
 דגל לכל שנה   –  אורלי  בינדר  –  עמוס  ברזל 
 דגל לכל שנה 
, דגל המדינה  
 דגל זע ונע 

. חוגגים לך כל שנה  
 

,מתנועעים נעים ,דגלים ,דגלים  
  ,כחולים ולבנים

. בידיהם של הילדים  
, יום הולדת את חוגגת  

 מדינת ישראל 
. יברך אותך האל  

 

 דגל ועוד דגל 
, דגלי כחול לבן  

 ארץ ישראל חוגגת 
 . ת כמובןיום הולד

 עמוס ברזל   –. יום הולדת של המדינה  2
 יש בגן שלנו יום הולדת 

 יש בגן שלנו חגיגה 
 כך מיוחדת-יום הולדת כל

 יום הולדת של המדינה 
 

 נים ידיים,כל הילדים נות 
 במעגל גדול מסתובבים

 כל הילדים נותנים ידיים
 ............מדינת ישראל בת 

 

 איזו מתנה כולם נביא לה 
 , בלון אדום, רתיק, ציו

 למדינתינו הקטנטונת 
 בואו נביא מתנת שלום. 

 

 כל הילדים נותנים ידיים...
 דתיה בן דור   – ארץ ישראל שלי .  3

  ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
 ! כולנו ביחד ? ומי נטעמי בנה 

  אני בניתי בית בארץ ישראל
  אז יש לנו ארץ

 . ויש לנו בית בארץ ישראל
 

  גם פורחתארץ ישראל שלי יפה ו
 ! כולנו ביחד ? מי בנה ומי נטע

  - אני נטעתי עץ בארץ ישראל
 , ויש לנו בית , אז יש לנו ארץ

 . ויש לנו עץ בארץ ישראל 
 

  חתארץ ישראל שלי יפה וגם פור
 ! כולנו ביחד ? מי בנה ומי נטע

  - אני סללתי כביש בארץ ישראל
 , ויש לנו בית, אז יש לנו ארץ

 . כביש בארץ ישראללנו ויש  , ויש לנו עץ
 

  ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
 ! כולנו ביחד ? מי בנה ומי נטע

  - אני בניתי גשר בארץ ישראל
 , ויש לנו בית , אז יש לנו ארץ

 , ויש לנו כביש , עץ ויש לנו
 . ויש לנו גשר בארץ ישראל

 

  ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
 ! כולנו ביחד ? מי בנה ומי נטע

  - ברתי שיר בארץ ישראלחי אני
 , ויש לנו בית , אז יש לנו ארץ

 , ויש לנו כביש , ויש לנו עץ
 , ויש לנו גשר

 . ויש לנו שיר על ארץ ישראל
 זל עמוס בר   –. דגל ישראל  4

 דגל עולה, דגל יורד, 
 דגל עולה, דגל יורד, 

 

 דגל ננופף מצד לצד 
 דגל ננופף מצד לצד 

 איזה דגל אני שואל? 
 דגל ישראל. 

 עמוס ברזל –אורלי בינדר/ עמוס ברזל –צבעי המולדת  .  5
 בצפון המדינה נמצא הר החרמון 

 . לש המוןגועל השלג הלבן הייתי 
 אומר שלום גם לכינרת ומימיה הכחולים 

 . כה זוהרת היא ממש מקור חייםיפה יא ה
 

 ארץ זבת חלב ודבש , מדינת ישראל
 יש בה גם ישן וגם חדש. יפה וצבעונית

 
 חיוך רחב  לים מחייך הכרמל יורד

 . ובצבעו הירוק לטייל בו כה נאהב
 ,רתנו הנצחית שאליה אני שביב

 לירושלים הבירה העיר שכולה זהב 
 מדינת ישראל...               

 

 ם למרכז ומגיע למדבר אומר שלו
 . לנגב הצהוב כי הוא שונה מכל דבר
 נוסעים כולנו לאילת העיר שבדרום 

 ם. שלום לך ים סוף זה הים האדו
 ... מדינת ישראל              

 עמוס ברזל   –ר  אורלי בינד  -  חוגגת   ישראל .  6
 , יש בלב הרבה תקוה לשלום לאהבה 

