
 עמוס ברזל   –טו טו טו בשבט  . 1
 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 
 השתיל בגומע נשים את 

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

   בינדר   ורלי א   -  אני הוא עץ .  2
 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,  
 ו וריקדו סביבי  כל בן  ובת.בוא

 האיצטרובל והצאלון/אורלי בינדר .  3
 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   –תזמורת לט"ו בשבט  .  4
 כל הילדים מנגנים

 על כלים כה משונים 
 לא חצוצרה לא פעמון

 לא גיטרה, לא קסילופון.
 

 מנגנים הם בכלים טבעיים
 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. 

 
 
 
 
 
 

 ברזל מוס  ע   -בינדר ורלי  א   –  סמבה לט"ו בשבט .  5
 פזמון : סמבה לט"ו  בשבט, 

 הצטרפו כל בן ובת.          
 

 "ו בשבט,  סמבה לט
 סמבה לצימוק נחמד 

 סמבה לאגוז עגול,  
 בואו, בואו לאכול. 

 חרובים על עץ רוקדים, 
 מצטרפים גם השקדים, 

 מחייכות התאנים, 
 צוחקים הענפים. 

 פזמון : סמבה לט"ו  בשבט...,         
 סמבה על העצים, 

 קול שריקות וציוצים, 
 ציפורים ופרפרים,  

 את הסמבה גם שרים. 
 דרים, בשורה אז מסת

 התאנים והתמרים, 
 אגוזים וחרובים,  

 ולסמבה מצטרפים. 
 פזמון : סמבה לט"ו  בשבט,       

 עמוס ברזל  –פירות ט"ו בשבט  .  6
 טעים מאוד.  –שקדים צימוקים תאנים  

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

 טעים מאוד.  –ואוכלים 
 עמוס ברזל   –נדר  אורלי בי   –השותלים  .  7

 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...         
 עמוס ברזל –אורלי בינדר   –איזה יום הולדת  .  8

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

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

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

 איזה יום הולדת...       
 



 טיול בשדרה/ אורלי בינדר .  9
 טיילתי בשדרה, הלכתי בין עצים   

 ציפור קטנה שם עפה השמיעה ציוצים  
 פזמון: בין העצים נושב לו רוח קל.     

 הלכתי ועייפתי ישבתי על ספסל.              
  

 טיילתי בשדרה הלכתי בין עצים  
 ראיתי ילדים שהופ והופ קופצים. 

 פזמון: בין העצים נושב לו רוח קל...      
 

 טיילתי בשדרה הלכתי בין עצים  
 על הנדנדות הילדים עולצים.

 פזמון: בין העצים נושב לו רוח קל...     
 טיילתי בשדרה הלכתי בין עצים  

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

 טיילתי בשדרה הלכתי בין עצים  
 רוכבי האופניים מן השבילים צצים.  

 פזמון: בין העצים נושב לו רוח קל.        
 עמוס ברזל   –טעים מאוד    –הדרים  .  10

 ם מאוד טעי –קלמנטינות לימונים בננות 
 טעים מאוד,  – פומליתתפוזים אשכוליות 

 ויטמינים יש בפנים גם בריא וגם טעים, 
 טעים מאוד.   -הדרים 

 עמוס ברזל   -אורלי בינדר    –מעגל פרות הדר  .  11
 במעגל רוקדים  
 פרות הדר רבים 

 אשכוליות ולימונים 
 קלמנטינות תפוזים. 

 בצהוב  ///  בכתום   /// 
 הפרדס חוגג היום, 

 בצהוב   /// בכתום   /// 
 פרי הדר טעים וטוב. 

 במעגל רוקדים 
 סיבוב מסתובבים 

 קפיצה קטנה קופצים 
 וכפיים מוחאים. 

 ... בצהוב  ///  בכתום   ///            
 אורלי בינדר   –ריקוד התפוזינה והקלמנטינה  .  12

 תפו, תפו, תפו, תפוזינה, 
 רצתה לרקוד, רצתה לרקוד עם קלמנטינה. 

 עי נאבואי נא אמרה לה בואי ושמ
 נסתובבה שמאלה שמלאה וימינה. 

 כך רקדו, רקדו השניים  
 עוד סיבוב ומחאו כפיים. 

 אורלי בינדר   –פרות הדר }גילגולים{ .  13
 אנחנו קלמנטינות  קטנות ועגולות 
 כתום יפה צבעינו והופ מתגלגלות. 

 גלגול לצד אחד, גיל גילגול לצד שני,
 גיל גילגול גיל גילגול, גם אתה וגם אני. 

 

 תפוזים עגלגלים ולא רזים, אנחנו 
 כתום יפה צבעינו הופ מתגלגלים. 

 גלגול לצד אחד, גיל גילגול לצד שני,
 גיל גילגול גיל גילגול, גם אתה וגם אני. 

 

 לות גליות שמנמנות עגלו אנו אשכ
 צהובות אנו כשמש לאט מתגלגלות. 
 גלגול לצד אחד, גיל גילגול לצד שני,

 אני.  גיל גילגול גיל גילגול, גם אתה וגם
 אורלי בינדר   –טיול בפרדס  .  14

 נלך לטייל בפרדס כך נצעד ונחפש 
 פוצץ. תפול אז תיהתפוז על העץ אם ת

 

 נלך לטייל בפרדס 
 כך נצעד ונחפש

 שכולית על העץ אה
 פוצץ. תפול אז תיאם ת

 

 כך נצעד ונחפש  נלך לטייל בפרדס
 וצץ. תפפול אז תיאם ת הקלמנטינה על העץ

 אורלי בינדר   –מיץ לבריאות  .  15
 נות הירקות, קניתי לי פרות, בח

 תפוזים ולימונים וגם אשכוליות. 
 אסחט בבית מיץ, מיץ מן הפרות.  
 אסחט בבית מיץ, ואמלא כוסות. 
 אשתה את המיץ ואהיה אמיץ, 
 אשתה את המיץ ואהיה אמיץ, 

 לבריאות, לבריאות, לבריאות.          
 אורלי בינדר   –משחק ידיים  .  16

 יד ימין היא עץ, 
 נפים,ות הן עעצבאה

 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

 מתחבקים ומתנשקים ועושים מסיבה 
 מוחאים כפיים לכולם ברוך הבא. 

 אורלי בינדר   –מה עושים מעץ  .  17
 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  .  18
 על ענף עלה קטן צומח וגדל 

 מי יבוא היום אלי עלה קטן שואל. 
 

 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
 משקה את כל העץ שלום להתראות. 

 הפרפר בא לבקר כנפיו מתנועעות 
 יושב לנוח והוא עף שלום להתראות  

 על ענף עלה קטן צומח וגדל...              
 


