
 . מסיבה לכל המשפחה 1
 ברזל   עמוס  -   ברזל   מוס כהן/ע   ורית א   

 המשפחה שלי אבא אמא 
 המשפחה שלי ההורים 

 המשפחה שלי לכאן הגיע
 ונשיר ברוכים הבאים. 

 

 מסיבה בה, בה ומי שבא, 
 חה. פ מסיבה לכל המש

 מסיבה בה, בה ולמי שבא, 
 נערוך כאן חגיגה. 

 

 התלבשנו והתקשטנו 
 . כל הילדים החמודים

 דיים גם אבא, אמאניתן י
 ונצא בריקודים. 

 

 מסיבה בה, בה ומי שבא...
 הירש   ורית נ   –לב  - טהר   ורם י   -המשפחה שלי .  2

 זה התחיל משני הורים 
 עליזים וצעירים

 שהולידו בשבילי את המשפחה שלי
 וכשיש לי מסיבה, 

 X2רק תביטו מיש בא. 
 

  סבא בא, אבא בא,
 אריה מכפר סבא בא 
  בא ברוך ברוך הבא.

 הדודה דודה רבה.  עם
 סבא בא, אבא בא, 

 גם הסבתא יה בה בה 
 אהלן ומרחבה 

 מי שבא ברוך הבא. 
 

 , מביאים לי מתנות
 גם גדולות וגם קטנות 

 מניחים הם בפינה  
 ויוצאים אל הגינה 

 מנשקים את אחותי  
 X2ובאים לצבוט אותי 

 ... סבא בא, אבא בא      
 

 ואחר כך בחצר 
 מתחילים הם לדבר 

 בצעקות  מתווכחים 
 וכמעט הולכים מכות 
 אך כשהכיבוד מוכן  

 X2הם רצים אל השולחן 
 סבא בא, אבא בא,      

 

 ואחרי זה מבקשים 
 שאני אקום לשיר 

 וקוראים כשאני שר: 
 איך שהקטן מוכשר 

 והיום למסיבה   
 X2רק תביטו מי שבא 

 
 

  סבא בא, אבא בא,
 אריה מכפר סבא בא 
 בא ברוך ברוך הבא. 

 רבה. עם הדודה דודה 
 סבא בא, אבא בא, 

 . גם הסבתא יה בה בה
 . כבד את אביך ואת אמך  3

 עמוס ברזל   - מן המקורות 
ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך בֵּ  , כַּ

ֲאִריֻכן ָיֶמיָך ן יַּ עַּ  ,ְלמַּ
 

ל ָהֲאָדָמה  ל ָהֲאָדָמה, עַּ  עַּ
ן ָלְך  "ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך, ֹנתֵּ

 משה דץ   –סמדר שיר    –חיים שלי  .  4
 את העור שלך, חיים שלי   אני נושמת

 נושמת עמוק אל תוך הלב 
 רוצה לשמור אותך קרוב אלי, חיים שלי  

 . להגן עליך מצל של כאב
  

 אני טועמת ת'דייסה שלך, חיים שלי  
 כמו חלה של שבת מתוקה 

 שתמיד אקדם אותך, חיים שלי  
 עם עוגה וחיבוק ונשיקה 

 

 כי אין בעולם אהבה  
 כמו אהבה של אמא  

 לם דאגה כמו דאגה של אמא ואין בעו
 ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא 

  .רק אמא שלך
 

 אני חולמת ת'חיוך שלך, חיים שלי  
 חולמת שתמיד תחייך  

 מה לא הייתי עושה בשבילך, חיים שלי  
  .כדי שממני אף פעם לא תלך

 

 כי אין בעולם אהבה... 
 גידי קורן   –פנחס לנדר  –   אמא שלי .  5

ֲעָנן, שֶ  ין ָעָנן ֹבֶקר רַּ  ֶמש אֵּ
 .ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי

ְרִהיָבה, אֹור ְוַאֲהָבה  ִין מַּ  עַּ
 

 ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי. 
 ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי, ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי,    

 ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי, ִאָמא ֶשִלי.
 

ה, ֶשָקט ָהֶרגַּע! ף ָיָדּה נֹוְגעַּ  כַּ
 ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי. 

