
 עמוס ברזל   –.סתיו ישראלי  1
 , פעם חם ופעם קר

 לובשים ארוך, לובשים קצר.
 ריח טוב של גשם ראשון 

 ושמש שוקעת מוקדם לישון.
 

 סתיו ישראלי, סתיו ישראלי, 
 זו עונה טובה בשבילי.

 

 ם,ענני םבשמי
 שמש מחממת את הפנים,

 ח החצב בגן פור
 תארח. לה בא והחילזון

 

 סתיו ישראלי, סתיו ישראלי, 
 זו עונה טובה בשבילי.

 עמוס ברזל   –אסנת אדם    -ַהּיֹוֶרה  . 2
 ? ן ִמי ֵמִקיׁש ַעל ַהַחּלוֹ 

זֹון?   ִמי ַמְרִטיב ת'ִחּלָּ
ֵעִצים  ִמי ַמְׁשֶקה ֶאת הָּ

ִדים  ?ּוְמַשֵמַח ת'ְילָּ
 

 ה,  ַהּיֹורֶ  ,ֶרהַהּיוֹ 
 ִטיפ ַמִקיש ַעל ַהַחּלֹון.

 ַהּיֹוֶרה, ַהּיֹוֶרה, 
ִראׁשֹון  .ֶזה ַהֶגֶׁשם הָּ

          

ִעים?   ִמי ֵמִעיר ֶאת ַהְזרָּ
 , ַיְשנוִניםעורֹו קּומּו 

ֶהם קֹוֵרא   "ַדי ִליֹׁשן" לָּ
ן ֶזה ַהּיֹוֶרה   .ַכמּובָּ

 

 ַהּיֹוֶרה, ַהּיֹוֶרה...           
 

ה יִטיפ טִ  היד טִ ְועוֹ פָּ  , פָּ
ה. ִמְתַמֵּלא ִלִבי ש  ְמחָּ

 ָארּוץ  ,ְשלּוִלית ֶאְקֹפץ בַ 
 ֵאיֶזה ֵכייף ִלְהיֹות ַבחּוץ. 

 

 ה,  ַהּיֹורֶ  ,ֶרהַהּיוֹ 
 ִטיפ ַמִקיש ַעל ַהַחּלֹון.

 ַהּיֹוֶרה, ַהּיֹוֶרה, 
ִראׁשֹון  .ֶזה ַהֶגֶׁשם הָּ

 ברזל    מוס ע   -  סתיו, השיר שלי שמח . 3
 ?למה שירי הסתיו עצובים

 ?למה בסתיו העלים נושרים
 ? ְולמה כשבא חצב

 . סתיו רביודעים שכ
 

 ? סתיו מרגישים אפוריםבלמה 
 ?סתיו השמים קודריםבלמה 

 ְולמה כשבא חצב, 
 יודעים שכבר סתיו. 

 

 סתיו, סתיו, השיר שלי שמח, 
 . ַמִגיַע ְכמֹו אֹוֵרחַ סתיו, סתיו, 

 סתיו, סתיו, את חום הקיץ מוריד 
 נעים בסתיו, נפלא בסתיו תמיד. 

 

 עמוס ברזל  – אורלי בינדר  -נחליאלי  . 4
 בעד לחלון קטנה ִהִציצה מ רוציפ

 , ןהווילועפה רוח סתיו ֵהניעה  
 ר שחור קטןזהו נחליאלי עם סינ

 יצא לתור לעוף ּוְלבקר בגן.
 

 { נחליאלי} לבקר,  {נחליאלי} לבקר,
 ְולעוף לו בחצר, 

 { נחליאלי} לבקר,  {נחליאלי} לבקר,
 ְולעוף למקום אחר. 

 –הסתיו הוא הפכפך  . 5
 עמוס ברזל   -אורלי בינדר 

 הסתיו, הסתיו, הוא משונה כל כך 
 כפך. הוא הפ  חמים הסתיו  קריר ּוְקצת

 

 לובשים שרוול ארוך,    
 רוול קצר, לובשים ש

 ּומה ננעל מחר.  היום בסנדלים
   ? .  מה רואים בסתיו 6

 אורלי בינדר / עמוס ברזל   -  אורלי בינדר 
 מה רואים בסתיו?  

 עלה נושר עכשיו. 
 מה רואים בסתיו?  

 רואים את החצב. 
 מה שומעים בסתיו?  

 קול רוח ּוַמשב, 
 תיו?   ם בסיעמה שומ
 טף.  ,ףִקיש טייורה מַ 

 

 תיו, סתיו, סתיו, ס
 גם עבשמש ו

 סתיו, סתיו, סתיו, 
 עונה שכה נאהב. 

