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  יוסי בכינור

  ,פסי בתוף
  - משה בחצוצרה

  .והמה הרחוב 
 

  באו לחתונהו
  ,נשים וטף

  יצאו במחולות
 .וימחאו כף

 שמעון בר זמרה  –  ח. נ. ביאליק   –.גדוד בעיר 2
מּו עָּ ְרחֹובֹות ָאז רָּ ל הָּ  ,כָּ

ל ַהְמב  מּווֹ כָּ מּו, הָּ  *   אֹות הָּ
א  בָּ אֵעת שֶׁ בָּ  ֵחיל צָּ

ִעיר ל הָּ ִראשֹונָּה אֶׁ  .בָּ
 

ה   :ַבֲחצֹוְצרָּ
ה!  – תרו רָּ   רָּ

ִליל: ִלי חָּ   לִלי-ִלי-בֶׁ
ִליל: ִלי חָּ   !לִלי-ִלי-בֶׁ

ם –ּוַבֹתף  ז, קֹול רָּ  ,קֹול עָּ
ם –ּוַבֹתף  ז, קֹול רָּ  :קֹול עָּ

ם -רָּ  -תָּ   !!!רָּ
 דניאל סמבורסקי   –ח.נ.ביאליק    –.נדנדה  3

  ,נד, נד, נד, נד
  !עלה, עלה ורד רד,

 

  ?מה למעלה? מה למטה
  .רק אני, אני ואתה

 

  ,נד, נד, נד, נד
  !רד, עלה, עלה ורד

 

  שנינו שקולים במאזניים
  .בין הארץ לשמיים

 עמוס ברזל   –ח.נ. ביאליק    -.בובה ועגלתה  4
ִתי בָּ  ,ִבי, ִבִתי, בֻּ

ִתי ְמדָּ  ,ַאל ִתְבִכי, חֶׁ
ִתי ְגלָּ  ,ִבי, ְשִבי ְבעֶׁ

ם, ַאל ִתְבִכישְ   ,ִבי דּומָּ
ת  ,ִאֵמְך נָּא ִחְבִקי-אֶׁ

 

 ,ִחְבִקיהָּ , ַנְשִקיהָּ 
 ְוִאם ִתְזִכי ָאִביָאה 

ִריָּה כָּ ְך ַגם סֻּ  .לָּ
 
 
 
 

 עמוס ברזל   -חדווה פרידמן    - ביאליק חיים נחמן . 5
 לביאליק קראו חיים נחמן,
 הוא כתב שירים לכל עניין.

 הילדים קראו לו חיים נחמד 
 חד כתב שיר מיוחד. לכל א

 

 עלה לארץ והחליט, 
 אני כותב רק בעברית ! 

 אפילו חידש והמציא מילים,
 שיהיה מובן לכל הילדים.

 

 הוא כתב על ציפורים,
 הוא כתב על נדנדות, 

 על בנים מנגנים,
 על בנות עם בובות. 

 

 ... לביאליק קראו חיים נחמן
 

 כל הילדים מכירים את שיריו
 וריו כל הילדים אוהבים את סיפ

 ובכל שנה שוב ושוב 
 וב חשחוגגים יום הולדת למשורר ה

 

 שכתב על סוסים 
 ופרחים םעל עצי

 ועוד הרבה דברים, 
 שילדים מכירים.

