
 
 
 ברזל   מוס ע  -  פרידמן   יסן נ   -ה נ ל  ש . כ1

 כל שנה מתחילה, בסימן שאלה 
 כתינוק המודד צעדיו. 

 כמו זריחה מתגלה, על כנרת כחולה 
 ופניה לשמי מערב. 

 

 כל שעה מתחילה בסימן שאלה, 
 כמו הלב הפועם לו קצובות. 

 כמו גבעול ירקרק שצומח בלאט 
 ופניו לפסגות הגבוהות. 

 ילה לה זה נפלא ששנה מתח    
 בשיר וברוח טובה,     
 כל שנה מתחילה בסימן שאלה     
 ואנחנו נמצא לה תשובה.     

 

 ה מחילה בסימן שאלה יכל שני
 ולפני שתשיב היא תחמוק. 

 שם-כמו ליטוף רוח ים, שעולה מאי
 ניגונה עוד נשמע מרחוק.

 זה נפלא...              
 נרדי חום נ  –  קיפניס וין ל -  שנה טובה .  2

 אני כפי ארימה; ,, שנה באה שנה הלכה
 שנה טובה לך, אמא  שנה טובה לך, אבא,

 שנה טובה, שנה טובה! 
 

 אשר על המשמרת  שנה טובה לדוד גיבור
 ברכת "חזק" נמסרת.   ,ולכל נוטר, בעיר, בכפר
 שנה טובה, שנה טובה! 

 

 רוכב במרום שמיים,   שנה טובה, טייס אמיץ,
 עושה דרכו במים.  ורוב שלום מלח עברי,

 טובה, שנה טובה!  שנה
 

 בניר וגם במלט,  שנה טובה לכל עמל
 לכל ילדה וילד!  ,שנה טובה ומתוקה

 שנה טובה, שנה טובה! 
 בינדר ורלי  א   - כשמתחילה שנה .  3

 כשמתחילה שנה, אני כל כך שמח,
 כשמתחילה שנה, אזמין אלי אורח. 

 כשמתחילה שנה, השמש, הירח, 
 ל סביבי פורח. ו מחייכים, הכ

 

 אי נא בבקשה, השנה החדשה בו
 כוכבים יאירו במרום. 

 תהיה שנה טובה, מלאה באהבה, 
 . ואשמח, אשמח לי כל היום

 שמר   עמי נ  -  ראש השנה . ב 4
 בראש השנה,  ,בראש השנה 

 פרחה שושנה אצלי בגינה, 
 סירה לבנה  ,בראש השנה 

 עגנה לה בחוף פתאום. 
 

 בראש השנה, בראש השנה, 
 ליבנו ענה בתפילה נושנה, 

 תהה השנה  שיפה ושונה
 אשר מתחילה לה היום. 

 
 

 

 , בראש השנה, בראש השנה
 . פרחה עננה ברקיע הסתיו

 , בראש השנה כנר נשמה 
 עלה בשדה חצב. 

 בראש השנה, בראש השנה…         
 

 , בראש השנה, בראש השנה
 . פרחה מנגינה שאיש לא הכיר

 ותוך יממה הזמר המה 
 מכל חלונות העיר. 

 בראש השנה, בראש השנה…         
 ברזל   עמוס  -  שנה טובה לכל המשפחה   . 5

 שנה טובה לכל ילד וילדה, 
 שנה טובה לכל המשפחה. 

