
   – ל"ג בעומר  . 1
 עמוס ברזל   - אורלי בינדר 

 נשיר בצליל וגם באומר,
 כי הגיע ל"ג בעומר, 
 מדורה נבעיר ביחד,

 לה נמצא זרדים ושחת.
 

 נחפש קרשים בחוף,  
 כל הערב נאסוף,  
 זרד וענף יבש 
 ומהם נבעיר האש. 
  

 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, 
 כך נחוג את ל"ג בעומר, 
 מדורה נבעיר גדולה 
 ותשמח המשפחה, 
 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, 
 התכנסה כבר כל השכונה.  
 

 כך בוערת המדורה 
 מסביב קולות שירה, 

 גץ יעוף יבער גחל,
 תפודים יחד נאכל.
 נקלפם כך בידיים, 

 ונזלול אחת ושתים, 
 התפוד רותח חם

 ושחור הוא כמו פחם.
 

 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר...            
 כי הנה האש קולחת

 ונשיר כולנו יחד,
 ,שיר ישירו גחלים

 בהם יביטו כוכבים.
 כך העבירו הודעות,

 המכבים לפני דורות,
 המנהג כזה מדליק,

 יום אחד אינו מספיק. 
 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר...            

 עמוס ברזל   – אש, אש, מדורה  . 2
 X2 . ל"ג בעומר הנה בא מדורהאש, אש, 

 

 אש,  – [מקל]אש,  – [מקל]
 X2מדורה  אש  – [מקל]
 

 X2מדורה  – [מקל] 3אש,   – [מקל] 3
 

 והאש עולה, והאש עולה,  
 X2והאש עולה, עולה 

 

 אש, אש מדורה... 
 

 X4מדורה   – ]מקל] 6אש,   – [מקל] 6
 

 והאש עולה, והאש עולה,  
 X2והאש עולה, עולה 

 
 
 
 
 

 עמנואל עמירן   – שמואל בס    – אש, אש  .3
 ,אש, אש על כל תל

 ?מי זורח מי צוהל
 אש, אש זה הליל

 .חג הוא, חג לישראל
 

 !אש, אש על כל שביל
 .עד אור בוקר פה נגיל

 :גיל, צליל, כל הליל
 .ל"ג בעומר לישראל

 סמי הכבאי .  4
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 שרון כהן  :תרגום
גלין גלן   צלצלהשעון   

,סמי הכבאי מוכן  
 הוא יוצא לעבודה 

.במדים ובקסדה  
, הכבאי - תמיד נותן שירות  

הכבאי  - הוא מגיע במהירות  
 סמי בא לעזור, 

. הוא הכבאי הגיבור  
 

 לעזרת האזרחים  
, בין גלים ובשחקים  
 עם צוותו הנאמן,  

 מתייצב תמיד בזמן.
, הכבאי – תמיד נותן שירות  

,הכבאי – במהירותהוא מגיע   
  סמי בא לעזור

. הוא הכבאי הגיבור  
 5. שלושים ושלושה יום  

 אורית ארעקי הכהן  –   עמוס ברזל 
 כל הילדים סביב המדורה עומדים, 
 ,במעגל צועדים במקום מסתובבים

 יד ועוד יד מחברים
 . וסביב המדורה מסתובבים

 

 ,שלושים ושלושה יום לספרית העומר
 החבורה. סביב המדורה רוקדת כל 

 

 כל הילדים סביב המדורה עומדים, 
 ,מוחאים כפיים תופחים על הברכיים 

 יד ועוד יד מושיטים
 מהאש מתרחקים ורוקדים. 

 

 שלושים ושלושה יום.... 
 מרדכי זעירא  – לוין קיפניס   - . בר כוכבא  6

 ,איש היה בישראל
 .בר כוכבא שמו

 ,איש צעיר גבה קומה
 .עיני זוהר לו 

 ,גיבורהוא היה 
 ,הוא קרא לדרור

 ,כל העם אהב אותו
 !גיבור !היה גיבור זה
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  -יום אחד קרה מקרה
  -המקרה עצוב

 בר כוכבא נפל בשבי
 .והושם בכלוב

 ,מה נורא כלוב זה
 !בו שאג אריה

  -אך ראה את בר כוכבא
 !אריה .התנפל האריה

 

 אך דעו נא, בר כוכבא 
 !מה גיבור ועז

 אץ קפץ על האריה
 .כנשר טסוקל 

 ,על הר וגיא הוא שט
 ,ודגל דרור ביד

 :כל העם מחא לו כף
 ! הידד !בר כוכבא, הידד

 . קשתינו על שיכמינו 7
 דוד מערבי   – לוין קיפניס  

 ,קשתנו על שכמנו
 !דגלנו רם ביד
 ליער חביבנו
 ,נלך גדול וקט

  !היום ל"ג בעומר
 !ל"ג בעומר  , היום היום

 

