
 1דיסק  
 עממי   -ידיים למעלה  . 1

 ידיים למעלה על הראש 
 שלוש על הכתפיים אחת שתיים

 

 צמו את העיניים ועכשיו פיקחו ע
 איזה יום יפה כפיים מחאו 

 

 ידיים למעלה עשר אצבעות
 מנופפות שלום להתראות.

 ישראל יצחקי   –אבא לה בוא ללונה פארק  .  2
 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 
 תהיה גם אתה חבר'מן 

 

 אבאל'ה בוא ללונה פארק 
 שם נחמד, עליז ונפלא  

 אבאל'ה בוא ללונה פארק 
 . נתנדנד על הנדנדה

  

 ניסע נסתובב בגלגל הענק 
 ינו נצחק יהיה כה יפה, שנ

 למעלה למטה, ימינה ושמאל  
 אל תפחד, אני לא אפול  

 

   ...אבאל'ה בוא ללונה פארק
 

   ...ניסע נסתובב בגלגל הענק
 

   ...הו, אבאל'ה בוא ללונה פארק 
 יצחק לוי   –אמיתן   . א   –במדינת הגמדים  .  3

 במדינת הגמדים רעש מהומה  
 הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה  

 המפקד,  ובראש הגדוד צועד אצבעוני 
 הוא חבוש כובע פלדה ובידו סיכה חדה  

 לה לה לה לה... 
 

 אחריו הפרשים רכובים על פרעושים 
 ממלאים חלל אוויר בשריקות ובקול שיר 

 המתופף מכה בעוז על חצי קליפת אגוז  
 וישיר מה טוב ומה צאת יחדיו למלחמה. 

 לה לה לה לה... 
 

 עם חשיכה העפיפון, טס ממש כאווירון 
 איר לכל ננס את הדרך בפנס. הוא מ 

 במדינת הגמדים תם עם ערב קול שאון  
 הצבא פושט מדים וכולם שוכבים לישון  

 לה לה לה לה... 
 מרים ילן שטקליס/מקס למפל   –ני גיבור  ד .  4

 אמא אמרה לי: דני! 
 ילדי הוא גיבור ונבון 

 ילדי לא יבכה אף פעם  
   .כפתי קטון

 

 אינני בוכה אף פעם,  
 יין אינני תינוק בכ

 זה רק הדמעות, הן בוכות 
 בוכות בעצמן 

 

 פרח נתתי לנורית  
 קטן ויפה וכחול 

 תפוח נתתי לנורית  
 נתתי הכל  

 

 נורית אכלה התפוח  
 הפרח זרקה בחצר  
 והלכה לה לשחק 

 עם ילד אחר 
 

 אינני בוכה אף פעם,  
 גיבור אני, לא בכיין 

 אך למה זה אמא, למה  
 בוכות הדמעות בעצמן

 עמוס ברזל   –אורלי בינדר    –. התרנגול  5
 התרנגול בבוקר קוקוריקו אומר, 

 קומו ילדים, אסור כלל לאחר.  
 כרבולת הוא מניע, פותח המקור,  

 מודיע ושר לו שיר מזמור.  בוקר טוב 
 

 יקו, קוקוריקו,  קוקור
 קומו ילדים אל נא תירדמו. 

 עממי   -יצחק קצנלסון   –חמש שנים  .  6
 חמש שנים על מיכאל 

 עברו בריקודים 
 בטל ישב מעבודה  

 פשי מלימודים  חו
 

 שלושה היו לו חברים  
 נבחן שבמלונה 

 חתול שחור רבי לקיק  
 ובשובך יונה.  

 

 חמש שנים ובשישית  
 אל חבריו קרא  

 שלום נבחן שלום לקיק 
 שלום יונה צחורה. 

 

 אל בית הספר אלכה לי 
 אלמד יום יום עכשיו  

 חכו עד כלות הלימודים  
 שוב נשתעשע יחדיו.

