
מבנה בנק ההשראה

התכנסות וכיבוד 14.30-15.00

לפי הרישום המקוון

פתיחה של מובילה  –15.00-16.00

ושיח פדגוגי  1הצגה 

סיפור עלייה      

הפסקה-16.00-16.15

התכנסות חזרה באותה הכיתה-16.15-17.00

ושיח פדגוגי  2הצגה 

נושא שנתי –משחק קהות בנושא עליות 

ודקלוןאהוד בנאי / ניצוץ האהבה –שיר 

הרצאה של הסופרת איריס ארגמן לגננות -17.00-17.45
חובה

"טליה והמגדלור"באודיטוריום על ספרה 



'מס
גננות  

בכיתה  

מובילה אחראיתמיקום
גננת מספרת סיפור עלייה

נושאמציגותגננות

1
25

2קומה 

1חדר 

רינת זימר
–אלינור מצליח . 1גן חורש–יני לב 'ג: גננת מספרת 

גן אפרסק  
בנישועדן . 2

"ילדים מאתגרים בגן הילדים"

"הפיוט בגן"

2
30

2קומה 

2חדר 

קרן שושן
{מרוקו}נורית בן עזרי :גננת מספרת

גן הזית–מרינה .1

גן סמדר–מיטל אזולאי .2

"הירוק נמצא בלב הגן"

"פיוט בגן הילדים"

3
25

2קומה 

3חדר 

קלאודיה גראוב
מליסה בירר  :גננת מספרת 

גן    תלמים–לרמןיוליה .1
אביכזרמירב . 2

"אפשר גם אחרת"

"אפיה בגן הילדים"

4
20

2קומה 

8חדר 

זהבה בנארוש

גילה מנגיסטו  : גננת מספרת 
{אתיופיה}

-דיאנצקואירנה . 1

אידית ניסים. 2

"אומנות במשחקים"

"פרחי ארץ ישראל"

5
20

2קומה 

7חדר  

מירב כהן
גן חבצלת  -סרנומיראל:גננת מספרת

החוף  

משלימה–טל ידידיה . 1
גן הנמל–מירב דנן . 2

"זמר לך מולדתי"

"סמלים לומדים בוחרים ונהנים"

6
20

2קומה 

6חדר 

מירי אסולין
מיראל סרנו:גננת מספרת

משלימה-יאלם מדרס 1
סייעת–רינת קאז . 2

"ריקוד בגן הילדים"

"כימיה בגן"

7
20

9כיתה 
חיצונית

כניסה

אנקונינהמירה 
זנדבסקיטמילה:גננת מספרת

{רוסיה}

גן זמר-שפטצולובאתי  .1
סמדר אוזן רינת מאיר  . 2

-אפקוענבל 

"חדר בריחה"

"שפים צעירים"

8
20

סיגל כרמיאודיטוריום
{גיאורגיה}ללי מיכאלי:גננת מספרת

-מלכה ואורלי כהנאסולי. 1
איילות וסיגלית

שרונה מיכאלי גן החוף. 2

"קום והתהלך בארץ"

"מתמטיקה זה משחק ילדים"

9
10כיתה20

שושי בצלאל
פטאהןאדמה עלמיטו:גננת מספרת

{אתיופיה}

גן הטל–נעמי בן שמעון . 1
פרח בן גיגי. 2

"תוצרת הארץ"

"הפיוט בהקשר הבן דורי"

10
25

11כיתה

נינט פרץ
אסתר רביבו גן ימית  :גננת מספרת

{מרוקו}
יעל נאבט ואפרת  .1

מירי שדה.2

"גן מקדם בריאות"

"הפיוט בגן הילדים"

11
45

מעוף
-1קומה

אילנה גבאי
קרול דרעי:גננת מספרת

אילנה גבאי ודבורה בוזגלו. 1
גן אגוז-שרון שאולי וגינת. 2

נושא חדש–" אוספים"

"שנה בזמר טכנולוגי70


