
מערך אביב
שירים ודקלומים

איך יודעים שבא אביב?
איך יודעים שבא אביב?

מסתכלים סביב סביב
ואם רואים שאין עוד בוץ

בשבילים
ואם רואים שנעלמו המעילים

ואם פרג וגם חרצית
לכבוד החג קישטו ארצי

אז יודעים (אז יודעים)
שבא אביב (שבא אביב)

אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב.

איך יודעים שבא אביב?
מסתכלים סביב סביב

ואם רואים המון ידים חרוצות
נושאות סלים כבדים עם יין

ומצות
ואם שרים "שמחה רבה" -

"אביב הגיע, פסח בא"
אז יודעים (אז יודעים)

שבא אביב (שבא אביב)
אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב.

בא אלי פרפר נחמד

בוא אלי פרפר נחמד,
שב אצלי על כף היד.
שב תנוח, אל תירא -

ותעוף בחזרה.

פרפר נחמד
פרפרים מכל מיני צבעים
ירדו אלי ביום אביב נעים

הביאו לי במתנה
ריחות שדה וקצת אבקה

וגם דרישת שלום חמה
מקרן שמש מתוקה

אז בוא אלי פרפר נחמד
שב אצלי על כף היד

שב, תנוח, אל תפחד.

ריחפו ברוח הקלה
כשהתעייפו, ירדו ישר אלי
הם נחו קצת, שמעו סיפור

וגם שתו טיפה של צוף
ואז כולם פרחו להם

פשוט, כי בא להם לעוף

אז בוא אלי פרפר נחמד…

הפרח לפרפר

פרפר, פרפר, פרח חי,
רד נא מהר, שב עלי.

רד נא מהר, מצה ומצה,
ומכוסי טל שתה.

פרפר, פרפר, פרח חי,
רד נא מהר, שב עלי.

פרפר, פרפר, פרפר...

גינה לי
גינה לי, גינה לי, גינה חביבה!

כל צמח בה צומח,
כל פרח בה פורח,

גינה לי, גינה לי, גינה חביבה!

גינה לי, גינה לי, גינה חביבה!
ציפור בה מצפצפת,

דבורה בה מיץ אוספת,
גינה לי, גינה לי, גינה חביבה!

גינה לי, גינה לי, גינה לי
חביבה!

אצא לי בה לשוח,
אשב לי בה לנוח.

גינה לי, גינה לי, גינה חביבה!

ניצנים נראו, נראו בארץ
ניצנים נראו נראו בארץ

עת זמיר הגיע, עת זמיר.
ניצנים נראו, נראו בארץ

עת זמיר הגיע, עת זמיר.

כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף
הלך לו

הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.
כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף

הלך לו
הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.

לטיול יצאנו
לטיול יצאנו

כלנית מצאנו
על גבעת הדשא במערב

אל ההר עלינו
את הים ראינו

ומשם ירדנו בדהרה.

צב זקן פגשנו בדרך
בית ענקי החזיק על גב

בתהלוכה נהדרת
אלף נמלים נשאו חגב.

בשלולית המים
שמנו ת'רגלים

על החוף ישבנו בתוך סירה
בחלקת אספסת

רצנו בתופסת
כל הלטאות נבהלו נורא.

באנו בשורה אל הכרם
רוח סערה וענף נשבר

שמה בין תילי חפרפרת
אלף רקפות כל אחד ספר.

אז מאוד עייפנו
והביתה שבנו

שמש כבר יורדת ומאוחר.
רק בתוך הדשא

כלנית לוחשת
שובו בשלום

ִרּקּוד ָּבָאִביב / מירב האוסמן
יַַחד נְִתנֹוֵעַע ָּבָאִביב,

נְִסּתֹוֵבב ִסיבּוב ָקָטן ָחִביב.
נְִתנְַדנֵד ָּברּוַח ַהְּקִליָלה
וְנְִפַצח ְּבִׁשיר ּוְבִגיָלה.

ָאִביב, ָאִביב – עֹונָה נֱֶהֶדֶרת,
ָאִביב, ָאִביב – ְּפִריָחה

ְלִתְפֶאֶרת.
ָאִביב, ָאִביב – ִצּפֹור ְמַזֶּמֶרת,

ָאִביב, ָאִביב, ָאִביב.

ְׁשֵּתי יֵָדינּו ְּכמֹו נִָּצן ָקָטן
נְִפָּתחֹות ְלֶפַרח ַרֲענָן.

ַּבָּׂשֶדה ְּכַפְרָּפִרים נָעּוף,
ִמן ַהֶּפַרח נֱֶאסֹף ַּגם צּוף.

ָאִביב, ָאִביב – עֹונָה נֱֶהֶדֶרת,
ָאִביב, ָאִביב – ְּפִריָחה

ְלִתְפֶאֶרת.
ָאִביב, ָאִביב – ִצּפֹור ְמַזֶּמֶרת,

ָאִביב, ָאִביב, ָאִביב.

דקלומים

פרפר

בא אלי פרפר נחמד
וטייל לי על היד

על הבטן…
על הגב…

על הלחי…
על האף…

ועף…

ֲחִמָּׁשה ַּפְרָּפִרים
ְּביֹום ָאִביב ְׁשטּוף אֹור
ִמְתעֹוֵפף ַּפְרַּפר ָּכחֹל,

ַּבָּׂשֶדה ְּפָרִחים ֵאין ְספֹר,
ִמְצָטֵרף ַּפְרַּפר ָצהֹב.

ֲחִמָּׁשה ַּפְרָּפִרים ּפֹוְרִׂשים ְּכנַָפיִם,
ִמְתעֹוֵפף ַּפְרַּפר ָאדֹם,

ִחיׁש ָעִפים ֶאל ַהָּׁשַמיִם.
ִמְצָטֵרף ַּפְרַּפר יָרֹק.

ַּפְרַּפר ָסגֹל יֹוֵרד ָלנּוַח,
ִמְתעֹוֵפף הּוא ִעם ָהרּוַח.

חיפושית

חיפושית לי קטנטנה
אוי כמה היא מסכנה

היא כל-כך רוצה לברוח
אבל אין לה אין לה כח



תפור מצבעי לך מעיל,
כתונת פסים, כנפי גיל.
שנינו פרחים - אח ואח,

פירחך לי ופירחי לך.

נפגש מחר.




