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 21.  אוניה  – טרזה גויטיין

 עמוס ברזל   –פניה ברגשטיין    –טרקטור  .  1
 ּבֹואּו ָנא ִלְראֹות ַמֵהר

 ְטַרְקטֹור ָּבא ֶאל ֶהָחֵצר 
 הּוא נֹוֵסַע ְוחֹוֵרׁש

 ְוָתִמיד רֹוֵעׁש רֹוֵעׁש 
 

 טה. טה. טה. טה. טרקטור
 בא אל החצר. 

 טה. טה. טה. טה. טרקטור
 ּבֹואּו ָנא ִלְראֹות ַמֵהר. 

 עמוס ברזל   –אופניים  .  2
 יש אופניים עם שני גלגלים, 

 ארבעה יש עם שלושה או 
 גלגל אחד  םיש אופניים ע

 לרכב עליו זה מיוחד.
 

 נרכב קדימה.........................ונעצור. 
 .ונעצור. ...נרכב אחורה,......................

 נרכב במעלה ההר, לאט............ונעצור. 
 ונעצור.מהר, מהר וניזהר נרכב בירידה מהר, 

 עפרי ברזל   –שרה    –אוטו גלידה  .  3
 המילים: עפרי ברזל ועמוס ברזל

 עמוס ברזל  הלחן:
 אֹוטֹו ְגִליָדה ִהִגיעַ 
 ְּבִצְלצּול ַפֲעמֹוִנים 

 הּוא מֹוֵכר ִׁשְלגֹוִנים 
 ְּבָכל ַהְטָעִמים. 

 

 ַאְרִטיִקים ְוַקְרִטיִבים 
 ְּבָכל ִמיֵני ְצָבִעים 

 ְּביֹום ַקִיץ ַחם 
 ְלָכל ַהְיָלִדים 

 ְוגּוִמי ַגם ַקְסָטה 

 ָּבָנָנה, ִלימֹון, 
 ֻסָכִריֹות ִמְתפֹוְצצֹות

 .ִלי ַעל ַהָלׁשֹון
 

 ...אֹוטֹו ְגִליָדה ִהִגיעַ 
 

 ֻכָלם ַעְכָׁשו עֹוְמִדים ְּבתֹור
 ִלְרֹכׁש ֵאיזֹו ְגִליָדה,

 ָתִמיד ָאִדיב  ּמֹוֵכרהַ 
 ָתִמיד ׁשֹוֵאל ִחיָדה 
 ָצֹהב, ָאֹדם אֹו ָלָבן 

 , ַרְמזֹור? ׁשֹוקֹוָלד
 ֲאִני ְכָבר ִהְתַּבְלַּבְלִתי 

 ָתִמיד ֶאֱחֹזר.  ֻמָכר לַ 
 

 אֹוטֹו ְגִליָדה ִהִגיעַ 
 ְּבִצְלצּול ַפֲעמֹוִנים 

 הּוא מֹוֵכר ִׁשְלגֹוִנים 
 ְּבָכל ַהְטָעִמים. 

 עממי   –פניה ברגשטיין    –האוטו שלנו  .  4
 האוטו שלנו גדול וירוק
 האוטו שלנו נוסע רחוק 

 בבוקר נוסע בערב הוא שב 
 . מוביל הוא לתנובה ביצים וחלב

 שרה: איה הכהן   –טיול משפחתי  .  5
 עמוס ברזל –אורית הכהן 

 

 בואו משפחתי נצא לטייל 
 במכונית ברחבי ישראל. 

 לאן נגיע לא נדע 
 שתהיה הפתעה. 

 

 הגענו לקיבוץ של דוד אפרים.
 כולנו נרכב על אופניים. 

 

 בואו משפחתי 
 

 למושב של דוד ניסים הגענו 
 כולו נרכב על סוסים. 

 

 בואו משפחתי....
 

 הגענו לסבא וסבתא שלי 
 אני רץ לקראתם והם לקראתי 

 עשרות חיבוקים והמון נשיקות,
 תמיד כיף אצלם לבלות.

 כבר ערב חוזרים, הביתה בשמחה 
 אך מרוצים כל בני המשפחה.  םעייפי

 .לילה טוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עמוס ברזל   -  במכונית . אני נוהג  6
 אני נוהג במכונית

 אני נהג זהיר.
 אני נוהג במכונית

 ולוקח חבר. –עוצר 
 

 שני ילדים נוסעים במכונית, 
 שני ילדים נוסעים.
 אני נוהג במכונית

 ולוקח חבר. –עוצר 
 

 שלושה ילדים נוסעים במכונית,
 שלושה ילדים נוסעים.