ץ ִלְדָמעֹות מִ  ם קֵּ  י ָכמֹוָה עֹוד שֵּ
 ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי. 

 

 ...ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי           
 

ה ּיֹום טֹוְרחַּ ר ִחּיּוָכּה                    ָכל הַּ  ֹלא סַּ
 ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי 

ִשיָרה ִלְכבֹוָדּה ִית ִשיר ּתֹוָדה  נַּ   בַּ
 ָמא, ִאָמא ֶשִליאִ 

     ...ִאָמא, ִאָמא ֶשִלי           
 
 



 אבא'לה בוא ללונה פארק .  6
 ישראל יצחקי 

 אם אותי תיקח ללונה פארק 
 תראה איך אהיה ילד טוב

 מהיום לטובה אשתנה 
 ואחדל להגיד "לא רוצה" 

 

 אבאל'ה בוא ללונה פארק 
 נרכב על הסוס הלבן 

 אבאל'ה בוא ללונה פארק 
 ןחברה'מתהיה גם אתה 

 נה פארק אבאל'ה בוא ללו
 שם נחמד, עליז ונפלא 

 אבאל'ה בוא ללונה פארק 
 נתנדנד על הנדנדה 

 

 ניסע נסתובב בגלגל הענק 
 יהיה כה יפה, שנינו נצחק 

 למעלה למטה, ימינה ושמאל 
 אל תפחד, אני לא אפול 

 

 אבאל'ה בוא ללונה פארק 
 נרכב על הסוס הלבן 

 אבאל'ה בוא ללונה פארק 
 ןחברה'מתהיה גם אתה 
 ונה פארק אבאל'ה בוא לל

 שם נחמד, עליז ונפלא 
 אבאל'ה בוא ללונה פארק 

 . נתנדנד על הנדנדה
 

 ניסע נסתובב בגלגל הענק 
 יהיה כה יפה, שנינו נצחק 

 למעלה למטה, ימינה ושמאל 
 אל תפחד, אני לא אפול 

 

 אבאל'ה בוא ללונה פארק  הו,
 נרכב על הסוס הלבן 

 אבאל'ה בוא ללונה פארק 
 ןחברה'מתהיה גם אתה 

 נמרוד טנא - תלמה אליגון רוז   -  שלי . אבא  7
 לאבא שלי יש סולם 

 מגיע כמעט עד שמיים
 ואבא שלי כה רעב 

 אוכל ארוחה פעמיים 
 ואבא שלי הוא הטוב מכולם 

 ואבא שלי הוא הכי בעולם
 ורק בגללי הוא האבא שלי

 שהוא רק שלי, כי הבטיח הוא לי
 

 ואבא הביא מתנה 
 קטר על פסים של רכבת 

 ואבא הביא לי בובה 
 דעת לשיר ולשבת יו

 ואבא שלי הוא חכם מכולם
 ואבא שלי הוא הכי בעולם
 ורק בגללי הוא האבא שלי

 שהוא רק שלי, כי הבטיח הוא לי
 

 לאבא'לה יש מכונית 
 כמו אווירון בשמיים
 לאבא שלי יש שעון 

 אינו מתקלקל גם במים
 ואבא שלי, הוא יודע המון

 אנגלית, צרפתית, ואפילו חשבון
 אבא שליורק בגללי הוא ה
 שהוא רק שלי, כי הבטיח הוא לי

 

 ואבא שלי משחק 
 איתי בכדור ובג'ולים 

 ואבא שלי לי הביא 
 אלבום וגם יופי של בולים

 אז למה כששרתי לו שיר שאהב
 נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו

 אז למה כששרתי לו שיר שאהב
 נרדם הוא פתאום 

 אבא, למה?     עיניו –את  -ועצם 
 עמוס ברזל   –אורלי בינדר    - ילדת סנדויץ  .  8

 יש לי אח גדול שמו הוא גיא הוא הבכור 
 נולדתי אחריו השניה ושמי היא מור. 

 הורי קראו לי פיצית חמודונת קטנטנה 
 פינקו אותי כולם עד שכל זה השתנה. 

