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12:00-12:45 סדנת סדנת 12:00-12:45 הצגה12:00-12:45 חוג אנגליתדליותאחיסמך
סבונים/פירמידה

12:00-12:45 חוג תנועה
ניקה 14:40-15:25

11:00-11:45  גיטרה מנגנת 
חוג תנועה4:30-15:15

11:00-11:45 סדנת סדנת 11:00-11:45 הצגה11:00-11:45 חוג אנגליתתפוחאחיסמך
סבונים/פירמידה

12:00-12:45  גיטרה מנגנת11:00-11:45 חוג תנועה

11:00-11:45 חוג תנועה 11:00-11:45 היפ הופ11:00-11:45 אחד מי יודע ספורטזיתבית נחמיה
חוג תנועה14:30-15:15

11:00-11:45 סדנת סדנת 
סבונים/פירמידה

11:00-11:45 הצגה

12:00-12:45 חוג תנועה12:00-12:45 היפ הופ12:00-12:45 אחד מי יודע ספורטתותבית נחמיה
.חוג תנועה15:15-16:00

12:00-12:45 סדנת סדנת 
סבונים/פירמידה

12:00-12:45 הצגה

10:00-10:45   אחד מי יודע ספורט יובלבית-עריף
חוג תנועה14:45-15:30

10:00-10:45   סדנת סדנת 10:00-10:45 חוג תנועה10:00-10:45 היפ הופ
סבונים/פירמידה

10:00-10:45 הצגה

11:00-11:45 הצגה דובדבןבן-שמן   כנבש
ניקה 14:30-15:15

11:00-11:45 היפ הופ 11:00-11:45 חוג אנגלית11:00-11:45 חוג תנועה
חוג תנועה14:30-15:15

11:00-11:45 סדנת סדנת 
סבונים/פירמידה

12:00-12:45 חוג תנועה12:00-12:45 הצגהשקדב.שמן-מושב
חוג תנועה4:30-15:15

12:00-12:45 היפ הופ12:00-12:45 חוג אנגלית
חוג דרמה 15:15-16:00

12:00-12:45 סדנת סדנת 
סבונים/פירמידה

13:00-13:45 היפ הופ13:00-13:45 חוג אנגלית13:00-13:45 חוג תנועה13:00-13:45 הצגה חצבב.שמן-מושב
חוג דרמה 14:30-15:15

13:00-13:45 סדנת סדנת 
סבונים/פירמידה

09:00-09:45 היפ הופ 09:00-09:45 חוג תנועה09:00-09:45 הצגהפשושבני עטרות
ניקה 14:30-15:15

09:00-09:45 סדנת סדנת 09:00-09:45  גיטרה מנגנת
סבונים/פירמידה  

דרור 15:30-16:15

10:00-10:45   סדנת סדנת 10:00-10:45   גיטרה מנגנת10:00-10:45 היפ הופ10:00-10:45 חוג תנועה10:00-10:45 הצגה צברבני עטרות
סבונים/פירמידה

דרור 14:30-15:15

11:00-11:45 סדנת סדנת תמרברקת
סבונים/פירמידה

11:00-11:45  גיטרה מנגנת 
ניקה 14:50-15:35

11:00-11:45 אחד מי יודע ספורט11:00-11:45 חוג תנועה11:00-11:45 הצגה

12:00-12:45 סדנת סדנת חרציתברקת
סבונים/פירמידה

12:00-12:45  גיטרה מנגנת 
ניקה 15:45-16:30

12:00-12:45 אחד מי יודע ספורט12:00-12:45 חוג תנועה12:00-12:45 הצגה

09:00-09:45 סדנת סדנת דקלברקת
סבונים/פירמידה  

ניקה 14:30-15:15

09:00-09:45  אחד מי יודע ספורט09:00-09:45 חוג תנועה09:00-09:45 הצגה09:00-09:45  גיטרה מנגנת
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10:00-10:45   סדנת סדנת גפןברקת
סבונים/פירמידה

10:00-10:45   אחד מי יודע ספורט10:00-10:45 חוג תנועה10:00-10:45 הצגה10:00-10:45   גיטרה מנגנת

12:00-12:45 סדנת סדנת 12:00-12:45  גיטרה מנגנתאביבגבעת- כח
סבונים/פירמידה

12:00-12:45 אחד מי יודע ספורט 
דרור 14:45-15:25

12:00-12:45 חוג תנועה12:00-12:45 הצגה
ניקה 15:35-16:20

11:00-11:45 סדנת סדנת 11:00-11:45  גיטרה מנגנתברושיםגבעת- כח
סבונים/פירמידה

11:00-11:45 אחד מי יודע ספורט
דור 14:05-14:45

11:00-11:45 חוג תנועה11:00-11:45 הצגה

09:00-09:45 היפ הופ 09:00-09:45 חוג אנגלית09:00-09:45 חוג תנועה09:00-09:45 הצגהרימוןגינתון
ניקה 15:40-1625

09:00-09:45 סדנת סדנת 
סבונים/פירמידה

10:00-10:45 ליאל אנגלית10:00-10:45 חוג תנועה10:00-10:45 הצגהלילךגינתון
דרור 15:40-16:20