 עמוס ברזל  - עודד אבישר   –. אורח סתיו  7
א אֹוֵרחַ   ֶאל ֵביֵתנּו בָּ

חֹוק  ,ִמַפְרֵדס רָּ
ב ְוֵריחַ  הָּ  ,ֶצַבע לֹו זָּ

תֹוק  .ֵריַח טֹוב, מָּ
 

לֹום ְלָך, אֹוֵרחַ   ,ׁשָּ
 ,ויתָּ ַח סְ רֵ אוֹ 

לֹום לְ   ,ּוחַ ָך ַתפׁשָּ
ב הָּ  .ַתפּוַח זָּ

 

ה ִלי, אֹוֵרחַ   ,נָּא ַהִגידָּ
 ?ִמי אֹוְתָך ִהְזִהיב
ֵריחַ  ַתן ְלָך הָּ  ,ִמי נָּ

ִביב  ?ֵריַח ֹכה חָּ
 

ַפִנייְסתָּ -ֶזה רּוחַ   ו ְלטָּ
 ,ויְבֵריַח ְסתָּ 

ַעִני   ֶזה ַהּיֹוֶרה ְצבָּ
ב הָּ  .ְבֶצַבע זָּ

 



 [ ים מ ש שם מ ג גשם,  ]   –. היורה 8
 ואל אנגל י  -יחיאל הלפרין   

  ,גשם, גשם, משמיים
  ,יפות המיםקול המון ט

  טף -טיף-טף, טיף-טיף-טיף
 , מחאו כף אל כף 

 , טף -טף, טיף-טיף
  טף -טיף-טף, טיף-טיף-טיף

  !ףכף אל כ  ,מחאו 

 

  להב אש חוצה שמים
  מעוור את העיניים

  וברק-וברק, בריק-בריק
  זה הבריק הברק
  , ברקקיבריק, ברק, בר

  זה הבריק הברק
  , בריק, ברקיקבר

  בריק, בריק, ברק
 

  אדיר מן השמייםקול 
  זניםמחריש את הא 

  ,רעם-רעם, רם-רם
  .זה הרעם ירעם

  ,רם  ,רם, רם ,רם
  זה הרעם ירעם

 !רעם רעם, רעם רעם
 

  ...גשם, גשם, משמיים
 שמוליק קראוס   –מ.י. שטקליס    –.רוח רוח  9

 !ח, רּוחּורּוח, רּוח! ר 
 ?למה לא תשכב ַלנּוח 
 מן ַהבֹוקר תשתּולל! 

 בא ַהליל...  ברה כְוהנ 
 

 בר מכניסים מלאכים כ
 לשמיים פנסים

 מדליקים נרֹות בלאט 
 כמעט!  אֹותם רואיםאין 

 ...רּוח, רּוח 
 

 ְואתה! הֹולך בטל 
 ,ְושֹורק ּומיילל

 כֹופף את ַהוורדים מ
 .ּוֵמציק ַלילדים

 ...ּוח, רּוחר
 

ל ַהגן רֹוצה לישֹון  כָּ
 ַגם ַהברֹוש, ַהקיקיֹון

 רחים צר מאֹוד על ַהפ
 ֶנֱאנָּחים...  הם כּולם

 ...רּוח, רּוח                
 
 

 עמוס ברזל   -.סתיו  10
 עץ ֵמִשיר עליו,   –שלכת 

 זה סתיו, 
 רוחות וגשם שב,  –שלכת 
 בסתיו. 

 

 יש מעט אבק ברוח 
 הציפורים שבות לנוע 

 תיו. סה לחפש מקום בטוח מן 
 

 ּוַבגן חצב,  –שלכת 
 זה סתיו, 
  עברהקיץ ש הופך את

 לסתיו. 
 ט אבק ברוח... יש מע       

 

 חורף, לא כל כך בטוח,  
 זה סתיו, 

 שמש, יצאה לנוח  
 בסתיו, 

 

 יש עננים גבוהים כל כך
 וציפורים של בוא הסתיו,

 עץ שעולמו חרב. 
 יש מעט אבק ברוח...          

 ר בינד  ורלי א   -עלה קטן צהוב   . 11
 עף על גב הרוח,  ,עלה קטן צהוב

 נכנס לתוך חלון פתוח,  ,עף מן הרחוב 
 

 חדר עשה סיבוב קטן [התעופף ב
 X2[          נענוע שט נחת על שולחן. 

 עלה קטן צהוב...         
 

