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לקראת סיום שנת הלימודים, נעסוק בתקופה הקרובה בנושא 

לסכם הפרידה מהגן והמעבר לבית נספר. במסגרת הנושא ננסה 

תוך התייחסות לחוויות אישיות  –את שנת הלימודים בגן 

ביטוי הרגשות השונים שמעוררת הפרידה  בד בבד עם ,ומשותפות

 מהחברים ומצוות הגן.  –מהגן 

בחששות ובשאלות  ,קביל לנושא הפרידה נעסוק בצפיותבמ

 מתעוררות לקראת מעבר הבוגרים למסגרת בית הספר. ש

 

 ם על העזרה, לכל ההוריצוות הגן מבקש להודות 

 לאורך כל השנה. האמון ושיתוף הפעולהעל 

 ועד ההורים: יחדת שלוחה לנציגתודה מיו

 

 ת חופשה נעימה ודרך צלחהבברכ

 צוות הגן

 

  



 פעילויות ונושאים לפיתוח

  זימון שיחות המאפשרות שיתוף וביטוי חופשי של כל קשת הרגשות

 ומצוות הגן.שמעוררת הפרידה מהגן / מקבוצת החברים 

 משל:ירועים שנחוו במהלך השנה. לזימון פעילויות המסכמות את החוויות והא 

שירים / ריקודים / / סיפורים עריכת רשימה של  עיון בתמונות מהווי הגן,

לערוך  ,הילדים זוכריםש עבודות יצירה / משחקים / תכנים לימודיים וכ"ו

 נות מהם פעם נוספת.וליהמועדפים" במטרה לחזור דירוג ה" תוךהצבעה 

 התהליך  משוב מעצים עלמתן וסגירה של התלקיט האישי תוך  עיון

ובאיכות  וההתפתחות שחלה במוטיבציה של הילד, ברכישת מיומנויות

 שלו כיום לעומת תפקודו בתחילת השנה. התוצרים

  ארגון תערוכה בה יוצגו עבודות נבחרות של כל אחד מילדי הגן אותן הכין

 במהלך השנה.

  לזמן שיחות אודות השלב הבא והשינויים שיחולו בחיי הילדים על מנת לתת

אשראי לביטוי חופשי של עמדות ורגשות שונים, ומתן כלים שיסיעו בטיפוח 

ראוי לגלות  ,בתוך כך תקווה ותחושת מסוגלות להתמודד עם השינוי הצפוי.

ימודים שימשיכו לבקר בגן גם בשנת הל רגישות לקבוצת הילדים ה"צעירים"

 הבאה אך גם הם יצטרכו להתמודד עם שינויים כאלה ואחרים.

  אירוח בוגרי הגן משנים קודמות שיתארו את המעבר, את הרגשות והרשמים

 שלהם ממסגרת ההמשך.

  השוואה בין מסגרת הגן למסגרת בית הספר תוך זימון משחק חופשי

הכרת יתה, בכדומה לישיבה ישיבה נטיים כמו והתנסות פעילה בחפצים רלוו

מחק, מחדד, סרגל וכ"ו, הכרת קלמרים  –, שימוש בכלי כתיבה כמו ילקוטה

 וסוגי מחברות שונים.. 

  יםאפשר לנפרדוי שיותיר חווית הצלחהציון הפרידה על ידי טקס חגיגי 

 הישג וסיפוק.להסתכל אחורה בתחושת 

  



 אומרים שלום, לאה מרזל

 אומרים שלום, אולי להתראות

 ה לבאותומסתכלים קדימ

 שם מחכה לנו עולם חדש

 עדין לא ברור ומטושטש...

 וקצת עצוב, ובעיקר שמח!

 הן המחר את שעריו פותח

 לקראת בגרות, צמיחה והתחדשות.

