
 בינדר  ורליא –צליל צורה וצבע  .1
 צליל צורה וצבע, יחדיו חיים בטבע 

 צליל צורה וצבע, חיים יחדיו בדרך קבע. 
 

 הצליל משמח מקשט את העולם, 
 כששרים ומנגנים נהנים תמיד כולם, 
 המילים הקולות המנגינות והתווים 

 מדברים ומקשיבים שואלים ומשיבים. 
 …צליל צורה וצבע                 

 יש בעולם קוים ונקודות 
 מרובעים משולשים וצורות מיוחדות, 
 ריבועים ומלבנים גדולים וגם קטנים 

 טרפזים מעגלים כל כך מעניינים. 
 …צליל צורה וצבע                

 הצבעים מקשטים ומיפים את העולם 
 כשצובעים ומאיירים נהנים תמיד כולם, 

 ם האדומים הכחולים הצהובים הירוקי
 יש צבעים קרים ויש צבעים חמים. 

 

 צליל צורה וצבע, יחדיו חיים בטבע 
 צליל צורה וצבע, חיים יחדיו בדרך קבע. 

 ברזל   מוס ע -בינדר  ורלי אדו, רה, מי, . 2
 אנחנו הצלילים גרים על הסולם 
 אנחנו חברים טובים מאוד כולם 

 עולים וגם יורדים  
 זה את זה קצת מבקרים 

 קום מיד חוזרים. אבל עם רדת ערב למ 
 דו, רה, מי, פה, סול , לה, סי, דו.            

 לפעמים כשמשנים את הסדר בסולם 
 נוצרת מנגינה חדשה כך לעולם, 

 כל אחד עובר קומה  
 ויש קצת מהומה 

 וכשהתווים יושבים, שרים מהתחלה. 
 דו, רה, מי, פה, סול , לה, סי, דו.       

   []מפתח סול  –שיר החמשה . 3
 ברזל  מוס ע -בינדר   ורליא

 אנו אוהבים לקרוא את התווים 
 תווים אשר כתובים על חמשת הקווים. 

 חמישה ולא שישה, זוהי החמשה 
 בצד כזה גדול עומד מפתח סול. 

 מפתח סול, מפתח סול, [          
 2Xל.      [ ו עומד בצד וזה הכ          

 ברזל   מוס ע -בינדר  ורליא  –שיר המקלדת . 4
 מי זו כה מיוחדת, 

 לדת. זוהי המק
 לה צבעים שחור לבן, 

 צלילים יפים לה כמובן. 
 

 דו, רה, מי, פה, סול, 
 לנגן אני יכול. 

 סול, פה, מי, רה, דו, 
 כל ילד ינגן לבדו. 

 
 
 
 בינדר  ורליא –שלושה רבעים  . 5

 בואו ונלמד על שלושה רבעים, 
 זה משקל נחמד, זה משקל נעים. 

 

 אחת שתיים שלוש,  
 אחת שתיים שלוש, 

 ולס ריקוד נחמד. 
 יד,    ,יד, רגל יד ,יד רגל

 בואו ונלמד. 
 בינדר  ורליא –פיאנו ופורטה . 6

 אני הוא פורטה, אני כה רעשן, 
 קולי כל כך חזק, עכשיו איש לא ישן. 

 

 פורטה, פורטה, פורטה החביב,     
 פורטה, פורטה, פורטה, רק רעש מסביב.     

 

 אני הוא פיאנו אני כל כך שקט, 
 אני קולי אשמיע בשקט בהחלט. 

 

 פיאנו, פיאנו, פיאנו החביב       
 פיאנו, פיאנו, פיאנו  רק שקט מסביב       

 

 אנחנו חברים, אנחנו קצת שונים 
 את המוסיקה אנחנו מגוונים

 

 פורטה, פורטה, פיאנו החביב,      
 פעם בקול רם, או שקט מסביב.      

 ברזל   מוס ע -בינדר  ורליא  –סטקאטו לגאטו  . 7
 סטקאטו הקפצן  

 הזמן קופץ לו כל  
 קפיץ וקפוץ בגיל,  

 קופץ לו כך כל צליל. 
 סטקאטו, סטקאטו,  

 כך מקפץ סטקאטו. 
 

