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41.1.41 
 

 ,יקרה גננת לך שלום

 

 ,בידם גאולתם את שלקחו האמיצים לכל אישית מוקדשת זו חג ברכת

 .חדשה לדרך, לחירות עצמם את והוציאו

 הגננות המחנכות, לארגון, אלינו להצטרף -אישית הזמנה הינו זה איחול

 .מעמדן שיפור למען שינוי עשו שחברותיו

 .לחכות לא... ת ו ש ע ל צריך לחופשי לצאת כדי

 

ל ם כָּ ִריך ָאדָּ  ריבק אמנון/ ִמְצַרִים צָּ

ל ם כָּ ִריך ָאדָּ ִתְהיֶׁה צָּ  לו   שֶׁ

 ,ִמְצַרִים ֵאיזו   

ת ה ִלְהיו  שֶׁ ה ַעְצמו   מ  כָּ  ִמּתו 

ה ְביָּד  קָּ  ,ֲחזָּ

 .ִשַנִים ַבֲחִריַקת או  

ל ם כָּ ִריך ָאדָּ ה צָּ ה ֵאימָּ ה ַוֲחֵשכָּ לָּ  ,ְגדו 

ה מָּ ה, ּוְנחָּ חָּ ה, וַהְבטָּ לָּ  ,ְוַהצָּ

ֵיַדע ֵשאת שֶׁ יו לָּ ל ֵעינָּ ַמִים אֶׁ  .ַהשָּ

ל ם כָּ ִריך ָאדָּ ה צָּ  ְּתִפלָּ

 ,ַאַחת 

ְצלו   הְשגּורָּ  ְשֵתֵהא ַתִים ַעל אֶׁ  .ַהְשפָּ

ם ִריך ָאדָּ ֵפף ַאַחת ַפַעם צָּ  - ְלִהְתכו 
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ל ם כָּ ִריך ָאדָּ ֵתף צָּ  .כָּ

ל ם כָּ ִריך ָאדָּ ִתְהיֶׁה צָּ  לו   שֶׁ

 ,ִמְצַרִים ֵאיזו   

ל ה ַעְצמו   ִלְגאו  נָּ ִדים ִמֵבית ִממֶׁ  ,ֲעבָּ

ֵצאת ל ַהַלִיל ַבֲחִצי לָּ ִדים ִמְדַבר אֶׁ  ,ַהְפחָּ

ד ל ַהְיֵשר ִלְצעו  ך אֶׁ ִים תו   ,ַהמָּ

ם תָּ ִחים ִלְראו  יו ִנְפתָּ נָּ ִדים ִמפָּ  .ַלְצדָּ

ל ם כָּ ִריך ָאדָּ ֵתף צָּ  ,כָּ

ֵשאת יהָּ  לָּ לֶׁ ת עָּ ֵסף ַעְצמו ת אֶׁ  ,יו 

ל ם כָּ ִריך ָאדָּ ֵקףְ  צָּ  .ְלִהְזדָּ

ל ם כָּ ִריך ָאדָּ ִתְהיֶׁה צָּ  לו   שֶׁ

 .ִמְצַרִים ֵאיזו   

ִים לָּ  ,ִוירּושָּ

ע ך ּוַמסָּ ד ָארו  חָּ  ,אֶׁ

ר תו   ִלְזכו  ַעד או   לָּ

ת  ַרְגַלִים ְבַכפו   .הָּ

 

 .ופריחה הגשמה  של חג לך מאחל המחנכות הגננות ארגון

 ,ולמענך שלך

 ,חזן דורית

 .מחנכות גננות ארגון ר"יו
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