 . למולדת בלי דמעות בלי מדים ובלי צבא
 , כחולים, מעל כנרת וירדןהשמים ה

 .הכל עוד יתכןוהגלים שרים ביחד, 
 

 לישראל כאן חוגגים
 הגדולים והקטנים 
 םלישראל כאן חוגגי

 . בואו נניף את הדגלים
 

 שהארץ  הקטנטונת עוד תראה ימים טובים 
 . בניה למתק דבש  וחרובים כלשיזכו 

 , אל המחר ואל האור יחד צועדים כולנו
 . מאחדים כל דור ודור ש יחד בנתיבי גורל

 

 ... לישראל כאן חוגגים
 . ישראל –ובדגל נהיה גאים 

 
 
 
 
 



 עמוס ברזל   –אודליה קטמור   –. דגלי  7
גֶּל  ְחָמד ָקָטן ִלי נֶּ  דֶּ

גֶּל ִלי ָכֹחל ָלָבן   דֶּ
 ְלַמֲעָלה הּוא מּוָנף 
 ִמְתנֹוֵפף ְכמֹו ָכָנף 
 ִמְתנֹוֵפף ְכמֹו ָכָנף 
 ְלַמָטה הּוא יֹוֵרד 

 עֹוֵצר ְמַעט, עֹוֵמד! 
 

גֶּל   ָמד ָקָטן ִלי נֶּחְ דֶּ
גֶּל ִלי ָכֹחל ָלָבן   דֶּ
 ֲאנֹוֵפף ְבָכל ִפָנה 

ת ַלְמִדינָ  דֶּ  ה, יֹום ֻהלֶּ
ת ַלְמִדיָנה!  דֶּ  יֹום ֻהלֶּ

 ְלַמָטה הּוא יֹוֵרד 
 עֹוֵצר ְמַעט, עֹוֵמד! 

 –רוקדים למדינה .  8
 עמוס ברזל   –אורית עראקי הכהן/עמוס ברזל  

 נרים את הידיים ננופף כמו דגלים 
 גליים נצעד כמו חיילים עם הרנרקע 

 נעמוד זקוף נצדיע ברינה 
 חוגגים למדינה בריקוד ומנגינה 

 

 כפיים מוחאים  –ינה רוקדים למד
 ידיים מגלגלים  –רוקדים למדינה 
 כתפיים מרימים –רוקדים למדינה 

 . למדינה יום הולדת היום חוגגים
 עמוס ברזל   –הכהן  -אורית עראקי   -. טיול משפחתי  9

 שפחתי נצא לטייל ו מבוא
 במכונית ברחבי ישראל  

 לאן נגיע? לא נדע 
 שתהיה הפתעה  

 ד אפריים הגענו לקיבוץ של דו 
 .כולנו נרכב על אופניים

 

 בואו משפחתי נצא לטייל 
 במכונית ברחבי ישראל  

 לאן נגיע? לא נדע 
 ה הפתעה  שתהי

 הגענו למושב של דוד ניסים 
 .סוסיםגב כולנו נרכב על 

 

 נצא לטייל שפחתי בואו מ
 במכונית ברחבי ישראל  

 לאן נגיע? לא נדע 
 שתהיה הפתעה  

 הגענו לסבא וסבתא שלי 
 אני רץ לקראתם והם לקראתי 

 אינסוף חיבוקים והמון נשיקות 
  . תמיד כייף אצלם לבלות 

 

 בשמחה    כבר ערב חוזרים הביתה
 . עייפים אך מרוצים כל בני המשפחה

 
 
 
 

 ברזל  מוסע –ן פרידמ יסןנ –לב אל לב . 10
 שם בשדות העמק החיטה כבר נקצרה 

 שוב צומח שקט לאחר הסערה, 
 מעט עזרה יד אל יד מושטת להגיש  

 עד שמתגשמת התקווה הישנה. 
 נתקרב, לב אל לב,        
 נתאהב, לב אל לב,        

 מינו הטובים, כשריגים השלובים כל י 
 תמיד הם זה לזה ערבים.

 

 איש הולך בתלם ונושא את מבטו 
 תפו נח ילד המחייך שוב בשנתו כ על

 ובשמי התכלת מלווים הכוכבים 
 ומאירים בדרך לאחיינו השבים. 

 נתקרב, לב אל לב...         
 יש מקום בלב לחום ונחמה 

 את החומה.  יואם רק נסיר יחד
 נתקרב, לב אל לב...         

 עמוס ברזל   –. אנחנו עם אחד  11
 , אנחנו משפחה - אנחנו עם אחד

 ויש לנו תקווה  - אחד אנחנו עם
 אחורה לא נחזור  - אנחנו עם אחד

 איש לאיש אנחנו נעזור. 
 