  



 ברכה לבוגרים )מחבר לא ידוע(

 ילדי גן חובה: בן לילה תהפכו לגדולים,

 בנשיקה תיפרדו. –לבית הספר תצעדו, ומההורים בבקר 

 תנפנפו לשלום ותחבקו בחוזקה. ה תהייה קלה:לחלק מכם הפריד

 כי זוהי להם שעה לא קלה. - אחרים יזילו דמעה קטנה

 בכיתה תקבל אתכם מורה נחמדה בחיבוק ובליטוף

 תראה לכם את הכיתה. -

 ,את תיק בית הספר על גב הכסא תניחו

 ועם המורה שיר חדש תשירו.

 במשך השנה תמשיכו ללמוד על המספרים

 דו איך מחברים ומחסרים.וחיש קל תלמ

 ,תלמדו אותיות שתהפוכנה במהרה למילים

 והם יתחברו למשפטים, שירים וסיפורים.

 יהיו לכם חברים חדשים

 ולא עוד ארגז חול ומשחקים לקטנים. -

 הפסקות וצלצולים בין השיעורים –מעכשיו 

 תקבלו מורות ומורים. –ובמקום הגננת 

 ובצאתכם לדרך החדשה

 ברך אתכם: בהצלחה.אנו רוצים ל -

 מאחלים לכם שנת לימודים פורייה

 ואל תשכחו: זה לא נורא. זה דווקא נעים! -

 .במאמץ קל תוכיחו כיצד אתם יפה עולים בסולם

   כיצד התבגרתם, ולכיתה א בוגרים הגעתם.



 והפרחים, תאיר גזגנן ה

 :על גנן צעיר הוטלה משימה

 לשתול קבוצה של זרעים בגינה,

 זמן.הכדי שיהיו פרחים עם  חם בגןלהשקותם ולטפ

 :היו בלב הגנן חלומות גדולים, בתחילת העבודה, בימים הראשונים

 לערוגת פרחים יפהפייה. - להפוך את הזרעים ללא כל בעיה

 רק בשביל הפרחים שלו, - הגנן היה מוכן לתת את כל כולו

 על מנת שיחיו בשלום עם שאר הפרחים.

 צצו פה ושם בעיות... - ניותכאך למרות שהיו כל כך הרבה ת

 .הגנן אהב להיות במחיצתם

 לכאוב בכאבם ולשמוח בשמחתם,

 ,הוא נהנה להקשיב לסיפוריהם הקולחים

 ולעודד אותם כשהם עצובים.

 ולמרות שלפעמים הפריעו לו בעבודתו

 הוא אהב אותם והם אהבו אותו

 יש צבע משלו וריח מיוחד. הוא אהב לראות איך לכל אחד

 ,פרח נראה אחרתכל פרח ו

 הם ערוגה נהדרת. –וביחד 

 ,הרגיש הגנן שהסתיים תפקידו - ואז לאחר שנתיים שהיו איתו

 כדאי שיעשה זאת גנן אחר. - ולמרות שיש עוד מה לשפר

 רציתי שתדעו - וכעת כשאנו נפרדים

 ואראה אותך הפרח שתמיד אעמוד מן הצד, אביט

  גדל ומתפתח.



 החגיגה נגמרת, נעמי שמר

 כיבוי אורות, החגיגה נגמרת מיםולפע

 ,שלום לכינורות החצוצרה אומרת

  - אשמורת תיכונה נושקת לשלישית

 .לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית

 

 לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב

 לשיר אותו בכח, לשיר אותו בכאב

 לשמוע חלילים ברוח החופשית

 .ולהתחיל מבראשית

 

 מבראשית

 :ברואאת עולמך בבוקר תמיד ל

 האדמה, העשב וכל המאורות

 ואז מן העפר, בצלם אנשים

 .לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית

 

 ...לקום מחר בבוקר

 

 החגיגה נגמרת גם אצלך

 קשה לך למצוא הביתה את הדרך, ובחצות

 :מתוך החשכה אנחנו מבקשים

 .לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית

 ...לקום מחר בבוקר

  