 אמיר/יצחק אדל אנדה    –כושי כלב קט  .  7
 כושי כלב קט  

 נשאר עתה לבד  
 את עיניך פקח 

 פתח  ךאוזניואת 
 לשמור את חצרי 
 לשמור את ביתי. 

 
 
 
 



 

 בא שועל גדול  
 לטרוף התרנגול  

 אז כושי נבח והשועל ברח 
 האו הוא נבח   ,האו 
 מהר חיש ברח.  ,מהר 

  

 שמעו זאת הילדים 
 יצאו בריקודים  

 יצאו בריקודים ושרו לו שירים  
 ך זהו כלב טוב אך זהו כלב טוב. א
 מרדכי זעירא   –פיל פילון  .  8

 פיל פילון אפו ארוך  
 לא יידע כיצד לדרוך,  
 רק אתמול נולד הפיל  

 וללכת לא רגיל  
 

 .  צעודפיל, פיל, פיל־פילון לא יידע ל
 

 כך עמד פילוני פיל 
 אך ללכת לא התחיל  

 את חוטמו הניף כדגל  
 לא הניף אפילו רגל  

   ...פילון ל, פיל, פילפי          
 

 פיל פילון קוראת לו אמא 
 בוא אלי צעד קדימה  
 אך פילוני לא יזכור  
 אי פנים ואי אחור  

   ....פילון פיל, פיל, פיל         
 אך הסוף היה מבהיל  
 בא הביתה אבא פיל 

 פיל פילון נבהל מאוד  
 ומיד התחיל לצעוד  

 

 פיל, פיל, פיל־פילון 
 ! צעודכבר ידע ל

 אבשלום כהן   –ה עם סוסה  עגל .  9
 עגלה עם סוסה  

 בשדה תרוץ.  
 עד גדותיה עמוסה 

 בחציר קצוץ.  
 ואני יושב למעלה  
 לשמאלי מושכות,  

 הי דיו דיו 
 כך אקרא לה  
 ובידי השוט.  

 

 קפדנית היא למשמעת 
 את הכל עושה.  

 עקשנות אינה יודעת 
 תסחוב כל משא.  

 לפנות ערב הסוסה  
 היא כבר רעבה,  

 דיו אי אי אי הויסה,  הי דיו 
 בואי לאורווה. 

 
 
 

 מתתיהו שלם   –שה וגדי  .  10
 שה וגדי, גדי ושה,  

 יחדיו יצאו אל השדה,  
 עם צהריים למעיין  

 רצו לשתות מים.  
 אחד לבן שני שחרחר,  

 עם תלתלי אוזניים 
 פעמונים מצלצלים,  

 על צוואר עדיים,  
  X2 אל המעיין רצו עדרים,        

 

 גע קט לנוח, ישבו לארץ הרועים, ר
 פת בשמן טועמים וזהב תפוח  

 אוצו רוצו שובבים, השמחה כה תרב,  
 הביתה עוד מעט שבים, הנה בא הערב... 

 לי לי לי לי לי לי לי רנן חלילי          
 עממי   -יצחק אלתרמן   –יש לנו תיש  .  11

 יש לנו תיש לתיש יש זקן  
 . ולו ארבע רגליים וגם זנב קטן

 

 גוח יש לו קרניים קרניים לנ
 יש לו טלפיים לבעוט ולברוח. 

 

 לתיש לעז בן קטון גדי
 .יפה וחביב אותו אוהב אני

 יצחק לוי / יוסף כהן צדק   –.... יום הולדת  ל .  12
 יום הולדת, והשמחה גדולה,  ......ל

 היא סרט פז עונדת ממשי השמלה  
 אז באו לשמח אותה בשמחתה  

 להתבדח ילדי כל הכיתה.  וקצת
 

 ילי וצלילי הנאווה  עילי צגם גילי, 
 ילי וטלילי היפה. מילי לילי נו

 גם נינה דינה רינה וקטינה הקטנה 
 .  המתוקהורדינה ועדינה ורינה ה

 

 שמחה כל החבריה הריעה אז בקול  
 ואיה מיה רעיה הציתו חיש מחול 

 מעגל מחניים ערכו הילדים אז 
 הרימו הרגליים יצאו בריקודים.  

