
 ברזל  מוסע –ניסן פרידמן   –בסוף .1
 בסוף, כולם הולכים הביתה, 

 בסוף, גם המסך יורד 
 בחוץ, יוצאים כוכבי הלילה 

 כאומרים שלום צריך להיפרד. 
 

 בסוף, כל חגיגה נגמרת 
 בסוף, אוספים רק זיכרונות 

 בסוף, המנגינה נשארת 
 כאומרת לי שלום להתראות. 

 

 עובר,   לול עובר, הכ והכ
 ורק שירי הטוב תמיד חוזר

 זה כמו חלום, שלום, שלום,
 עוד נפגש בבוא היום. 

 

 ... בסוף, כל חגיגה נגמרת
 בסוף, אוספים רק זיכרונות 

 בסוף, המנגינה נשארת 
 כאומרת לי שלום להתראות. 

 ל עובר...ו ל עובר, הכוהכ         
 אורלי בינדר  –ריקוד סיום  . 2

 אנחנו עומדים ביחד הילדים 
 פים לשלום, אנחנו נפרדים. מנפנ

 צעד לפנים, צעד כה קטן,
 אנחנו מודיעים שסיימנו את הגן. 

 

 שלום, שלום, אנחנו צועדים  
 שוב יוצאים לדרך קדימה ילדים. 

 היה נחמד, היה נפלא, 
 שוב מתחילים מהתחלה. 

 אורלי בינדר   –הזמן חולף . 3
 הזמן עובר חולף מהר  

 והפכתי לבוגר, 
 בוא עכשיו לרקוד איתי,  

 וא לרקוד איתי חבר. ב
 [  נסתובב נאמר שלום

 X2[   ל עבר כמו חלוםוהכ
 

 כף נמחא,    -בידיים 
 כך נרקע,   -ברגליים 

 נהיה,   טוביםחברים  
 גם אני וגם אתה. 

 

 הימים אצים מהר, 
 קיץ בא כבר חם יותר, 

 בוא עכשיו לרקוד איתי 
 . בוא לרקוד איתי חבר

 [      מסתיימת השנה
 X2[  והולכים לקייטנה.

   ...כף נמחא  -דיים בי
 אורלי בינדר  –שיחקנו . 4

   שיחקנו  ורקדנו,
 היינו ביחד. 

 , מגיעים לסוף הדרך
 בשמחה ובלי כל פחד. 

 
 

 אולי נשוב ונתראה 
 , כי כך נאה וכך יאה

 מי שהולך מי שחוזר 
 בלב תמיד נשאר חבר. 

 אורלי בינדר  –ריקוד המטפחות . 5
 לסוף שנה,  –מנופפים במטפחת  
 וף שנה, לס  –רוקדים כולנו יחד  

 מנופפים ביחד ולמעלה מרימים,
 מורידים, שיר לפרידה שרים. 

 

 מסתובבים עם המטפחת,
 מסתובבים כולנו יחד. 

 עכשיו הנה צונחת, 
 שלום לומר אינה שוכחת.

 אורלי בינדר  –ריקוד בובות הגן  . 6
 אנחנו הבובות עצובות וקצת בוכות, 
 נשברו לנו ידיים, הרגליים עקומות. 

 רות גם הצמות, השיער מעט פרוע ופזו
 היינו כה יפות כשהיינו חדשות. 

 

 אנחנו הילדות אוהבות את הבובות, 
 גם אם הידיים הרגליים קצת שבורות. 

 , לא חשוב בכלל אם פרוע השיער
 לסרק ולחבק לנשק תמיד אפשר. 

 

 אנחנו הבובות עם שמלות צבעוניות, 
 עם כפתור וגם עם פרח עדינות רקדניות. 

 בבקשה שמרו על כל בובה כך נאמר 
 כל בובה תרגיש שהיא כמעט כמו חדשה. 

 

 אנחנו הילדות מבטיחות לא לקלקל 
 בובונת יקרה נלבישך בך נטפל. 

 תך לרקוד, יאותך גם ננקה, נצא א 
 אנו הילדות אוהבות אותך מאוד. 

 אורלי בינדר –שלום לפינות  . 7
 לכל פינה נאמר שלום, 

 מסיבת סיום היום. 
 לכל פינה נאמר שלום, 

 יום. חלף מהר יום אחר  
 

 הבובות רוקדות וסיבוב מסתובבות 
 אנחנו נפרדות שלום להתראות  

 בידיים שלום, ברגליים שלום, 
 עברה שנה כמו חלום. 

 

 לכל פינה נאמר שלום, 
 מסיבת סיום היום. 