  שני שטיינברג, גןהיום אני נפרדת מה

 ,היום אסור לי לפספס אף פינה

 .אפילו את הפינה הכי קטנה

 ,אני מתיישבת בפינת הבובות

 .ואומרת שלום לכל התינוקות

 ,אני מבקרת בפינת הרופא

 .ומאחלת למזרק שיישאר בריא כמו אריה

 ,אני טסה לפינת הגיבורים

 .ומספרת לסופרמן כמה הוא מקסים

 ,ור המכוניותאני מתגלגלת היישר לאז

 .נסיעה טובה יל תומאחל

 משם אני פונה לפינת הקוביות

 .בנותיומאחלת ללגו שימשיך לבנות ולה

 אני מציצה בפינת הספרים

 .ומספרת לכולם שהיום נפרדים

 ,אני מביטה בפינת הטבע

 .באלו שמבקשים ממני לבוא לבקר, דרך קבע

 ,אני מציירת בפינת היצירה

 .והטוש הכחול מזיל דמעה

 ,ני פוגשת את כל הילדיםא

 ,ופתאום נעלמות לי כל המילים

 .ואני שוכחת מה אומרים כשנפרדים

 !איזה מזל שתמיד אפשר לתת חיבוקים

  



 חיים נחמן ביאליקוזאת הברכה, 

 וזאת הברכה 

 אשר ברך חיים נחמן ביאליק את ילדי ישראל:

 ילדי ישראל!

 רבבות, -יתנכם אלוהים רבבות 

 .כצמח השדה וכפרחי הבר

 .והייתם ששון להוריכם ותפארת לארצכם

 אמן ואמן.

 

 

 

  



 כל מה שאני צריך לדעת כבר למדתי בגן, רוברט פולגום.

וכיצד  ,ומה לעשות ,כל מה שאני באמת צריך לדעת לגבי איך  לחיות

להתנהג, למדתי בגן הילדים. החכמה אינה נמצאת על פסגתה של גבעת 

 אלא דווקא בארגז החול בגן. אלה הדברים שלמדתי:האוניברסיטה, 

 שתפו את החברים בכל.

 שחקו בצורה הוגנת.

 אל תכו אנשים.

 החזירו את הדברים למקומם.

 סדרו את הבלגן שלכם.

 אל תקחו דברים שאינם שלכם.

 סליחה אם פגעתם במישהו. רּומ  א  

 רחצו ידיים לפני האוכל.

 הורידו את המים בשירותים.

 יכות וחלב קר יעשו לכם טוב.עוגיות פר

ללמוד קצת, לחשוב קצת, לצייר, לשיר,  –הקפידו לחיות חיים מאוזנים 

 לרקוד, לשחק ולעבוד כל יום קצת.

 שכבו לנוח כל יום בצהריים.

 בצאתכם לעולם, היזהרו ממכוניות, החזיקו ידיים והישארו יחד.

 הכותנה:היו מודעים לדברים הנפלאים. זכרו את הזרע הקטן על מצע 



השורשים מעמיקים, הצמח גדל מעלה, ואיש אינו יודע בדיוק כיצד או מדוע, 

דגי זהב, אוגרים ועכברים לבנים, ואפילו הזרע הקטן  אבל כולנו כאלה.

 כולם מתים. כך גם אנחנו. –בצלוחית 

המלה  –ואז, זכרו את ספרי הילדים, את אחת המילים הראשונות שלמדתם 

 .ללהסתכ –הגדולה מכולן 

כל שעליכם לדעת נמצא איפשהו ברשימה הזאת. כללי הברזל, אהבה, 

 וחיים שפויים. סית. אקולוגיה, פוליטיקה, שוויוןהיגיינה בסי

ותו למונחים מתוחכמים של קחו כל אחד מהפריטים האלה והרחיבו א

ישמו אותו על חיי המשפחה שלכם, בעבודה, בממשלה או י מבוגרים.