 י לילי... גם גילי, גיל              
 עממי  –היום יום שישי  .  13

 היום יום שישי היום יום שישי  
 מחר שבת מחר שבת שבת מנוחה 

 

 היום כולם עובדים היום עולם עובדים 
 מחר שבת מחר שבת שבת מנוחה. 

 נחום נרדי   –משה דפנא    –הודי חמודי  .  14
 זה הודי חמודי הוא ילד קטן.  

 גר הוא הרחק שם בעמק בית שאן.  
 לה לה לה... 

 אל בלי הרף הוא: למה זה כך? שו
 "למה ולמה" מעביר הוא בסך.

 לה לה לה... 
 

 למה טלה עת יפתח את הפה  
 יודע לומר לי אך ֶמה ורק ֶמה?  

 לה לה לה... 
 



 למה העגל הרץ למרחב 
 למעלה זנב.  ,שולח למעלה

 לה לה לה... 
 

 למה השמש תמיד הראשון 
 לרדת בערב לשכב ולישון. 

 לה לה לה... 
 

 למה" רבות עוד שאל "למה ו
 . הודי חמודי, הוא בן אביטלזה 

 לה לה לה... 
 משה וילנסקי   –לוין קפניס    –שעון בן חיל  .  51

 איזה שעון בן חיל? 
 אשר איננו נח!  
 ביום וגם בליל 

 דופק, דופק הוא כך: 
 

 טיק טק, טיק טק! 
 דופק שעון בן חיל 

 ביום וגם בליל 
  -דופק, דופק הוא כך 

 ק טק, טיק טק, טי
 טיק טק, טיק טק, טיק טק.  

 

 מראש מגדל גבוה 
 צופה שעון גדול.  

 הו, בואו נא לשמוע 
 איך הוא דופק בקול: 

 טיק טק...               
 

 שעון עשוי עץ זית  
 קישוט נאה לקיר. 

 הרעש רב בבית 
 והוא ישיר לו שיר:  

 טיק טק...                 
 

 שעון של יד, הביטו, 
 ה הקט. חמוד הוא ז

  -לאוזן נא הושיטו 
 הוא מתקתק אט אט: 

 טיק טק...               
 דוד מערבי   –לוין קפניס   –גינה לי  .  16

 גינה לי, גינה לי, גינה חביבה! 
 כל צמח בה צומח,  
 כל פרח בה פורח,  

 גינה לי, גינה לי, גינה חביבה! 
 גינה לי, גינה לי, גינה חביבה! 

 ציפור בה מצפצפת,  
 מיץ אוספת,  דבורה בה 

 גינה לי, גינה לי, גינה חביבה! 
 

 גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה!  
 אצא לי בה לשוח,  
 אשב לי בה לנוח.  

 גינה לי, גינה לי, גינה חביבה! 
 
 
 

 רפאל ספורטה/עמנואל עמירן–כל הארץ גדלים .  17
 כל הארץ דגלים דגלים,  

 עם רוקד גלים גלים 
  -עם שמח, טף צוהל 

 ישראל. חג היום ל
 עממי   –לוין קפניס    –רקפת  .  18

 מתחת לסלע צומחת לפלא 
 רקפת נחמדת מאוד,  

 ושמש מזהרת נושקת, עוטרת,  
 עוטרת לה כתר ורוד!  

 

 רקפת, רקפת, ציפור מצפצפת", 
 הציצי אך רגע אלי!" 

 רקפת נהדרת בסלע נסתרת, 
 נסתרת מנפש כל חי!  

 

 יצאה עם הרוח בת שבע לשוח, 
  היה אז הבוקר בהיר:

 כל צמח, כל פרח אוספת בדרך, 
 . ופיה אך זמר ושיר

 

 מסלע וגבע יורדת בת שבע, 
 רקפת חן על החזה..  