 אני נוהג במכונית
 ולוקח חבר. –עוצר 

 

 ארבע ילדים נוסעים במכונית, 
 ארבע ילדים נוסעים.

 אני נוהג במכונית
 וכל אחד –עוצר 

 כל אחד למקום חוזר.
 עממי  –פנצ'ר בגלגל .  7

 , לטרקטור שלנו יש פנצ'ר בגלגל
 פנצ'ר בגלגל.,  פנצ'ר בגלגל

 , לטרקטור שלנו יש פנצ'ר בגלגל
 נסתום אותו במסטיק. 

 עממי   –כבר סדרנו הרכבת  .  8
 סידרנו הרכבת כבר 

 , בואו ילדים לשבת
 הקטר כבר מצפצף 

 . מי לא ישב ייסעלא 
 עממי   -רכבת ארוכה  .  9

 רכבת ארוכה
 ארוכה כל כך כל כך
 דופקת ומשקשקת

 .שיק שק שיק שק שיק שק
 

 הרים וגבעות
 אצים לקראתה
 רצים ואומרים
 שלום לילדים

 עמוס ברזל   –כבאית  .  10
 כבאית, כבאית,

 מכבים איתה שרפות
 כבאית, עם לוחמי האש 

 בחליפות מיוחדות.
 

 היא נוסעת וצופרת 
 ממהרת, ממהרת,
 לכבות את האש 

 אש.לוחם  –גם אני רוצה להיות 
 עמוס ברזל   -אני נהג, אני טייס  .  11

 אני נהג, אני מסיע אנשים,
 גם גדולים וגם קטנים.

 , ֲאִני נֹוֵהג ִּבְמכֹוִנית, ֲאִני ָנַהג
 תמיד,בזהירות תמיד, 

 אני נהג של אוטובוס, 

 וגם כשהכביש עמוס, 
 על חוקי התנועה, 

 אני תמיד, תמיד שומר. 
 

 אני טייס, אני טס למרומים, 
 אני מטיס מטוסים. 

 אני טייס, אני טס למרומים 
 במטוסים גדולים, גדולים.

 אני מטיס מטוס סילון,
 יכול נוסע בשקט לישון, 

 על חוקי הטיסה, 
 אני תמיד, תמיד שומר. 

 

 אני נהג, אני טייס,  
 על כל החוקים שומר.

 עממי   -. גלגלי האוטובוס  12
 גלגלי האוטובוס מסתובבים, מסתובבים, סתובבים 

  . גלגלי האוטובוס מסתובבים כל היום
המגבים באוטובוס עושים ויש ויש ויש, ויש ויש  

  .ויש ויש ויש 
 םהמגבים באוטובוס עושים ויש ויש כל היו 

דלתות האוטובוס נפתחות ונסגרות, נפתחות 
 ונסגרות, נפתחות ונסגרות 

  .דלתות האוטובוס נפתחות ונסגרות כל היום 
הכסף מצלצל פה קלינק קלינק קלינק קלינק 

 קלינק קלינק קלינק קלינק קלינק 
  .הכסף מצלצל לו קלינק קלינק קלינק כל היום 

 ביפ ביפ הצופר צופר לו ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ  
 ביפ  

  .הצופר צופר לך ביפ ביפ ביפ כל היום
האוטובוס שותה דלק גלוג גלוג גלוג גלוג גלוג 

 גלוג גלוג גלוג גלוג 
 .האוטובוס שותה לו דלק גלוג גלוג גלוג כל היום 

 ָעמֹוס ַּבְרֶזל –ֶחְדָוה ְפִריְדָמן   –ֵכִלים ִּבְתנּוָעה  .  13
 נֹוְסִעים,    -ַּבְּמכֹוִנית 

 רֹוְכִבים,  -ַעל ָהאֹוַפַנִים 
 ָׁשִטים,   -ְּבִסיָרה 
 ַמְפִליִגים.   -ָּבֳאִנָיה 

 

 ָטִסים,   -ַּבֲאִוירֹון 
 ְמִעיִפים,    -ֲעִפיפֹון 
 נֹוְסִעים,   -ָּבַרֶכֶבת 

 ְמִטיִסים    -ַרֲחָפן 

 

 ֶׁשהּוא ָּבנּוי  ְכִפיָכל ְכִלי ֻמְפָעל 
 .ְפֻעָלה ָנְתנּו ִכנּוי ּוְלָכל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אבשלום כהן   –עגלה עם סוסה  .  41
 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 
 .תסחב כל משא

 לפנות ערב הסוסה 
 ,היא כבר רעבה

 הי דיו דיו
 ,אי אי אי הויסה

 .בואי לאורווה
 עמוס ברזל   –  אסנת אדם   –ֲחָלִלית  .  51

 ַּבַלְיָלה ַּבַלְיָלה, ָיֵרַח ַּבָשַמִים,
 ֲאִני ַמִּביט ֵמַהַחלֹון ּוְמַׁשְפֵׁשף ֶאת ָהֵעיַנִים. 