 ין נכון וברור ויציב. ותראו שהכל עדי ,בעולם

יכול היה להיות, אילו כולנו, העולם  שערו בנפשכם איזה עולם טוב יותר

היינו מקבלים עוגיות וחלב כל יום אחר הצהריים, ואז נשכבים לנוח, כולו, 

סית להחזיר יתה מדיניות בסיעם השמיכות שלנו.  אילו לכל הממשלות הי

 הן.תמיד את הדברים למקום ולסדר את הבלגן של

  דיין נכון, ולא משנה בני כמה אתם:וזה ע

 בצאתכם לעולם, כדאי להחזיק ידיים ולהישאר יחד.

  



 כרמית אלוןלילדי גן )שם הגן(, 

 בילינו יחד תקופה של נחת

 למדנו, שחקנו, חשבנו, עבדנו

 פה ושם דאגנו, ולפעמים גם כעסנו

 אך לרוב, נהנינו יחדיו ושמחנו!

 ,ניסינו תמיד לעודד ולקדם

 והשתדלנו מאוד שיהיה לכם כיף.

 הפרידה, קשהקצת לכם ולנו 

 גם לנו לפעמים -וכשאינכם רואים 

 מתגנבת לה איזו דמעה חוצפנית...

 ,זכרו שבאמת אתם ילדים מקסימים

 בעצמכם להאמין.המשיכו תמיד לכן ו

 לכם, הורים יקרים, נוסיף כמה מילים לסיכום:

 ,היינו אתכם בחלק כזה או אחר של הדרך

 !מרגשתחוויה  הייתה זו עבורנוו

 האמון שנתתם בנו, העידוד ושיתוף הפעולה

 תחושה של שותפות אמיתית,נתנו 

 .היומיומיתולעשייה אווירה תרמה לתחושה ש

 צוות הגן ימשיך להעמיד לרשותכם

 אוזן קשבת ודלת פתוחה גם בעתיד

   !יישר כוח ושפע ברכה והוא מלווה אתכם באיחולי הצלחה,



 רחל שמיר לסיום,

 על כל היפה שהיה וחלף 

 .שוב יורד המסך בכבדות

  -ודמעה חוצפנית תדגדג את האף 

 ותסבול מפיצול אישיות:

  - חלקה יתעצב על עבר שנגמר

 הוא שכח שהיו גם צרות.

 וחלקה יאושר וישמח למחר

 וימלא על גדותיו בתקוות.

 כי כן רבותיי, 

 זה טיבו של עולם 

 ,שכל מה שמתחיל גם נגמר

 .שוב מתחיל מחדש וכל מה שנגמר

 ..מעגל שאיננו נסגר

 

  



 ברכות תודה לילדי הגן, שירקני יפית –סוף שנה 

 הנה הסתיימה לה עוד שנה

 .לא שנה רגילה זו, כי אם שנה קצת שונה

 ,ת מדרגהיזו שנה של התבגרות ועלי

 .שנה של סיום והתחלה חדשה

 :חבריי היקרים

רּו שלום ולהתראות מ   .לגן א 

 - המשחקים והבובותמרדו מהחצר, הפ

 .לכיתה א' ללא ספק אתם מוכנים

 אני גאה בכם, אתם כבר בוגרים!

 - מתחילים דרך חדשה בחיים

 מלאה חוויות, הרפתקאות ולימודים...

 

 אז להתראות ובהצלחה

  באהבה! מ )שמות צוות הגן(



 עדנה פלגעודני ילד, 

 .בשמים יפה התכלת ואני מצייר עננים

 ם ההורים: אז אומרי

 .גם אנחנו היינו קטנים" "נו ילד,

 הגדולים שואלים: 

 מה תרצה לעשות כשתגדל?" "נו ילד,

 .שאלה שכזאת מבלבלת, ואני לא יודע בכלל

 ותשובה לי אין ,ועודני ילד, זו חידה ,איך אדע

 כשאדע, לא אהיה כבר ילד

 ..בינתיים לי שיר מתנגן, מתנגן

 במילים, בצלילים האלה,

 ושר בשירים.אשחק מא

 ,"..ואומרים ההורים: "נו ילד

 ואומרים, וחוזרים ואומרים.