 לגאטו, מהלך לאט ממש זורם 
 צלילים מחוברים ממש ובהתאם. 

 

 לגאטו, לגאטו,  
 כך מתנגן לגאטו. 

 דימינואנדו – קרשנדו. 8
 ברזל  מוס ע -  בינדר ורליא

 צורה לי מחודדת כמו שפיץ של עיפרון 
 בשקט ומרחיב את הגרון.  אני מתחיל מאוד 

 לא מגביר בבת אחת, את קולי לאט לאט 
 כמו עולה במדרגה, מגביר קולי בהדרגה. 

 קרישנדו,,,,, קרשנדו,,, 
 

 לי צורה כה מחודדת כמו שפיץ של עיפרון 
 אני מתחיל בקול רם ומחליש קול בגרון. 

 לא מחליש בבת אחת, את קולי לאט לאט 
 גה. כמו עולה במדרגה, מחליש קולי בהדר

 דימינואנדו,,,,, דימינואנדו,,,,,
 
 



 ברזל  מוס ע -  בינדר ורליא  –בית חרושת לכלים  . 9
 בבית החרושת, זהב עץ בדיל נחושת 

 בונה המכונה, בונה כלי נגינה. 
 הנה גם פטישים תוק, תוק, הם מקישים, 
 תוק, תוק, על המסמר, הנה נולד פסנתר 

 כך בונים, כך בונים            
 חליל, כינורות,   תוף,             
 כך בונים, כך בונים            
 שליש, גיטרה, חצוצרות.             

 בבית החרושת זהב עץ בדיל נחושת, 
 שפע חומרים צינורות וכפתורים. 

 צ'יק צ'ק המכונה, צ'יק צ'ק היא מכינה, 
 עוד כלי חדש נפלא, מנגן הוא לה, לה, לה,. 

   תזמורת בואו נקים  .  8
 עמוס ברזל   –  חדוה פרידמן 

 , תזמורת בצורת ,בואו ונקים תזמורת
 נראה איך זה כאילו באמת.  קחו כלים וכעט

 

 ... מנגנים בחצוצרה  , תרו תרועה, תרו תרועה
 . ונחים  .................. אויר לוקחיםו  .....

 

 . ..חזק וטוב כך מכים עכשיו בתוף , הך,הך ,הך
 ונקים תזמורת....  בואו          

   ,עכשיו הזמן להחליט
 . ..לפרוט על גיטרה חשמלית

 

 ...הנה בא הזמן לבחור לנגן עלי כינור
 

 בואו ונקים תזמורת....           
 ... כמובן לא נוותר להקיש על הפסנתר 

 , ונחים. ........... אצבעות על הקלידים, .......
 הכלים הם חברים . 11
 ברזל  מוס בינדר ע  ורליא

 התוף הוא החבר שלי 
 מקיש לי בום, בום, 
 אפשר איתו לשבת 
 אפשר איתו לקום. 

 X2 כך הוא מקיש,  [בום, בום, בום, 
 הפעמון הוא החבר שלי 

 ציל ציל מצלצל, 
 אפשר להרימו 

 אפשר גם לטלטל. 
 X2נצלצל  ציל, ציל ציל, 

 מנענע הוא חבר שלי 
 תך, תך, תך מרעיש, 

 ר אייתו לאט אפש
 אפשר מהר חיש, חיש. 

 X2במנענע נרעיש,  תך, תך, תך,              
 השליש הוא החבר שלי 

 דין דין דון מקיש 
 אפשר מאוד בשקט 
 אפשר גם להרעיש. 

 X2דין דין דון עליו נקיש.                
 הכלים הם חברים שלי 

 מנגנים ומנגנים, 
 כל אחד כך בטורו 

 וביחד חברים. 

 קיש, בום, בום, בום,  בתוף נ
 בפעמון נצלצל, ציל, ציל ציל,  

 במנענע נרעיש, תך,תך,תך
 ובשליש דין דון נקיש.  

 וכולם תם.תם.תם, 
 וכולם וכך השיר לו תם. 