 ,קשתנו חיש נמשוכה
 :למעלה חץנזרוק 

 שולחן יפה נערוכה 
 .תחת עץ דשאב

  !היום ל"ג בעומר
 !ל"ג בעומר  , היום היום

 

 ,תאכל ציפור איתנו
 :ישתה גם פרח חן
 ,חג ל"ג בעומר לנו

  -בןלשמחה לבת ו
  !היום ל"ג בעומר

 !ל"ג בעומר  , היום היום
 עמוס ברזל   – קשת וחץ  .  8

 בל"ג בעומר הולכים עם קשת וחץ
 בר כוכבא שיצרו אותם מעץ. ילייכחי

 

 נכוון ת'קשת למטה לריצפה, 
 נכוון עכשיו למעלה לתקרה

 נכוון ת'קשת למדורה,
 נירה.  אבל באמת לאנכוון, 

 

 בל"ג בעומר הולכים... 
 

 נכוון ת'קשת לחלון,
 לוילון ת'קשתנכוון 

 נכוון ת'קשת למדורה,
 נכוון, אבל באמת לא נירה. 

 

 הולכים... בל"ג בעומר 
 
 

 . לוחמי האש  9
 עמוס ברזל   – אורלי בינדר  

 במכונית האדומה מגיעים לכל מקום
 .אדום בכשמתלקחת השריפה בצבעי צהו

 , ורב החום להבות והעשן עולים 
 . לוחמי האש הם גיבורי היום

 

 , יש ,יש , יש   ?יש להם קסדה
 , יש , יש  ,יש  ?יש להם סולם

  ? צינור של מים להם יש
 לוחמי האש  ?הם  מי  ?מי הם

 

 ... במכונית האדומה מגיעים לכל מקום
 

 , יש , יש ,יש ?ש להם אומץי
 ,יש  ,יש ,יש ?חו יש להם הכ

 של מים  ?צינור להם יש
 .מי הם? לוחמי האש , מי הם

 

 ... במכונית האדומה מגיעים לכל מקום
 

 ,יש , יש ,יש ?מים בצינור 
 ,שא ,שא ,שא ,מתיזים לתוך האש

  הם מכבים ת'אש שלהתייאבלי 
 .מי הם? לוחמי האש ?הם מי
 עמוס ברזל   – . והאש עולה  10

 ל"ג בעומר, ל"ג בעומר מדורות נדליק 
 דליק.מ"ג בעומר, ל"ג בעומר איזה חג ל
 

 והאש עולה, עולה,
 להבהה מתנדנדת 

 בא הרוח בה נשף. 
 והאש עולה, עולה,

 להבה, ה מתנדנדת 
 משב הרוח הנה חלף. 

 

 ל"ג.... ל"ג בעומר, 
 

 והאש עולה, עולה,
 להבהה מתנדנדת 

 והרוח חזק נשף.
 והאש עולה, עולה,

 , להבהה מתנדנדת 
 והשלהבת נעלמה.

 יוסף הדר   – משה דור   – בלב הליל  .  11
 בלב הליל בוערת 

 ,אש המדורה 
 אך אפלה סוגרת

 .על החבורה
 , עלי האש נתרי נא
 , לחבורה זמרי נא

 ם ימריאו נאחולהב 
 .עם כל השירה

 

 רעות שלהבת כאן זורחת
 , בחשכה שאין לה קץ

 גם אם קטנה היא מנצחת
 .את שחור הלילה הפורץ

 



 ... בלב הליל בוערת
 

 מחר כבר יום חדש יפציע
 חלים יכבו בלאטגו

 אבל הרוח עוד ישמיע
 .סיפור על חבורה אחת

 

 אש המדורה. בלב הליל בוערת
 טוני אנטונל הלפמן   -   דודו ברק    . חג האש 12

 ,הכי קטןהחג 
 ,היה חגנו הגדול

 ,יצאנו אל החורש, אז
 .בשיר ובמחול

 קשתנו על שכמנו 
 ,וחיצינו בחגור
 ,השמש מעלינו

 .שלהבות של אש ואור
 

 ,ליד התומר החג הכי קטן
 .הוא ל"ג בעומר הוא הגדול מכל

 

