
 ברזל   מוס ע   –  בינדר ורלי  א   -  נגנו בחצוצרה . 1
 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, 
 וא בגן, מסתובב ה

 צועד הוא בבטחה, 
 ובפניו שמחה. 

 רם פם, פם פם...         
 אורלי בינדר   –שיהיה רק טוב  .  2

 למי יש יום הולדת אנחנו שואלים, 
 ל......... יום הולדת אנחנו מברכים. 

 שיהיה רק טוב, שיהיה רק טוב,       
 מזל טוב, מזל טוב, לרחוק ולקרוב.     

 רזל בינדר/ע.ב . א -בינדר   .א  -בואו ונריע .  3
 בואו ונריע, בואו ונשיר, 

 יש כאן יום הולדת, שמעו בכל העיר. 
 בתופים נקישה וגם בפעמון, 

 גם במצלתיים נשמח כולם היום. 
 ם היום. ו הואו, הואו, הואו, נשמח כל   
 אורלי בינדר    -למי יש יום הולדת? .  4

 למי יש יום הולדת? 
 אולי ל.......אולי ל........אולי ל......? 

 ל...... יש יום הולדת, האינכם רואים ש
 היא היום יפה, יפה ומיוחדת. 

 

 למי יש יום הולדת? 
 אולי ל.......אולי ל........אולי ל......? 

 האינכם רואים של........יש יום הולדת 
 הוא היום נחמד, יפה ומיוחד. 

 עמוס ברזל -אורלי בינדר    -זר פרחים  .  5
 זר פרחים קטן לאמא יש ביד,
 לאט,  היא סביבי הולכת איתו לאט

 את הזר היא שמה ככה על ראשי
 X2וזהו הסימן שיום הולדת לי, 

 

 יש לי יום הולדת זר לי על הראש, 
 אני מוחא כפיים, אחת,שתים,שלש.

 בינדר   ורלי א   –אמא, אמא, בואי ורקדי .  6
 אמא, אמא, בואי ורקדי, 

 אמא, אמא, קחי נא את ידי.
 עכשיו אשב ואת סביבי         
 י,לאט לאט הסתובב          

 אמא, אמא, בואי ורקדי, 
 אמא, אמא, קחי נא את ידי.

 עכשיו תשבי אני סביבך,         
 לאט, לאט אלך.  ,לאט         

 
 

 עמוס ברזל     -בן כמה הוא?  
 בן כמה הוא..........? בן כמה הוא...........? 

 יש לו היום יום הולדת. 
 

 נרקוד לכבודו ונשיר לו כאן שירים 
 רים, נביא לו מתנות נברך בציו

 כי ל.......... יש היום יום הולדת. 
 

 בת כמה היא........? בת כמה היא..........? 
 יש לה היום יום הולדת. 

 

 נרקוד לכבודה ונשיר לה כאן שירים
 נביא לה מתנות נברך בציורים,
 כי ל.......... יש היום יום הולדת. 

 אורלי בינדר   -רכבת יום הולדת  
 נות, רכבת יום הולדת, ולה הרבה קרו

 רכבת יום הולדת, מלאה היא מגדנות, 
 רכבת יום הולדת אומרת לכולם 

 לפני........שנים הגעתי לעולם. 
 

 וטו,טו,טו, מזל טוב, שורק לו הקטר, 
 וצ'יק,צ'יק, צ'ק, נוסעת בעמק ובהר, 

 טו,טווו.......                             
 אורלי בינדר   –ריקוד המשפחה  

 במעגל, בואו נא ביחד נרקוד 
 לכבוד יום ההולדת והשמחה תגדל, 

 אבא וגם אמא וכל המשפחה, 
 לכבוד יום ההולדת נרקודה בשמחה. 

 

 X2 - נרקע ברגליים X2 - נמחא כפיים
 עמוס ברזל  -אורלי בינדר    -ריקוד הילדים 

 ל......יש יום הולדת, סביבו כל הילדים 
 במעגל גדול, יחדיו מסתובבים.

 

 עכשיו עוצרים, צעד לפנים
 כפיים מוחאים, את.........מברכים  

 עכשיו הילדים, אחורה צועדים, 
 כפיים מוחאים להתחלה חוזרים. 

 עמוס ברזל   –למי יש היום יום הולדת  
 למי יש היום יום הולדת, 
 למי יש היום יום הולדת, 

 ל............ל.............. 
 יש היום יום הולדת. 

 

 נביא לו/ה מתנות 
 קטנות וגם גדולות 

 ונשמח ונרקוד. נשיר 
 תבוא המשפחה, יבואו חברים

 נשיר ונשמח עוד ועוד. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עמוס ברזל   –ניסן פרידמן    -  יומולדת 
 מתי דולקים נרות יפים בכל מיני צבעים  
 כאילו מחייכים ומברכים את האורחים? 

 מה טוב ומה נעים. -ביומולדת 
 

 מתי שרים כולם יחדו  
 שירים מאוד שמחים, 

 ופרחים?  ועל הראש שמים לי זר עם ירק
 לה,לה,לה, -ביומולדת
 לה,לה,לה, -ביומולדת
 לה,לה,לה, -ביומולדת

 מה טוב כולם אחים. 
 

 מתי כלם נותנים לי מתנות הכי יפות 
 ואמא מחלקת שקיות של הפתעות? 