 ציפור מצפצפת ורוח לוטפת 
 וסוף כבר לזמר הזה! 

 ריח דבש וריח מנטה  .  19
 נחום נרדי   -  לאה דגנית 

 ריח דבש וריח מנטה 
 שעת הערב מופזה  

 אל החוף ישבה חבריא  
 למדורה העליזה 

 

 מואר  על החוף ה
 מול חופו של נהר 
 הנה ככה יסופר: 

 

 כשנגמור את בית ספרינו 
 לדרכו ילך איש איש  

 אביגדור נהג יהיה הוא  
 ראובן יסול הכביש 

 כמובן   ,וחנן כמובן ,וחנן
 . החליט להיות גנן

 

 וגיורא מה יהיה הוא  
 הוא יבנה אווירונים 
 טייסים אליו יבואו  

 להמריא לעננים 
 תטפל ויעל בפרות  ,ויעל

 . 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
 

 על החוף המואר.... 



 יואל אנגל   –יחיאל הלפרין    –נומי נומי  .  20
 נומי, נומי, ילדתי נומי, נומי נים. 

 ומי, נומי נים. נומי, נומי, חמדתי, נ
 

   -אבא הלך לעבודה 
 הלך, הלך אבא.  

  -ישוב עם צאת הלבנה 
 יביא לך מתנה. 

 

 אבא הלך אל הכרמים 
 הלך הלך אבא 

 ישוב עם צאת הכוכבים 
 . יביא לך ענבים

 

 2דיסק  
 יגאל בשן  –הופה היי  . 1

 אני כל כך אוהב שמספרים לי סיפורים  
 ולפעמים שירים יפים עושים לי משהו בלב 

 וכשאני לבד אז כל החברים  
 באים אל החלון וצועקים לי הופה  

 

 הופה הופה הופה הופה היי 
 תשיר איתנו הופה הופה הופה היי 

 וכשאתה עצוב כל כך תמיד ת'הופה אל תשכח  
 תיקח איתך ת'הופה הופה הופה היי 

 

 אני כל כך אוהב ילדה אחת מהכיתה  
 לה  והיא שולחת לי עיניים בלי לומר לי אף מי

 וגם קצת מיואש , אני כל כך נרגש
 ואז החברים שלי שרים לי הופה  

 הופה הופה הופה...                  
 

 אני יושב לי וחושב איך הימים חולפים  
 ובלי ההופה לא היו לי חברים כל כך טובים 

 תמיד זה לי עזר אותו פזמון מוכר 
 נסו אתם איתי את המילים והופה 

 הופה הופה...  הופה              
 דור  -/ דתיה בן  ושמח   מי שטוב לו   . 2

 X2 כף ימחא!  –מי שטוב לו ושמח 
 שטוב לו ושמח,   מי שטוב לו ושמח, 

 כף ימחא!   –שטוב לו ושמח 
 

 X2 מי שטוב לו ושמח שירקע! 
 שטוב לו ושמח,   מי שטוב לו ושמח, 

 שטוב לו ושמח שירקע! 
 

 X2 מי שטוב לו ושמח שיצחק! 
 ו ושמח, שטוב לו ושמח,  מי שטוב ל

 שטוב לו ושמח שיצחק! 
 

 X2!  שיקרא: הי הופ  –מי שטוב לו ושמח 
 שטוב לו ושמח,   מי שטוב לו ושמח,

 שיקרא: הי הופ!   –שטוב לו ושמח 
 

 ועכשיו עושים הכל מהתחלה. 
  –מי שטוב לו ושמח, זוכר ולא שוכח 

 ושוב עושים הכל מהתחלה. 
 
