
 היום יום הולדת –בנציון רסקין –ורדה גלבוע 
 היום יום הולדת 
 היום יום הולדת 

 היום יום הולדת ל........ 
 

 חג לו/ ה שמח 
 וזר לו/ה פורח 

 היום יום הולדת ל......... 
  גדלתי בשנה / מילים ולחן: עממי 

 , הולדת-הולדת, יום-יום
  הולדת הנה בא-יום

  ואני שמחה רוקדת
 . כי גדלתי בשנה

 

 . גדלתי בשנה  הופ הופ טרללה
 . גדלתי בשנה  הופ הופ טרללה

 

  הולדת-הולדת, יום-יום
  הולדת הנה בא-יום

  ואני עליז שמח
 . כי גדלתי בשנה

 

 . גדלתי בשנה הופ הופ טרללה
 יום הולדת השמחה לילדים 

 ............ יום הולדת ל
 . שמחה לילדיםה

  ל.............יום הולדת 
 . קודיםהבה נצא ברי 

 

 , בידיים הך, הך, הך
  וברגליים תך, תך, תך

 ... לה ,לה ,לה ,לה
 ! חת שתיים שלושא

   -תרו תרועה  
 תרו תרועה, תרו תרועה 

 ...הולדת הנה בא -הולדת, יום-יום
 עממי   -דתיה בן דרור    –מי שטוב לו  

 ! כף ימחא -מי שטוב לו ושמח 
 ! כף ימחא -מי שטוב לו ושמח 
 , שטוב לו ושמח מי שטוב לו ושמח,

 ! כף ימחא -שטוב לו ושמח 
 

 ! מי שטוב לו ושמח שירקע
 ! מי שטוב לו ושמח שירקע

 , מי שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח
 ! שטוב לו ושמח שירקע

 

 ! מי שטוב לו ושמח שיצחק
 ! מי שטוב לו ושמח שיצחק

 , מי שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח
 ! שטוב לו ושמח שיצחק

 

 ! שיקרא: הי הופ -לו ושמח מי שטוב 
 ! שיקרא: הי הופ -מי שטוב לו ושמח 

 , מי שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח
 ! שיקרא: הי הופ -שטוב לו ושמח 

 

 . ועכשיו עושים הכל מהתחלה 
  - מי שטוב לו ושמח, זוכר ולא שוכח

 .ל מהתחלה ו ושוב עושים הכ
 
 

 מרק ורשבסקי –בנציון רסקין –רק ביום הולדת 
ת יֹום ֻהל   ד  ת, ֲחִגיָגה נ ְחמ   !ד 

 ַמה ָנִעים ּוַמה נ ְחָמד 
ן ְוָכל ַבת ָכל בֵּ  ש 

ָחד   –ֹלא נֹוְלדּו ְביֹום א 
ת  ד  ת ,ַרק ְביֹום ֻהול  ד   !ַרק ְביֹום ֻהול 
 משה דץ   –סמדר שיר    –רק פעם בשנה  

 יום הולדת יש רק פעם בשנה 
 , רק פעם בשנה

 רק פעם, רק פעם,
 רק פעם בשנה. 

 

 מים של חורף יש י
 עם גשם על העורף, 

 ויש ימים של שמש, הופ חטפתי עוד נמש. 
 ויש את יום האם ויום המשפחה 

 אבל יום הולדת, מתי יש יום הולדת? 
 

 יום הולדת יש רק פעם בשנה.... 
 

 יש ימים של תכלת
 כמו מנגינה שמתגלגלת 

 ויש ימים שחורים אוף למה הם לא נגמרים? 
 ואין את יום האב 

 ש חודש שלם חודש אב[ ]כי לאבא י
 אבל יום הולדת, מתי יש יום הולדת? 

 

 יום הולדת יש רק פעם בשנה.... 
   Happy Birthday–יום הולדת  

 יצחק ברנסו יעקב למאי, ג'קי עובד, ארצ'י בטלרמילים: 
 יצחק ברנסו יעקב למאי, ג'קי עובד, משה דץ לחן:

 ,  זה היום לחלום
 נתגנב ביחד 
Celebration Its a 

 לי פעם בשנה.  זה בא 
 

Happy Birthday to You  
 חלומות יתגשמו  

 אם נחגוג ונרקוד עד הבוקר  
Happy Birthday to You  

 שהשנים יעברו 
 בכיף בשמחה ובאושר.  

 

 , ילדים מזדקנים
 עוד שנה עוברת  

Celebration Its a 
 זה בא לי פעם בשנה.  

