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מפגש
מפגש בוקר 

מפגש בוקר כיתה כתומהאופירהאופירה
מפגש בוקר בית חט"ייעלביתכיתה כתומהאופירהאופירה

מפגש בוקר כיתה כתומהאופירהאופירה
כיתה כתומהאופירהאופירה

מפגש בוקר חדר אמנותמיקימפגש בוקר מיקי8:10-8:55
חדר אמנותמיקימפגש בוקר מיקיחדר אמנותמיקימפגש בוקר מיקיכיתה כתומהמאיהסדנת בנות וקראוון שמאלמיקימיקי

בית חט"ייעלבית
מפגש בוקר 

מפגש בוקר בית חט"יאוראלאוראל
מפגש בוקר בית חט"יאוראלמפגש בוקר אוראלבית חט"יאוראלאוראל

בית חט"יאוראלאוראל

שעה 1
בדרך הקשב ב-

תחת העץיובלצ'י קונג א-טכיתה לבנהאוראלקיר התהילהאוראלביתקראוון שמאל ערןחשבון 6***כיתה ירוקהיובלד**

אופירהביתטליכדורסל ד-ו
משנים 

כיתה סגולההילהאקלים**
מלאכות מסביב 

כיתה כתומהאורנהברידג' ד-וחדר אמנותאיילתלעולם

חדר אמנותמיקימרכז אמנות א-ט
נעים ונהנים 

כיתה כתומהמיכלאנגלית 4***חדר אמנותמיכלאנגלית 5***טליד'-ו'
אמנות פוגשת 

חדר אמנותאיילתמציאות**
כיתה כתומהמיכלאנגלית 5***9:00-9:45

כיתה לבנההילהצפרות**שעה 2
היה היה ד'-

קראוון שמאל טלחשבון 4***כיתה סגולהאוראלו'**
מלאכות מסביב 

כיתה כתומהאורנהברידג' ד-וחדר אמנותאיילתלעולם

קראוון שמאל מיכלאנגלית 6***10:10-10:55
סדנה נודדת 

מיקיד-ט***
משנים 

כיתה סגולההילהאקלים**
תמונה שווה אלף 

חדר מחשביםאוראלסיפורים**
אמנות פוגשת 

חדר אמנותאיילתמציאות**
טלינעים ונהנים ד'-ו'חדר אמנותמיכלאנגלית 5***חדר מחשביםשני מחשבים ה' - ח'

קראוון שמאל ערןחשבון 6***קראוון שמאל מיכלאנגלית 6***כיתה סגולהמיכלאנגלית 4***אופירהירוק עולה**טליהזמנה לתנועהשעה 3
מחשבים 

חדר מחשביםשני לממשיכים
תנ"ך 

כיתה סגולהמיכלבקומיקס**
מרכז אמנות 

אופירהירוק עולה**חדר אמנותאוראלקומיקס ד-וחדר אמנותמיקיא-ט

חדר אמנותמיכלתנ"ך בקומיקס**
סדנה נודדת 

כיתה סגולהטלחשבון 5***מיקיביתקראוון שמאל ערןחשבון 6***מיקיד-ט***
כיתה לבנההילהצפרות**

חדר אמנותאיילתמרכז אמנות א-טשעה 4
טיסה על 

כיתה כתומהיעל בטבע שלי**כיתה סגולהיעל מסע בעולם**כיתה ירוקהיעל חיות וחיוכים**כיתה כתומהאופירהמטאטא
קראוון שמאלטלחשבון 4***כיתה צהובהיובלבדרך הקשב ב-ד**חדר אמנותטלחשבון 5***חדר מחשביםמיכלמוק ו-ט**קראוון שמאלטלחשבון 5***

כיתה לבנהיובלסדנת בנים ו
סדנה נודדת 

אופירהביתקראוון שמאל מיכלאנגלית 6***מיקיד-ט***
תמונה שווה אלף 

חדר מחשביםאוראלסיפורים**

כיתה ירוקהמיכלאנגלית 4***12:00-12:40
מרכז אנגלית 

קראוון שמאל בריטד-ט
כיתה צהובהיעל חיות וחיוכים**כיתה ירוקהיעל ועדת עיתוןכיתה צהובהיעל מסע בעולם**בית חט"ימיקיביתכיתה לבנהיעל בטבע שלי**שעה 5

כיתה כתומהענתמרכז חשבון א-טכיתה כתומהיובלועדת קשבאופירהביתחדר אמנותמיכלמוק ו-ט**

הלוחם השלו חט"כיתה צהובהענתועדת מערכתחדר אמנותמאיהילדים חונכים אסיפהכיתה סגולהטלחשבון 4***
כיתה ירוקהיובל י

כיתה סגולהאוראלהיה היה ד'-ו'**כיתה סגולהאופירהועדת אסיפה
ועדת חגים 

חדר אמנותטליהואירועים

חדר מחשביםשני + אוראלועדת מתוקשבים

שעת סידור
13:25-13:35