 עמוס ברזל  -ניסן פרידמן   -ש י ר . 12
 שיר, השיר קולח, 
 ומתלקח כלהבה. 
 שיר, כאור זורח,  

 הוא גן פורח, באהבה. 
 שיר, נעים רוגע,  

 ע ומתרגש. ללב נוג 
 שיר סלסול וקצב, 

 ואת העצב הוא מגרש. 
 שירי לי תזמורת בתוף ומיתרים,          
 לעולם נאהב את השירים.          

 שיר, נוגן שיר ערש, 
 עם רדת ערב כשאור כבה,

 שיר, יוצא לדרך 
 ואת ההלך הוא מלווה. 

 שירי לי תזמורת...           
 שיר ישן מפעם  

 . משאיר בי טעם של יין טוב
 שיר, חדש פרוע  

 סוחף כרוח את הרחוב. 
 ...שירי לי תזמורת          
 צורות

 בינדר   ורליא  –הריבוע מעגל ומשולש . 13
 הריבוע מעגל ומשולש 
 נפגשו ביום נפלא חדש 

 הם טיילו בעמק ועל ראש ההר, 
 העולם יפה אמרו, ונהדר.

 

 הריבוע בוע בוע, 
 וא למה ומדוע שאל ה 

 שיחק עם צעצוע בחצר.
 הריבוע בוע בוע 

 שאל הוא למה ומדוע 
 מסתיים לו השבוע כה מהר. 

 …הריבוע מעגל ומשולש         
 המעגל גל, גל, 

 קפץ על גל גל גל, 
 על גבו עלה אמר זה קל. 

 המעגל גל גל 
 פגש את גל גל, גל, 

 ונתן לו מתנה גלגל. 
 …הריבוע מעגל ומשולש                 

 המשולש , לש, לש, 
 אל עץ ניגש גש, גש, 

 וממנו פרי טעים תלש  
 המשולש לש, לש 

 לאט גלש, לש, לש 
 אני עייף אמר בקול חלש.

 …ריבוע מעגל ומשולש                    



 בינדר ורליא –נקודות  . 14
 נקודות, נקודות, נקודות, נקודות, 

 קטנטנות וחמודות, 
 נקודות, נקודות, נקודות, נקודות, 

 ים וילדות. לילד 
 נקודות, נקודות, נקודות, נקודות, 

 כאן ביחד מרקדות 
 נקודות, נקודות, נקודות, נקודות, 

 לילדים וילדות. 
 

 נקודות עגולות יש קטנות ויש גדולות 
 נקודות עגולות מתקרבות ומתחברות 

 …נקודות, נקודות, נקודות, נקודות               
 נקודות עגולות יש קטנות ויש גדולות 

 דות עגולות מסתובבות מתגלגלות נקו
 …נקודות, נקודות, נקודות, נקודות               

 נקודות עגולות יש קטנות ויש גדולות 
 נקודות עגולות קפיץ וקפוץ הן מקפצות.

 …נקודות, נקודות, נקודות, נקודות               
 בינדר  ורליא  –קווים . 15

 יש קווים עבים ויש קווים דקים, 
 או קווים מפותלים.   קוים כה ישרים

 יש קווים קטועים ויש קווים זורמים, 
 יש כמו גלים ויש כמו סלילים. 

 

 קווים, קווים, אנחנו מציירים, 
 קווים, קווים, קווים במרחבים. 

 בינדר ורליא  –אור וצל  . 16
 אור מאיר, אור בהיר,  

 על הבית, על הקיר. 
 אור צהוב או לבנבן 

 שמחה בלב יש כמובן. 
 

 יר בכל מקום, אור, אור, אור, מא 
 ל כל כך ברור, נראה קרוב פתאום. והכ

 

 צל בחושך צל בחוץ 
 להתאמץ לראות נחוץ 

 צל כהה בכל פינה 
 ברחוב ובגינה. 

  

 צל, צל, צל, נמצא בכל מקום, 
 ל כל כך עמום, בלב עצוב פתאום. והכ
 בינדר ורליא  –ניגודים  . 17

 במוסיקה ובציור ילדים 
 יש הרבה ניגודים. 