 [  התעופף אל על וחג במעגל
 X2[       לאט, לאט צנח על היד.  

 אורלי בינדר   -נחליאלי וגם דרור  . 21
 ור נחליאלי וגם דר

 הם במקור קים מתנש
 ציף, ציף, ציף, עפים, עפים,

 זרים למקום עכשיו חו ]בסוף[/נב מנענעים.זב
 

 מנתר קופץ הדרור,      
 הופ קדימה ואחור,      
  [       נחליאלי מהלך      
 X2רגל, רגל הוא דורך. [      

 אורלי בינדר   –  החילזון  . 31
 מטייל החילזון בעונת הסתיו. 

 את ביתו נושא הוא,  
 על גב.  תמיד שאנו

 

 נוטה לימין, נוטה לשמאל, 
 . נוטה קדימה ואחור 

 נוטה לימין, נוטה לשמאל, 
 . לפויאך הבית לא 

 
 
 
 
 
 



 עמוס ברזל   -אורלי בינדר    –.השבשבת  41
 השבשבת, השבשבת, 

 מראה לאן נושבת 
 זו הרוח הסובבת 

 מתעופפת, משתובבת. 
 

 , השבשבת כמו סביבון
 , לדרום או לצפון

 למזרח למערב 
 ּוְלאן פונה עכשיו? 

 

 , השבשבת מסתובבת 
 , עם הרוח הנושבת

 בקצה היא מצביעה 
 לאן הרוח מגיעה. 

 בת כמו סביבון... השבש       
 עמוס ברזל   -אורלי בינדר    -  החזאי המבולבל .51

 ע החזאימה מודי
 יום יפה לצאת כדאי 
 יוצאים כולנו לטיול 

 פתאום יורד כזה מבול. 
 

 החזאי, החזאי,  
 מדי, ר מבולבל יות 

 אומר יהיה יפה מחר 
 אבל פתאום גשום וקר. 

 

 ע החזאימה מודי
 יום יפה לצאת כדאי 
 רק יוצאים קר מעונן 
 המעיל בבית כמובן. 

 החזאי, החזאי...          
 

 מה אומר פה החזאי 
 פה לצאת כדאי יום י

 כביסה תולים כולם בחוץ
 ל רחוץ. ויש גשם שוב הכ

 החזאי, החזאי...       
   ת תשובי חזרה באביב א   . 61
 קורן אבי  תרגום:    –נבור אז שארל    

שוב נושרות טיפות  על ראשינו
 של גשם

 רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה 
שוב נמתין לשמש, נצפה ונחכה 

 ש...
 .באביב היא תשוב בחזרה 

 

 ערוכים החצבים על אם הדרך 
 התעוררה  סתווניתבשדה גם 

  אספועלים,  קיפלוכל הנרקיסים 
 כותרת 

 . ובו חזרהבאביב הם יש
 

 כבר סובב לו נחליאלי בגננו 
 אומר שירה בשדותינו עפרוני

 כל יוני הבר התעופפו מחלוננו 
 . באביב הם ישובו חזרה

 

 

 וגם את שנעלמת בבוא הגשם 
 רה שפרחת פתאום כרוח סע

לא נזיל דמעות ולא נקרא לך 
 שוב מפני ש...

 . באביב את תשובי חזרה
 

 , נחכה לך בחדרנו כל החורף
 , שמך תמיד נקרא נחכה לך וב

לא נצא אחרייך לחפש כי אין כל  
  צורך
 . אביב את תשובי חזרההן ב

 

 
 אביהו מדינה   -מקורות    –.ברכנו  51

 השם אלוקינו,  –ברכנו 
 בכל, בכל מעשה ידינו. 

 

 השם אלוקינו,  –ברכנו 
 שנתינו  וברך, וברך את

 

 ותן תן, תן, תן טל ומטר
 על פני האדמה מה, מה, 

 יורם טהרלב  –ו זה סתם  .הסתי 71
ֵעת ִלְלֹבׁש ְמִעיל ִריְך כָּ  ,צָּ

ִריְך ִלְלֹבׁש ַגם ְסֶוֶדר  ,צָּ
ִגיל רָּ  ,ֲאִפילּו ֶׁשעֹוד, כָּ

 .ַהֹכל ִנְרֶאה ְבֵסֶדר
 

ד ַמְבִהיק  ן ֶאחָּ נָּ  ְוַרק עָּ
ם ַעל ַהַצֶמֶרת-ֵאי  ׁשָּ
א ֶזה ַמְסִפיקַאְך  , ִבְׁשִביל ִאמָּ

