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ג"תשפ -וחדשים  מתמחיםגננות ומורים ל יישוביות ומוסדיות חממות      

לפתיחת חממות שיעמדו בהיקף רישום המותאם שומרת את הזכות יחידת פורשים כנף  :הערה
-במהלך יולי אישור פתיחה עם מזכירות היחידה. יש לעקוב אחר לדרישות משרד החינוך בלבד

 .2022אוקטובר, 

 
 חממות בחינוך הקדם יסודי    

 

יסודי ועל יסודי – חממות יישוביות  

 אפיון המפגשים   מועד יישוב מהמהח מנחה
 

 לחוה מיזרחי
 

כפר סבא 
 )עירונית(

 
 ראשון

15.30-18.45 
 

 
 סינכרוני –פנים אל פנים,  א 

 שלישי ראש העין חוה מיזרחיל
16.00-19.45 

 סינכרוני -פנים,  א פנים אל 

 רביעי פתח תקווה חוה מיזרחיל
15.00-18.15 

 סינכרוני -פנים אל פנים,  א 

 הוד השרון  חוה מיזרחיל
 רעננה-ו

 שלישי
15.00-18.15 

 סינכרוני -פנים אל פנים,  א 

 צפון השרון רקפת ניסן
  

 סינכרוני -פנים אל פנים,  א  ראשון 

-ד"ר ענת בן שבת
  סגרה

 שני חדרה
 15:00-18:00 

 סינכרוני -פנים אל פנים,  א 

 -ד"ר ענת בן שבת
 סגרה

 סינכרוני -פנים אל פנים,  א  יקבע חריש

 אפיון המפגשים   מועד חתך גיל יישוב מנחה החממה

 אסנת בן פורת 
 פתח תקווה

 
 ראשון יסודי

16.00-19:30  
 

פנים אל פנים, 
 -סינכרוני, א 

 סינכרוני

 אסנת בן פורת 

 )פרומנטורס(

 שני יסודי-על פתח תקווה
16.00-19:30  

 

פנים אל פנים, 
 -סינכרוני, א 

 סינכרוני

-ד"ר בלי לודמיר
 מרם

 שלישי יסודי רעננה 
17.00-20.00 

 

פנים אל פנים, 
 -סינכרוני, א 

 סינכרוני
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-ד"ר בלי לודמיר
 מרם

 שלישי יסודי-על רעננה 
17.00-20.00 

 

פנים אל פנים, 
 -סינכרוני, א 

 סינכרוני
 ראשון יסודי כפר סבא  מוניקה פרידמן

 14.30-17.45  
פנים אל פנים, 

 -סינכרוני, א 
 סינכרוני

 שלישי יסודי-על כפר סבא תמיר הופמן
  16:00-19:30 

פנים אל פנים, 
 -סינכרוני, א 

 סינכרוני
ד"ר אורלי 
 אוריון ליור

מ.א. דרום 
)מחוז  השרון

מרכז, מנהל 
לחינוך 

 התיישבותי(

-יסודי ועל
 יסודי

 רביעי
18.00-21.15 

פנים אל פנים, 
 -סינכרוני, א 

 סינכרוני

ד"ר בלי לודמיר  
 מרם

-יסודי ועל כפר יונה
 יסודי

 ראשון
17.00-20.00 

 

פנים אל פנים, 
 -סינכרוני, א 

 סינכרוני
-יסודי ועל  הוד השרון תמיר הופמן

 יסודי
 שלישי 

16:00-19:30 
פנים אל פנים, 

 -סינכרוני, א 
 סינכרוני

  מנחה יקבע
  )קרן ליאון(

 

 חריש
 

פנים אל פנים,  יקבע יסודי
 -סינכרוני, א 

 סינכרוני
 נועם אורן 

 )פרומנטורס(
 חריש 

 
 שני  יסודי-על

15:00-18:00 
 -פנים אל פנים,  א 

 סינכרוני
ד"ר כרמית 

 אברבנאל-פוקס
-יסודי ועל ראש העין 

 יסודי
פנים אל פנים,  יקבע

 -סינכרוני, א 
 סינכרוני

ד"ר כרמית 
 אברבנאל-פוקס

באר  –נס ציונה 
 יעקב

 

-יסודי ועל
 יסודי

 חמישי 
16.00-19:30 

פנים אל פנים, 
 –סינכרוני, א 

 סינכרוני
 

 –אבן יהודה  יפעת דביר
)מחוז  הדסים

מרכז, מנהל 
לחינוך 

 התיישבותי(

-יסודי ועל
 יסודי

 שלישי 
15.00-18:15  

פנים אל פנים, 
 –סינכרוני, א 

 סינכרוני
 

ד"ר אברהים 
 עאמר

-יסודי ועל כפר קאסם
 יסודי

 רביעי
15.00-18:00  

פנים אל פנים, 
 -סינכרוני, א 

 סינכרוני
-וכפר ברא  יקבע

 ג'לג'וליה  
-יסודי ועל

 יסודי
פנים אל פנים,  יקבע

 -סינכרוני, א 
 סינכרוני
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  ורשויות ספריותחממות בית 

 

 
 

 -בית ספר על יישוב מנחה החממה
 יסודי

 אפיון המפגשים   מועד

 אסנת בן פורת

 

 –לב השרון 
 – בני דרור

)מנהל לחינוך 
 התיישבותי(

 שלישי   שש שנתי דרור
 16.00-19:30  

 -פנים אל פנים, סינכרוני, א 
 סינכרוני

 קדימה  מרם-ד"ר בלי לודמיר
 מונד-תלו

-יסודי ועל
 יסודי

 ראשון
17.00-20:00 

 -פנים אל פנים, סינכרוני, א 
 סינכרוני

 
 יקבע

  מעברות רופין
  - כפר הרא"ה

)מנהל לחינוך 
 )התיישבותי

 
 יסודי-על

 
 יקבע

 
 -פנים אל פנים, סינכרוני, א 

 סינכרוני
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