 ְוַמְזִמין, ֶאְתמֹול הּוא ָהָיה ָעֹגל 
 ַהיֹום ֲחֵסָרה לֹו ֲחִתיָכה ְּבַצד ָיִמין. 

 

 ָיֵרַח ָיֵרַח, ָיֵרַח ַּבָשַמִים 
 ֲאִני רֹוֶצה ִלְרֹכב ֵאֶליָך ַעל אֹוַפַנִים. 

 ָחַׁשְבִתי ָלטּוס ְּבתֹוְך ַמֲעִלית, 
 . ַאְך ַאָּבא ִהִציַע ִלְבנֹות ֲחָלִלית

 

 ָגִליל,  ִפְזמֹון: ֲחָלִלית ְקַטָנה ְּבצּוַרת
 ַאִגיַע ַלָיֵרַח ִּבְמִהירּות ְכמֹו ִטיל. 

 ִאָּמא ִתְתֹפר ִלי ֲחִליַפת ָחָלל,
 ְוֶאְהֶיה ַאְסְטרֹוָנאּוט ְמֻפְרָסם ְכֶׁשֶאְגַדל. 

 

 ָיֵרַח ָיֵרַח ִמי ִיְפֹתר ַהִחיָדה? 
 ְכֶׁשַּמְתִחיל ֹחֶדׁש ַאָתה ְכמֹו ָּבָנָנה ְקַטָנה.

 ַאָתה ִמְתַמֵלא,   ְלַאט ְלַאט
 ַהָיֵרַח ָמֵלא. -ּוְבֶאְמַצע ַהֹחֶדׁש

 

 ָיֵרַח ָיֵרַח, ָיֵרַח ַּבָשַמִים, 
 ֲאִני רֹוֶצה ִלְרֹכב ֵאֶליָך ַעל אֹוַפַנִים. 

 ָחַׁשְבִתי ָלטּוס ְּבתֹוְך ַמֲעִלית, 
 ַאְך ַאָּבא ִהִציַע ִלְבנֹות ֲחָלִלית. 

 עמוס ברזל   –כדור פורח  .  61
 פורח, כדור פורחכדור 

 הוא עולה. אוויר חםשממלאים 
 כדור פורח, כדור פורח,

 הוא יורד. אווירמשחררים 
 

 הוא טס עם הרוח,
 איזה כיף החבל מתוח, 

 רואים זריחה, רואים שקיעה.
 הוא טס עם הרוח,

 ,הנוף פתוחאיזה כיף 
 כדור פורח, חוויה נפלאה.

 17. אווירון  –  עמוס ברזל 
 אווירון, אווירון,

 בשמים טס. 
 אווירון, אווירון,
 לתוך ענן נכנס. 

 

, לרקיעהוא עולה   
, קרקעהוא יורד ל  

 הוא טס לימין, 
 הּוא ָטס ַלְשֹמאל 

אווירון שלנו גדול.ה  
 

 אווירון.... 
 

 הוא עולה לרקיע 
 הוא יורד לקרקע, 
 הוא עושה עיגול

 עיגול קטן,
 בצבעי כחול לבן. 

 דני סנדרסון   –גלשן  .  81
 שמש אין שום עננים, יום בהיר של 

 אני וכל החברה אל הים נוסעים. 
 לקחנו את האוטו הבנות כבר שם

 כשלחוף נגיע נוציא את הגלשן.
  

 שוב אנחנו מתגלשים, רוכבים על הגלים,  
 הנה בא עוד גל גדול, זהירות, רק לא ליפול, 

 ים עד הרצליה זה רק אני והגלשן שלי. -מחוף בת
 

 מחכים במים שיבוא הגל, 
 לא גבוה לא זזים בכלל. אם הוא

 רוח מנשבת והים גועש, 
 רק לזה חיכינו אפשר להתגלש. 

