
1סתיומערך
שירים ודקלומים

:דקלומים

רוח, רוח, רוח,
המעיל שלי נפוח,

השרוול לי כנף,
אמא, אמא,

אני עף!

רוח בפרדס (דקלום)
רוח, רוח, רוח,

בפרדס נפל תפוח!
הוא נפל מראש העץ!

הוא נפל והתפוצץ! (מחיאת כף!)

שלושה עלים (דיקלום/שיר
במנגינת שלושה דגים)

שלושה עלים היו על הענף,
בא הרוח השובב ובו נשף,

פו נשף, פו נשף
והעלה נשר.

שני עלים נותרו על הענף,
בא הרוח השובב ובו נשף,

פו נשף, פו נשף
והעלה נשר.

עלה אחד נותר על הענף,
בא הרוח השובב ובו נשף,

פו נשף, פו נשף
והעלה לא עף,

פו! פו! פו נשף! (נשיפות חזקות
יותר)

פו! פו! פו נשף!

נחליאלי קטן
נחליאלי קטן

ראיתי בגן
זנב לו ארוך ויפה

סינר קטן שחור על החזה
לא ניתר! לא קפץ!
רק רץ, רץ, רץ… .
לא ניתר! לא קפץ!
רק רץ, רץ, רץ… .

**

**
בוקר טוב שבלולים
בוקר טוב שבלולים

.עלים נושריםכאן
בוקר טוב שבלולים

נצא לטיולים.

לא רוצים, לא רוצים
לא... אנחנו לא רוצים

לא רוצים, לא רוצים
אנחנו לא יוצאים

בוקר טוב שבלולים
.הנמליםכאן

בוקר טוב שבלולים
נצא לטיולים.

לא רוצים, לא רוצים..



והעלה סוף סוף נשר

שיר-אריאלה
נגמר לו הקיץ,  נגמר לו ותם
השמש שוכבת לישון מוקדם

ענן בשמיים אפור
ועלי שלכת אין ספור

כי סתיו ברחוב וסתוי באוויר
נצא לקראתו בריקוד ובשיר

)אריאל סבירחילזון (
מי הולך לאט ולא בחיפזון?

מי לוקח בית לכל מקום?
מי הוא זה? מי הוא זה? חילזון!

חיל חיל חילזון, לה לה חילזון
בואו לראותו אחרי הגשם

חיל חיל חילזון
לה לה חילזון בואו לראותו אחרי

הגשם.

בוקר טוב שבלולים
.החרגוליםכאן

בוקר טוב שבלולים
נצא לטיולים.

לא רוצים, לא רוצים

בוקר טוב שבלולים
.טיפות השםכאן

בוקר טוב שבלולים
נצא לטיולים.

רוציםכןרוצים,כן
... אנחנו כן רוציםכן
רוציםכןרוצים,כן

אנחנו כבר יוצאים !!

https://www.youtube.com/watch?v=K8c3CWGOa7I&list=PLCF6A1615D670D214
https://www.youtube.com/watch?v=y_HEnDjlyQo


 



סיפורים





מאגר נוסף

ענן אחד קטן:קלום
ענן אחד קטן טייל לו ברקיע
לפתע ממולו ענן אחר הופיע

"שלום לך ענן" אמרו שניהם בקול
"הבה נתחבר לענן אחד גדול"

אך הרוח השובב
זה הרוח רוחב סתיו

נשף בכל הכח
ולא נתן מנוח

נפרדו בבהלה
והכל מהתחלה.

**
דיקלום:

הוציאו אצבע
הוציאו אמה

והינה חילזון על פני האדמה
זחל החילזון על האדמה הלחה

נשם את ריח הגשם הנפלא
וחזר לקונכיה בחזרה...

**

סיפור הצב והסתיו

ַהּבֶֹקר ַּבְּׁשִביל ָּפַגְׁשִּתי ָצב -
"ְלָאן ַאָּתה צֹוֵעד ְל� ַעְכָׁשו?"

"הֹוֵל� ֲאנִי ִלְפּגֹׁש ֶאת ַהְּסָתו -
ִלְראֹות ְּבמֹו ֵעינַי ֶאת ְּפִריַחת ֶהָחָצב;
ֶאת ָהֵעץ ַהּנִָׁשיר ַהַּמִּׁשיר ֶאת ָעָליו -

ָׁשָלב ַאַחר ָׁשָלב..."
וְָהֵעץ נֱֶעָצב,

ְּבַסְבָלנּות ֵאין ֵקץ, ְמַחֶּכה ַלֲחֵבָריו,
ֶׁשּיָׁשּובּו ֵאָליו...
ֶׁשּיְַטְּפסּו ָעָליו...