 

 ילדת סנדויץ של המשפחה 
 הילדה האמצעית לא גדולה ולא קטנה. 

 

 נולדה לי עוד אחות התינוקת שמה ירדן
 היא הפצפונת הקטנה רבת החן. מאז 

 אני כבר לא הפיצית 
 הקטנטונת של כולם 

 מאז שאחותי ירדן הגיעה לעולם. 
 

 ילדת סנדויץ של המשפחה 
 הילדה האמצעית לא גדולה ולא קטנה. 

 

 מאז אני הסנדויץ לא גדולה ולא קטנה 
 כמו בין שתי פרוסות הריבה או הגבינה. 

 מאז אני הסנדויץ הרגשה כה משונה 
 מצעית, אבל זה לא נורא!!! אני הא

 

 ילדת סנדויץ של המשפחה 
 הילדה האמצעית לא גדולה ולא קטנה. 

 וירצברג   ילן א – נסטוביץ עדה   -   תני לי להחליט .  9
 בוקר, עולה שוב הבוקר, 

 ואימי אומרת קום כבר נו כבר. 
 בוקר תתני לי עוד רגע, 

 לנמנם קצת על הכר. 
 

 או אמא, את שוב מנדנדת,
 תתני לי להחליט. 

 את מתעקשת,   למה
 לתכנן לי ת'חיים. 

 



 שמש, באמצע שמיים,
 -ואימי אומרת נו כבר בוא כבר 

 מוכן כבר האוכל,  -אוכל 
 עוד מעט הוא יתקרר. 

 או אמא, את שוב מנדנדת... 
 

 לילה, כוכב שוב קורץ לי,
  ואימי אומרת נו כבר די שיחקת,

 כבר הגיע זמן לישון. - והשתוללת
 

 או אמא, את שוב מנדנדת,
 תתני לי להחליט. 

 למה את מתעקשת,  
 לתכנן לי ת'חיים. 

   – אבא סיפור  .  10
 מיקי גבריאלוב   –יונתן גפן  

 ים כחול ושמיים 
 שתי סירות של נייר  

 הדיג יורד למים 
 ורוכב על גב של דג אל אוצר.  

 

 כפר ירוק בין ערביים 
 פרדסים ושדות  

 האיכר חוזר לבית 
 מנשק אישה יפה וילדות. 

 

 ור  אבא סיפ
 אנ'לא יכול לישון 

 ירח מסתכל לי בחלון 
 עוד מעט אני אהיה 

 גדול יותר מדי 
 אז אבא עוד סיפור אחד ודי. 

 

 שילגיה סינדרלה 
 הדובים ישנים 

 ואולי זה רק נדמה לך 
 מי יושב על הכסא שלי אני. 

 אבא סיפור...       
 

 יום אחד בן המלך  
 התחפש לנסיכה  

 התחתן עם הצפרדע  
 והכל נשאר בתוך המשפחה  

 

 ... טוב טוב שנשאר
 עממי  - לאה נאור    – בואי אמא  .  11

 כל האור מזמן הלך לו, 
 אל תלכי פתאום גם את. 

 בואי אמא, בואי אמא,  
 בואי שבי איתי מעט.  

 

 בעצים מכה הרוח,  
 וידייך כה חמות.  

 אל תלכי, ספרי לי אמא 
 איך באים החלומות.  

 
 
 
 

 אם פתאום מלאך יופיע, 
 אל חדרי יבוא בלאט,  

 בואי אמא, בואי אמא,  
 ותיראי אותו גם את. 

 

 לא, איני פוחד בחושך, 
 ואיני רועד בכלל.  

