
 הילה סבג: ר"יו הזמן
 610חדר 

 :  מדריכה
 פנינה אלביןר "ד

 ה'סביזמריאנה : ר"יו
 611חדר 

 אורעדנה  ר"ד : מדריכה

 הילה אזולאי: ר"יו
 612חדר 

 :  מדריכה
מוניקה  ר "ד

 מזור ברזנר

 מעיין אוזן: ר"יו הזמן
 613חדר 

 :מדריכה
 ר מירב איזנברג"ד

 גרסטל ליפז: ר"יו
 615חדר 

 :מדריכה
 קאלוש גטניור מיכל "ד

11:15-  

11:50 

שמלת השבת של  "

יעל  " בנות ההסבה

הדר וקנין  , סנדרוסי

   ולבקטרומירב 

11:15-  

11:45 

 ..."גן-עיתו"
  לסרידלית   

 עטאר ואורנית

ניקיון בגוף  "

  רוזי "ראשון

רותם אלי  , יצחקוב

 ושני דניאל  

11:15-  

11:40 

עידוד קריאה  "

באמצעות ספרות 

 עדי אלירז" ילדים

11:15-  

11:45 

שיר סיפור ומה "

 "שביניהם
 מכלוףלירז   

 גוטדינרושירי 

11:50-

12:15 

 "צלילים ומשחקים"
 עדי חסון

11:45-

12:10 

חושבים  "

ומחשבים בגן  
 "הילדים

 סיון מלכה  

צמחי תבלין  "

ומרפא בגינת  
 "  הספירלה

 עינת חוטר

11:40-

12:10 

 "גינה לי חביבה"
ורעות   דמוזהחנה 

 כרמי

11:45-  

12:10 

תהליך קבלת  "

 "התורה
 ממןרויטל 

12:15-

12:40   

נרקוד נשיר  "

 "ונשמח
 מלאני וורנר

12:10-

12:35 

בריאות בגן  "

 "הילדים

 בן סימוןסיון 

מתמטיקה זה כן "

 "משחק ילדים
 מרסקיקרן 

12:10-  

12:35 

אני משחק  "

 בסבלנות ,בהגינות

 "  ובסובלנות
 פינגרמןשלי 

12:10-

12:35 

"  מרכיב הזמן"

 רינת דקל

  פריהיוט: ר"יו הזמן

 שבבאו
 610חדר 

 :  מדריכה
 פנינה אלביןר "ד

 מתן נצר: ר"יו
 611חדר 

 :  מדריכה
 קלוש גטניומיכל 

 זוסיםליטל : ר"יו הזמן 
 612חדר 

 :  מדריכה
  ברזנרמוניקה ר "ד

 מזור

 ביילין הבטם: ר"יו
 613חדר 

 :מדריכה
 ר מירב איזנברג"ד

 הדר בלט: ר"יו
 615חדר 

 :מדריכה
 ר עדנה אור"ד

13:00-  

13:35 

המשפחה כאז ועד  "

 "היום
לילך  , חן משהבת 

 דאנהומורן  גוילי

 ..."הפתגם ועמו גם"
נטלי כהן , קרן חדד

 והילה נעם

13:00-

13:25 

נפש בריאה בגוף  "

 גחםעינב " בריא

 חוקרים ומגלים את עולם
 אתי בן שלום" היסודות

נפש בריאה בגף  "

 "בריא
 תהילה בשילה

13:35-  

14:00 

לגלות את פלאי  "

 "המים
 מנדל   טטיאנה

-כל אחד יחיד ומיוחד"

שונות באמצעות כלי 

   "ניגנה
 ספיר   ליזי

13:25-  

13:55 

קוראים ונהנים "

 "בעולם הסיפורים
  ונופרמור שבת 

 אבוטבול

13:25-

13:50 

יש לי ציפור  

 "קטנה בלב
 מירב אלון

מסע בעקבות  "

נירית " הצבעים

 מזרחי
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 ההשתתפות ביום זה הינה חובה ותיחשב ליום עבודה מעשית ! אנא היערכותכן בהתאם 14:45עד ,יש לקחת בחשבון כי שעת הסיום עלולה להתארך ]1[ 

 
 

 

 