 
 
 

 עוזי חיטמן   –רציתי שתדע  .  3
 אלוהים שלי, רציתי שתדע 

 חלום שחלמתי בלילה במיטה  
 ובחלום ראיתי מלאך  

 משמיים בא אלי ואמר לי כך  
 באתי משמיים, עברתי נדודים  

 X2לשאת ברכת שלום לכל הילדים 
 

 וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום  
 ויצאתי לחפש מעט שלום 

 ולא היה מלאך ולא היה שלום 
 הוא מזמן הלך ואני עם החלום 

 

 לוהים שלי, רצית שתדע א
 חלום שחלמתי בלילה במיטה  

 ובחלום ראיתי מלח  
 ממצולות הים עלה ואמר לי כך 
 באתי מן המים, ממצולות הים 

 X2לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם 
 

 וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום  
 ויצאתי לחפש מעט שלום 

 ולא היה מלח ולא היה שלום 
 לום הוא את הבשורה לקח ואני עם הח

 

 אלוהים שלי, רציתי שתדע 
 שהחלום הזה נשאר לי כחידה  

 אלוהים שלי, רציתי שתדע 
 על החלום שלי רציתי שתדע 
 .אלוהים שלי, רק רציתי שתדע

 יורם טהרלב/נורית הירש   –המשפחה שלי .  4
 זה התחיל בשני הורים  

 עליזים וצעירים  
 שהולידו בשבילי  

 את המשפחה שלי 
 וכשיש לי מסיבה 

 רק תביטו מי שבא 
 רק תביטו מי שבא: 

 

 סבא בא, אבא בא אריה מכפר סבא בא  
 בא ברוך, ברוך הבא עם דודה, דודה רבה  

 סבא בא, אבא בא גם הסבתא יבבה  
 אהלן ומרחבא מי שבא ברוך הבא!  

 

 מביאים לי מתנות 
 גם גדולות וגם קטנות  

 מניחים הם בפינה  
 ויוצאים אל הגינה  
  מנשקים את אחותי
 ובאים לצבוט אותי 
 ובאים לצבוט אותי: 

 סבא בא...               
 
 
 
 
 
 



 ואחר כך בחצר 
 מתחילים הם לדבר 
 מתווכחים בצעקות  

 וכמעט הולכים מכות  
 אך כשהכיבוד מוכן  

 הם רצים אל השולחן 
 הם רצים אל השולחן: 

 סבא בא...                
 ואחרי זה מבקשים 
 שאני אקום לשיר  

 שאני שר: וקוראים כ
 איך שהקטן מוכשר  

 והיום למסיבה  
 רק תביטו מי שבא 
 רק תביטו מי שבא: 

 סבא בא...             
 שייקה פייקוב   -אמא  .  5

 אמא מדוע הקיץ חלף  
 למה נושרים העלים 

 אמא כיצד זה סובב העולם 
 איך נולדים ילדים 

 

 אמא מדוע זה יש מלחמות 
 למה רבים בני אדם  

 תק אלוהים אמא מדוע שו
 ולא עוצר בעדם  

 

 אמא, הו אמא חבקיני 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 ברכותי 
 ואלף אלפי תודות  

 אמא, הו אמא...           
   אהוד מנור מתי כספי   –  אחותי הקטנה .  6
 חותי הקטנה היא כמעט בת שנה, א

 קיבלתי אותה מהורי מתנה.  
 אחותי הקטנה כל היום ישנה, 

 אני מדברת והיא לא עונה. 
 

 בי,  -בי, לי-בי, לי-בי לי-קוראים לה לי
 בי. -לי -לי  -לי-לי-לי לי-והיא שלי

 

 אחותי הקטנה היא ילדה משונה,  
 בבוקר היא קמה תמיד ראשונה.  

 מסכנה, אחותי הקטנה היא נורא 
 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.  

 רים השנה,  ואני מוכנה בפו 
 להיות יום אחד אחותי הקטנה.  

 

 בי,  -בי, לי-בי, לי-בי לי-קוראים לה לי
 בי. -לי -לי  -לי-לי-לי לי-והיא שלי

 ברזל   מוס ע -שלום ילדים .  7
 X2שלום ילדים, שלום. 