ֶׁשּיְֵׁשבּו ָלנּוַח ַּתְחָּתיו...
נְָמָלה ֲעֵמָלה ִעם ָעֶלה ֶׁשל ַׁשֶּלֶכת ַעל ַהַּגב

ֶׁשל ָעב...ְליָדֹו עֹוֶבֶרת - ֵּבין ִטּפֹות ֶׁשל יֹוֶרה ְל�ֶבן
וְרּוַח נֹוֶׁשֶבת, ְּכֶדֶר� ַאַּגב;

נַָׁשב!?"ׁשֹוֶרֶקת: "ִהַּגְעִּתי! ִמיֶׁשהּו ְלָפנַי ְּכָבר
ִחָּלזֹון ָּדִביק וְׁשֹוָבב

ִצּיֵר ְלַעְצמֹו יִֹפי ֶׁשל ַקו -
ְסִביב ָהֵעץ ָרַקד וְָסַבב,

ֲחִסיָדה ְמנֶַּקֶרת ָרְדָפה ַאֲחָריו,
ִעם נְַחִליֵאִלי ַקְפָצן, ֲארֹ� ָזנָב...

ַהֶּׁשֶמׁש ִהְקִׁשיָבה - ָזְרָחה ִמִּׂשְמָחה
וְֶאת ֲאפֹר ַהְּסָתו ְלָזהֹב ָהְפָכה...

זה הרוח השובב
מי מניע הוילון בחלוני?

מי מרקיד עלי אילן שבגני?
זה הרוח, זה הרוח השובב,

זה הרוח שהביא איתו, הסתיו.
מי יבש את הכבסים כל-כך

מהר?
מי פיזר עלי-שלכת בחצר?

זה הרוח …
מי חטף את כובעי מעל הראש?

מי לחש כדאי כבר אפודה
ללבוש?

זה הרוח, זה הרוח השובב,
זה הרוח שהביא איתו, הסתיו.

**

סתיו  סתיו  סתיו, נושרים עלי
זהב

קיץ חלף חורף בפתח

https://www.youtube.com/watch?v=7nlLZKKCeJY


דקלום

"רוח רוח קל כנפיים
עופה טוסה לשמיים
עופה טוסה אל הים
עננים הבא משם.."

עננים /תמר גולדשטין גפן

ראו, הסתכלו,
בשמים ענן

לא גדול,לא קטן,
ענן אפור קטנטן.

לעיתים הוא מתרחב
ופתאום הוא מתכווץ.

לפעמים גדל לגובה
צומח ממש כמו עץ.

לעיתים הוא פיל פילון
מתנפח כמו בלון

לפעמים הוא אווירון
בשמים טס ברון.

ורוח בא פיזר, העיף ,
העננים כמו צעיף,

כבשים, נוצות ועוד צורות
מעניין אותם לראות .

שיר לרוח!
" רוח רוח מה את עושה
רוח רוח מה את מעוללת

אני מעיפה את השיער
סתם ככה ככה משתוללת

רוח רוח מה את עושה

שּוִלי ַשְּבלּוִלי
ַהֶגֶשם ִטְפֵטף וְִטְפֵטף: ִטיף-ִטיף-ָטף.

שּוִלי ַשְּבלּוִלי ָּפַקח ֶאת ֵעינָיו,
" ָאַמר, "ֶשִהִגיַע ַהְסָתיו!"…"נְִדֶמה ִלי

"יֵש ֵריַח ֶשל ֶגֶשם... ִהִגיָעה ָהֵעת ַהחּוָצה ָלֵצאת!"

ּכּולֹו ַעל ַהַגב,שּוִלי ַשְּבלּוִלי ָזַקף ְמחֹוָשיו ָׂשם ֶאת ַהַּביִת
וְיָָצא ְלִטיּול ָּבעֹוָלם ָהָרָחב…

אֹוֶסנְִטיֶמֶטרִהְתַקֵדם(ּוְכָברְשָעַתיִים,וְָזַחלָשָעה,הּואָזַחל
ְשנַיִים!)

ָרָאה...הּואַשְּבלּול?ַמרָרָאה-ָמהִממּול…ְלֶפַתע
ַשְּבלּוָלה! ֲחמּוָדה, ֲעגּוָלה, ְלָבנָה ָּכל ּכּוָלה...