10:00-10:45   סדנת סדנת 10:00-10:45 היפ הופ
סבונים/פירמידה

חוג תנועה5:30-16:15

10:00-10:45   סדנת סדנת 10:00-10:45 היפ הופרויזיגמזו
סבונים/פירמידה

10:00-10:45 ליאל אנגילת10:00-10:45 הצגה
דרור 15:15-16:00

10:00-10:45 חוג תנועה

11:00-11:45 סדנת סדנת 11:00-11:45 היפ הופענבלגמזו
סבונים/פירמידה 

חוג תנועה15:30-16:15

11:00-11:45 חוג אנגלית  11:00-11:45 הצגה
דרור 14:30-15:15

11:00-11:45 חוג תנועה

12:00-12:45 סדנת סדנת 12:00-12:45 היפ הופסימהגמזו
סבונים/פירמידה

12:00-12:45 חוג תנועה12:00-12:45 חוג אנגלית12:00-12:45 הצגה

09:00-09:45 סדנת 09:00-09:45 הצגה09:00-09:45 ליאל אנגליתסביוןחדיד
סבונים/פירמידה  

חוג דרמה 16:30-15:15

09:00-09:45 חוג תנועה 
ניקה 16:40-15:25

09:00-09:45  גיטרה מנגנת

10:00-10:45 ליאל אנגליתשלוםחדיד
סולי 14:00-16:40

10:00-10:45   סדנת 10:00-10:45 הצגה
סבונים/פירמידה

חוג דרמה 15:15-16:00

10:00-10:45   גיטרה מנגנת10:00-10:45 חוג תנועה

09:00-09:45  גיטרה מנגנת פרחיםט . יהודה
ניקה 14:30-15:10

09:00-09:45 חוג תנועה09:00-09:45 הצגה09:00-09:45  אחד מי יודע ספורט09:00-09:45 סדנת סבונים/פירמידה

10:00-10:45   גיטרה מנגנת יונים רימוןט . יהודה
ניקה 15:10-15:50

10:00-10:45   סדנת 
סבונים/פירמידה

10:00-10:45 חוג תנועה10:00-10:45 הצגה10:00-10:45   אחד מי יודע ספורט

09:00-09:45 ליאל אנגלית09:00-09:45 הצגה09:00-09:45 סדנת סבונים/פירמידה09:00-09:45 היפ הופניצניםכ .דניאל
חוג תנועה 15:30-16:15

09:00-09:45 חוג תנועה
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09:00-09:45 חוג תנועה 09:00-09:45 היפ הופ09:00-09:45  אחד מי יודע ספורטאורניםכ. טרומן
ניקה 14:50-15:35

09:00-09:45 הצגה09:00-09:45 סדנת סבונים/פירמידה

09:00-09:45 סדנת קשתכפר רות
סבונים/פירמידה  

דרור 15:30-16:15

09:00-09:45 ליאל אנגלית09:00-09:45 הצגה09:00-09:45 חוג תנועה09:00-09:45  אחד מי יודע ספורט
ניקה 15:35-16:20

10:00-10:45   סדנת אנקורלפיד
סבונים/פירמידה

דרור 16:00-16:40

10:00-10:45 ליאל אנגלית10:00-10:45 הצגה10:00-10:45 חוג תנועה10:00-10:45   אחד מי יודע ספורט
ניקה 14:45-15:25

11:00-11:45 סדנת פשושלפיד
סבונים/פירמידה 

דרור 16:40-15:20

11:00-11:45 ליאל אנגלית11:00-11:45 הצגה11:00-11:45 חוג תנועה11:00-11:45 אחד מי יודע ספורט

12:00-12:45 ליאל אנגלית12:00-12:45 חוג תנועהדובדבןמזור
יפה 16:30-15:15

12:00-12:45 אחד מי יודע ספורט 12:00-12:45 סדנת סבונים/פירמידה
סולי 14:30-15:15

12:00-12:45 הצגה

12:00-12:45 היפ הופ12:00-12:45 סדנת סבונים/פירמידה12:00-12:45  גיטרה מנגנת12:00-12:45 הצגה12:00-12:45 חוג תנועהאהבהמזור

11:00-11:45 הצגה 11:00-11:45 חוג תנועהתותמזור
יפה 15:15-16:00

11:00-11:45 היפ הופ11:00-11:45 סדנת סבונים/פירמידה11:00-11:45  גיטרה מנגנת

11:00-11:45 סדנת סבונים/פירמידה11:00-11:45  גיטרה מנגנת11:00-11:45 היפ הופ11:00-11:45 חוג תנועה11:00-11:45 הצגהמעייןנחלים

12:00-12:45 הצגה אפיקיםנחלים
יפה 14:30-15:15

12:00-12:45 היפ הופ12:00-12:45 חוג תנועה
ניקה 14:30-15:15

12:00-12:45 סדנת סבונים/פירמידה12:00-12:45  גיטרה מנגנת

09:00-09:45 היפ הופ09:00-09:45 סדנת סבונים/פירמידה09:00-09:45  גיטרה מנגנת09:00-09:45 הצגה09:00-09:45 חוג תנועהניצניםנחלים

10:00-10:45 חוג תנועהיובליםנחלים
יפה 15:15-16:00

10:00-10:45 היפ הופ10:00-10:45 סדנת סבונים/פירמידה10:00-10:45   גיטרה מנגנת10:00-10:45 הצגה

09:00-09:45  אחד מי יודע ספורט09:00-09:45 סדנת סבונים/פירמידה09:00-09:45 ליאל אנגלית09:00-09:45 חוג תנועהרימוןרינתיה
יפה 14:30-15:15

09:00-09:45 הצגה

10:00-10:45   סדנת 10:00-10:45 ליאל אנגלית10:00-10:45 חוג תנועהפיקוסרינתיה
סבונים/פירמידה

10:00-10:45   אחד מי יודע ספורט 
יפה 15:15-16:00

10:00-10:45 הצגה
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11:00-11:45 הצגה11:00-11:45 אחד מי יודע ספורט11:00-11:45 סדנת סבונים/פירמידה11:00-11:45 ליאל אנגלית11:00-11:45 חוג תנועהזיתרינתיה


