
יש לי יום הולדת/אריאלה מרים בוארון ואתי גרנות 

 –וייזר 

 ל בן -סיפור קצר ליום הולדת שמח
 

 יש לי יום הולדת,

 אימא לי אומרת,אני ממש נרגש . 
 שתכין לי עוגה נהדרת

 וממנה מבקש  את אמא אני מחבק

 עוגה מיוחדת ואיכותית ,עוגת שוקולד ענקית
 

 בלילה עיניי בשקט נעצמות

 לאט לאט מפליגות והמחשבות 
  על כל המתנות היפות שאקבל

 שמהן אתפעל.. ההפתעותעל כל 

 
 ,  ואור הירח עלי כך זורח

 מציץ אל חדרי הקטן כאורח

 , מחייך בשמחה כאילו משתתף
 איזה כיף..! –ביום ההולדת שלי 

 

 , בבוקר צעדתי אל הגן בשמחה
 הנה החברים, הנה המשפחה

 כולם מחבקים ושרים 

 הנרות מאירים.  ועל העוגה
 

 

 ביום כה מאושר אני צועד ושר
 מאיר לי העולם, אומר שלום לכולם

 כי אני כל כך אוהב, הלב כה מתרחב

 ......שהייתי חברמן הגידו כל הזמן
  
 

 

:"טוק טוק מי נמצא בגן" שיר קצר מתוך הדיסק  
 לי לי לי יש לי יום הולדת

 לי לי לי, יום הולדת יש לי
 י לי ליל לי יש יום הולדת

 לי לי לי  למי יש יום הולדת?

ת ִלי דֶּ ִלי..., יֹום ֻהלֶּ  ַרק שֶּ
 –יש לי יום הולדת/אריאלה מרים בוארון ואתי גרנות וייזר 



 –יש לי יום הולדת/אריאלה מרים בוארון ואתי גרנות וייזר 

 ל בן -סיפור קצר ליום הולדת שמח
 

 יש לי יום הולדת,

 אימא לי אומרת,אני ממש נרגש . 
 שתכין לי עוגה נהדרת

 וממנה מבקש  את אימא אני מחבק

 עוגת שוקולד ענקית,
 עוגה מיוחדת ואיכותית

 

 בלילה עיניי בשקט נעצמות
 והמחשבות לאט לאט מפליגות

 על כל המתנות היפות שאקבל
 על כל ההפתעות שמהן אתפעל..

 

 ואור הירח עלי כך זורח,
 מציץ אל חדרי הקטן כאורח

 ו משתתף,מחייך בשמחה כאיל

 איזה כיף..! –ביום ההולדת שלי 
 

 בבוקר צעדתי אל הגן בשמחה,

 הנה החברים, הנה המשפחה
 כולם מחבקים ושרים

 ועל העוגה  הנרות מאירים.

 
 

 ביום כה מאושר אני צועד ושר

 מאיר לי העולם, אומר שלום לכולם
 כי אני כל כך אוהב, הלב כה מתרחב

 ......שהייתי חברמן הגידו כל הזמן

 
 

 

 שיר קצר מתוך הדיסק "טוק טוק מי נמצא בגן":
 לי לי לי יש לי יום הולדת

 לי לי לי, יום הולדת יש לי
 לי לי לי לי יש יום הולדת

 לי לי לי  למי יש יום הולדת?

ת ִלי דֶּ ִלי..., יֹום ֻהלֶּ  ַרק שֶּ
 