 אז אני מתבייש כאילו, וחושב לעצמי מחשבות

 ואני לא עונה אפילו,

 .כשאגדל אז יהיו לי תשובות

 ועודני ילד, זו חידה, ותשובה לי אין איך אדע

  כשאדע לא אהיה כבר ילד, בינתיים לי שיר מתנגן. 



 חזון  קטן, מיכל עולם

 אני מקשיב לחדשות ושם אומרים

 שלחצות את הגבולות והעמים

 זה לא משחק, זה לא משחק

 כי העולם שלנו הוא כדור ענק

 

 ויש בכל המדינות הרבה שירים

 שמספרים על חגיגות וחברים

 וזה ברור, וזה ברור

 כי העולם שלנו יופי של כדור

 

 האנשים בכל מקום רוצים לחיות

 לום ומשאלותכולם נושאים איתם ח

 כי כל אחד, כי כל אחד

 הוא בעצמו עולם יחיד ומיוחד

 

 אז בואו לכאן מיוון

 ומתימן ומעומאן ומיפן

 ושירו כולם, ושירו כולם

  .אבל קטן –כי העולם הוא גדול 



 אריק איינשטיין -עוף גוזל, מילים ולחן 

 פרשו כנפיים ועפו ,הגוזלים שלי עזבו את הקן

 י בקןואני ציפור זקנה נשארת

 מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר.

 תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד

 .אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום

 אז מה הפלא שאני קצת דואג.

 עוף גוזל, חתוך את השמיים

 גור לך. ,רק אל תשכח, יש נשר בשמיים. טוס לאן שבא לך

 אנחנו ביחדעכשיו נשארנו לבדנו בקן, אבל 

 תגידי לי כן חבקי אותי חזק,

 ביחד כיף להזדקן. -אל תדאגי 

 .טוס לאן שבא לך. עוף גוזל, חתוך את השמיים

 גור לך., יש נשר בשמיים, רק אל תשכח

 אני יודע שככה זה בטבע, וגם אני עזבתי קן

 אז מחניק קצת בגרון, אבל עכשיו, כשבא הרגע

 מחניק קצת בגרון

 טוס לאן שבא לך, חתוך את השמיים ,עוף גוזל

  גור לך., יש נשר בשמיים, רק אל תשכח



 גידי קורן -פזמון חוזר, מילים ולחן 

 עוד דקה אחת, עוד שנייה של חסד,

 המסך ירד, יכבו כל האורות.

 עוד ליטוף מיתר באצבע מהססת,

 השתיקה יפה גם לחצוצרות.

 ומחר מה יישאר? שתי מילים, פזמון חוזר

 ותיקחו אותם איתכם לדרכיכם.

 היה כמו חלוםנשירה שלום, 

 .חבל כל כך שצריך לחזור הביתה

 תשכחו את המילים, תחפשו את הצלילים

  .אך הוא יישאר פזמון חוזר -

 , היה כמו חלום, חבל כל כך שצריך לחזור הביתה.נשירה שלום

 עוד דקה אחת תצאו אל תוך הלילה

 השלטים יוסרו, השער ייסגר

 תשכחו את המילים, ואולי גם אותנו

 אר בפזמון חוזר.אך אנו ניש

 הוא תמיד ילך איתכם, יתנגן בדרכיכם

   תפזמוהו בליבכם, הוא שלכם

  , היה כמו חלום, חבל כל כך שצריך לחזור הביתה.נשירה שלום



 פרידה מהגן, אלי רווה

 :תם היום האחרון

 הקוביות התכנסו בפינה,

 דפדפות הציור התחבאו בארון,

 הנדנדות נעזבו בגינה.

 !בגן חיש חלפו שנתיים

 אני את הדלת סוגר.

 :אומר שלום אחרון לגן

 היום אני בוגר.

 

 כמו לפני שנתיים. - אני שוב עומד בשער

 היום אינני בוכה, הן בגרתי בינתיים.