 שלום ילדים, שלום ילדים,
 שלום ילדים, שלום. 

 X2שלום לגננת, שלום. 
 שלום לגננת, שלום לגננת,

 שלום. שלום לגננת, 
 X2שלום להורים, שלום, 

 שלום לאמא, שלום לאבא, 
 שלום להורים, שלום. 

  X2שלום לכולם, שלום, 
 שלום לכולם, שלום בעולם, 

 שלום לכולם, שלום. 
 אורלי בינדר   –וקר טוב כף נמחא  ב .  8

 X3בוקר טוב כף נמחא 
 יהיה זה יום מלא שמחה. 

 X3בוקר טוב ברגל הך              
 וגם נשמח. נשחק             

 X3בוקר טוב על הברכיים  
 נטפח אחת ושתיים. 

 בוקר טוב כף נמחא...          
 משה וילנסקי   –לאה נאור    –חג לי  .  9

 איזה חג לי איזה חג לי 
 חג יחיד ומיוחד לי  
 גם השמש מאירה  
 לי היום פי עשרה 

   .איזה חג לי איזה חג
 

 אור נרות ברכת אורח  
 חג שמח חג שמח  
 ג השמחה פה עד הג 

 איזה איזה איזה חג 
 איזה חג לי איזה חג  

 

 הפרחים האור היין 
 הדמעה בקצה העין 

 החולצה הלבנה 
 חג היום בכל פינה 

   .איזה חג לי איזה חג
 

 יום של חג כמו יום הולדת 
 שיר בלב ואור בחדר 

 מי שבא ברוך הבא  
 חג נפלא תודה רבה  
 . איזה חג לי איזה חג

 
 
 
 
 



 ברזל   מוס ע   –עשרים ושתים אותיות  .  10
ו,  א, וָּ ֶלת, הֵּ יֶמל, דָּ ית, גִּ  ָאֶלף, בֵּ

ית, יֹוד ְו  ית, טֵּ ן, חֵּ ף.  –ַזיִּ  כָּ
א,  ן, פֵּ ֶמְך, ַעיִּ ם, נּון, סָּ ֶמד, מֵּ  לָּ

ין, ְו  יש, שִּ י, קֹוף, רֵּ דִּ ו.   –צָּ  תָּ
 

יֹות,  ם אֹותִּ ים ּוְשַתיִּ  ֶעְשרִּ
ְתַחְברֹות,  ן מִּ ּקּוד הֵּ ם נִּ  עִּ

יוֹ  ם אֹותִּ ים ּוְשַתיִּ  ת, ֶעְשרִּ
רֹות.   ְמַדְברֹות ְוַגם שָּ

ח, ם, ַפתָּ ף ֶסגֹול,   חֹולָּ דֹול,   ֲחטָּ ץ גָּ מָּ  קָּ
ח,  ף ַפתָּ יק,  ֲחטָּ ירִּ יֶרה,  חִּ  ְויֵּש ֶסגֹול.   צֵּ

א ְכַדאי,  ק, ַגם ְשוָּ זָּ גֵּש חָּ ן, דָּ טָּ ץ קָּ מָּ  קָּ
ף , ֻקבּוץ, שּוֻרק  יק ְוַדי!  ֲחטָּ ץ, ַמפִּ מָּ  קָּ

ם א            ים ּוְשַתיִּ יֹותֶעְשרִּ   ...ֹותִּ
 אבא אמא וארץ ישראל .  11
 אביטל אילנה    –רם טהרלב  יו 

 ליש לי שני הורים שאוהבים לטיי
 ל הם עברו ברגל כבר את כל ישרא

 ל כשהייתי בת שנה נסעו לגלי
 .וסחבו אותי איתם בתוך התרמיל 

 

 ד כל שבת יוצאים אנחנו כאיש אח
 ד כובע על הראש ומימיה על הצ
 ה פעם אל החולה לבקר בשמור

