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  נספר פה על הקיץ

  שהולך ונעלם
  מטריות ומגפיים

  מוציאים מהמחסן
 

  נלך לים כבר לא -עכשיו 
  וסוודר חם ונלבש כפפות

 

  כי חורף
  השמש נעלמת בחורף

  הגשם מטפטף על העורף 
  וקר -חורף 
  צריך ללבוש -חורף 

  מעיל כל החורף
  וגשם מטפטף על העורף

  וקר -חורף 
 

  הסתובבנו -כל הקיץ 
  בין הרים ובין סלעים

  וברכבת רצנו טסנו
  הו מה טוב ומה נעים

 

  ושלוליות רק בוץ -עכשיו 
  הקיץ עוד רחוק אין ברירה

 

 ... כי חורף
 

 ...שהולך ונעלם נספר פה על הקיץ
 איזה חורף    –.אח  2

 נורית הירש   –לב  -יורם טהר 
  הרוח, הרוח

 . ניפח את כיסי
  הרוח, הרוח

 . צבט את ריסי
 ! ח -הפרו  -אח, הרוח הזה 

 

 ! אח, איזה חורף
  ים פרם פם פם

  נוטף לי על העורף
 . ועל המצח גם

 ! אח, איזה חורף
 ! אח, איזה חורף
 . ים פאם פם פם ים פרם פם פם

 

  הגשם, הגשם
  נקש על כפי

  הגשם, הגשם
  נפל על אפי

 ! ם -הרוגש   -אח, הגשם הזה 
 

 ... אח, איזה חורף
 

  הרעם, הרעם
 . החריש את אזני

  הרעם, הרעם
 . הרעיד את שיני

 ! ם  -אח, הרעם הזה הנורא 
 ... אח, איזה חורף    
 

 עמוס ברזל   –טיפות של גשם  . 3
 ידיים למעלה אחת שתיים שלש

 טיפות של גשם יורדות על הראש 
 וזה נעים וזה נחמד 

 טיפות, טיפות על כל אחד. 
 חמד וזה נעים וזה נ

 טיפות, טיפות על כל אחד.       
 עמוס ברזל   –  סבינה מסג   - ף גשם, גשם, מטפט   . 4

 .גשם, גשם, מטפטף
 !גשם, גשם, איזה כיף

 לי קנו מעיל חדש 
 .ו אותו אלבשיועכש

 

    ,גשם, גשם, גשם מים
 ;לי קנו גם מגפיים

  !זוג שחור כל כך מבריק 
 .ו אותו אשיקיועכש

  

  עוד ועוד ,גשם ,גשם
 !הם אוניות מגפי 

 הליתבואי תראי גם את, 
 !יש שמים... בשלולית

 בינדר   ורלי א   –ריקוד הטיפות    . 5
 טיפה אחת של גשם 

 יורדת לי על האף 
 טיפה אחת של גשם 

 טיף טף, טיף טף, טיף טף,
 

 שתי טיפות של גשם 
 יורדות לי על הגב 

 שתי טיפות של גשם 
 טיף טף, טיף טף, טיף טף... 

 

 שלש טיפות של גשם
 ת לי על הראש יורדו

 שלש טיפות של גשם
 אחת שתים שלש.

 

 המון טיפות של גשם 
 יורדות על כל גופי, 

 טיף טף, טיף טף, טיף טף,
 אני רטוב כולי... 

   רזל ב   מוס ע   -  בינדר   ורלי א   -  רוח משתוללת . 6
 וואא... -הרוח משתוללת 

 וואא...  -הרוח מיללת 
 וואא... -הרוח מתעופפת 

 את כובעי חוטפת. 
 רוח,  רוח, רוח,

 עושה לי מצב רוח 
 אפצ'י מתעטשים

 חורף קר מצוננים.   
 וואא... -הרוח משתובבת 

 וואא...  -עלים היא מסובבת 
 וואא... -על החלון דופקת 
 בקול חזק שורקת. 