 

 יש חלש מול חזק, 
 בה ויש דק, יש ע

 יש כהה מול בהיר, 
 יש איטי ומהיר. 

 

 במוסיקה ובציור ילדים 
 יש הרבה ניגודים. 

 
 
 

 

 יש לגאטו יש סטקאטו,
 יש גם אור יש גם צל. 

 צבע קר וצבע חם 
 יש ישר ומתפתל. 

 

 במוסיקה ובציור ילדים 
 יש הרבה ניגודים. 

 

 יש סמיך ויש דליל 
 יש כבד ויש כליל 

 יש שקוף ויש אטום 
 טום. יש זקוף ויש א

 

 במוסיקה ובציור ילדים 
 יש הרבה ניגודים. 

 בינדר ורליא –חמניות . 18
 חמניות, חמניות, בחמה מתבוננות, 

 מקשטות את השדות צהובות הן ויפות. 
 

 ובערב עם הטל מונחות באגרטל     
 זר פרחים שבציור יהיה תמיד מוכר לכלל.     

 

 חמניות, חמניות, בחמה מתבוננות, 
 הן ויפות.  מקשטות את השדות צהובות 

 חמניות, חמניות, כך ברוח הן נעות      
 חמניות ראשן לשמש הן נושאות.      

 חמניות, חמניות, בחמה מתבוננות, 
 מקשטות את השדות צהובות הן ויפות. 

 בינדר  ורלי א  – ות המקל. 19
 המקל האדום אומר שלום, שלום, 

 לחבר הוא מתחבר וצורה אייתו יוצר. 
 המקל האדום המקל האדום         
 תוק, תוק, תוק, תוק, תוק, תוק,          
 מקיש הוא כל היום.        

 המקל הכחול רוצה קצת לאכול, 
 לחבר הוא מתחבר ויוצא הוא במחול. 

 המקל הכחול, המקל הכחול,         
 תוק, תוק, תוק, תוק, תוק, תוק,          
 מקיש יוצא הוא במחול.         

 המקל הצהוב פוגש חבר ברחוב, 
 קרן שמש שלום ובוקר טוב.  אני כמו

 המקל הצהוב המקל הצהוב        
 תוק, תוק, תוק, תוק, תוק, תוק,        

 מקיש וזה עושה לי טוב         
 המקל הירוק, הולך רוצה לשרוק 

 שלום לך ענף הגדל על עץ רחוק 
 המקל הירוק, המקל הירוק        
 תוק, תוק , תוק, תוק, תוק , תוק,      
 ץ בצחוק.  מקיש פור       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ברזל  מוס ע - בינדר ורליא –פסלים  . 20
 אנחנו מטיילים עוצרים כמו פסלים 
 היד מורמת כך, ממש כמו חיילים. 

 

 פסל, פסל כאן עומד, 
 אינו הולך אינו נודד, 

 פסל עשוי מעץ, 
 או ממתכת כה נוצץ. 

 

 שוב אנחנו מטיילים עוצרים כמו פסלים 
 הידיים משלבים, עומדים כולנו או יושבים. 

 …פסל, פסל כאן עומד                 
 אנחנו יחד מטיילים ועוצרים כמו פסלים 

 הידיים לצדדים, נזהרים ולא זזים. 
 

 פסל, פסל כאן עומד, 
 אינו הולך אינו נודד, 

 פסל עשוי מעץ, 
 או ממתכת כה נוצץ. 

 ברזל  מוס ע - בינדר ורליא -  בחדראני הולך . 21
 אני הולך בחדר, ידי צמודות לגוף, 

 X2חבר ולנו לא צפוף. יד  -חולף על 
 

 שומר על המרחק, הולך בנתיב שלי 
 X2איני מפריע לו, אינו מפריע לי.  

 

 שנינו צועדים ובמקום עומדים, 
 X2מנופפים שלום, חוזרים אט למקום. 

 בינדר  ורליא  -החישוק . 22
 אני הולך עם החישוק  

 בחדר מטייל 
 הולך מציץ לי בחלון  

 חבר בי מסתכל. 
 