 

 ... חיים נחמן לביאליק קראו
 דניאל סמבורסקי   –ח.נ.ביאליק    -.פרש  6

  ,רוץ בן סוסי
  !רוץ ודהר

  ,רוץ בביקעה 
  !טוס בהר

 

  ,רוצה, טוסה
  - יום וליל

  אני פרש
  !ובן חיל

 עממי  -בין נהר פרת ח.נ. ביאליק  . 7
  ין נהר פרת ונהר חידקלב

  על ההר מיתמר דקל
  ובדקל בין עפאיו

  תשכן לה דוכיפת זהב
 

  ציפור זהב עופי, חוגי
  זוגי-צאי ובקשי לי בן

  - ובאשר תמצאיהו
  כפתי אותו והביאיהו

 

  אך אם אין לך חוט השני
  דברי שלום אל חתני

  :מה תגידי לו? הגידי
  נפשי יוצאת אל ידידי

 

  אמרי לו: הגן פורח
  נעול הוא ואין פותח

  רימון פז שם יש בין עליו 
  .אך אין מי שיברך עליו

 
 



 יצחק אדל  –ח.נ. ביאליק    -.קן לציפור  8
  קן לציפור
  ,בין העצים

  ,ובקן לה 
  .שלוש ביצים

 

  - ובכל ביצה
  - !הס, פן תעיר

  ישן לו
  .ח, אפרוח זעיראפרו

 מנשה רבינא   –  ח.נ. ביאליק –.בערוגת הגינה  9
  מסביב לחבית בערוגת הגינה

  כרוב עם כרובית עמדו לרקד
  ,לה לה לה  ,לה לה לה

 .כרוב עם כרובית עמדו לרקד
 

  והנה גם הוא בא זאת הסלק ראה
  והשמחה רבה איתו עגבנית

 

  ,לה לה לה  ,לה לה לה

  .איתו עגבנית והשמחה רבה
 

  עמד לו בצד רק הפול המסכן
  לא נע ולא נד הוא נשען על מקלו

  אוכל לרקוד ךאי איך אוכל לשמוח
  ?כולם ריקים עוד ותרמילי כולם,

 פנחס מנקובסקי   –ח. נ. ביאליק   - .שבת המלכה 9
 - החמה מראש האילנות נסתלקה
 .  בואו ונצא לקראת שבת המלכה

  ,הנה היא יורדת הקדושה הברוכה

  .חהנּומְ ה מלאכים צבא שלום ּומוע

  !בואי, בואי המלכה  !בואי, בואי המלכה

  ם!שלום עליכם, מלאכי השלו
 

  - החמה מראש האילנות נסתלקה
  .ווה את שבת המלכהלנְ בואו ּו

   - צאתך לשלום הקדושה הזכה

  ...דעי ששת ימים אל שובך נחכה

  !לשבת הבאהכן  , כן  !לשבת הבאהכן  ,כן
 ! ום, מלאכי השלוםללש כםצאת

 נחום נרדי     –ח.נ. ביאליק   -.הפרח לפרפר  11
  ,פרפר, פרפר, פרח חי
  .רד נא מהר, שב עלי

  ,רד נא מהר, מצה ומצה
  .ומכוסי טל שתה

 

  ,פרפר, פרפר, פרח חי
  .רד נא מהר, שב עלי
  ...פרפר, פרפר, פרפר

 

  ,תפור מצבעי לך מעיל
  .כתונת פסים, כנפי גיל

  ,אח ואח - םשנינו פרחי

  .פירחך לי ופירחי לך
 

 ... פרפר, פרפר, פרח חי
 
 
 
 

 עממי   –ח.נ. היאליק    -  בין העצים הירקרקים . 12
ֵעִצים ַהְיַרְקַרִקים   ֵבין הָּ

'ִלים ְמַשֲחִקים  'ִלים ְשלֹוימֶׁ  מֹוישֶׁ
 ְכַנף ְמִעילֹון ְוַטִלית ְקַטנָּה 
ה  ַרִכים ֵהמָּ ֵאל הָּ  ַיְלֵדי ִיְשרָּ

 

ה, דַ   ִקיק הּוא ַהגּוף ַקִלים ִמנֹוצָּ
עּוף ְרחּו ְויּוְכלּו לָּ ַגע פָּ  עֹוד רֶׁ

 ִחיש ַיַחְטפּום רּוחֹות ַקִליִלים
יּו ַרק גֹוַזִליִלים  . ְכִאלּו הָּ

 