Happy Birthday to You…   
 יש לי יום הולדת  

 בליט/זוהר לוי ינקלה רוט 
 קנה לי מתנה , יש לי יום הולדת

 יש לי, יש לי יום הולדת 
 רק פעם בשנה  

 אל תשכח אותי , יש לי יום הולדת
 מה שמתחשק לך לשתות 

 היום תשתה איתי 
 

   חיבוקתקטוף לי איזה פרח תביא 
 . אתה יודע, אתה יודע עשה אותי שמח
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  ,השמחה רבה , יש לי יום הולדת
 ום הולדת יש לי, יש לי י

   .אז בוא למסיבה
 בוא ותראה שאתה איתי, איתי  
  .בוא ותראה שאתה אוהב אותי

 

 לא כל כך נורא , יש לי יום הולדת
 יש לי, יש לי יום הולדת 

 . כל שנה הבאה
 

 יש לי יום הולדת בוא לחגיגה  
 למה, למה לא תדליק לי 

 נרות על העוגה  
 

 תיקח אותי לסרט או הצגה 
 , תראה שלא שכחת

  .לא שכחת מה שהבטחתש
 

 השמחה רבה  , יש לי יום הולדת
 יש לי, יש לי יום הולדת 

 אז בוא למסיבה  
 בוא ותראה שאתה איתי, איתי  
 בוא ותראה שאתה אוהב אותי 

 

   חיבוקתביא , תקטוף לי איזה פרח
   .עשה אותי שמח אתה יודע, אתה יודע

 

 השמחה רבה  , יש לי יום הולדת
 יש לי, יש לי יום הולדת אז בוא למסיבה  

 בוא ותראה שאתה איתי, איתי
ַח   ה יֹום ָשמֵּ יז   תלמה אליגון/דפנה אילת -אֵּ

ַח ִלי ַהּיֹום יז ה יֹום ָשמֵּ יז ה יֹום - אֵּ  !אֵּ
ַח ִלי ַהּיֹום ַתע ָבא אֹורֵּ יז ה יֹום - פ   !אֵּ

חַ  יז ה יֹום ָשמֵּ ל ַהְפָתעֹות אֵּ  יֹום ש 
 .א ִנִסים ְוִנְפָלאֹותָהעֹוָלם ָמלֵּ 

 

חַ  יז ה יֹום ָשמֵּ ל ַהְפָתעֹות אֵּ  יֹום ש 
יז ה יֹום- ָהעֹוָלם ָמלֵּא ִנִסים ְוִנְפָלאֹות  !אֵּ

 

ַח ִלי ַהּיֹום יז ה יֹום ָשמֵּ יז ה יֹום - אֵּ  !אֵּ
ַח ִלי ַהּיֹום ה פֹורֵּ יז ה יֹום - ַהָשד   !אֵּ

חַ             יז ה יֹום ָשמֵּ  ...אֵּ
יז ה יֹום ַח ִלי ַהּיֹום אֵּ יז ה יֹום - ָשמֵּ  !אֵּ

ַע ָכל ַהּיֹום יז ה יֹום - שֹוקֹוָלד בֹולֵּ  !אֵּ
חַ         יז ה יֹום ָשמֵּ  ...אֵּ

ַח ִלי ַהּיֹום יז ה יֹום ָשמֵּ יז ה יֹום - אֵּ  !אֵּ
ַע ָכל ַהּיֹום יז ה יֹום - ְלַטּיֵּל נֹוסֵּ  !אֵּ

חַ         יז ה יֹום ָשמֵּ  ...אֵּ
ַח  יז ה יֹום ָשמֵּ יז ה יֹום - ִלי ַהּיֹוםאֵּ  !אֵּ

ַח ִלי ַהּיֹום הּוא בֹורֵּ יז ה יֹום - ַוֲחָבל ש   !אֵּ
 

חַ  יז ה יֹום ָשמֵּ ל ַהְפָתעֹות אֵּ  יֹום ש 
 .ָהעֹוָלם ָמלֵּא ִנִסים ְוִנְפָלאֹות

חַ  יז ה יֹום ָשמֵּ ל ַהְפָתעֹות אֵּ  יֹום ש 
יז ה יֹום- ָהעֹוָלם ָמלֵּא ִנִסים ְוִנְפָלאֹות  !אֵּ

 עמוס ברזל   –יש לי בגן יום הולדת  היום  
 היום יש לי בגן יום הולדת

 עם כל הילדים שאני אוהבת 
 עם הגננת הסייעת וכל החברים

 היום יש לי בגן יום הולדת.
 
