
 2020טו בשבט 
 אדמון   דידה י  –י. שנהר    –כך הולכים השותלים  . 1

 כך הולכים השותלים 
 רון בלב ואת ביד 

 מן העיר ומן הכפר 
 מן העמק מן ההר 

 בט"ו בשבט, בט"ו בשבט.

 בט"ו בשבט, בט"ו בשבט.
 מ. רבינא   –י. דושמן    –השקדייה פורחת  . 2

 ה פורחת ושמש פז זורחת יהשקדי
 ציפורים מראש כל גג 

 ת בוא החג ות אמבשר
 X2  ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות.         

 הארץ משוועת הגיעה עט לטעת 
 יקח לו עץ באתים נצא חוצץיכל אחד 

 X2  ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות.         
 שבע-נטע כל הר וגבע מדן ועד באר

 וארצנו שוב נירש ארץ זית יצהר ודבש. 
 X2  ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות.        

 עמוס ברזל  –ו טו בשבט ט טו.3
 ט"ו, ט"ו, ט"ו, ט"ו בשבט,

 בו נטע כי לי אכפת 
 ט"ו, ט"ו, ט"ו, ט"ו בשבט,

 נטע עכשיו אני ואת 
 

 כאן אנחנו צועדים  
 בידינו השתילים, 

 עץ קטן עכשיו נטע  
 גם אני וגם אתה. 

 ט"ו, ט"ו, ט"ו, ט"ו בשבט...         
 גומע קטנה לא עמוקה 

 נחפור בתוך האדמה 
 ל בגומע נשים תיהשאת 

 בט"ו בשבט כולם שותלים.
 ט"ו, ט"ו, ט"ו, ט"ו בשבט...         

 עמוס ברזל –אורלי בינדר   –איזה יום הולדת  . 4
 בט"ו בשבט השקדייה חוגגת יום הולדת, 

 עם שמלה ובה פרחים יפה ומיוחדת. 
 במסיבה כל העצים מזל טוב מברכים 

 לשקדייה ברכות שולחים שרים לה גם שירים. 
 

 הולדת שרים כל העצים.  יום   איזה
 .איזה יום הולדת צחורה כמלאכים

 

 ת יום הולדת, בט"ו בשבט השקדייה חוגג
 מלה ובה פרחים יפה ומיוחדת. עם ש

 במסיבה הציפורים סביב עץ השקדייה 
 חגות פורשות כנפיים מזל טוב הילולה. 

 איזה יום הולדת...       
 
 
 
 
 
 
 

 י א נ ת לוי  שרה    –אבישר עודד    –טו בשבט  . 5
ב  "ט שְׁ  , ןַחג ַהּיֹום ַלג   טּו בִּ
ב  "ט שְׁ            ןַחג ַהּיֹום ַלג   טּו בִּ

רַ   ר ַחג ַלַּיעַ  חַחג ַלפֶּ
יל   ל אִּ כ   . ןַחג לְׁ

 עמוס ברזל  –תזמורת לט"ו בשבט  .6
 כל הילדים מנגנים 

 על כלים כה משונים 
 לא חצוצרה לא פעמון 

 לא גיטרה, לא קסילופון. 
 

 םמנגנים הם בכלים טבעיי 
 שהטבע כאן גידל,

 אצטרובל וחרוב  מנגנים על
 צאלון שכה אהוב }כך שוב ושוב{. 

 

 טא, טא, טא,  –באצטרובל מגרדים  
 טא, טא, טא,  –בצאלון מרשרשים 

 טא, טא, טא,   -בחרוב מנענעים 
 בכלים מנגנים כך שוב. 

 ברזלמוס ע -בינדרורלי א  –  סמבה לט"ו בשבט.7
 ת. הצטרפו כל בן וב סמבה לט"ו  בשבט, 

 

 "ו בשבט,  לט  בהסמ
 סמבה לצימוק נחמד 

 סמבה לאגוז עגול,  
 בואו, בואו לאכול.

 חרובים על עץ רוקדים,  
 מצטרפים גם השקדים, 

 מחייכות התאנים,  
 צוחקים הענפים. 

 סמבה לט"ו  בשבט...,         
 

 סמבה על העצים,  
 קול שריקות וציוצים, 

 ציפורים ופרפרים,  
 את הסמבה גם שרים. 

 דרים,  מסת  זבשורה א
 התאנים והתמרים, 

 אגוזים וחרובים,  
 ולסמבה מצטרפים. 

 פזמון : סמבה לט"ו  בשבט,         



 נאור   אהל  - הירש וריתנ –מקהלה עליזה .8
 ל ראש הברוש שבחצר שמחה והמולה ע

 שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה, 
 העפרונית הסולנית ניקתה את הגרון, 

 ברון. שלבה כנף, זקפה מקור וגם פצחה 
 

 ציף, ציף, שריק שרק, 
 לה, לה, לה, לה,...  בול בול , בול, בול, ביל בל

 וכל מי ששמע אמר,   אח, איזו מקהלה. 
 