 

   נאכל תפוח בדבש,
 , נתחיל שוב מחדש
  נשלח שנה טובה 

 לחבר, לחברה. 
 נעמי שמר  -  . שנים עשר ירחים 6

ֵרי  ִתשְּ ָמד,  -בְּ ִרי ָשחּום נֶּחְּ ל פְּ קֶּ  ָנַתן ַהדֶּ
ָון  שְּ חֶּ ַעל ַגִגי  -בְּ ה וְּ  ָרַקד. ָיַרד יֹורֶּ
ֵלו  ִכסְּ ֵטֵבת ָבָרד  -בְּ ִקיס הֹוִפיַע בְּ  ַנרְּ
ָבט  ָחד.  -ּוִבשְּ יֹום אֶּ ִציָעה לְּ  ַחָמה ִהפְּ

 

ֵדִסים -ַבֲאָדר   , ָעָלה ִניחֹוַח ִמן ַהַפרְּ
ִניָסן  ֵמִשים -בְּ רְּ ֹכַח ָכל ַהחֶּ פּו בְּ  . הּונְּ
ִאָיר  ִכיר וַהכ -בְּ ִסיָון ִהבְּ  ל ָצַמח בְּ
ַתמּוז נּו  - בְּ ָאב ָשַמחְּ  ַאַחר ָקִציר. וְּ

 

פּו ִביָעף פּו ָחלְּ ֵלו, ֵטֵבת ָחלְּ ָון, ִכסְּ שְּ ֵרי, חֶּ  ִתשְּ
ָאב  ָבט ֲאָדר ִניָסן ִאָיר ִסיָון ַתמּוז וְּ  ַגם שְּ

תָ  ֹבא ֱאלּול ֵאֵלינּו ֵריַח סְּ  ו ָעָלה יּובְּ
ָחָלה  ת ִשיֵרנּו ֵמַהתְּ נּו אֶּ ַחלְּ ִהתְּ  וְּ

 בינדר   אורלי   -לברך שנה טובה  .  7
 , חג שמח זה הזמן לשיר

 . זה הזמן להקיש בתופים
 מר בקול בוטחו זה הזמן ל

 לברך את הילדים. 
 לברך שנה טובה, לברך שנה טובה      
 שנת שגשוג שלום ושלווה.      

 

 זה הזמן לשיר חג שמח 
 זה הזמן לצלצל בפעמונים

 בקול בוטח ומרזה הזמן ל
 לברך את הילדים. 

 לברך שנה טובה...      
 

 שמח זה הזמן לשיר חג 
 זה הזמן לנגן בכלים 

 מר בקול בוטחו זה הזמן ל
 לברך את הילדים. 

 לברך שנה טובה...      
 
 
 
 



 
 עמוס ברזל   -  . כך מברכים 8

 , שנה טובה לילדים
 , שנה טובה גם להורים

 , שנה טובה לאורחים
 כך מברכים, כך מברכים. 

 

 , שנה טובה לחברים
 , שנה טובה גם מקבלים

 שנה טובה מאחלים, 
 רכים. כך מברכים, כך מב

 

 שנה טובה, שנה טובה, 
 שתהיה שנה טובה, 

 שנה טובה, שנה טובה, 
 בריאות והצלחה.  
 הירש ורית  נ   –  מנור   אהוד   - בשנה הבאה .  9

 בשנה הבאה נשב על המרפסת 
 ונספור ציפורים נודדות. 

 ילדים בחופשה ישחקו תופסת 
 בין הבית לבין השדות.

 

  ,עוד תראה, עוד תראה 
   ,כמה טוב יהיה

 אה. בשנה, בשנה הב 
 

 ענבים אדומים יבשילו עד הערב 
 ויוגשו צוננים לשולחן. 

 ורוחות רדומים ישאו אל אם הדרך 
 עיתונים ישנים וענן. 

 … עוד תראה, עוד תראה       
 

 בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים 
 . מול האור הניגר הלבן

 אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים
 והשמש תזרח בתוכן. 

 עוד תראה, עוד תראה...        
 בינדר   אורלי   השופר .  10

 גם בעיר וגם בכפר, 
 שומעים, שומעים את השופר. 

 טו, הוא כך תוקע,  טו, טו,
 וקולו בעוז בוקע. 

