שירי ציפורים
 .1אל הציפור (שלום רב שובך ציפור נחמדת ) ח.נ .ביאליק .לחן :עממי
 .2קן-ציפור – ח.נ .ביאליק
 .3ציפור בגן – ח.נ .ביאליק
 .4ציפור ודובדבן – ח.נ .ביאליק
 .5ציפור ודבורה – ח.נ .ביאליק
 .6מעבר לים – ח.נ .ביאליק .
 .7מי יתנני עוף – דוד שמעוני .לחן :יוני רכטר
 .8כמו ציפור – נתן יונתן לחן שלמה ארצי
 .9ציפור הגשם – נורית הירש
 .10העגורים –מילים לא ידוע תרגום לעברית דן אלמגור .לחן אדוארד קולמנובסקי
 .11אילו ציפורים – מלים במקור :ז'אן ברוסול .תרגום  :נעמי שמר
 .12מקהלה עליזה – לאה נאור .לחן נורית הירש
 .13ראיתי ציפור רבת יופי (ציפור שניה) – נתן זך לחן מישה סגל
 .14אגדה יפנית – אהוד מנור .לחן :ליאור ייני
 .15עוף גוזל – מלים :אריק איינשטיין .לחן :מיקי גבריאלוב
 .16מה אמרו הציפורים – נעמי שמר
 .17על כנפי הכסף – נעמי שמר
 .18ציפורים נודדות – יורם טהר-לב ,לחן :א .נצר
 .19על גג אדום  -מלים ולחן :אלישבע
 .20שובך יונים .מלים :אבו זאב  .לחן :אפי נצר
 .21יש לי ציפור קטנה בלב  -מלים :יוסי בנאי/יגאל בשן .לחן :יגאל בשן
 .22הציפור מילים ולחן אתי אנקרי
 .23שיר היונה .מלים :שמרית אור .לחן :מתי כספי
 .24בשנה הבאה  -מלים :אהוד מנור .לחן :נורית הירש
 .25ציפור היופי (הקטנטנה הסמיקה) – יצחק הלוי (תרגם עמנואל כ"ץ)
 .26באביב את תשובי חזרה – אבי ורן .לחן ש .אזנבור
 .27קול זמיר – מילים :שי משה משה ושי משולם לחן :שי משה משה
 .28חסידה צחורה – אלכסנדר פן לחן עממי רוסי
 .29ויש ציפור – מלים יהודה עמיחי ,לחן אלון עדר
 .30עגורים יפים – נתן יונתן .לחן מיכאיל פראדקין
 .31לו הייתי ציפור כנף ( על הדרך עץ עומד) –מילים :איציק מאנגר לחן  :פ.לסקובסקי
תרגום :נעמי שמר
 .32מה איכפת לציפור – חנוך לווין .לחן מישה סגל
 .33שחפים – לאה גולדברג
 .34יש לי ציפורים בראש .מילים שמרית אור .לחן מתי כספי
 .35סיפור על ציפור .מיין ולחן שלמה קאלו
 .36מעשה ביונה – חיים גורי

 37ציפור קטנה מחפשת קן מילים :דודו ברק לחן :שייקה פייקוב
.38אנקור מילים :אנדה עמיר לחן :יצחק אדל
 .39נחליאלי קטן מלים ולחן עממי
 40נאום היונה מלים אהוד מנור לחן נתן כהן
 .41הציפורים מלים יוסי בנאי .לחן איריס פרחי
 .42ציף ציף מעל הרציף– מלים ירון לונדון לחן דני ליטני
 .44בוא בשלום  -רחל שפירא ,לחן נורית הירש
 .45ריח תפוח ואודם שני  -י' טהר לב לחן נחום הימן
 .46זוהי יפו יוסי גמזו לחן משה וילנסקי
 .47כשיבוא חמור לבן  -י' טהר לב לן יגאל בשן
 .48העיר באפור  -נעמי שמר מילים ולחן
 .49ערב של שושנים  -משה דור לחן יוסף הדר
 .50נחליאלי מלים אהוד מנור .לחן מתי כספי
 .51בין נהר פרת ונהר חידקל מלים חיים נחמן ביאליק .לחן נחום נרדי
 .52הבלדה על התוכי יוסי – מילים אברהם חלפי לחן יוני רכטר
 .53שיר על יונה בחלוני – מילים אברהם חלפי לחן יוני רכטר
 .54דוכיפת מלים רחל שפירא לחן סשה ארגוב
 .55בשדות בית לחם  -מילים ולחן נעמי שמר