 לכל פינה נאמר שלום, 
 חלף מהר יום אחר יום. 

 

 על -הקוביות בונות מגדל עולה אל
 אנחנו נפרדים הצלחה וגם מזל. 

 ום, ברגליים שלום, בידיים של 
 עברה שנה כמו חלום. 

 
 
 
 



 אורלי בינדר –תזמורת לסוף שנה  . 8
 כלי הקשה נגנו בבקשה, 

 ברכת שלום קטנה לכבוד סיום שנה. 
 

 תופים יחדיו הקישו נא בקול 
 בום, בום, בום, מגיע החופש הגדול. 

 כלי הקשה נגנו בבקשה...            
 פעמונים יחדיו צלצלו בקול 

 החופש הגדול. ציל, ציל, ציל מגיע  
 כלי הקשה נגנו בבקשה...            

 

 מנענעים יחדיו השמיעו נא בקול 
 תך, תך, תך,  מגיע החופש הגדול. 

 אורלי בינדר  –  סוף, סוף שליש ותוף. 9
 סוף השנה,  -כולנו מחייכים 

 סוף השנה,  –  כולנו צוחקים
 סוף השנה,  –כולנו כה שמחים  

 כולנו מזמרים בצליל ומנגינה. 
 סוף, סוף כל סוף,  סוף, סוף,

 עם פעמון שליש ותוף. 
 

 סוף השנה, – כולנו רוקדים
 סוף השנה, –כולנו צועדים 
 סוף השנה, –כולנו נפרדים  
 בצליל ומנגינה.  –ילדות וילדים  

 

 סוף, סוף, סוף, סוף כל סוף, 
 עם פעמון שליש ותוף. 

 אורלי בינדר   –הייתי בכיין . 10
 פעם הייתי קצת בכיין, 

 כשהגעתי אל הגן. 
 בר חלף מהר הזמן כ

 וגדלתי כמובן. 
 

 הפסקתי לבכות, אני גדול, 
 ל יכול. ובגן לעשות הכ 

 בגן נשאר בלי הורים 
 יש גננת, יש חברים. 

 אורלי בינדר   –אבא אמא איתי רוקדים . 11
 אמא יחדיו איתי רוקדים,  ,אבא

 גדלתי בשנה את זאת כולם יודעים. 
 אין זה יום הולדת אלא סיום שנה, 

 ם ונשיקה קטנה. נותנים הם לי ידיי
 הם אומרים בהצלחה, 

 מכל בני המשפחה. 
 בכל יום בכל שעה, 

 זו הפתעה.  ,זו שמחה
 עמוס ברזל  -שלום ילדים . 12

 X2שלום ילדים, שלום.  
 שלום ילדים, שלום ילדים,

 שלום ילדים, שלום. 
 X2שלום לגננת, שלום.  

 שלום לגננת, שלום לגננת,
 שלום לגננת, שלום. 

 

 X2שלום להורים, שלום,  
 שלום לאמא, שלום לאבא,

 שלום להורים, שלום. 
 

 X2שלום לכולם, שלום,  
 שלום לכולם, שלום בעולם,

 שלום לכולם, שלום. 
 אורלי בינדר  –סוף השנה  נה, נה, נה,. 13

 נה, נה, נה, סוף השנה 
 נה, נה, נה, בצליל ומנגינה.

 לכבוד סוף השנה נה, נה, 
 שולחים פה הזמנה נה, נה,

 נשיר ברוך הבא בא, בא, 
 מסיבה. בוא ל 

 נה, נה, נה, סוף השנה... 
 כי כיף במסיבה בה, בה, 

 שמחה מאוד גדולה לה, לה, 
 שירים וריקודים דים, דים,

 שמחים כל הילדים. 
 נה, נה, נה, סוף השנה... 

 ברזל מוס ע – בינדר   ורליא  –שיר הגננת . 14
 שלום לכם ילדים שלום 

 מכם אני נפרדת היום. 
 אתכם ביליתי שעות רבות,

 ת.עכשיו נשארים הזיכרונו 
 

 כל ילד בגן זכיתי להכיר 
 כל אחד כמו לחן וכמו שיר, 

 כל ילד היה נפלא ומיוחד 
 קשה להיפרד מכל אחת ואחד. 

 

 אני הגננת שלום לכם אומרת,
 הייתם חמודים ומתוקים,

 קשה להאמין שחלפה לה שנה, 
 ועכשיו אנחנו נפרדים. 

 

 לגן הגעתם כולם קטנטנים,
 חיוך קטן מבויש על הפנים,

 י, הייתם עצובים, נשארתם בקוש
 גדלתם להיות שמחים ושובבים! 

