
מערך יום המשפחה
שירים ודקלומים





דיקלומים
דקלום- איזה מזל

איזה מזל שסבא פגש בסבתא
וחשב שהיא נחמדה

איזה מזל שהם התחתנו ואמא נולדה.
איזה מזל שההורים של אבא נפגשו זה עם

זו
ואיזה מזל שנולד דווקא האבא הזה.

איזה מזל שאמא ואבא נפגשו גם הם
ונולדתי אני הבן שלהם!!!!

**

אגודל הוא אבא...
אגודל הוא אבא ראש המשפחה

אצבע היא האמא קוראת לארוחה
אמה משחקת לשוב היא שכחה

קמיצה מפהקת מלימוד עייפה
אך זרת זרת התינוקת עליזה שמחה 

 2 X
חי חי חי ו- חה חה חה

זוהי כל המשפחה
חי חי חי  ו-חה חה חה כל המשפחה

**

אבא שלי

לאבא שלי יש סולם
מגיע כמעט עד שמיים

ואבא שלי כה רעב אוכל ארוחה פעמיים
ואבא שלי הוא הטוב מכולם
ואבא שלי הוא הכי בעולם
ורק בגללי הוא האבא שלי

כי הבטיח הוא לי שהוא רק שלי

ואבא הביא מתנה
קטר על פסים של רכבת

ואבא הביא לי בובה יודעת לשיר ולשבת
ואבא שלי הוא חכם מכולם
ואבא שלי הוא הכי בעולם
ורק בגללי הוא האבא שלי

כי הבטיח הוא לי שהוא רק שלי

לאבא'לה יש מכונית
כמו אווירון בשמיים
לאבא שלי יש שעון

אינו מתקלקל גם במים
ואבא שלי, הוא יודע המון

אנגלית, צרפתית, ואפילו חשבון
ורק בגללי הוא האבא שלי

כי הבטיח הוא לי שהוא רק שלי

ואבא שלי משחק
איתי בכדור ובג'ולים
ואבא שלי לי הביא

אלבום וגם יופי של בולים
אז למה כששרתי לו שיר שאהב
נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו
אז למה כששרתי לו שיר שאהב

נרדם הוא פתאום ועצם - את - עיניו

הקטנהאחותי
הקטנהאחותי

שנה,בתכמעטהיא
מתנה.מהוריאותהקיבלתי
הקטנהאחותי

ישנה,היוםכל
עונה.לאוהיאמדברתאני

הקטנהאחותי
משונה,ילדההיא

ראשונה.תמידקמההיאבבוקר
הקטנהאחותי

מסכנה,נוראהיא
לבנה.וגבינהדייסהאוכלת

הקטנהאחותי
בפינה,מחכה
בגינה.לטיילאיתירקרוצה

הקטנהאחותי
קטנטנה,ממשהיא

מבינה.ולאוצוחקתבוכה

הקטנהאחותי
שנהבתכמעטהיא

מתנה.מהוריאותהקיבלתי
מוכנהואני

השנה,בפורים
הקטנה.אחותיאחדיוםלהיות

לי-בילהקוראים
לי-בי,לי-בי,לי-בי,
שלי-ליוהיא

לי-בי-לי-לי-לי-לי .

המשפחה שלי

זה התחיל בשני הורים
עליזים וצעירים
שהולידו בשבילי
את המשפחה שלי
וכשיש לי מסיבה
רק תביטו מי שבא

סבא בא, אבא בא
אריה מכפר סבא בא
בא ברוך, ברוך הבא
עם דודה, דודה רבה
סבא בא, אבא בא
גם הסבתא יבבה
אהלן ומרחבא מי שבא ברוך הבא!

מביאים לי מתנות
גם גדולות וגם קטנות
מניחים הם בפינה
ויוצאים אל הגינה
מנשקים את אחותי
ובאים לצבוט אותי
סבא בא...
ואחר כך בחצר
מתחילים הם לדבר
מתווכחים בצעקות
וכמעט הולכים מכות
אך כשהכיבוד מוכן

הם רצים אל השולחן
סבא בא...
ואחרי זה מבקשים
שאני אקום לשיר
וקוראים, כשאני שר: איך שהקטן מוכשר!