 רק ידי לוחצות זו את זו בחזקה

 ?ומה אני רואה

 האם הגננת קצת בוכה? -

 

  



ִריָדה ִמן  ִסּיּום ַהָשָנהפְּ  מירי צללזון וענבר טל, ַהַגן בְּ

ּפֹור:  ַהּיֹום ַבבֹוֶקר ַבַחּלֹון ָצה צ  ּי   צ 

יף יף, ַהּיֹום - "צ  ַמן לֹוַמר ָשלֹו צ  יַע ז  ג   ם. ה 

אֹום - ָשלֹום? ת  י, ַמה ּפ  ת    –? ָשַאל 

ָתם ֲחלֹום ת  ַרק ס   !ַוַדאי ָחַלמ 

ָּפר ֵרף ַּפר  פ     ,ָכחֹול ַבחּוץ ר 

אֹול  ש  ֵקש ל  י, ב  יב  ב    –עֹוֵפף ס 

ם ָבא ַהחֹו  ל.ֶפש ַהָגדֹוא 

אֹול  ש  ֶזה ַהכֹול -ַרק ל   !ו 

ָבָנה ַאָּוזֹוֶנת ל  ָנה:  ו  י ַבג  ָעה ל  ג  ע   ג 

ָאָגה - ַגע – ַגע  !ַגע.. ֵאין ד 

יָעה ֵעת ג  יָּפֵרד ֶבֱאֶמת, ה  ה  ן ַהַגן ל   .מ 

ָאז  י ֶאת ַהכֹולו  ת   !ָבא ַהחֹוֶפש ַהָגדֹול :ֵהַבנ 

ָשיו ָיכֹול ַשֵחק ַבָּים, ַבחֹול ָכל ֶאָחד ַעכ   ,ל 

בֹול ט  ים ל  ֻחּל  ים כ  ַגּל  לֹול ,ב  ז  ים ל  ים ָקר  יק  ט   ,ַאר 

י ָגדֹול ַהֵכיף ֲהכ   : ו 

ם ַאָבא ַבּלֹות ע  ָמא – ל   !ֶאת ַהחֹוֶפש ַהָגדֹול א 

ָלֵכן, ֶכם נֹאַמר ָשלֹום - ַמָמש ַהּיֹום ו  ֻכּל   !ל 

ישֹון  ָשה – ָשה – ֶשֶקט.. ֶשֶקט.. ָשה -.. ָכל ַהַגן ֵיֵלך ל 

יעַ  ֶשַתג  ָיקּום ַרק כ   !ַהָשָנה ַהֲחָדָשה ו 

ָנה ֶשל ַהֻבבֹות ּטֹות ַבּפ  ַסֵדר ֶאת ַהמ   , נ 

ַיַחד ישֹון ב  יב ל  כ  ַנש  ן ַהֻבבֹותָכל בֻ  ו   . ָבה מ 

 .. ָשה – ָשה – ֶשֶקט.. ֶשֶקט.. ָשה

בּוק עֹוד ח  יָקה ,ו  ש  יָדה, עֹוד נ  ר  יר ָקָטן ַעל ַהּפ  ש    ו 

  



 צידה לדרך, לאה נאור

 העולה אל ההרים אם אתה יוצא לדרך

 .דברים מיותרים הר שלא תיקחזיה

 לא כבד מדי -קח חלום 

 ,לא גדולה מדי -ושמחה 

 .לא ארוך מדי - וגם שיר

  זה די.

 יש נופים יפים בדרך העולה אל ההרים.

 פה עוזרים רק השירים. –התרמיל מושך למטה 

 לא אכפת לי מה ארזת ואת מי אתה אוהב.

 מה שבאמת חשוב זה מה שיש לך בלב.

 ק לרוח את כל מה שמיותר.שב לנוח. זרו

 ועכשיו, בלב בטוח

 קח איתך מה שנשאר.

 

 

 

  



 כרמית אלון, שלום לך גננו

 כבר כמעט נפרדים... - עוד מעט קט .על סף סיום

 בגן התרגשנו, שמחנו, חששנו

 פה ושם קצת רגזנו, לעיתים התאכזבנו

 יחד גדלנו, למדנו, אהבנו

 .ודי -רגע אחד אך חכו נא עוד רגע,  -... 