ֵאש  ם בֹוֲערֹות כָּ  ַרק ֵעיֵניהֶׁ
ן ֵיש  דֹות ַמְבִריקֹות בָּ  ּוְשֵתי ְנקֻּ

 ֹות ְבִזיויֹוְקדֹות לֹוֲחשֹות ְוטֹוְבל
לֶׁא ְשִביב  ִמְבַרק ְנבּוָאה ַגם ְבפֶׁ

 

ן טָּ ה ַמבָּ ר, תֹוהֶׁ חָּ  חֹוְלמֹות ַעל מָּ
ן ַבר, ַעל ִצפֹור ַבגָּ  ַעל ְתמֹול ִכי עָּ

ֵאל ִמי ִיֵתן ֵעיַני   ַיְלֵדי ִיְשרָּ
ַני. ם בָּ ַרת ֵעיֵניכֶׁ  ִיְהיּו ַכפָּ

 עמוס ברזל   –ח.נ. ביאליק   -.ציפור בגן  31
  ?מי צייץ -צויץ ציץ, 

  .קול ציפור הוא על העץ
 

  "?ציפור חן, מאן ולאן"
  .מן הקן אל תוך הגן"

  ,לילדי אלקטה מן
  .גרגר שם וגרגר כאן

 

  ,ציץ, צויץ, אין לי פנאי
  "!שלום, ילד, כה לחי

 .שיר העבודה והמלאכה  14
 נחום נרדי     –ח.נ. ביאליק 

ב עָּ   ?ִמי ַיִציֵלנּו ֵמרָּ
ם רַ ִמי ַיֲאִכי חֶׁ   ב?ֵלנּו לֶׁ

ב לָּ  ?ּוִמי ַיְשֵקנּו כֹוס חָּ
לָּ    ב?ּוִמי ַיְשֵקנּו כֹוס חָּ

 

ה כָּ ה, הו ְלִמי ְברָּ   ?הו ְלִמי תֹודָּ
ה אכָּ ה ְוַלְמלָּ ֲעבֹודָּ   !לָּ

 

נּו ְכסּות ַבֹקר    ?ִמי ִיֵתן לָּ
ְך ִיֵתן אֹור   ?ּוִמי ַבֹחשֶׁ

  ?ִמי ַיַעל ַמִים ִמן ַהבֹור
  ?ם ִמן ַהבֹורִמי ַיַעל ַמיִ 

 

ה  ... הו ְלִמי תֹודָּ
 

נּו ִפַנת ַגג   ,ִמי ֵהִכין לָּ
ם ְסיָּג רֶׁ ֵדר ַלַגן, ַלכֶׁ   ,גָּ
ַאג ַרח ּוִמי דָּ   ּוִמי טָּ

ג  חָּ ת, ִלְכבֹוד הֶׁ   ?ִלְכבֹוד ַשבָּ
 

ה  ... הו ְלִמי תֹודָּ

 

  ַעל ֵכן ַנֲעֹבד, ַעל ֵכן ַנֲעֹמל
ל ְיֵמי ַהֹחל  ִמיד, ְבכָּ   .תָּ
ֹעל ִעים הָּ ֹעל, נָּ ֵבד הָּ   !כָּ

ִשיר ְבקֹול   ּוְבֵעת ַהְפַנאי נָּ
 

ה כָּ ה, ִשיֵרי ְברָּ   ִשיֵרי תֹודָּ
ה אכָּ ה ְוַלְמלָּ ֲעבֹודָּ   !לָּ



 עמוס ברזל   –ח. נ. ביאליק   –.אסרו חג  15
ג: גֶׁשֶׁ   ם ְמַקְשֵקש ַעל ַהגָּ

ג ה חָּ לָּ ַבר ַקִיץ, כָּ  . עָּ
 

ר ֹחל  חָּ ְתמֹול יֹום טֹוב מָּ  אֶׁ
ֹעל!  אר ְמֹשְך בָּ  ַהט ַהַצּוָּ

ל היום לֶׁף טורד כָּ      דֶׁ
ש פֶׁ רֶׁ  דוש ודום.  ,דּוש בָּ

 דניאל סמבורסקי   –ח.נ.ביאליק   -ב  ד . 61
  ?מי הבא -בא, בא 

  !דובא רבא, רברבא 
 

  ,תרפות צועד צעוד וה 
  ,כבד בשר, כבד כפות

 