 

 טו, השופר,  טו, טו, טו,
 טו, בעיר בכפר,  טו, טו,

 

 קול שופר אל המרחק, 
 טו, טו, טו, אנשוף חזק 

  מקרן אייל השופר,
 איתו אני כך שר.

 טו, השופר...  טו, ,טו טו,          
 ברזל   מוס ע  -שנה טובה לכולם  .  11

 ראש השנה הגיע, נגמרה לה שנה, 
 קול שופר מריע נשמע בכל פינה, 

 מא ולאבא גם, שנה טובה לך א   
 שנה טובה הגיע, שנה טובה לכולם.    

 

 מא שוב הכינה ארוחה כה מתוקה, א
 הדוור מרינה הביא שנה טובה. 

 ... מא שנה טובה לך א   

 
 שמר   עמי נ  -  תפוח בדבש .  12

 מה החדש תפוח בדבש,  
 ו תפוח בדבש. ה הי

 תפוח בדבש. איך המרגש?
 בחיי תפוח בדבש.

 

 בוא ונצא לשדה הפתוח 
 על עץ התפוח נביט מקרוב

 בוא ונמצא איזה גרנד אלכסנדר 
 או יונתן או רומא או דלשישס זהוב. 

 

 יש חדש תפוח בדבש
 ו תפוח בדבש. ה הי

 בש.תפוח בד איך המרגש?אז 
 בחיי תפוח בדבש.

 

 דבש מבית זרע או דבש מכנרת 
 . מפרח הנוי או מפרח הבר
 ריח אפך לי מתוק כתפוח

 וד"ש חיוכך הוא כדבש הניגר. 
 

 ו תפוח בדבש. ה הי
 אז יש חדש תפוח בדבש 

 תפוח בדבש. איך המרגש?אז 
 בחיי תפוח בדבש.

 

 כל השנה לי חיכית כתפוח
 אופן הסבךבבסוד העלים ו
 יד ועכשיו זה בטוח חיכית לי תמ

 ולחייך תפוח בדבש. 
 

 ו תפוח בדבש. ה הי
 יש חדש תפוח בדבש

 תפוח בדבש. איך המרגש?אז 
 בחיי תפוח בדבש.

 

 יש עת לדבש ויש עת לתפוח,      
 ויש לכל חפץ מועד ומקום.     
 עת לעמול יש, ועת לנוח,     
 ועת מלחמה יש, ועת שלום.     

 

 ו תפוח בדבש. ה הי
 כל חדש ןתחת השמש אי

 תפוח בדבש.יש חדש 
 בחיי תפוח בדבש.

 

 ו תפוח בדבש. ה הי
 כל חדש ןתחת השמש אי

 ו תפוח בדבש. ה הי
 לחיים תפוח בדבש. 

 בינדר   ורלי א   -  מאחל   תפוח בדבש .  13
 , תפוח קט מעט נרגש
 לעט הולך לעט ניגש,

 מתקרב הוא כך ללא חשש,
 אל צלחת ובה דבש. 

 

 טובל רגליו, טובל ידיו, 
 . מתוק עכשיו הוא כל כך

 ,בתוך הדבש הוא מתגלגל 
 . שנה מתוקה הוא מאחל

 



 
 

 ברזל   מוס ע  -בינדר    ורלי א   -הרימון  .  14
 יש ברימון גרעינים המון,

 בראש השנה אוכלים בתאבון. 
 

   גרעינים אדמוניים,
 ביםרגרעינים כל כך 

  שתרבנה המצוות
 לשנים כה טובות. 

 יש ברימון...           
 חל הרימון בתשרי מבשיל ומא
 שנה טובה לכל עם ישראל. 

