

 

 טיפה שמנמנה קופצת משמים 
 ת בשלולית המים. ומה היא עושה? נעלמ

   רזל ב מוסע  - בינדר ורליא -  רוח משתוללת.14
 וואא...  -הרוח משתוללת 

 וואא...  -הרוח מיללת 
 וואא...   -הרוח מתעופפת 

 את כובעי חוטפת. 
 רוח, רוח, רוח, 

 עושה לי מצב רוח 
 אפצ'י מתעטשים 

 חורף קר מצוננים.   
 

 וואא... -הרוח משתובבת  
 וואא... -עלים היא מסובבת  

 וואא...  -החלון דופקת על 
 בקול חזק שורקת. 

 רוח, רוח, רוח...
 אורלי בינדר  –מגפיים  . 15

 ִּבשלולית המגפיים 
 קפיץ ּוְקפוץ קופצות, 

 מים לכל עבר 
 שפריץ הן משפריצות. 

 

 שפריץ, שפריץ לצדדים 
 טיפ טיפות של מים 

 שפריץ, שפריץ איזה כיף 
 לא נרטבו לי הגרביים. 

 עמוס ברזל  –טיפות של גשם  . 16
 ם למעלה אחת שתיים שלשידיי

 טיפות של גשם יורדות על הראש 
 וזה נעים וזה נחמד 

 טיפות, טיפות על כל אחד.
 וזה נעים וזה נחמד 

 טיפות, טיפות על כל אחד.         



 אורלי בינדר   –קשת  . 17
 קשת, קשת, בשמים 

 כשמופיעה באוויר הצלול
 מודיעה אחרי הגשם

 שלא יהיה עוד בארץ מבול!!! 
 

 ת קשת, קשת, צבעוני
 לרוחב השמים. 

 מקרני השמש שפוגשות 
 את טיפות המים. 

 סגול, כחול, ירוק,  
 צהוב, כתום, אדום,                 

 קשת עולה במרום.          
  שומרים על חום הגוף. 18
   רזלב מוסע -  בינדר ורליא

 ְּביום חורפי וקר  לובשים בגדים חמים
 ְולנו כלל לא קר.  שומרים על חום הגוף

 

 ה לובשים גופיה חמ
 חולצה עם שרוולים 

 מכנסים ארוכים 
 על חום הגוף שומרים. 

 

 גרביים נעלים מגפיים איזה קור 
 כובע ּומעיל ְּכפפות ִמצמר או ֵמעור. 

 בינדר  ורליא  –ריקוד הטיפות . 19
 טיפה אחת של גשם 

 יורדת לי על האף 
 טיפה אחת של גשם 

 טיף טף, טיף טף, טיף טף,
 

 שתי טיפות של גשם
 הגב יורדות לי על  

 שתי טיפות של גשם
 טיף טף, טיף טף, טיף טף...

 

 שלש טיפות של גשם 
 יורדות לי על הראש 
 שלש טיפות של גשם 

 אחת שתים שלש. 
 

 המון טיפות של גשם
 יורדות על כל גופי, 

 טיף טף, טיף טף, טיף טף,
 אני רטוב כולי... 

 בינדר  ורליא – ילדים יוצרים ענן. 20
 ידיים מחברים,   ילדים חברים

 ביחד פה יוצרים.  וד ענןענן וע 
 ענן קטן, ענן גדול, 

 ענן ג'ירף, ענן תרנגול, 
 ענן קטן, ענן גדול, 

 ענן קצפת שבא לזלול!!! 
 בינדר  ורלי א -איך חוצים שלולית  . 21

 יורד, יורד הגשם  
 מעל השביל שלולית 

 ליד גדר מאבן גבעה וגם תלולית, 
 איך חוצים שלולית מבלי להירטב 

 . בואו ְונראה גם נתבונן היטב

     

 הולכים סביב, סביב שלולית כך ַמקיפים.   
 קצת ארוכה הדרך כך לא נרטבים 

 אבנים מניחים ועליהם דורכים 
 כך שלולית חוצים וכלל לא נרטבים. 

 יורד, יורד הגשם...     
 קופצים מעל שלולית והופ כך מדלגים 

 הופ אל הקצה כך לא נרטבים, 
 מגפיים נועלים ּובשלולית קופצים 

 ם כך לא נרטבים. מים מתיזי
 יורד, יורד הגשם...     
 בינדר  ורליא –שתי טיפות קטנות . 22

 יושבות על הענן,  שתי טיפות קטנות 
 צריכות לקפוץ לגן.  קרבה כבר השעה

 

 הן מחזיקות ידיים   איזה גובה איזה פחד
 קופצות אחת ושתים!!!  עוצמות את העניים

 

 טיפות אמיצות 
 מן ֶהָענן קופצות 

 טיפות מטפטפות 
 עצים משקות. את ה

 רזל ב מוסע - בינדר ורליא –ברקים ורעמים. 23
 ֵמִאירים  למרחקים   מבריקים הברקים

 ְּבזעם כועסים  ַמִגיעים הרעמים
 אותנו רק שומעים,   השמים הם שלנו,

 אבל  אותנו  רואים!!!  עונים אז הברקים 
 

 ברקים ּוְרעמים למעלה בשמים 
 כשמשלימים בסוף, הם משלבים ידיים, 

 

 ים למעלה בשמים ברקים ּורעמ 
 הם מבינים שטוב שטוב להיות ִּבְשניים. 

 

 בקול חזק רבים  ברקים  ּורעמים
 יורדות טיפות המים.  בוכים גם השמים

 

 ּוַברעש מתווכחים,  קולות ְוִנצנוצים
 הם זה לזה אומרים.  לכו מיד מפה  

 ברקים ּורעמים למעלה...     
 