 

   …שוב אנחנו מתגלשים, רוכבים על הגלים
 

 שמש כבר שוקעת והיום נסגר, 
 כל אחד בבית עצוב שזה נגמר. 
 זהו סוף החופש שוב ללימודים,

 אך לא יהיה בית ספר אם יש מחר גלים.
 

 שוב אנחנו מתגלשים, רוכבים על הגלים,  
 הנה בא עוד גל גדול, זהירות, רק לא ליפול, 

 ים עד הרצליה זה רק אני והגלשן שלי. -מחוף בת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 וילנסקי   שה מ   -לב  -טהר   ורם י   –חסקה  .  91
 ַהָים ָיֶפה ַהֹּבֶקר ַהָים הּוא ֵדי ָׁשֵקט,

 ֵאַלי ַלַחָסֶקה.  ָאז ּבֹוִאי ָנא, ַיְלֹדֶנת
 ֹפה ֵאין ִמְפָרׂש ָמתּוַח ְוֵאין ַגם ַמֲעֶקה, 

 ֲאָבל ְמֹאד ָּבטּוַח ֶאְצִלי ַּבַחָסֶקה.
 

 ַחָסֶקה, ַחָסֶקה, ְּבִלי ִספּון ּוַמֲעֶקה,
 ֶׁשִנְחֶיה ְוֶשִנְזֶכה ַרק ָלׁשּוט ַּבַחָסֶקה.

 

 ָמׁשֹוט ֶאָחד ְוֶגֶבר, ֶזה ַהִציּוד ֻכלֹו.
 ַהִגיִדי ֹלא.  –ִאם ַאְת רֹוָצה, ַתִגיִדי, ִאם ֹלא  

 ְּבִלי ֲאֻרָּבה ְוֹתֶרן, ְּבִלי ֹאֶכל ּוַמְׁשֶקה
 ֶאת ָהעֹוָלם ֶאְמֹכר ָלְך ֶאְצִלי ַּבַחָסֶקה.  

 …ַחָסֶקה, ַחָסֶקה
 

 ֶאת ַהַגִלים חֹוֶתֶכת ַמָמׁש ְכמֹו ֶחְמָאה, 
 תּוְכִלי ִלְׁשַכב ָעֶליָה ְכמֹו ַעל ִמָטה ַחָמה.  

 ֵמָעל ּבֹוֶעֶרת ֶׁשֶמׁש, ֲאִני עֹוד ְמַחֶכה
 ַמדּוַע ַאְת ֹלא ָּבָאה ֵאַלי ַלַחָסֶקה? 

 

 ִמִמי ַאְת ְמַפֶחֶדת? ַתִגיִדי ְּבקֹול ָרם: 
 י אֹו ְמַגֵלי ַהָים? ִמן ַהְסִפיָנה ַהֹזאִת'

 הֹוֶלֶכת ָלְך ַהַּבְיָתה? ֵאין ַטַעם ֶׁשֶאְבֶכה, 
 ָאִביא ָלְך ָלַאְמַּבְטָיה ֶאת ָכל ַהַחָסֶקה.

 

 ַחָסֶקה, ַחָסֶקה, ְּבִלי ִספּון ּוַמֲעֶקה,
 ֶׁשִנְחֶיה ְוֶשִנְזֶכה ַרק ָלׁשּוט ַּבַחָסֶקה.
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 , ַעל ַהָים ַהָשֵקט
 ,ַעל ַהָים ָהָרָחב

  ֶחֶרׁש, ֶחֶרׁש נֹוַסַעת
 .ֳאִנַית ָזָהב

 

 ,ָּבּה ָכל ַהַּמָלִחים
 , ִמָגדֹול ְוַעד ָקָטן

 מֹוְׁשִכים ַחַכת ָזָהב 
 .לוויתןִעם ַדג 

 

 ...מֹוְׁשִכים, מֹוְׁשִכים
 לב שוורץ   –נתן יונתן    –דוגית נוסעת  .  12

 נוסעת, מפרשיה שניים דוגית 
 .נרדמו כולם -ומלחיה 

 ,רוח נושבת על פני המים
 .ילד פוסע על החוף דומם

 

 ילד פעוט הוא ועגום עיניים 
 ...למרחק אין סוף -שוטפים המים 

  -כל מלחיה וייעוראם לא 
 ...?איכה תגיע הדוגית לחוף

 22.  אוניה  -  טרזה גויטיין 
 ,אוניה ,אוניה

 עם כנף כשל יונה
 ,אוניה ,אוניה

 .עם כנף כשל יונה
 

 היא מתנדנדת 
 ,עולה יורדת

 היא מתנדנדת 
 .על הגלים

 
 