 מסתובבים מחזיקים חישוק יחדיו  
 חברים טובים, כולם יחדיו רוקדים. 

 

 על -מרימים יחדיו חישוק אל
 אחר כך מורידים, 

 ועכשיו מצד אל צד שמחים הילדים 
 מחזיקים חישוק....           

 בואו נצייר ביחד  .  23
 ברזל   מוס ע / בינדר   ורלי א   –בינדר    ורלי א 

 בואו נצייר ביחד ציור אחד גדול, 
 ל. לכל אחד יש צבע לכל אחד מכחו

 

 אני מניח חום, בצבע אדמה 
 דשא ירקרק וגבעולים כמה. 

 

 פרחים אדמדמים ורודים וסגלגלים 
 פרפר יפה כנפיים, דבורים וציפורים.

 בואו נצייר ביחד ציור אחד גדול, 
 לכל אחד יש צבע לכל אחד מכחול. 

 

 שמים בכחול וגם כמה עננים
 שמש צהובה וקרניים כמו קנים, 

 

 כם חידה ומה נוסיף עכשיו? נחוד ל
 פוסעים על פני הדשא ילד וילדה. 

 

 ... בואו נצייר ביחד 

 ברזל  מוס ע -  בינדר ורליא  - ציירים הקטניםה. 24
 לנו יש מכחול לנו יש צבעים, 

 אנחנו ציירים קטנים ומכשרים 
 ומה מציירים? פנים אולי וגם נוף 

 תכלת השמים שמש ים וחוף. 
 צעירים  צירים

 כאן יושבים ומציירים 
 לנו לוח עם צבעים 

 תערוכת אמן יוצרים 
 לנו יש מכחול לנו יש צבעים, 

 את עצמנו אנו כולנו מציירים. 
 מה מציירים עם צבע ומשחה 

 אנו מציירים את כל המשפחה. 
 צירים צעירים         
 כאן יושבים ומציירים        
 לנו לוח עם צבעים         
 אמן יוצרים תערוכת        

 בינדר ורליא  – פיקאסו. 25
 מה רשם בפנקסו 

 ציירנו פיקאסו 
 החליף צורות החליף סגנון 

 וצייר המון המיון 
 

 ל בהתחלה, ו צייר הכ
 עבר הוא לתקופה כחולה,

 כשהיה ליבו עצוב 
 כחול היה עליו אהוב. 

 …מה רשם בפנקסו            
 מה צייר המשיך הוא עוד 

 עבר לצבע הוורד 
 ים מוקיונים וליצנ

 בצבעים כה עליזים 
 …מה רשם בפנקסו        

 עברו חלפו מספר שנים, 
 הציורים שוב משתנים 
 אין פנים ואין דמיות, 

 בציורים יש קוביות 
 …מה רשם בפנקסו         

 ברזל  מוס ע - בינדר ורליא -  ציור לחודשי השנה. 26
 בתשרי ציירנו תפוח ורימון 

 אותיות למדנו ושופר קורא באון 
 ת עץ משיר עליו,בחשוון ראינו א

 צמרתו כופף ברוח כי הנה הגיע סתיו. 
 בכסלו נרות הדלקנו ובחדר רב האור 

 בטבת על סוס דהרנו ושיחקנו סחור וסחור, 
 בשבט לעץ חגגנו ונרטבנו בגשמים 

 באדר החלפנו בגד והחלפנו כובעים. 
 

 ציור לכל חודש עם צליל ומנגינה         
 ציור לכל חודש מחודשי השנה.         

 
 
 
 
 
 

 



 בניסן מצות אכלנו וחצינו את ים סוף, 
 על יעוף. -באייר לבן ותכלת ובלון אל

 כל העם נשא עיניים לבירה ירושלים 
 למגדל ולחומה בלבה של האומה. 

 ל בחוץ הבכיר ובסיוון חגג הטבע והכ 
 חמנית פרחה לשמש בשדות מחוץ לעיר, 

 בתמוז ואב נפשנו ושחקנו עם חתול 
 ל. השתכשכנו עם גלים וציירנו באלו

 

 ציור לכל חודש עם צליל ומנגינה 
 ציור לכל חודש מחודשי השנה. 