 .תיס סֹוֶגרֶ ִהיא ֶאת ַהְתִר 
 

ו א, ֶזה עֹוד ֹלא ַהְסתָּ  ,הֹוי, ִאמָּ
ם ם, ֶזה ְסתָּ ם, ֶזה ְסתָּ  .ֶזה ְסתָּ

 

ר ִלְלֹמד ֶלֶכת ְכבָּ ִריְך לָּ  ,צָּ
 ִעם ֵסֶפר ּוַמְחֶבֶרת 

 ,ֵאין ְזַמן ַבֶדֶרְך ַלֲעֹמד
ֶלה אֹו ֶפַרח  .ִלְקֹטף עָּ

 

  ֵהן עֹוד ֹלא ִהְרִחיק ֶפׁשַהחֹ 
 ,ְועֹוד ְמַעט ׁשּוב ֹחֶפׁש

א ַגם ַמְסִפיקַאְך ִבׁשְ   ִביל ִאמָּ
ֹאֶפק ד בָּ ן ֶאחָּ נָּ  .עָּ

 

ו א, ֶזה עֹוד ֹלא ַהְסתָּ  ,הֹוי, ִאמָּ
ם ם, ֶזה ְסתָּ ם, ֶזה ְסתָּ  .ֶזה ְסתָּ

 

ֵעת ִלְלֹבׁש ְמִעיל ִריְך כָּ  ,צָּ
ִריְך ִלְלֹבׁש ַגם ְסֶוֶדר  ,צָּ

ִגיל ֲאִפּלּו רָּ   ,ֶׁשעֹוד, כָּ
 .ַהֹכל ִנְרֶאה ְבֵסֶדר
 

ן וְ  נָּ ד ַמְבִהיק ַרק עָּ  ֶאחָּ
ם ַעל ַהַצֶמֶרת-ֵאי  ׁשָּ

א ֶזה ַמְסִפיק  ,ַאְך ִבְׁשִביל ִאמָּ
 . ִהיא ֶאת ַהְתִריס סֹוֶגֶרת

 



ו א, ֶזה עֹוד ֹלא ַהְסתָּ  ,הֹוי, ִאמָּ
ם ם, ֶזה ְסתָּ ם, ֶזה ְסתָּ  .ֶזה ְסתָּ

 רבקה גוילי   –  לאה גולדברג   – ון ט ינ ליק פזמון    . 81
  בנהלילה מסתכלת הל  ,לילה

 , אשר הנצו בגינה בפרחים
  בגננו הקטון וןט היקינבפרחי 

  .לילה מסתכלת הלבנה ,לילה
 

  ואומרת הלבנה לעננים
  תנו טיפה ועוד טיפונת לגנים

  בגננו הקטון וןטהיקינשיפרח 
  .כך אומרת הלבנה לעננים

 

  ילונ המטר אשר טפטף בח
  שר סיפור עליז לפרח בגני

  שוןבשמחה ובש וןטהיקינוענה 
  .שר טפטף בחלונילמטר א

 

 ,ומחר נצא כולנו אל הגן
 ,ונראה שם את הפרח הלבן

 , בני ישיר את הפזמוןוןטהיקינ ולכבוד 
 .ושמחה גדולה מאוד תהיה בגן

 –כן, עכשיו כבר סתיו    . 19
 ברזל   עמוס   -  שלמה שומרי  

 סתיו, כבראתה הולך ּומריח 
 על העצים כבר נראים אותותיו 

 וגליו –והצבעים משתנים 
 הים זועפים בגלליו של 

 ּומוכחים שעכשיו כבר סתיו
 כן, עכשיו כבר סתיו. 

 

 האנשים פוחדים מפניו 
 ּומבקשים את הקיץ לשווא, 

 , ּומנסים את הים וגליו
 ְונמלטים מקצפו ושבריו 

 .ְונוכחים שוב לדעת שסתיו
 ו. כן, עכשיו כבר סתי

 סתיו, שהעץ מאבד את עליו
 , ּומיד מופיע אחריו

 ,  אביב, קיץחורף, 
 ושוב פעם סתיו. 

 

 בחנויות כבר מוכרים את הסתיו, 
 ו יהמחירים שוב עולים לקראת

 ּוַברחובות מהלכים ִבְבגדיו
 גם היום משנה אורותיו, 
 . אז השמש יודעת שסתיו

 כן, עכשיו כבר סתיו. 
 סתיו, שהעץ מאבד את עליו...         

 

 ,קר ועוד חושך עכשיו  וקרב
 , ליוהעץ בגן כבר מכר את ע 

 ,כב במיטה על הגבאתה שו
 חלון מסתכל לו הסתיו ב

 , הוא מזכיר שוב שסתיו
 כן, עכשיו כבר סתיו. 