  ?מי הבא -בא, בא 
  !דובא רבא, רברבא 

 

  ,נפצו סירות, שיברו ספות
  ,עירכו שולחן, פירשו מפות

  .קדמו פניו בכילפות
  ?מי הבא -בא, בא 

  !דובא רבא, רברבא 
  ,ברוך הבא -בא, בא 

 !דובא רבא, רברבא 
 עמוס ברזל   –ח.נ. ביאליק   -קשת  .17

דֵ   ל המון גשם חָּ
 הגשם  אך ִנְטֵפי

 עוד נוצצים בין חציר 
ם.  לֶׁשֶׁ  כספיר וָּ

 

 נא: שם נפתחו -וראו
 שערי רקיע

 וכבוד אלוקים 
 בקשת הופיע. 

ה  . 18 לָּ  עמוס ברזל   –ח. נ. ביאליק   -סּוס ַוֲעגָּ
א, לֹום, ִאמָּ   ֲהִיי שָּ
א לֹום, ַאבָּ     ֱהֵיה שָּ
ם יֹוֵצא         ַהיֹום ִבְנכֶׁ

ה. ץ נֹוד ַרבָּ רֶׁ ל אֶׁ    אֶׁ
 

   ִמיְֶׁדכֶׁם –ּוְבֵצאִתי 
ה, ְדֹרשָּ       ְמאּום ֹלא אֶׁ

ִתי ְתִפַלְתכֶׁם,           זּולָּ
ה.      ִבְרַכְתֵכם ַהְקדֹושָּ

 

ם   ִכי ִיְשֹמר ֵאל ִבְנכֶׁ
ן,  טָּ ם ַהקָּ  ַנַעְרכֶׁ

ְך, רֶׁ     ִמִמְכשֹול ַבדֶׁ
ן. טָּ ַגע ְושָּ  ִמפֶׁ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ִכי סּוִסי ֹלא ִיְמעד 
תֹו,ְוֹלא ִתְכשַ  ְגלָּ    ל עֶׁ

לֹום   ַעד יָּבֹוא ְבשָּ
תוֹ  ְמדָּ ץ חֶׁ רֶׁ ל אֶׁ  . אֶׁ

 עמוס ברזל   –ח.נ. ביאליק    –עציץ פרחים . 91
  מן החלון
  פרח עציץ

  כל היום
  .הגנה יציץ

 

  - כל חבריו
  ,שם בגן

  הוא לבדו
  .עומד כאן

 נחום נרדי   –ח.נ. ביאליק    –חמוטל    . 20
 ? מה אוכלה חמוטל

 . הסל פרי הגן מלוא  
 ? מה שותה חמוטל

 . מלוא גביע אגלי טל 
 

 ? מה לומדה חמוטל
 ! אל תשאל, אל תשאל

 ... חמוטל
 .לא לומדה כלל

 עמוס ברזל   –ח. נ. ביאליק    –. רועת הכוכבים  20
 הלבנה תשמור 

 על כוכביה 
 כרועה על עדרו 

 בעין פקוחה 
 

 ישן אפרוחי
 על ידך אמא, 
 ליל שלום לך
 ושנת מנוחה. 

 

 ש מלאך טוב יפרו
 עליך כנפיו

 וחלומות רעים  
 לוך. יל יבהא

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