הּואַשְּבלּוָלהָהַעְלָמהוְֶאלְמסּוְחָרר,ָעַצרַשְּבלּוִלישּוִלי
ָאַמר:

ִליוְִתְהיִינְִתַחֵתן,אּוַליֲעגּוָלה,ֲחמּוָדה,ַשְּבלּוָלה,"ָשלֹום
ַּכָלה?"

שּוָלה ַשְּבלּוָלה, (ָּכָכה ָקְראּו ָלה!),
ָחְשָבה ַרק ְלֶרַגע, ִהְסִּכיָמה ִמיָד:

ֵאיֶזה ָחָתן ַמר ַשְּבלּול ַהנְֶחָמד!
וְָשתּוָעִליםְקָצתָאְכלּוַּבֶדֶשא,ָשםָעְרכּוֵהםֲחתּונָהוְָאז

ְקָצת ֵמי ֶגֶשם וְָשרּו ִשיִרים ִעם ְשלֹוָשה ִצְרָצִרים.
ְמרּווַַחת,ַאַחר-ָּכך ָחְפרּו ַשְּבלּוֵלינּו ְּביַַחד גּוָמה

ַּבגּוָמהֵּביִציםִהִטילּוַשְּבלּוָלה,וְשּוָלהַשְּבלּוִליוְשּוִלי
ֶשָחְפרּו ָלה.

ַהֵּביִציםטּוק-טּוק..-ְלֶפַתעוְעֹוד,ְשבּוַעיִיםלֹו,ָעַברָשבּוַע
ִמְתַּבְקעֹות!

ִּתינֹוקֹות-ַשְּבלּוִליםֲהמֹון-וְעֹוִליםזֹוֲחִליםַהְקִליּפֹותּוֵבין
ֲעגּוִלים.

וְשּוִלי ַשְּבלּולשּוָלה ַשְּבלּוָלה–וְַעְכָשיו, ְּכֶשַמִגיַע ַהְסָתיו
ַהיְָלִדיםָׂשִמים ֶאת ַהַּביִת ּכּולֹו ַעל ַהַגב, וְִעם ָּכל

ֵהם יֹוְצִא

כף היד שלי סתיו
ל

כף היד שי סתיו
במה נתחיל עכשיו?

זוהי הרוח שאוהבת לשרוק (אגודל)

רוח, רוח, רוח, רוח
רוח רוח רוח רוח

למה לא תשכב לנוח?
מן הבוקר השתולל והנה כבר בא

הליל.

מלאכים כבר מכניסים
לשמיים פנסים

מדליקים נרות בלאט
אין רואים אותם כמעט.

רוח רוח רוח רוח...

ואתה הולך בטל
ושורק ומיילל,

מכופף את הוורדים
ומציק לילדים.

רוח רוח רוח רוח...

כל הגן רוצה לישון
גם הברוש, הקיקיון.

צר מאוד על הפרחים,
הם כולם נאנחים.

**
הרוח בא (אריאלה)

הרוח בא,  הרוח משתולל

הרוח בא,  בוכה הוא כל הליל

הרוח בא עם אלף ענניו

הנה רעם ועוד פעם פעמי הסתיו

https://www.youtube.com/watch?v=PgdTCFiVrDE
https://www.youtube.com/watch?v=0oFZdgHnTJQ&list=RD0oFZdgHnTJQ


רוח רוח מה את מעוללת.
אני מעיפה את הכביסה

סתם ככה ככה משתוללת
רוח רוח מה את עושה

רוח רוח מה את מעוללת
אני מעיפה ניירות

סתם ככה ככה משתוללת.

זהו עלה שנשר מן העץ, (אצבע)
הנה בשמיים שט לו ענן, (אמה)

והנה נחליאלי שבא אל הגן. (קמיצה)
ואחרון חביב פורח החצב

וביחד כף היד שלי סתיוים ְלִטיּול.

עלי השלכת

מעל העצים נושרים עלים
ברוח הסתיו נושרים נופלים

עלי השלכת שלי השלכת
עלי השלכת....

נושרים ונופלים.
במרפסות בכל גינה

נושרים העלים בכל פינה

השבלול/מלכה שידלובסקי

שלום אני הוא הוא השבלול.

היום אצא לי לטיול.

אוציא מחוש ועוד מחוש,

מהקונכיה אוציא לי את הראש.

טיף טיף טיף טף

כמה טוב לי שאני נרטב

טיףטיףטיף טף

.

https://www.youtube.com/watch?v=dseBUNL9UBc