גם היום אל האולם באו לכבודי כולם

דיקלום (עם אצבעות)

סבא יהושע וסבתא בת שבע

ישבו בגינה שעתיים ורבע

סבא יהושע מביט לשמיים

וסבתא בת שבע סורגת גרביים

סבא יהושע לסבתא אומר:

סבתא כבר ערב,

מתי תגמרי לסרוג את הגרב?

סבתא כועסת, נכנסת!

סבא כועס, נכנס.!

הציץ סבא, הציצה סבתא

התנשקו ועשו שולם שולם לעולם

ברוגז ברוגז אף פעם

***

צעדים

ככה הולך לו אבא 
אבא הולך לו כך: 

צעד גדול צעד רחב 
טראח טראח טראח! 

ככה הולכת אמא 
אמא הולכת כך: 

צעד טופף על העקב 
טופ-טו-פף. 

אצלנו בחצר

אצלנו בחצר בצל עצי הזית 
באים בדרך כלל 

המון אורחים לקיץ 
לכל אחד מהם שפה משלו 

ודרך משלו להגיד שלום. 

בן מאיטליה אומר בונג'ורנו 
בת מצרפת אומרת בונז'ור 

קן מיפן אומר אוהיו 
כשהוא בא לביקור 

קיי מהוואי אומר אלוהה 
טניה מבריטניה אומרת הלו 

כל מי שבא אלינו הביתה 
יש לו שלום משלו. 

צבענו את הגדר קצרנו את הדשא 
ילדי כל העולם יוכלו עכשיו לגשת 
לפתוח לרווחה את השער הירוק 

ולהביא ברכה מרחוק רחוק. 

ג'וניה מקניה תאמר לי ג'מבו 
יאן מיוון קלימרה יאמר 

צ'ין מסין יאמר ניכאומה 
ויישאר עד מחר 

גיל מברזיל יאמר בום דיא 
קוקו ממרוקו יאמר אהלן 

והברכה שהוא יביא לי 
היא היפה מכולן. 

אצלנו בחצר 
בצל אילן פורח 

ילדי כל העולם באים להתארח 
אצלנו בחצר ילדי העולם כולו 

ברבאבא

ברבאבא נולד בגינה

הוא גדל בין עצים וורדים

אך בגלל שהייתה לו צורה משונה

צחקו עליו כל הילדים

הם קראו לו בלון מנופח ותמיד לעגו לו כולם

בגלל זה התהלך כה עצוב ומסכן

בלי חבר וידיד בעולם.

ברבאבא, ברבאבא אין כמוך בעולם

ברבאבא, ברבאבא אוהבים אותך כולם.

יום אחד הוא טייל בחצר

ופתאום היא הופיעה מולו

ברבאמא יפה, ברבאמא שחורה

מתאימה בדיוק בשבילו

אז השניים עשו חתונה והלכו לחופה יד ביד

ואלפי ציפורים שהיו בגינה

כך זימרו לכבודם פה אחד:

ברבאבא, ברבאבא...

ונולדו לשניהם ילדים

אמא יקרה לי
אמא יקרה לי, יקרה 
אמא יקרה לי, יקרה 

אמא יקרה שלי 
מאוד אוהבת היא אותי 
מאוד מאוד, מאוד מאוד

שיר קטן אשירה לך 
כי אני אוהב אותך 

אוהב אותך, אוהב אותך 

אחייך אלייך, אחייך

אחייך אלייך, אחייך 
שי קטן אגישה לך 
כי אני אוהב אותך 

אוהב אותך 
אוהב אותך 

 שיר קטן אשירה לך...



ככה הולך לו ילד 
ילד הולך לו כך: 

צעד קטן צעד דילוג 
קפיץ קפיץ קפוץ! 

רוקדים במעגל 
ואומרים שלום

.

ברביונים שישה או שבעה

זו היתה משפחה מאושרת מאוד

משפחה שכולה אהבה

והיום הם עוברים בגינה

בשורה אחרי ההורים

ובלילה בלילה לפני השינה

הם נותנים נשיקה ושרים:

ברבאבא, ברבאבא...