 בואי אמא, בואי אמא,  
 שבי איתי עד שאגדל 

 דידי שחר   – באה אליכם  .  12
 כשעצוב ולא הולך 
 כשמפחיד ומסתבך 

 אני באה אליכם אני באה אליכם 
 האוטו שט על פני הכביש

 הוא מרגיש כנראה גם 
 אני באה אליכם אני באה אליכם 

 

 אבא יגיד: "הגיעה הנסיכה" 
 אמא ברגע מוארת משמחה 
 ילדה שלנו כמה התגעגענו 

 חכי מעט ילדה שלי 
 .לפני שתגדלי

 

 ילדה שלנו כמה התגעגענו 
 חכי מעט ילדה שלי 

 .לפני שתגדלי
 

 ילדה קצרה על שביל ארוך
 לא תעצור לסגור השרוך 

 צה אליכםאני רצה אליכם אני ר
 והסיפור על הלשון 

 עף וכבר נכנס ראשון 
 . אני רצה אליכם אני רצה אליכם

 אבא יגיד...              
 . אבא אמא וארץ ישראל    13

 אילנה אביטל   – יורם טהרלב   
 יש לי שני הורים שאוהבים לטייל
 הם עברו ברגל כבר את כל ישראל 

 כשהייתי בת שנה נסעו לגליל 
 בתוך התרמיל.  וסחבו אותי איתם

 

 כל שבת יוצאים אנחנו כאיש אחד 
 כובע על הראש ומימיה על הצד 
 פעם אל החולה לבקר בשמורה 
 פעם בכרמל לראות איזו מערה. 

 

 אבא, אמא קצת יותר לאט 
 אבא, אמא תחכו מעט 

 אין לאן לרוץ ואין לאן למהר 
 .רתישאארץ ישראל פה לעולם  

 

 כבר ראיתי בגלבוע את הפריחה 
 איתי את הזריחה ומהר תבור ר 

 כבר עליתי למצדה בשביל הנחש 
 להורי תמיד קראתי בקול חלש:

 אבא, אמא קצת יותר לאט...        
 
 



 עמוס ברזל   –אורלי בינדר    -   יש לי אח .  14
 כשנולד להורי אחי הקטן

 באו לבקר כל הדודים כמובן, 
 עשו לו קוצי מוצי, איזה מתוק 

 רק לתינוק.  והתייחסאותי שחכו 
 

 ש לי אחמזל טוב, י
 מזל טוב והוא חמוד כל כך,

 מזל טוב, יש לי אח
 מזל טוב והוא חמוד כל כך,

 כל העולם בגללו אותי שכח. 
 

 מאוד כעסתי, הייתי קצת עצוב,
 כי פעם הייתי, אני הכי חשוב. 

 לא ידעתי בכלל מה לעשות, 
 החלטתי פשוט לשבת לחכות. 

 

 מזל טוב, יש לי אח... 
 

 עברו לילות שבועות וחודשים,
 אחי התינוק חמוד ממש מקסים, 

 המשיך לצמוח כה מהר, 
 אחרי כמה שנים הפך הוא לחבר. 

 

 יש לי, יש לי אח,
 והוא חמוד והוא חמוד כל כך,

 יש לי, יש לי אח,
 והוא חמוד והוא חמוד כל כך,
 הוא חבר שלי, גדל הוא וצמח. 

 מתי כספי   – אהוד מנור    -   אחותי הקטנה .  51
 אחותי הקטנה 

 היא כמעט בת שנה, 
 קיבלתי אותה מהורי מתנה. 

 אחותי הקטנה 
 כל היום ישנה, 

 אני מדברת והיא לא עונה. 
 

 בי-קוראים לה לי
 בי, -בי, לי -בי, לי-לי

 לי-והיא שלי
 בי. -לי - לי -לי-לי-לי

 

 אחותי הקטנה 
 היא ילדה משונה, 

 בבוקר היא קמה תמיד ראשונה. 
 אחותי הקטנה 

 היא נורא מסכנה, 
 אוכלת דייסה וגבינה לבנה. 

 

 ... בי-קוראים לה לי      
 

 אחותי הקטנה 
 מחכה בפינה, 

 רוצה רק איתי לטייל בגינה. 
 אחותי הקטנה 

 היא ממש קטנטנה, 
 בוכה וצוחקת ולא מבינה. 

 

 ... בי-קוראים לה לי      
 

 אחותי הקטנה 
 היא כמעט בת שנה 

 קיבלתי אותה מהורי מתנה. 
 ואני מוכנה 

 בפורים השנה, 
 להיות יום אחד אחותי הקטנה. 