 פתאום הפסיק את השירה פשוש אחד זעיר 
 אם אין מילים ואין תווים הוא לא מוכן לשיר. 

 אנחנו לא רוצים מילים רגזו הבולבולים 
 אנחנו גם ללא מילים נורא מתבלבלים. 

 

 ... ציף, ציף, שריק שרק, 
 

 ת הסנוניות כתבו תווים על חוט ועל גדרו
 תוכי אחד לימד אותן מילים נהדרות. 

 אלפי דרורים ועפרונים פרצו מיד בשיר
 ולות הבולבולים התבלבלה העיר. ומק 

 

 ציף, ציף, שריק שרק, 
 

 אוי די כבר די לכם לשיר! צעק פתאום הברוש, 
 כבר הראש. לכו לישון כבר מאוחר כואב לי 

 האופרטה היפה לא באה אל סופה 
 מחר יצפצפו קונצרט על עץ הצפצפה. 

   בינדר  ורליא -  אני הוא עץ.9
 אני  הוא עץ ויש לי ענפים 

 עלים קטנים מאוד, עלים מאוד יפים. 
 יש לי גזע ויש גם שרשים 

 בואו  ונגנו לי יחדיו  כל הילדים. 
 

 כי יש לי יום הולדת זהו ט”ו בשבט,  
 דו סביבי  כל בן  ובת. ריקו ובוא

 האיצטרובל והצאלון/אורלי בינדר .10
 על עץ ירקרק,  

 על עץ פריו הוא סרק, 
 גדל האצטרובל שאינו למאכל. 

 אומר אני יפה ממני תהנו,
 קחו מקלון קטן ועל גופי נגנו. 

 

 פרי הצאלון  אומר כמה נפלא,] 
 אני גם כן משמיע צליל במקהלה. 

 צד, אותי יחדיו הניעו כך מצד אל 
 את קולי אשמיע הוי כמה נחמד. 

     

 שני הפרות התחילו כאן לרקוד. 
 יחדיו קולם נשמיע, נשמח כאן עוד ועוד. 

 עמוס ברזל   –פירות ט"ו בשבט  .11
 טעים מאוד.  –שקדים צימוקים תאנים 

 טעים מאוד  –משמשים חרובים ואגוזים 
 ויטמינים יש בפנים 
 גם בריא וגם טעים 

 טעים מאוד.  –ואוכלים  
 

 עמוס ברזל  –נדר י לי באור  –השותלים  .21
 השותלים באים 
 ובידם מעדרים, 

 באדמה חופרים  
 וגומה קטנה יוצרים  

 

 מכניסים את השתיל 
 לאמצע של הגומה 

 מהדקים חזק, חזק 
 את גרגרי האדמה.

 

 השתיל, השתיל 
 יצמח מן האדמה.  

 השתיל, השתיל 
 יצמח לעץ גבה קומה. 

 ..ט"ו, ט"ו, ט"ו, ט"ו בשבט.         
 ברזל עמוס  – ו בשבט היום" כי ט . 13 

 חופרים גומא באדמה 
 מי יודע בשביל מה? 
 ,בשביל לשתול שתיל
 .בשביל לשתול שתיל

 

 נטע שתיל באדמה 
 מי יודע בשביל מה? 
 כי ט"ו בשבט היום, 
 . כי ט"ו בשבט היום

 

 גומא נשקה שתיל ב
 מי יודע בשביל מה? 

 שעץ חדש יצמח, 
 שעץ חדש יצמח. 

 מרדכי זעירא   –ספורטה    רפאל   –האילן  . 41
י   אֹור ּוְתֵכֶלת ַעל רֹאשִׁ

ים ָברּוחַ   ֲעָנַפי   ָנעִׁ
י הֹוָמה,  י   ַצַמְרתִׁ  הֹוָמה  ַצַמְרתִׁ

 

 ...הוֹ     -הוֹ  ...הוֹ   -הוֹ   ...הוֹ    -הוֹ  ...הוֹ     -הוֹ 
 

ּפֹור ָתשִׁ ַבַדי ֵבין   יר צִׁ
י לִׁ  ָינּוחַ  ָעֵיף ְבצִׁ
יש יש הָ ָהֲאָדָמה,  אִׁ  ֲאָדָמה אִׁ

 

 ...הוֹ     -הוֹ  ...הוֹ   -הוֹ   ...הוֹ    -הוֹ  ...הוֹ     -הוֹ 
ָארֶּ . 51 ל ה  ֹבאּו אֶּ י ת   עממי   -המקורות  מן    –  ץ כִּ
ָארֶּ   ל ה  ֹבאּו אֶּ י ת   ץ כִּ