 אני אורז לי כמה תמונות,

 צרור זיכרונות משם, אוסף חוויות מפה

 זה פשוט. -מערבב היטב עם נשיקה וחיבוק 

 אך בלי שארגיש, דמעה מלוחה נשרה לי פתאום

 מה קרה לי היום? -ולא אדע כיצד זה ולמה... 

 - הצידה הלכתי .כל כך התביישתי

 .שלא יצחקו .שאותי לא יראו

 .ולה הגננת עומדת מוליאז לפתע גיליתי את ש

 .יא לטפה את ראשי ושאלה לשלומיה

 ,רציתי להגיד לה בשקט שלא תגלה את הסוד

 אבל כשהבטתי בה פנים אל פנים, פתאום שמתי לב

 נוצצות כמו שלי... -שעיניה שלה  -

 וככה, מתוך הדמעות

 היא חייכה ואמרה לי ברוך:

 רה לי היום."אינני יודעת מה ק

 .אני נרגשת מאד.. -

 . בהצלחה ושלום" -תבוא לבקר..., 



 כרמית אלוןשרשרת תודות, 

 הנה כי כן, ידידיי, כבר באה עת להיפרד, 

 ק מזכרות, לומר תודות, וגם כמה ברכות..לֵ חָ ל  

 אחר כך, נארוז את הזיכרונות

 ונכבה את האורות.

 ולפני שנצא ונתפזר בדרכים

 אני מבקשת לומר עוד כמה מילים:

 אותנו בדרך. רבים וטובים ליוו

 מי בעשייה ברוכה, 

 ומי בחיוך ומילה טובה..

 ניקח נשימה,  –הרשימה ארוכה, ולכן 

 ונתחיל במילות התודה: -

 כן, זה הזמן לומר תודה בשרשרת

)דברי תודה לצוות  לרובכם זו ודאי חוויה מוכרת –תם ומן הס

 ולהורים(

 ולסיום, הדובדבן שבקצפת:

 וילד! אני רוצה להודות כאן לכל ילדה

 ,זו הייתה לכולנו שנה נהדרת -בזכות מה שאתם 

 (.חלוקת תעודות) אתם פשוט קבוצה לתפארת! –ואין ספק 



 כרמית אלוןתודות בשרשרת, 

 הערב יורד, השעה מאוחרת

 -שנה שלמה עוד רגע נגמרת... 

 זה כמעט סופו של הסרט. -כן 

 ידידיי, זה לא חלום -הנה כי כן 

 תודות, עוד רגע קט, נאמר המון

 .ובין לבין גם נחלק תעודות

 על סף סיום, כבר כמעט נפרדים,

 זה הזמן להודות בשרשרת

 לכל אלה שליוו אותנו בדרך:

 

  



 יענקל'ה רוטבליט ,תנו לחיות בשקט

 איזה בקר חינני ומתי יבוא עלינו

 שיצהל לו מול פנינו, סתם בקר חייכני.

 ,בלי הודעה מוקדמת ,ושמחת פתאום מהממת

 וב את ליבנו. שיבוא עלינו.תמלא ש

 ,עד מתי הרוח תסיע עננים ודאגות

 ומתי ישוב להפציע סתם יום תענוגות?

 .יום בלי עצב, יום בלי פחד

 ,כל הארץ מתייפחת

 :כמו ילדה קטנה זועקת

 תנו לחיות בשקט.

 אל תלמדוני –מלחמה . היא זועקת, אהבוניפזמון: 

 את אהבתכם הראו לי

 תנו לגדול בשקט.

 נו היפה והתמימה?לילדות מה קרה

 ועל פני האדמה? מי יביא שלום עלינו

 ,הפרחים ישובו לפרוח

 ונשוב לתהול ולשמוח

 .עם האור ועם התכלת

 תנו לחיות כמו ילד.

 היא זועקת..פזמון: 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