 ... רוח, רוח, רוח
 



 עמוס ברזל  –עמוס ברזל/אורלי בינדר    –אפצי  .  7
 קוראים לי אפצי,
 אני גר בתוך האף. 
 קוראים לי אפצי,

 מהנחיריים אני עף. 
 

 אוף כשיש לי נזלת 
 ויש אולי גם חום 
 צפוף לי שם באף

 ואין מקום לנשום. 
 

 אפצי גדול...אאאאאפצי 
 אפצי חזק...אפפפצצצי

 אפצי מתגלגל...אפצי 
 קטן.....אפציק אפציק אפצי 

 אני א...א....א...א...א...א...אפצי
 

 קוראים לי אפצי,
 אני גר בתוך האף. 
 קוראים לי אפצי,

 הנחיריים אני עף. מ
 

 אוף כשיש לי נזלת 
 ויש אולי גם חום 

 חשוב להתעטש למרפק 
 שאף אחד לא ידבק  

 ויעשה! 
 

 אפצי גדול...אאאאאפצי....
 אני א...א....א...א...א...א...אפצי.     
 בינדר   ורלי א  – ילדים יוצרים ענן  . 8

 ידיים מחברים, ילדים חברים
 ביחד פה יוצרים. ענן ועוד ענן

 ענן גדול, ענן קטן, 
 ענן ג'ירף, ענן תרנגול, 

 ענן קטן, ענן גדול, 
 ענן קצפת שבא לזלול!!! 

 שמואל בידרמן    שמואל בס   -  ענן ועננת . 9
 מעל לביתנו על הר הכרמל 

 ענן ועננת יצאו לטייל
 הוא רקום בשוליו  –לבן מעילו 

 שוליה זהב.  –והיא במגבעת 
  

 מאין הם באו, יפליגו לאן?
 י דן?שבע מארץ בנ-אולי לבאר

 אולי מכנרת יחדיו עם ירדן
 אל לב ים המלח יגיעו גם כן?

  

 מעל לביתנו על הר הכרמל 
 ענן ועננת יצאו לטייל

 יפה תוך התכלת, יפה פה לצעוד 
 ללכת, ללכת ולא לעמוד. 

 שסה ארגוב   –ע. הלל    –שני עננים קטנים  .  10
  שני עננים קטנים

  טיילו להם בשמיים
  אחד מעל ניצנים

  בעתייםל גשני מע
  הנה נפגשו השניים

  [בערך מעל בני ברק]

 , רצו להתנשק
  אבל יצא ברק

  רצו ללחוץ ידיים
  אך רעם הבהילם
  עד שנמס ליבם

  ונהפכו למים
 

  הו, בכי מר בכו
 . על כך כל השמיים

  יצאה השמש לפייסם
 , דו המיםייונתא

  הפכו לשני עננים
 , עלו אל השמיים
  אחד מעל ניצנים

  מעל גבעתייםשני 
  עכשיו נזהרו שרק

 .שוב לא יפגשו בבני ברק
 אורלי בינדר   –קשת  . 11

 קשת, קשת, בשמים 
 כשמופיעה באוויר הצלול

 מודיעה אחרי הגשם 
 שלא יהיה עוד בארץ מבול!!! 

 

 קשת, קשת, צבעונית 
 לרוחב השמים. 

 מקרני השמש שפוגשות 
 את טיפות המים. 

 סגול, כחול, ירוק, 
 ,                 צהוב, כתום, אדום

 קשת עולה במרום.          
 עמוס ברזל   –חדווה פרידמן    –המלקוש  . 21

 טיפות גדולות נופלות לי על הראש 
 זה המלקוש! זה המלקוש!

 

ְתרֹון?  מה זה מלקוש? למי פִּ
 זהו גשם אחרון. 