 

 ... בי-קוראים לה לי
 נחום נרדי   – משה דפנא    – אמא יקרה לי  .  16

 אמא יקרה לי, יקרה  
 אמא יקרה לי, יקרה  

 אמא יקרה שלי 
 מאוד אוהבת היא אותי  

 מאוד מאוד  
 מאוד מאוד  

 

 שיר קטן אשירה לך 
 כי אני אוהב אותך 

 .הב אותך או , אוהב אותך
 

 אחייך אלייך, אחייך  
 אחייך אלייך, אחייך  

 שי קטן אגישה לך 
 כי אני אוהב אותך 

 אוהב אותך אוהב אותך 
 שיר קטן אשירה לך...   
   ריח דבש וריח מנטה .  17

 נחום נרדי   – לאה דגנית  
 ריח דבש וריח מנטה 

 שעת הערב מופזה 
 אל החוף ישבה חבריה 

 למדורה העליזה. 
 על החוף המואר  

 מול חופו של נהר, 
 הנה ככה יסופר. 

 

 כשנגמור את בית ספרינו 
 לדרכו ילך איש, איש,

 אביגדור נהג יהיה הוא, 
 ראובן יסלול הכביש 

 וחנן, וחנן כמובן, כמובן, 
 הוא החליט להיות גנן. 

 

 וגיורא מה יהיה הוא, 
 הוא יבנה אווירונים, 
 טייסים אליו יבואו  

 להמריא לעננים. 
 תטפל   ויעל ויעל בפרות

 רפתנית תהיה יעל. 
 

 ומרים מה היא אומרת?  
 מה אומרת הקטנה? 
 נרדמה היא וחולמת 

 בלי מקצוע ישנה. 
 נרדמה מול האש הן תוכלו לנחש 

 כי מרים רק בת חמש. 
 
 



 שייקה פייקוב   –אמא  .  18
 אמא מדוע הקיץ חלף? 

 למה נושרים העלים? 
 אמא כיצד זה סובב העולם? 

 איך נולדים ילדים? 
 

 זה יש מלחמות? אמא מדוע
 למה רבים בני אדם? 

 אמא מדוע שותק אלהים 
 ולא עוצר בעדם? 

 

 אמא, הו אמא, חבקני חזק 
 ולעולם לא נפרד. 

 אמא, אותך הן אהבתי מכל 
 אמא, השיר לך הוא עד. 

 

 אמא, אותך הן אהבתי מכל, 
 גם אם גרמתי צרות 

 על כן פה בשיר קבלי ברכותיי
 באלף אלפי תודות. 

 

 …י חזקאמא, הו אמא, חבקנ
 ולעולם לא נפרד. 

 אמא, אותך הן אהבתי מכל 
 אמא, השיר לך הוא עד. 

 . אמא אל תהיה עצובה 19
 עמוס ברזל  – פניה ברגשטיין 

 אמא אל תהיה עצובה כל כך,
 קומי וראי מה הבאתי לך:

  –פרחים אדומים כאש להבה 
 אמא: אל נא תהיי עצובה. 

 

 ראי מחברתי שהבאתי לך
 נקיה ויפה ומסודרת כל כך

 היום המורה לי אמרה את טובה 
 אמא: אל נא תהיי עצובה. 

 

 אמא אל תהיה עצובה כל כך...      
 

 הנה ארקוד לפנייך ריקוד 
 ריקוד של ארנבת מצחיק וחמוד. 
 גם את בוודאי תצחקי בקול רם 

 ולא תהיי עצובה לעולם. 
 

 אמא אל תהיה עצובה כל כך...      
 אלוהים שמור על אמא .  20

 אוסטרובסקי מרק    – לב אושנין  
 עברית: גידי קורן 

 ליד השולחן ילד קטן 
 יושב וציור מצייר לו, 
 ובציור הוא גם כתב  

 לאלוהים עוד מכתב: 
 

 אלוהים, שמור על אמא, 
 אלוהים, שמור על אבא, 

 שמור אלי את השמש  
 אלוהים שמור עלי.  

 
 
 

 שמור גם את כל החיילים 
 כי הם לבד שם בחושך, 
 ולים, כן, זה נכון, הם כבר גד 

 אך שמור גם עליהם, אלי.
 
 


