
איך יודעים 
שבא אביב

צילומים , שירים
ודפי צביעה

דבי להב: צילמה

שמש-אביטל גרינולד ודפנה גולן: עריכה

כובע הנזיר



?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

-" שמחה רבה"ואם שרים 

"פסח בא, אביב הגיע"

(אז יודעים)אז יודעים 

(שבא אביב)שבא אביב 

,אז יודעים שבא אביב

.אז יודעים שבא אביב תורמוס



פרי הדר



בארץ אהבתי השקד פורח

מוני אמריליו: לחןגולדברגלאה : מילים

אהבתי השקד פורחבארץ 

בארץ אהבתי מחכים לאורח

אמהותשבע עלמות שבע 

.שבע כלות בשער

בארץ אהבתי על הצריח דגל

אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל   

בשעה ברוכה, בשעה טובה

המשכיחה כל צער

מי עיני נשר לו ויראנואך 

ומי לב חכם לו ויכירנו

מי לא יטעה מי לא ישגה

?מי יפתח לו הדלת שקד



איריס הארגמן



איריסים
חיים חפר: מילים

עממי יווני: לחן

-איריסים 

-איריסים -יפות עיניה 

-ולבבי הומה לה 

!אלה, אלה, אלה

!אמותמות 

!מות אמות-אקטוף לה פרח 

-עד שחר אחכה לה 

!אלה, אלה, אלה

שחר עולה ושוב עוברת היא

ובלבבי הלא כחרב היא

-העוד אראה את שתי עינייך 

אלה, אלה, אלה? אלה

,שמש רד

,שמש רד-בשפתותיה 

-אור השקיעה יפה לה 

,שטרוח 

,הרוח שט-בשערה 

:איך לילי קורא לה, הוי

!אלה, אלה, אלה

יורד ושוב עוברת היאערב 

ובלבבי הלא כחרב היא

?אלה-העוד אשק את שפתותייך 

-איריסים

איריסיםהואהעולםכל

-סלעהואלבבהרק

!אלה,אלה,אלה
איריס לבן



אך מי ייתן והוא

יהיה איתי כל השנה

כי האביב הינו

הרבה יותר מסתם עונה

אך מי ייתן והוא

יהיה איתי כל השנה

כי האביב הינו

הרבה יותר מסתם עונה

!האביב-

פתאום נפל עלי אביב

גולדהירשאילן : מילים

קורןגידי : לחן

פתאום נפל עלי אביב

ישר מן האויר

פתאום בכל המרחבים

צועק ירוק בהיר

פתאום נפל עלי אביב

צעיר ורענן

והוא המיס בהבל פיו

.גם ענן, גם רוח

שיטה



אפרסק



וגם את שנעלמת בבוא הגשם

שפרחת פתאום כרוח סערה

לא נזיל דמעות ולא נקרא לך שוב מפני  

...ש

באביב את תשובי חזרה

נחכה לך בחדרנו כל החורף

נחכה לך ובשמך תמיד נקרא

לא נצא אחרייך לחפש כי אין כל צורך

הן באביב את תשובי חזרה

על ראשינו שוב נושרות טיפות של  

גשם

רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה

...ונצפה שנחכה , אנו עוד נמתין לך

באביב את תשובי חזרה

על ראשינו שוב נושרות טיפות  

של גשם

רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה

נצפה ונחכה  , שוב נמתין לשמש

...ש

באביב היא תשוב בחזרה

ערוכים החצבים על אם הדרך

התעוררהסיתווניתבשדה גם 

קיפלו  , כל הנרקיסים אספו עלים

כותרת

אך באביב הם ישובו חזרה

כבר סובב לו נחליאלי בגננו

בשדותינו עפרוני אומר שירה

כל יוני הבר התעופפו מחלוננו

חזרהאך באביב הם ישובו 

חזרהבאביב את תשובי 

שארל אזנבור: מילים ולחן

אבי קורן: תרגום

תפוז סיני



כלניות

נתן אלתרמן: מילים

משה וילנסקי: לחן

שקיעה בהר יוקדת, הערב בא

:אני חולמת ורואות עיני

נערה קטנה יורדתהגייאה

.ובאש כלניות לוהט הגיא

את הפרחים לצרור היא תלקט לה

ובשבילים המתכסים בטל

:אל אמא היא נחפזת וקוראת לה

!הביטי מה הבאתי לך בסל

,כלניות, כלניות

כלניות אדמדמות אדמוניות

,כלניות, כלניות

.כלניות מטוללות חינניות

שקיעות בהר תבערנה 

ותדעכנה

אבל כלניות תמיד תפרחנה

ותסערנהתהמנהסופות לרוב 

אבל כלניות תמיד תבערנה