 נפרד מהחורף ומהקור שמסביב
 הנה מגיע, הנה מגיע,

 הנה מגיע האביב. 
  דתיה בן דור   –  אחת ומטריה אחת   ילדה .  13

  ילדה אחת ומטריה אחת 
 . יצאו בגשם לטיול נחמד

  פגשו בקצה השביל
 , ילדה בתוך מעיל

 ! יה-   יתה לה מטריהישלא ה
 

 , תנו, יבש אצלנויאמרו לה: "בואי א
 . ויש אצלנו מקום

 "! יש
 , אמרו לה: "בואי איתנו, יבש אצלנו

 ". ויש אצלנו מקום
 

  ומטריה אחת  שתי ילדות
 . יצאו בגשם לטיול נחמד

  פגשו בקצה השביל
 , חבר בתוך מעיל

 ! יה-  שלא היתה לו מטריה



 , אמרו לו: "בוא איתנו, יבש אצלנו
 . ויש אצלנו מקום

 "! יש
 , אמרו לו: "בוא איתנו, יבש אצלנו

 ". ויש אצלנו מקום
 

  שלושה ילדים ומטריה אחת
 . יצאו בגשם לטיול נחמד

  פגשו בקצה השביל
 , ילדה בתוך מעיל

 ! יה-  שלא היתה לה מטריה
 

 , אמרו לה: "בואי איתנו, יבש אצלנו
 . ויש אצלנו מקום

 "! יש
 , אמרו לה: "בואי איתנו, יבש אצלנו

 ". ויש אצלנו מקום
 

  ארבעה ילדים ומטריה אחת
 . יצאו בגשם לטיול נחמד

 , כשעלו על ראש ההר
  הגשם נגמר

  ה שלוםוהשמש אמר
 ! לום- 

 

 , אמרו לה: "בואי איתנו, יבש אצלנו
 . ויש אצלנו מקום

 "! יש
 , אמרו לה: "בואי איתנו, יבש אצלנו

 .ויש אצלנו מקום
 אורלי בינדר   –מגפיים  . 41

שלולית המגפיים   בִּ
 קפיץ ּוְקפוץ קופצות, 

 מים לכל עבר 
 שפריץ הן משפריצות.

 

 שפריץ, שפריץ לצדדים
 ל מיםטיפ טיפות ש

 שפריץ, שפריץ איזה כיף
 לא נרטבו לי הגרביים. 

 ברזל   מוס ע   –בחוץ עכשיו חורף  . 51
  –אם מטריה לקחתי? 

 בחוץ עכשיו חורף! 
  –אם מגפיים נעלתי? 
 בחוץ עכשיו חורף! 

 

 סוודר לבשתי ְוכובע גם 
 מעיל ארוך נעים ָוחם? 
 אז בחוץ עכשיו חורף! 

 

 איזו עונה איזה קור, 
 ים ת' אור, עננים שחורים מסתיר

 חורף, חורף, מים יש
 ממים אני לא חושש. 

 בינדר   ורלי א   –כל מיני טיפות  .  61
 טיפה עליזה קופצת משמים

 ּומה היא עושה? מנשקת לי בלחיים.
 
 

 טיפה שובבה קופצת משמים
 ּומה היא עושה? מדגדגת לי בלחיים.
 ומה היא עושה? מנשקת לי בלחיים

 

 טיפה בוכייה קופצת משמים
 ושה? ומה היא ע

 מרטיבה לי את הלחיים. 
 ּומה היא עושה? מדגדגת לי בלחיים.
 ומה היא עושה? מנשקת לי בלחיים.

 

 טיפה שמנמנה קופצת משמים
 ומה היא עושה? נעלמת בשלולית המים. 

 בינדר   ורלי א   -מטריה    . 71
 מטריה אני לוקח,  
 ואותה אני פותח 

 גשם טיף עלי יורד
 אני פה שר לי ורוקד. 