 .פעם בכרמל לראות איזו מערה
 

 ט אבא, אמא קצת יותר לא
 ט אבא, אמא תחכו מע 

 ר אין לאן לרוץ ואין לאן למה
 .ארץ ישראל פה לעולם תשאר

 

 ה כבר ראיתי בגלבוע את הפריח 
 ה ומהר תבור ראיתי את הזריח

 ש כבר עליתי למצדה בשביל הנח
 :ורי תמיד קראתי בקול חלשלה

 ...אבא, אמא קצת יותר לאט       
 לאה שילון/הנרי ברטר   –מסיבה של סמבה  .  21

 מתחשק לנו הערב סתם לשמוח בלי סיבה  
 אז הורדנו שתי בובות ודובי מהאיצטבה 

 השפן חיש הצטרף והגמד מיהר ובא  
 . ובלילה אז ערכנו בחדרנו מסיבה

 

 מסיבה של סמבה אף אחד לא נם בה  
 מסיבה שחם בה קצב עוד לא תם בה  

 ה וכולם וכולם בה  מסיבה של סמב 
 . מה עליז ליבם בה איזו מסיבה

 

 התזמורת מנגנת את הקצב המזוגע 
 השפן שתה קצת יין התשולל ולא נירג 

 סוס העץ רקד בקצב קוביה קפצה דילגה  
 כך רקדנו ורקדנו כל הלילה חגיגה 

 מסיבה של סמבה...              
 

 כשהאיר פתאום השחר נגמרה המסיבה  
 רו מיד לאיצטבה  השפן והבובות חז 

 אז נכנסנו למיטה וראש הנחנו על הכר 
 וחלמנו על הסמבה שאותה נרקוד מחר  

 מסיבה של סמבה...             

 שמרית אור/אילנה אביטל –בוא אל החגיגה .  13
 אם פתאום קצת עצוב על הלב  

 אל תשכח שקרב כבר היום הבא  
 והטוב עם הרע יתחלף 

 והרע שוב יעלם כמו שבא 
 מסתובב   אם אתה לבדך

 אל תשכח עוד רבה החיבה 
 של חבר וידיד של מכר ואוהב  

 בוא וקח את החום שבא. 
 

 בוא אל החגיגה יד בעוד יד תיגע  
 והשמחה שבנו תידלק כלהבה 

 בוא אל החגיגה די עצב די תוגה  
 כי גם לך גם לנו יש עוד אהבה.  

 

 אם פתאום קצת עצוב על הלב  
 אל תשכח שקרב כבר היום הבא  

 ב עם הרע יתחלף והטו
 והרע אז יעלם כמו שבא 

 העולם הוא גלגל מסתובב 
 אל תשכח השמחה עוד רבה  
 והלב שטבעו מתלהב ואוהב  

 כבר אומר ברוך הבא.  
 

 עד שהיום יאיר 
 עוד יעלה השיר  

 ושירתנו עוד לא די לה  
 עד שתכבוש העיר הלילה 

 עד שהיום יאיר 
 עוד יעלה השיר  

 צעיר. בוא אל החגיגה הלילה עוד
 ילדים מכל מקום .  14

 עמוס ברזל   -  ניסן פרידמן 
 ילד תימני וילד פולני,  

 אתיופי, יווני, אנגלי ורומני, 
   -עיראקי, מרוקאי או אמריקאי 

 עם כל המנהגים והלבוש 
 תורה אחת לעם אחד נחוש. 

 

 לכולם אותו חלום.   -ילדים מכל מקום 
 זה לזה אומרים: שלום.  -ילדים מכל מקום 

 ים וכולם שמחים, וכולם אח
 כאן בארץ ישראל.  

 וכולם אחים וכולם שמחים  
 ותודה, תודה לאל!  

 

 יש לי אב רוסי ואמא מספרד.  
 יש לי סב פרסי וסבתא מצרפת.  

  -פלאפל או גפילטע, פיתה או באגטים 
 עם כל המטעמים והשירים  

 כותבים ומדברים כאן בעברית. 
 ילדים מכל מקום...                  