...כלניות, כלניות



הלילךפרח 

היום אולי נדחה את בוא הלילה

ולא נשאף לאור כוכב

הן לי ולך יש כל אשר נשאלה

.כי נאהב, מבלי מילים נדע זאת

היום אולי נדחה את קץ דרכנו

.ולא נזכור כי סוף לכל

,זה המשעול שבו דורכות רגלינו

.בשני קצותיו הדשא לא יבול

שותקים נאהב כי לי ולך

,די בלי מילים שהן לאלה

אשר אינם יודעים לומר אחרת

.כמה יפה פורח הלילך

אורי אסף: מילים

נורית הירש: לחן



אמנון ותמר



ערב של שושנים

נצא נא אל הבוסתן

מור בשמים ולבונה

.לרגלך מפתן

לילה יורד לאט

ורוח שושן נושבה

הבה אלחש לך שיר בלאט

.זמר של אהבה

שחר הומה יונה

ראשך מלא טללים

.שושנה, פיך אל הבוקר

..אקטפנו לי

ערב של 

שושנים
משה דור: מילים

יוסף הדר: לחן



ניצנים
עממי: מילים

שרה לוי תנאי: לחן

ניצנים נראו בארץ

התורעת זמיר וקול 

במחולות המחניים

מזמורהבה ונפצח 

.

צרור  , המור ליצרור 

המור לי

צרור  , צרור המור לי

המור

במחולות המחניים

מזמורהבה ונפצח 

פעמונית



דלפימיום



מתחת לסלע צומחת לפלא

,מאודנחמדתרקפת 

,  נושקתמזהרתושמש 

,עוטרת

!עוטרת לה כתר ורוד

ציפור  , רקפת, רקפת

,"מצפצפת

!"הציצי אך רגע אלי

רקפת נהדרת בסלע  

,נסתרת

!נסתרת מנפש כל חי

יצאה עם הרוח בת שבע 

,לשוח

:היה אז הבוקר בהיר

כל פרח אוספת  , כל צמח

,בדרך

ופיה אך זמר ושיר

,וגבע יורדת בת שבעמסלע 

..רקפת חן על החזה

ציפור מצפצפת ורוח  

לוטפת

!וסוף כבר לזמר הזה

רקפת

לוין קיפניס: מילים

עממי: לחן



בעקבותייך
אהוד מנור: מילים

נורית הירש: לחן

קשרי לך סרטים

,כחולים וורודים

.ככה סתם, סרטים עליזים

זמרי לך שירים

,על ים והרים

.הבחורים ייצאו מדעתם

כי האביב שוב צועד בעקבותייך

.והירוק מציץ מחלונך

כי הזהב שוב גונב את צמותייך

.ואנו נתגנב למעונך

לגמי לך היום

,קצת יין אדום

.הושיטי ידך בקלילות

,טיילי ברחוב

ראי כמה טוב

.לשמוע שוב שריקות התפעלות

...האביב שוב צועד בעקבותייךכי 

רקמי לך וילון

,לתלות בחלון

.וילון אביבי מתנפנף

תפרי לך חולצה

,שקופה למחצה

.נביט בך אז מבלי להתעייף

ורד ...כי האביב שוב צועד בעקבותייך



חיוכים
קבראלאנחל : נאורלחןלאה : מילים

אם הפרחים סתם מחייכים

אם , אל העולם

מתגלגל הגל 

מצחוק עד השמיים

למה גם אנחנו לא אז 

נצחק                עם 

?    כולם

וליצניםיש עוד קרקסים אם 

בספרולא 

צחוק הילדים נשמע אם 

ולא רחוקצלול 

חרציות



למה גם אנחנו לא נלמד אז 

?לצחוק

כדאי ללמוד מן הפרחים, כדאי

לא לקמץ בחיוכים

יהיה פתאום, תראו, והעולם

כה טוב

נסו רק  , כדאי לחלום ולקוות

פעם

,  כדאי לחיות, כדאי לצחוק

כדאי לאהוב

פרג

אם עולה השמש ובכל  

צוחק  . בוקר חדשה היא

הפעמון של , הים, השוק

הספרבית 



שירי סוף הדרך

גולדברגלאה 

ֵדִני ַפֵלל, ֱאֹלַהי, ַלמְּ ִהתְּ ֵרך וְּ בָּ

ֵמל ֶלה קָּ ִרי  , ַעל סֹוד עָּ ַעל ֹנַגּה פְּ

ֵשל ,בָּ

אֹות: ַעל ַהֵחרּות ַהזֹאת ,  ִלרְּ

ֹשם, לָּחּוש ,ִלנְּ

ַדַעת ַיֵחל, לָּ ֵשל, לְּ ִהכָּ .לְּ

ִשיר  ַלֵמד ה וְּ כָּ רָּ תֹוַתי בְּ ֶאת ִשפְּ

ַהֵלל

ִעם   ָך ִעם ֹבֶקר וְּ ַמנְּ ַחֵדש זְּ ִהתְּ בְּ

,ֵליל

מֹול   ֶיה יֹוִמי ַהּיֹום ִכתְּ ַבל ִיהְּ לְּ

שֹום .ִשלְּ

ֵגל ַלי יֹוִמי ֶהרְּ ֶיה עָּ ַבל ִיהְּ .לְּ

פרג אסייתי



צביעהדפי 
צביעה וכתיבת ברכה, להדפסה
