 בינדר  ורליא  –קופסת צבעים . 27
 אנחנו הצבעים בעולם משוטטים 

 אנחנו הצבעים את העולם פה מקשטים. 
 אני הוא האדום וצבעי כדם.         
 כמו פרח וכמו אש ונמצא בלב אדם.        

 אני הוא הכחול כשמים במרום. 
 וכמו עיניה של מרים. וכמו גלי הים

 אנחנו הצבעים בעולם משוטטים       
 אנחנו הצבעים את העולם פה מקשטים.       

 

 אני הוא הירוק כמו הדשא בשדות 
 כמו עץ תחתיו רוקדים ילדים וילדות 

 אני הוא הצהוב כמו השמש החמה 
 כמו החמנייה גדולה וחיטה בשדה קמה. 

 אנחנו הצבעים בעולם משוטטים       
 אנחנו הצבעים את העולם פה מקשטים.       

 אני הוא האפור כמו ענן ביום של קור 
 כמו גלים בים סוער, כמו עכבר  בתוך החור. 

 אני הוא הוורוד כמו הוורד שבגן 
 וכמו פנתר ורוד שעלי חביב מאוד. 

 אנחנו הצבעים בעולם משוטטים         
 אנחנו הצבעים את העולם פה מקשטים.          

 שחור כמו הכביש וכמו הצל אני הוא ה
 כמו הזפת על הגג וכמו הלילה העצל. 
 אני הוא הלבן כמו היונה או כמו ענן 

 שעפים אל המרחק בהר בעמק או בגן. 
 אנחנו הצבעים בעולם משוטטים         
 אנחנו הצבעים את העולם פה מקשטים.         

 בינדר   ורלי  א   –המטפחת  .  28
 המטפחת מרובעת, המטפחת צבעונית,

 נפת מעלה מטה המטפחת חיננית. מתנפ
 הופ סיבוב ועוד אחד, הריקוד עליז נחמד 

 הופ יורדת הופ נופלת, הופ צונחת המטפחת. 
 

 מטפחת עדינה אדומה כחולה ורודה, 
 מטפחת כה קלילה צהובה כתומה סגולה. 

 מטפחת לימין, מטפחת גם לשמאל 
 עכשיו רוקדים כולנו יוצאים פה במחול. 

 
 
 
 
 
 
 

 בינדר  ורלי א –פרח אדום, פרח צהוב. . 29
 פרח לי אדום אותו אחזיק ביד, 

 ולי ביד יש פרח צהוב כמה נחמד. 
 

 צהוב אל האדום  נקרב הפרח
 נסתובב ביחד, אביב כבר בא היום. 

 פרח לי אדום...             
 מה נעים הריח פרחים מאוד יפים,

   אנחנו בפרחים לרגע מתחלפים.
 

 פרח לי אדום אותו אחזיק ביד, 
 צהוב כמה נחמד.  ולי ביד יש פרח

 
 בינדר  ורלי א  -סרטים צבעוניים . 30

 בסרט ננפנף לכבוד המסיבה, 
 בסרט האדום, ברוך, ברוך הבא. 

 

 עיגול גדול בסרט האדום [ ,עיגול
 X2לכבוד החגיגה ננפנף כולם היום.[ 

 

 בסרט ננפנף לכבוד המסיבה, 
 בסרט הכחול, ברוך, ברוך הבא. 

 

 עיגול ועוד עיגול בסרט הכחול [ 
 X2ונשמח כי לנו יום גדול    [ בואו 

 

 בסרט ננפנף לכבוד המסיבה, 
 בסרט הצהוב, ברוך, ברוך הבא. 

 

 עיגול גדול בסרט הצהוב [  ,עיגול     
 X2לנו חגיגה שמח וגם טוב.        [      

 

 בסרט ננפנף לכבוד המסיבה, 
 בסרט ננפנף, ברוך, ברוך הבא. 

 

 כך מצד אל צד, כולנו לב אחד       [  
   X2גדול, נשיר כולם בקול. [  ,ל גדול עיגו

 
 

      
 
 
 
 