 ,החג הכי מדליק
 ,בשעת ערבית היה נברא 

 ,כשלכבודו אספנו
 .ענפים למדורה

 ,הנינוחשירנו 
 אז בקע מן הדממה

 ,ושוב עלה ניחוח
 .תפוחי האדמה

 ...החג הכי קטן            
 

 ,החג הכי שרוף
 קרא אותנו אל האש 

 ,וכמו מתוך כישוף
 .זרדים התחלנו לקושש

 כוכב אחד זרח לו 
 וכוכב אחד כבה

 ,ושיר קטן פרח לו
 .מבקש את בר כוכבא

 ...החג הכי קטן            
 עמוס ברזל   – שמואל בס    -   המדורה .  13

ֹעֶמר   ְצאּו ֵמִעיר   -ַל"ג בָּ
 .ֶאל ַהַיַער, ֶאל ַהִניר

 ִמי ֶשֵיש לֹו ֶקֶשת, ֵחץ 
ה לֹו ֶגַזע רָּ  .ֵעץ-ַמטָּ

 

ל ַבת ה -כָּ  ַחִיל ְבשּורָּ
ה  ּתֹוִסיף ֶשֶמן ַלְמדּורָּ

נּו ְנַמֵהר  ְוֻכלָּ
ֵאש ֹפה ְלעֹוֵרר  .ֶאת הָּ

 

 עּוִרי, עּוִרי, עּוִרי ֵאש 
ְך  ,ְנקֹוֵשש עֹוד ֵעִצים לָּ

 ֹפה ְסִביֵבְך ֹכה ְנחֹוֵלל
ל ַהֵליל ה, כָּ ל ַהַלְילָּ  !כָּ

 
 
 

 הדור הבא    -   . בני עקיבא 14
 עמוס ברזל   – חדווה פרידמן  

 ממדורות ל"ג בעומר, מימי בר כוכבא,
 הדור הבא! –אנחנו בני עקיבא 

 מכינים עצמנו בספר ושלח 
 להיות ממשיכי דוד המלך.

 

 עתידנוארץ אבותינו ארץ 
 ארץ תורתנו ארץ תקוותינו. 

 מסורת תורה ועבודה לא תאבד
 מורשת רבי עקיבא לעולם ועדי עד. 

 

 בנים יראי שמים ונאמני השם, 
 ואם יש צורך עם לוחם

 כולנו ביחד ובעזרת האל
 נשמור על העם וארץ ישראל. 

 

 ארץ אבותינו ארץ עתידנו
 ארץ תורתנו ארץ תקוותינו. 

 תאבדמסורת תורה ועבודה לא 
 מורשת רבי עקיבא לעולם ועדי עד. 

 עממי   - . אמר רבי עקיבא  15
 : אמר רבי עקיבא  , אמר רבי עקיבא

  לרעך כמוך ואהבת לרעך
  זה כלל גדול, גדול בתורה

 . זה כלל גדול בתורה
 כה לחי    תם . ואמר 16

 עמוס ברזל   – עממי  
 ואמרתם כה לחי

 ,רבי שמעון בר יוחאי
 ואמרתם כה לחי

 .שמעון בר יוחאירבי 
 

 קול רינה וישועה 
 . צדיקיםבאוהלי  ,באוהלי

 

 ,הללו לצדיק ,הללו לצדיק
 ,הללו ושבחו 
 ,הללו לצדיק ,הללו לצדיק
 .שבחו והללו 

 יואל ולבה   –נתן אלתרמן    -   . הורה מדורה 17
 באנו בלי כל וכל
 אנו עניי אתמול 
 לנו הגורל מסר 

 ,את מיליוני המחר
 

 ,הורה עלי, עלי
 ,הדליקי בליליאש 

 טהורה רבת אורה
 !הורה מדורה

 

 צא נא למעגל
 זמור לדל תן נא שיר מ

 הנה נאספו לרקוד 
 !בני העוני והשוט

 

 ...הורה, עלי, עלי
 
 



 ערמני   עממי   – חיים חפר    – . הפינג'אן  18
 ,הרוח נושבת קרירה

 ,נוסיפה קיסם למדורה
 וכך בזרועות ארגמן
 ,באש יעלה כקורבן

 ,האש מהבהבת
 ,שירה מלבלבת

 
 
 
 
 

 . אדמו כה פנינו באש
 לה, לה,...... 

 ...סובב לו, סובב הפינג'אן 
 
 

 אם לנו תגבורת תותן 
 ,מכל בדל ענף שבגן

 כל עץ וכל קרש
 ,ישיר אזי חרש

 ...סובב לו, סובב הפינג'אן 
 לה, לה,...... 

 ...סובב לו, סובב הפינג'אן 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