 

 מתנות יביאו לי כולם 
 ריקודים ושירים, לא נשכח זאת לעולם 

 כי היום יש לי יום הולדת,
 כי היום רק אני חוגגת. 

 משה דץ   –שיר    סמדר   –איפה העוגה  
  אין אין אין חגיגה

  בלי בלי בלי בלי עוגה
 

 אז... איפה איפה איפה 
  איפה איפה איפה איפה איפה

 !? איפה איפה איפה איפה איפה העוגה
 עמוס ברזל  –מי רוצה לרקוד איתי?  

 רוצה לרקוד איתי מי, מי, מי,
 ביום הולדתי? 

 

 נסתובב לצד אחד 
 נסתובב ונסתובב אחד עם השני

 תובב לצד שני נס
 נסתובב ונסתובב גם אתה וגם אני. 

 עמוס ברזל   –ניסן פרידמן    -  יומולדת 
 מתי דולקים נרות יפים בכל מיני צבעים  
 כאילו מחייכים ומברכים את האורחים? 

מה טוב ומה נעים. -ביומולדת   
 

 מתי שרים כולם יחדו שירים מאוד שמחים, 
 ועל הראש שמים לי זר עם ירק ופרחים? 

לה,לה,לה, -לה,לה,לה, ביומולדת-ביומולדת  
לה,לה,לה, מה טוב כולם אחים. -ביומולדת  

 

 מתי כלם נותנים לי מתנות הכי יפות 
 ואמא מחלקת שקיות של הפתעות? 

מה טוב מה טוב מאוד.  -ביומולדת   
 

 מתי כולם, כולם רוצים לרקוד איתי בלבד, 
 וסבתא מגישה עוגות מקרם של שוקולד? 

לה,לה,לה, -מולדתלה,לה,לה, ביו -ביומולדת  
לה,לה,לה,מה טוב ומה נחמד. -ביומולדת  

 

 מתי אני ואבא מטיילים בגן חיות
 וסבא מצלם ומספר מעשיות?

מה טוב מה טוב לחיות.  -ביומולדת   
 

 חבל שהוא מגיע לי רק פעם בשנה,
 ואין לי סבלנות להיות תמיד בהמתנה, 

לה,לה,לה -לה,לה,לה, ליומולדת-ליומולדת  
לה, רק פעם בשנה.לה,לה,-יומולדתל  

   -היי גילו נא  
 ...יום הולדת הנה בא היי גילו גילו נא

 

 עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה 
 נהיה גדולים. 

 עמוס ברזל / שתזכה לשנה הבאה 
 יום הולדת, יום הולדת,  

 יום הולדת. 
 על כסא את מי מרימים? 
 יום הולדת, יום הולדת,  

 יום הולדת. 
 את מי כולם מברכים? 

 

 X3י לשנה הבאה,  /שתזכה
 עד מאה ועשרים שנה. 

 



 יום הולדת    לרותי 
 יוסף כהן צדק/יצחק לוי 

 יום הולדת, והשמחה גדולה,   .....ל
 היא סרט פז עונדת ממשי השמלה  

 אז באו לשמח אותה בשמחתה  
 להתבדח ילדי כל הכיתה.  וקצת

 

 ילי וצלילי הנאווה  עילי צגם גילי, 
 ילי וטלילי היפה. מילי לילי נו
 ם נינה דינה רינה וקטינה הקטנה ג

 .  המתוקהורדינה ועדינה ורינה ה
 

   ,שמחה כל החבריה הריעה אז בקול
  .ואיה מיה רעיה הציתו חיש מחול

  ,מעגל מחניים ערכו הילדיםאז 
 הרימו הרגליים יצאו בריקודים.  

 גם גילי, גילי לילי...               
 עמוס ברזל   –מזל טוב לבת  

 רכות, מזל טוב שפע ב
 בריאות, אושר והצלחה. 

 מזל עושר ושמחה 
 שתזכי גם בשנה הבאה 
 שתזכי גם בשנה הבאה 
 מזל טוב   –עד מאה ועשרים שנה 

 עמוס ברזל   –  בן מזל טוב ל 
 מזל טוב שפע ברכות, 

 בריאות, אושר והצלחה. 
 מזל עושר ושמחה 

 שתזכה גם בשנה הבאה 
 שתזכה גם בשנה הבאה 
 מזל טוב   –עד מאה ועשרים שנה 

 עממי   –הולדת שמח    יום 
 ,יום הולדת שמח,יום הולדת שמח

 .יום הולדת שמח יום הולדת ,יום הולדת
 
 
 
  