 

 שרנו ביחד, רקדנו ריקודים,
 למדנו הרבה בכל מיני תחומים, 
 ציירנו, עבדנו, שמענו סיפורים, 

 מסיבות וחגים.   וביחד חגגנו
 אני הגננת שלום לכם אומרת,

 שעת סיום הגיע נפרדים, 
 הצליחו בחיים, היו מאושרים, 
 ם. שלום להתראות, אנחנו נפרדי

 
 
 
 
 
 
 



 אורלי בינדר  –פרחים לגננת . 15
 הסתיימה כבר השנה אנחנו נפרדים, 

 שלום אנו אומרים.  ,לך גננת חמודה
 היית אלינו כה טובה לומר זאת מוכרחים, 

 מושיטים כולנו לך, זר מלא פרחים. 
 

 טיפחת וגם גידלת, , השקית אותנו כמו פרחים
 את כל כך עמלת.  ,בזכותך אנו פורחים

 ידעת גם לחייך,   ,בסבלנות אין קץ חינכת
 נתגעגע ועוד איך.   ,אותך נזכור ימים רבים

 

 פרח מכל ילד קבלי הזר גדול, 
 ל. ו פרח ועוד פרח וברכות זה לא הכ

 את תמיד בלב תהיי זאת נאמר בקול, 
 איתך נעים לגדול.  ,אותך תמיד נזכור

 השקית אותנו כמו פרחים...            
 אורלי בינדר   –נפרדים מחברים . 16

 ים גדולים וגם בוגרים אנחנו הילד
 היום פה נפרדים מכל החברים 

 אומרים שלום, שלום, וידיים מחברים, 
 במעגל קטן יחדיו מסתובבים. 

 שלום, שלום, שלום היה נפלא, 
 שלום, שלום נתחיל מהתחלה. 

 מוחאים כפיים כי כולנו חוגגים, 
 רוקעים גם ברגליים כל הילדים. 

 אומרים שלום, שלום וידיים מחברים, 
 קטן יחדיו מסתובבים.   במעגל

 שלום, שלום...     
 אורלי בינדר   –פרידה מהפינות  . 17

 שלום לכם צעצועים הייתם חברים,
 שיחקנו בכולכם, אתם נהדרים, 

 שלום לך הבובה שלום לקוביות, 
 שלום גם לצבעים שלום להתראות. 

 

 לא נמשיך עוד לשחק בגן, אנו  
 אנו הבוגרים יודעים שבא הזמן, 

 פר גם לגדול ולהחכים,ללמוד בבית הס
 לכן פה נפרדים שלום למשחקים. 

 אורלי בינדר –המצנח  . 18
 מי איננו נח? זהו המצנח. 

 על הרצפה מונח, עולה, עולה הוא טרח. 
 

 מסתובב לו המצנח, צבעוני יפה ורך, 
 מסתובב לו המצנח, שלי וגם שלך. 

 

 יחד לנער, את המצנח מהר, 
 יחד לנער, גלים בים סוער.

 לו המצנח... מסתובב        
 בלון על המצנח, בלון קטן מונח 

 אל התקרה האח, חוזר נופל בום טרח. 
 …מסתובב לו המצנח         

 
 
 
 
 

 ברזל  מוסע  –אורלי בינדר –תעודה  . 19
 הורי היקרים הביטו נא וראו, 

 זו תעודתי, אתם בי התגאו. 
 או אמשיך ללמוד בגן,   ,אלך לבית הספר

 זאת בתעודה הרי כתובן, מובן.
 יש לי תעודה טובה, יש לי תעודה.              

 עמוס ברזל  -רגע לפני סיום . 20
 רגע לפני סיום, רגע לפני פרידה, 

 נאמר שלום עכשיו לכל ילד וילדה, 
 , רגע לפני סיום, שוב פורסים כנפיים

 אל דרך חדשה בין ארץ ושמים. 
 

 עלו והצליחו כי עתידכם הוא בידכם 
 ל למענכם. ועלו והצליחו כי הכ

 

 סיום, והלב שוב פועם  רגע לפני
 זו דרך חיים שכל אחד טועם. 

 רגע לפני סיום, טוו לכם מסלול 
 אנחנו לצדכם בכל דרך ופיתול. 

 עלו והצליחו...            
 

 רגע לפני סיום, אל פני השמש העולה 
 שאו בלב תקווה כי הדרך ארוכה. 
 רגע לפני סיום, לימודים הם ערך 

 עמוד האש לא תם ויש לכם עוד דרך. 
 

 עלו והצליחו כי עתידכם הוא בידכם 
 ל למענכם. ועלו והצליחו כי הכ

 