 נו משפחה נחא - אנחנו עם אחד
 , מכל עמי עולם מצאנו נחלה 

 על הכול נתגבר  - אנחנו עם אחד
 אם נרצה ואף יותר. 

 

 תלוי אם נרצה, זה בנו 
 אם נרצה, יש לנו סיכוי

 אם נרצה, ודאי נוכל 
 לל? איך הגענו עד הלום בכ

 

 אנחנו עם אחד אנחנו משפחה, 
 אנחנו עם אחד לטוב ולרע,

 אנחנו עם אחד שרוצה שלום 
 אולי היום? אם לא אתמול

 

 ... אם נרצה, זה בנו תלוי        
 

 עם אחד, לב אחד, 
 תקווה אחת לעולם. 

 

 נו תלוי... אם נרצה, זה ב       
   עמוס ברזל   –יחד קדימה  .  21

 יחד קדימה, יחד בתקווה,
 ה, בזכות ואהבה. יחד קדימ 

 

 לבית, לשלום, 
 לאושר ושמחה, 
 אנחנו עם נבחר 
 זאת לא אגדה. 

 יחד נתעורר, יחד נתגבר, 
 יחד אנחנו נבנה עולם אחר. 

 

 יחד קדימה, יחד בתקווה,
 יחד קדימה, בזכות ואהבה. 

 



 
 

 י נולדתי, אנכאן 
 רק כאן ביתי,

 ציון, ירושלים,
 ארץ מולדתי, 

 יחד נתפלל, יחד נתחשל, 
 אנחנו זאת ארץ ישראל.  יחד

 

 יחד קדימה, יחד בתקווה,
 יחד קדימה, בזכות ואהבה. 

 נו, כולנו, זאת ארץ ישראל. יחד, אנח
 עמוס ברזל   -  ניסן פרידמן   –נפתח דף חדש  .  13

 לפעמים אדם נדקר  
 מקוצו של הצבר 

 או מסלע המדבר 
 יודע.  אתה

 הצבר הוא דוקרני  כך אתה וגם אני]
 X2משגע. [   הואמבחוץ אבל בפנים 

 

 ונפתח דף חדש והלב נרגש
 יותר כחול יותר לבן. 

 לב ודבש, ונפתח דף חדש, בשבילי ח
 נצעד ביחד כל הזמן. 

 

 אם עשינו פה קסמים 
 בכל כך מעט שנים
 אתה יודע. ואבות למדו בנים 

 מי יבנה פה במקומי 
 י וחלומי? את בית

 . לשלום מתגעגעבלילות ובימים 
 

 ...ונפתח דף חדש והלב נרגש
   –ואין לנו אחרת    -ישראל  .  41
 ברזל   מוס ע  -  בינדר   ורלי א 

    -ארץ נהדרת,  -ישראל 
 ואין לנו אחרת.  -ראל יש

 

 הלכנו עם משה במדבר כולנו יחד, 
 אל ארץ ישראל ארצנו המובטחת, 

 ים במתנה, קנתן לנו אותה אלו 
 ותר מארבעת אלפים שנה.לפני י

 הגענו בלי כל פחד ואותה בנינו יחד, 
 והפרחנו בכל מקום את השממה. התיישבנו 

 עזבנו והגרנו במקומות שונים גם גרנו 
 בסוף חזרנו.  לארץ ישראל תמיד 

 עמוס ברזל     –בשבילי ובשבילך  .  51
 יהודים מכל העולם 

 עלו לארץ לפני שנים,
 הם הפריחו השממה 

 וסללו כבישים.
 שתהיה של יהודים  האמינו במדינה,

 חלמו וכך עשו ולהם היום שרים.  ךכ
 ישראל,  –כאן בנינו מדינה 

 ישראל,  –שפלה וב הרעל ה
 ישראל, –קצת קטנה אבל גדולה 

 ישראל.   –בשבילי ובשבילך 
 

 והארץ כאן גדלה 
 ועברית היא השפה, 

 תורה הארץ 
 עם תקווה אחת גדולה. 