 
 
 
 
 



 נעמי שמר   –לי חבר  יש  .  15
 יש לי חבר בירושלים  

 יש לי חברה ברמת אביב 
 יש לי חברים בראש העין 

 וגם בגשר הזיו  
 

 אצא לי לטייל 
 על כל ארץ ישראל  

 במקלי ובתרמילי 
 ובערוב היום 

 בוודאי אמצא מקום  
 אצל החברים שלי 

 

 יש לי חבר בכפר החורש 
 ובאשקלון ובעתלית 

  יש לי חברה בחוף מכמורת
 ובעפולה עילית 

 אצא לי לטייל...          
 יש לי חבר גם בבאר שבע 
 יש לי חברה בכרם שלום 

 יש בנהלל ויש בגבע 
 ויש אפילו בסדום  

 אצא לי לטייל...          
 יצחק אדל   –מינה חפץ    –שבת שלום  .  16

 את האבק מכל פינה נסיר לכבוד שבת.  
 על הקיר תמונה יפה ניתלה לכבוד שבת.  

 שימלה נקיה נלביש לכבוד שבת לבובה 
 שבת שלום שבת שלום 

 מנוחה ושמחה היום. 
 מיטה לבנה לבובה נציע לכבוד שבת  

 נר קטן במנורה נכין לכבוד שבת, 
 שיר מנוחה ושמחה נשיר לכבוד שבת.  

 שבת שלום שבת שלום 
 מנוחה ושמחה היום. 

 ישראל ראשל   –כחול ולבן  .  17
 כחול ולבן זה צבע שלי. 

 בעי אדמתי. כחול ולבן צ
 

 כחול ולבן כחול ולבן 
 זה צבע שלי כל ימי לעולם.

 

 כחול ולבן, כמו שיר, כמו חלום.  
 כחול ולבן תקוה לשלום. 

 כחול ולבן...         
 כחול ולבן חרמון וכנרת  

 כחול ולבן ליבי מזמר את 
 כחול ולבן...         

 כחול ולבן אין צבע אחר. 
 כחול ולבן אני רק חוזר.  

 כחול ולבן...          
 
 
 
 
 
 
 

 עמוס ברזל   –טיפות של גשם  .  18
 ידיים למעלה אחת שתיים שלש  

 טיפות של גשם יורדות על הראש.  
 

 וזה נעים וזה נחמד  
 טיפות, טיפות על כל אחד. 

 וזה נעים וזה נחמד  
 טיפות, טיפות על כל אחד. 

 אילן וירצברג   –עדה נסטוביץ  –תני לי להחליט .  19
 בוקר, עולה שוב הבוקר,  

 ימי אומרת קום כבר נו כבר.  וא
 בוקר תתני לי עוד רגע,  

 לנמנם קצת על הכר.  
 

 או אמא, את שוב מנדנדת, 
 תתני לי להחליט.  

 למה את מתעקשת, לתכנן לי ת'חיים.  
 

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

 מוכן כבר האוכל,  -אוכל 
 עוד מעט הוא יתקרר.  

 

 דנדת... או אמא, את שוב מנ
 

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

 והשתוללת  
 כבר הגיע זמן לישון. 

 

 או אמא, את שוב מנדנדת... 
 עמוס ברזל   –ניסן פרידמן    –הזמר  .  20

 הזמר עולה מכל הלבבות, 
 הזמר פורץ את כל הגבולות 

 ביחד לא נפסיק עד עולם, 
 הוא שלוח מלב כולם.  

 

 זמר אהבה משלו,   לכל אדם יש
 על עצב ושמחה שבו.  

 כל אדם נושא, נושא בליבו 
 את הזמר שלו.  

 הזמר עולה מכל הלבבות...         
 לכל אדם יש זמר עם חלום משלו,  

 ה שבו.  ו על יופי ותקו
 הזמר מעודד, אותנו מלווה  

 כמו הזמר הזה.  
 הזמר עולה מכל הלבבות...       