ל   חִּ ל ֵעץ תְׁ ם כ  תֶּ ַטעְׁ  ה ּונְׁ
יוֹ  רְׁ ֵעץ פִּ ַתן ה  נ   וְׁ

ה   ּהוְׁ בּול  ץ יְׁ  .ָארֶּ
 

טֹ  נְׁ נֹותֵעת לִּ יל   ,ַע אִּ
טֹ  נְׁ נֹותֵעת לִּ יל   ,ַע אִּ

נֹות  בְׁ לִּ ֹטַע וְׁ נְׁ  .ֵעת לִּ
 

נוֹ  יש ַתַחת ַגפְׁ ם אִּ תֶּ יַשבְׁ  וִּ
ֵאנ תוֹ  ַתַחת תְׁ  ,וְׁ

תּו ֵעץ ש  ם כְׁ יתֶּ יִּ הְׁ  ל וִּ
ֵגי-ַעל יִּ -ַפלְׁ  םמ 

 

נֹות יל  ֹטַע אִּ נְׁ  ... ֵעת לִּ
 



 ל ברז עמוס    –  לאה גולדברג   –ט"ו בשבט  . 61
 ,או ליער, צאו לגןצ

 דת לאילן יום הול 
 טוב מחג ומשבת 

 .ו בשבט, ט"ו בשבט ט"
 

 עץ נטע וציץ נשתול
 ילבלב, יפרח הכול 

 ושתיל בידרון בלב 
 ט"ו בשבט, ט"ו בשבט 

 

 בשדות ובגינות 
דּו ַרקְׁ  האילנות  יְׁ

 מה שמח, מה נחמד 
 ט"ו בשבט, ט"ו בשבט 

 טיול בשדרה/ אורלי בינדר .71
 כתי בין עצים   טיילתי בשדרה, הל

 עפה השמיעה ציוצים    ציפור קטנה שם
 וח קל. זמון: בין העצים נושב לו ר פ    

 הלכתי ועייפתי ישבתי על ספסל.                    
  

 טיילתי בשדרה הלכתי בין עצים  
 ראיתי ילדים שהופ והופ קופצים. 

 פזמון: בין העצים נושב לו רוח קל...      
 

 צים  טיילתי בשדרה הלכתי בין ע
 ם.על הנדנדות הילדים עולצי

 ושב לו רוח קל... פזמון: בין העצים נ    
 תי בין עצים  טיילתי בשדרה הלכ 

 ראיתי ילדים אצים להם רצים, 
 פזמון: בין העצים נושב לו רוח קל...    
 

 טיילתי בשדרה הלכתי בין עצים  
 רוכבי האופניים מן השבילים צצים.  

 לו רוח קל. פזמון: בין העצים נושב         
 אורלי בינדר  –דיים משחק י.81

 ן היא עץ, יד ימי 
 נפים, ות הן ע ע צבאה

 הנה הם מזדקפים 
 עכשיו מתכופפים. 

 ביד שמאל ישנם אורחים,
 את העץ הם מבקרים, 

 רה פרפר ציפור ודב
 באים בשמש ובקור. 

 

 לעץ שמח מזמין את האורחים 
 ים שלום הם מברכים, ינותנים יד 

 ם ועושים מסיבה מתחבקים ומתנשקי
 לכולם ברוך הבא. מוחאים כפיים 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אורלי בינדר  –ים מעץ  מה עוש.19
 חן מעץ ומעץ גם הארון השול 

 המדף וכורסא הכסא העיפרון. 
 

 עם פטיש ומסמרים 
 עושים מעץ המון דברים. 

 

 הנגר בפטיש 
 בום, בום, בום כך הוא מקיש 

 במסור מנסר 
 ורהיט חדש יוצר. 

 אורלי בינדר  –מי בא לבקר .20
 על ענף עלה קטן צומח וגדל

 אל. יבוא היום אלי עלה קטן שו  מי
 

 חמות   השמש באה לבקר קרניים לה
 מלטפת ואם ערב שלום להתראות. 
 הרוח באה לבקר ומשמיעה קולות 

 שורקת עפה למרחק שלום להתראות. 
 על ענף עלה קטן צומח וגדל...              

 הגשם בא לבקר ומטפטף טיפות 
 לום להתראות. משקה את כל העץ ש

 נפיו מתנועעות הפרפר בא לבקר כ 
 הוא עף שלום להתראות  יושב לנוח ו

 על ענף עלה קטן צומח וגדל...               
 נאמן אמיתי    –ריקוד עצי הגן  .  21

 ןכל הגן לבש לב
 ן תכלת וארגמ

 "יום הולדת לאילן"
 .כל צמח רן

 

 ו במחול יצא
 ם גם נרקיס כרכו

 קכי לכל בן יר
 .חג מועד היום

 

 ו גם צבר אפיל
 ד פה היום ירקו

 ערוש יריוהב
 .עוד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