 מה טוב מה טוב מאוד.  -ביומולדת 
 

 מתי כולם, כולם  
 רוצים לרקוד איתי בלבד,

 וסבתא מגישה עוגות מקרם של שוקולד? 
 לה,לה,לה, -יומולדתב

 לה,לה,לה, -ביומולדת
 לה,לה,לה, -ביומולדת

 מה טוב ומה נחמד. 
 

 מתי אני ואבא מטיילים בגן חיות
 וסבא מצלם ומספר מעשיות?

 מה טוב מה טוב לחיות.  -ביומולדת 
 

 חבל שהוא מגיע לי רק פעם בשנה,
 ואין לי סבלנות להיות תמיד בהמתנה, 

 לה,לה,לה -לה,לה,לה, ליומולדת-ליומולדת
 לה,לה,לה, רק פעם בשנה.-ליומולדת

 אורלי בינדר   –מתנה ליום הולדת  
 ל........... יש יום הולדת, 

 עם שיר ומנגינה 
 צועדים אנו יחדיו, נותנים המתנה. 

 

 אולי זה דובי, אולי זה אווירון? 
 אולי זה כלב, מחברת או ספרון? 

 אולי זה פרח, אולי כדור קטן? 
 אולי? שואל הילד הסקרן.

 ברזל   מוס ע   –  בינדר ורלי  א   -  פינת החי מאחלים 
 מאחל כלבלב  

 X2מזל טוב, הב,הב,הב, 
 חתול מייאו מילל 
 X2מזל טוב מאחל. 

 

 כך הולכים ביחד שרים מאחלים, 
 כל פינת החי מזל טוב לילדים. 

 

 ברווז שט באגם 
 X2אומר הוא גע, גע, גם 

 פרה מו,מו, גועה 
 X2יום הולדת הנה בא, 

 

 חלים, כך הולכים ביחד שרים מא
 כל פינת החי מזל טוב לילדים. 

 
 

 אורלי בינדר   –עוגה של יום הולדת  
 אמי אפתה ליום הולדת 
 עוגה ולה צורת רכבת. 
 עם קטר ושני קרונות 

 חלונות מסוכריות. 
 עוגה, עוגה של יום הולדת
 עם קרונות כמו של רכבת,
 עוגה, עוגה של יום הולדת,

 עוגה כזאת אני אוהבת. 
 

 ארובות משוקולד, 
 וופלות במיוחד,  ושתי

 מקשטות את המסילה 
 המסיבה כאן מתחילה. 

 עוגה,עוגה של יום הולדת...          
 אורלי בינדר   –נרות ליום הולדת  

 אמא מדליקה נרות ביום הולדתי 
 סופרת כל שנה ושרה לכבודי. 

 

 רק שמחה ואושר, בריאות והצלחה, 
 רק שמחה ואושר, מכל המשפחה. 

 אורלי בינדר     -על כסא אשב.  
 על כסא אשב ביום הולדתי,

 על כסא אשב הרימו נא אותי, 
 למעלה ולמטה המשיכו שוב ושוב,[ 
 X2יום הולדתי הוא יום מאוד חשוב.[ 

 אורלי בינדר   -המצנח 
 מי איננו נח?  

 זהו המצנח. 
 על הרצפה מונח, 

 עולה, עולה הוא טרח. 
 

 מסתובב לו המצנח, צבעוני יפה ורך, 
 .מסתובב לו המצנח, שלי וגם שלך

 

 יחד לנער, את המצנח מהר, 
 יחד לנער, גלים בים סוער. 

 מסתובב לו המצנח...         
 בלון על המצנח, 

 בלון קטן מונח 
 אל התקרה האח,  

 חוזר נופל בום טרח. 
 מסתובב לו המצנח...      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   -ליעל יש יום הולדת 
   ברזל  מוס ע   –  בינדר ורלי  א 

 ליעל יש יום הולדת בחג הסוכות 
 ה לחכות לחג הזה תמיד קצת קשה ל

 תבוא המשפחה ותביא לה מתנות, 
 לכן כולם עוזרים לה להכין ת’שרשרות.

 

 איזה חג שמח מלא בהפתעות
 סוכה ויום הולדת ויש מה לצפות. 

 איזה חג שמח מלא בהפתעות
 יעל כבר מתחילה עוגות כאן לאפות. 

 

 החברים שלה באים מביאים את הקרשים
 תוקעים באדמה ודופקים בפטישים.

 השמיכות ותולים עם מסמרים מביאים את 
 הנה כבר יש קירות אל הקרשים מחוברים. 

 

 איזה חג שמח מלא בהפתעות
 סוכה ויום הולדת ויש מה לצפות. 

 איזה חג שמח מלא בהפתעות
 יעל כבר מתחילה עוגות כאן לאפות. 

 

 כך, -הנה כולם עוד מקשטים ושמחים כל
 אספו כל הילדים גם ענפים לסכך.

 כבר מוכנה, שולחן וכסאות הסוכה 
 באים כולם עכשיו חוגגים כמו כל שנה. 

 

 איזה חג שמח מלא בהפתעות
 סוכה ויום הולדת ויש מה לצפות. 

 איזה חג שמח מלא בהפתעות
 יעל כבר מתחילה עוגות כאן לאפות. 

 בינדר   ורלי א   -תודה  
 תודה רבה לאמא,לאבא גם תודה 

 אתם שלי לעד, אתכם תמיד נפלא 
 בוק תודה על החיוך על הצחוק והחי
 תודה אני לכם תמיד הרי זקוק. 

 
 תודה, תודה ושוב תודה רבה 

 כך אשיר לכם במסיבה. 
 
 
 
 
 