 והדגל מתנוסס, כחול לבן הם הצבעים,
 קנים, ולזה היום שרים. מנורה שבעת
 ... ישראל –כאן בנינו מדינה  

 משה וילנסקי    –ר  דן אלמגו   –  ולנו יש פלאפל .  61
 , לכל מדינה כאן בעולם 

 , מאכל לאומי המוכר לכולם
  וכל ילד בגן יודע כי

 . האוכל מקרוני הוא איטלקי
 , וסטרים בוינה שניצל טעיםלא

 . והצרפתים אוכלים צפרדעים
 , אורז דק ורזה  הסינים אוכלים

 . והקניבלים אוכלים זה את זה
 

 , פלאפל, פלאפל , ולנו יש פלאפל
 , גם אמא כאן קונה בא מתנהלא

 . נקנה חצי מנה לסבתא הזקנה
  וגם החותנת היום תקבל 

  פלאפל, פלאפל
 . עם הרבה הרבה פילפל

 

  ם כשבא יהודי לישראלפע
 ." נשק לאדמה וברך ה"גומל

  ן המטוסהיום, הוא רק יורד מ
 . וכבר קונה פלפל ושותה גזוז 
 , אצלנו אין מלך, יש רק נשיא

 . ר השגנו שיאאבל במלוכה כב 
  - אצלנו כל יום קם מלך חדש

 ." אחד "מאושר" השני "מיואש
 

 . פלאפל, פלאפל , כי לנו יש פלאפל
  מריח כל הרחוב, ים לרובכי כאן מוכר

 . ושמן פרפין ריחות של שומשומין
  פשר פה לקבלוגם צרבת א

  מפלאפל, פלאפל
 . עם הרבה הרבה הרבה פילפל

 

 , וטפלאפל לעשות זה לא פש
 , פלאפל לעשות זאת אומנות

  ויוכל להבחין כל בן תימן
 . בין פלאפל של חובב או של אמן

 , יםהמצחיק ביותר הוא, אללה אל עז
 ! פלאפל עשוי בידי אשכנזים
  בפלאפל כזה תמיד תרגיש

 . ר של געפילטע פישמין טעם מוז
 

 . פלאפל, פלאפל , רק לנו יש פלאפל
 , גם אמא כאן קונה לאבא מתנה

 . נקנה חצי מנה לסבתא הזקנה
  - כי זה המאכל הלאומי של ישראל

  פלאפל, פלאפל
 . עם הרבה, הרבה, הרבה פילפל

 



 עמוס ברזל   –שאול טשרניחובסקי    -לדתו  נוף מו .  71
ָלא ַקְרַקע ץ ְקַטָנה,  ָהָאָדם ֵאינֹו אֶּ רֶּ  אֶּ

ָלא ַתְבִנית נֹוף ־ מֹוַלְדתֹו,   ָהָאָדם ֵאינֹו אֶּ
ָסְפָגה ָאְזנֹו עֹוָדּה ַרֲעַנָנה,  ַרק ַמה ־  שֶּ

ם ָשְבָעה ִלְראֹות,  רֶּ ָסְפָגה ֵעינֹו טֶּ  ַרק ַמה ־ שֶּ
 

ל ָכל ַהָבאֹות, ָכל אֹות ָואוֹ  ל ֵסמֶּ  ת ְוֵסמֶּ
יָה ְבֵראִשית בְ  ֹחְקקּו ָעלֶּ  –ִרָיָתּה, שֶּ

ָלא ַתְבִנית ־ נֹוף מֹוַלְדתֹו.   ָהָאָדם ֵאינֹו אֶּ
 ברזל מוס  ע   –  פרידמן יסן  נ   –אן  נולדתי כ .  81

 שורשי שלי בין סלע לדרדר, 
 יצמחו מאדמה אל הגבהים.

 השמש שלי בין ים לבין מדבר, 
 יניהם של הטועים.תאיר את ע

 נולדתי כאן, כמו פרח בגן,
 ידיים לא תוכלנה לעקור. 

 נולדתי כאן, כמו צמח קטן,
 לשמש ליופי ולאור. 

 הנחל שלי בין יובש לשרב
 אמונתי, ניייינבע ממע

 השקט שלי בין סער לבין קרב 
 יסלול את נתיבי אהבתי. 

 נולדתי כאן, כמו פרח בגן,
 ידיים לא תוכלנה לעקור. 

 אן, כמו צמח קטן,נולדתי כ
 לשמש ליופי ולאור. 

 מי עמ   -נ. הרץ אימבר    –התקווה  .  91
  כל עוד בלבב פנימה

  נפש יהודי הומייה
  ולפאתי מזרח קדימה

 . עין לציון צופיה
 

  עוד לא אבדה תקוותינו
  התקווה בת שנות אלפיים
  להיות עם חופשי בארצנו

 . ארץ ציון וירושלים
 
 
 
 
 

 
 