 יש ברימון...           
 וילנסקי   משה   –  נאור  אה ל   -. איזה חג לי  15

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

 . איזה חג לי איזה חג
 

 , אור נרות ברכת אורח 
 . חג שמח  ,חג שמח

 , איזה חג ,איזה ,איזה ,השמחה פה עד הגג
 . יזה חג לי איזה חגא
 

  ,היין ,האור  ,הפרחים
 , הדמעה בקצה העין

 חג היום בכל פינה , החולצה הלבנה
 . איזה חג לי איזה חג

 

 יום של חג כמו יום הולדת
 , שיר בלב ואור בחדר

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

 בן דור   תיהד  -  . שיר לחודש תשרי 16
 חודש תשרי - בין הקיץ לסתיו
 בחודש תשרי. עם כל שנאהב

 ותפוח על דגל תפוח בדבש
 ובגד חדש לחגים. 

 ,שחודש תשרי כי ידוע הרי
 זהו חודש מאד חגיגי. 

 

 חודש תשרי -בין הקיץ לסתיו 
 בחודש תשרי. עם כל שנאהב
 שרב של תשרי חצב של תשרי,

 ויורה שמרטיב את הסכך.
 שחודש תשרי כי ידוע הרי

  פכפך.זהו חודש מאד ה
 

 חודש תשרי -בין הקיץ לסתיו 
 בחודש תשרי. עם כל שנאהב

 סליחות של תשרי  ברכות של תשרי,
   ובלחש עולה בקשה.

 שבחודש תשרי כי ידוע הרי
 מתחילה לי שנה חדשה. 

 
 
 
 

 
 
 הירש   ורית נ  -  התפילה ן  מ   -  ברך עלינו .  17

 ברך עלינו את השנה הזאת
 את השנה הזאת. 

 ברך את כל מיני תבואתה לטובה, 
 ן ברכה על פני האדמה. ות

 

 , שנתינוושבענו מטובה וברך 
 כשנים הטובות. 

 . על פני האדמה X3ותן ברכה,  
 בינדר   ורלי א   -  אשרי חדש תשרי .  81

 אשרי, אשרי, הגיע חודש תשרי,
 X2ובחודש תשרי הרי,  

 

 חגים את ראש השנה, 
 אוכלים תפוח בדבש. 

 שנה מתוקה, הנה באה על מגש.  ,שנה
 אשרי...אשרי,            

 

 שומעים את קול נדרי, 
 שומעים תקיעת שופר  

 צמים ביום כיפור, וזהו כל הסיפור. 
 אשרי, אשרי...         

 

 אולי ירד יורה, נשב כלם בסוכה, 
 בנינו אותה יחדיו, יפה וירוקה. 

 אשרי, אשרי...               
 ברזל   מוס ע   -  בינדר ורלי  א   -  תמונה לראש השנה . 19

 י לי תמונה בראש השנה ציירת
 תווים ומנגינה,  ,ובה פרחים יפים

 ציירתי לב וגם ברכה יפה 
 שנה טובה לכל המשפחה 

 הציור כל כך נפלא,[       
   X[2ונתחיל מהתחלה         

 

 בראש השנה ציירתי לי תמונה   
 ובה כפית של דבש ותפוח מגינה 

 ,ציירתי לב וגם ברכה יפה 
 שנה טובה לכל המשפחה. 

 ציור כל כך נפלא... ה             
 

 , בראש השנה ציירתי לי תמונה
 צלחת בה ראש דג למעלה בפינה. 

 ,ציירתי לב וגם ברכה יפה 
 שנה טובה לכל המשפחה. 

 הציור כל כך נפלא...              
 ברזל מוס  ע  - בינדר ורלי  א   -   הכיפורים ביום   . 20

 ביום הכיפורים, סליחה מבקשים, 
 גמר חתימה טובה אומרים האנשים. 

 

 ידיים לוחצים, כי כולם רוצים,      
 . שמחים ומרוצים ,ששולם נהיה     

 

 , בשמים נמדדים ,ביום הכיפורים
 של כל האנשים. מעשים טובים ורעים 

 ... ידיים לוחצים, כי כולם רוצים     
 