 הטיפות  טיף טיף טף, כך
 על המטריה רוקדות 

 טיף טיף טף, טיף טיף טף 
 רוח מטריה חטף. 

 טיף טיף טף, כך הטיפות 
 על המטריה רוקדות 

 עפה עד לקצה הרחוב 
 קר לי, קר לי ורטוב. 

 מטריה אני לוקח...        
 

 טיף, טיף טף, כך הטיפות 
 טיף, טיף טף הן מקפצות,

 די אין גשם מתבהר
 אני ת' מטריה סוגר.  

 מטריה אני לוקח...            
 בינדר   ורלי א   –שתי טיפות קטנות . 81

 יושבות על הענן,  שתי טיפות קטנות
 צריכות לקפוץ לגן.  קרבה כבר השעה

 

 הן מחזיקות ידיים איזה גובה איזה פחד
 קופצות אחת ושתים!!!  עוצמות את העניים

 

 טיפות אמיצות 
 מן ֶהָענן קופצות 
 טיפות מטפטפות 

 את העצים משקות. 
    שומרים על חום הגוף . 91
   רזלב   מוס ע  -  בינדר   ורלי א 

 ְביום חורפי וקר  לובשים בגדים חמים
 ְולנו כלל לא קר.  שומרים על חום הגוף

 

 גופיה חמה לובשים 
 חולצה עם שרוולים 

 מכנסים ארוכים 
 על חום הגוף שומרים. 

 

 גרביים נעלים מגפיים איזה קור 
צמר או ֵמעור.   כובע ּומעיל ְכפפות מִּ

 
 
 



 ש טיפות של גשםשל
 יורדות לי על הראש 

 שלש טיפות של גשם
 אחת שתים שלש.

 

 המון טיפות של גשם 
 יורדות על כל גופי, 

 טיף טף, טיף טף, טיף טף,
 אני רטוב כולי... 

 בינדר   ורלי א   -איך חוצים שלולית  . 20
 יורד, יורד הגשם 

 מעל השביל שלולית 
 ליד גדר מאבן גבעה וגם תלולית, 

 ת מבלי להירטב איך חוצים שלולי
 בואו ְונראה גם נתבונן היטב.

      

 הולכים סביב, סביב שלולית כך ַמקיפים.    
 קצת ארוכה הדרך כך לא נרטבים

 אבנים מניחים ועליהם דורכים 
 כך שלולית חוצים וכלל לא נרטבים. 

 יורד, יורד הגשם...      
 קופצים מעל שלולית והופ כך מדלגים 

 הופ אל הקצה כך לא נרטבים,
 מגפיים נועלים ּובשלולית קופצים 

 מים מתיזים כך לא נרטבים.
 יורד, יורד הגשם...      

 עמוס ברזל   –אורלי בינדר  –.ברקים ורעמים  21
ירים  למרחקים  מבריקים הברקים  ֵמאִּ

יעים הרעמים  ְבזעם כועסים ַמגִּ
 אותנו רק שומעים,   השמים הם שלנו,

 אבל  אותנו  רואים!!!  עונים אז הברקים 
 

 ברקים ּוְרעמים למעלה בשמים
 כשמשלימים בסוף, הם משלבים ידיים,

 

 ברקים ּורעמים למעלה בשמים
ְשניים. ,הם מבינים שטוב  שטוב להיות בִּ

 

 בקול חזק רבים ברקים  ּורעמים
 יורדות טיפות המים.  בוכים גם השמים

 

צנוצים  ּוַברעש מתווכחים,  קולות ְונִּ
 . הם זה לזה אומרים לכו מיד מפה 

 

 ברקים ּוְרעמים למעלה בשמים
 כשמשלימים בסוף, הם משלבים ידיים,

 

 ברקים ּורעמים למעלה בשמים
ְשניים. ,הם מבינים שטוב  שטוב להיות בִּ

 
 
 