 
 

 ברזל עמוס    – מיר ע אנדה   –השלכת 
י א ַהַגנָּה רּוַח ְסתָּ  ו בָּ

רּוַע, ַהשֹובָּ   ב ַהפָּ
נָּ  ַרע ִמן ֶהעָּ  ף ְוקָּ

ב הָּ ה ֲעֵלי זָּ רָּ  .ֲעשָּ
 

ִלים ַהְּיֵבִׁשי  םֶהעָּ
ֲאִויר ַמְרִעי  ,ִׁשיםבָּ

נָּ ְוטָּ   ף ִסים ַעל ַהכָּ
ב רּוַח ַהשֹובָּ  .ֶׁשל הָּ

 

 ב ַאְך ְלֶפַתע ַהשֹובָּ 
ף ַרח ְועָּ ם, בָּ בָּ  ,ֲעזָּ

 םְפִליְלַאט נוֹ -ּוְלַאט
ִלים ה ֶהעָּ ה, ַמטָּ  .ַמטָּ

 

ָאם ֶאל ל, ֶאל-ְנשָּ ל-עָּ  ,עָּ
ם ַבַמְעגָּל  ,ִהְרִקידָּ
חֹ  לּול, כָּ ֲאִויר צָּ  ל בָּ

חֹול  .ִבְסַחְרֹחֶרת ַהמָּ
 

ֲאִויר   םְמַפְרְפִריבָּ
ִרים ִלים ְכַפְרפָּ  ,ֶהעָּ

ב ַקִּלי-ַפְרְפֵרי הָּ  ם זָּ
ֲאִויר ְמחֹוְלִלים  .בָּ

 

 ב ַאְך ְלֶפַתע ַהשֹובָּ 
ף ַרח ְועָּ ם, בָּ בָּ  ,ֲעזָּ

 םְפִליְלַאט נוֹ -ּוְלַאט
ִלים ה ֶהעָּ ה, ַמטָּ  .ַמטָּ
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ִלים ִבְשֵדרֹות ְוַגִנים, כְ  ר נֹוְׁשִרים ֶהעָּ  בָּ

ִנים, רֹום ַׁשּיָּרֹות ֲענָּ ר רֹוְכבֹות ַבמָּ  ְכבָּ
ם ֶנחְ  ב ַאֲחרֹון ׁשָּ א ֶאל ְוכֹוכָּ יו בָּ   -ֵכלָּ

ו..  ו.. ְסתָּ ו.. ְסתָּ  ְסתָּ
 

ר יְָּצאּו ְלַדְרכָּ  ִרים, ןְכבָּ  ַאֲחרֹוֵני ִצפֳּ
ן ַאֲחרֹוֵני ַהִשיִרים,  ְונְָּשאּו ֵהן ִאתָּ
יו רָּ רּוַח ְבַאְלֵפי ֵמיתָּ        ּופֹוֵרט ַרק הָּ

ו..  ו.. ְסתָּ ו.. ְסתָּ  ְסתָּ
 

ִנּיֹות ְביִָּמים ְרחֹוִקים,   ַמְפִליגֹות אֳּ
ֵאיןְפִליגֹותמַ  ִקים, -, ַמְפִליגֹות ֶאל הָּ פָּ  אֳּ

ק, ֹלא יָּכֹול עוֹ  יו ד  ֶנֱאבָּ   -ַהּיָּם ְלַגּלָּ
ו..  ו.. ְסתָּ ו.. ְסתָּ  ְסתָּ

 

ה,  ה ֲעֻמקָּ ִעיר ִבְׁשִתיקָּ ר ׁשֹוַקַעת הָּ  ְכבָּ
ה,  ה ַעִתיקָּ  עֹוד נֹוֵשא ְבִלבֹו ִמי ְתִפּלָּ

ְוא, ַאְך  ְוא עֹוד נֹוֵשא ְבִלבֹו, ַאְך ַלשָּ   -ַלשָּ
ו..  ו.. ְסתָּ ו.. ְסתָּ  ְסתָּ

 

ִלים,ַהצְ ֲעֵיִפים ְוֵלִאים ַבַגִנים   לָּ
 ְוַהֹכל ֹכה דֹוֵמם, ֶנְעְתקּו ַהִמִּלים, 
ד ֶׁשָאַהב  ֶאחָּ ר ֵאיֶננּו אֹוֵהב הָּ   –ְכבָּ

ו...  ו.. ְסתָּ ו.. ְסתָּ  ְסתָּ
 


