בס"ד

לקום לבוקר חדש בעיצוב הגן

לא רק בחלומות קירות מדברים!

ציירתי את פינות הגן
כל כך אמיתי וחלומי.
בואי תבחרי את מה שהכי
מתאים לגן שלך.
בהדבקה קלה ועמידה
קירות הגן ידברו בשבילך!

בקנ מבצע!
ית 3
כיתוב ושינ מדבקות
וי
ים חינם!

הצצה לחלק קטן מהדוגמאות
מבחר ציורים למגוון פינות הגן ,מודפסים על מדבקות בחיתוך צורני ,על שמשונית או קאפה
באיכות גבוהה במיוחד .לכל ציור ניתן לשלב כיתוב/רקע/לוח/מוטיב אחיד לכל הגן פלאקר .ציורי קיר מהגלריה של מירי הס

לפרטים ולקבלת הקטלוג המלאmerihas10@gmail.com 058-3273527 :

את רצה ורצה ורצה
כדי למצוא את הטוב ביותר

גם את
תרווחי
מזה!
ההגרלה הגדולה של
יוצאת לדרך...
מגזין
איך משתתפים?
 1קונים בכל סכום אצל אחד מהמפרסמים של “מגזין לגננת”
 2מחתימים בקופה את בעל העסק על טופס ההגרלה
 3שולחים למערכת המגזין במייל  ,פקס או בדואר ונכנסים להגרלה הגדולה!!!
כל שתי החתמות מזכות בכרטיס נוסף!

מחתימים יותר  -זוכים יותר!

בין היתר יוגרלו:
ביקור משפחתי
בחוויה בחווה

 3מיידניות עם
הדפסה אישית
מתנת דרדסים

תלוש קנייה
מתנת הוצאת
זרעים

הספר
"אמא מספרת לי"

(עד  7כרטיסים)

מתנת ושננתם לבניך

תלוש קנייה
באפרוחים
מבית מלכות
וקסרברג

טרמפולינה

אין לך טופס הגרלה?
החתימי את המפרסם בכל דף אחר,
וגם את תוכלי להכנס להגרלה הגדולה של “מגזין לגננת”.

מייל
laganenet1@gmail.com

טלפון
036-29-92-92

פקס
077-5558017

כתובת
מיכה  6בני ברק

תמר הורביץ

הספר
המתוק
הזה

קירות מטופטפים???

לא מה שחשבת!

לא יאמן!!
איך דיסק אחד ישדרג לך את הגן






 


הטורבינה

זה אמיתי!!! זה עובד!!!
השתמשי -ותביני.

ל
יום הי
ט
!
הו !!
ל
דת
















מוסיגן  - 1רב מכר!!! שירים שימושיים
ליום יום בגן ,בוקר טוב אישי ,בוקר טוב
עם אברי הגוף ,איסוף משחקים ,שמח
בגן ,ועוד---



מוסיגן  - 2רב מכר!!! שירי התעמלות מוסיגן  - 3חדש!!! שירים חדשניים ליום
פרקטיים וברורים עם ה"להיט  -המלך הולדת בגן  .קליט! להיט! מלהיב! ומרשים!
אמר" .להפעיל את הדיסק וליהנות מפעילות שילוב של קצב ,תוכן ורגש .השנה תהיה
סוחפת בגן.
לך חגיגת יום הולדת מושלמת!!!

כל דיסק נוסה בשטח ועובד לפי הדרישות הקפדניות לביצוע מושלם .מותאם לגני הילדים ב:
מהירות תואמת גיל )טמפו( ,לחן ,שירה ,וכמובן בפעילות ובמילים מותאמות לאפקטיביות מקסימלית לגיל הרך.

לרכישה 025023393 :שלוחה 0
לקבלת דוגמית במייל ניתן לשלוח הודעת בקשה להתרשמות
ואנו נשיב בעז"ה רצועת דוגמית לכתובת מייל 5023393 @gmail.com
 6לגננת

קישוט הקיר בכיתה ובגן מעולם לא היה קל יותר!
עם מדבקות הקיר שלנו תוכלי גם את לעצב ולהמחיש,
ולהגיע למקסימום של תוצאה במינימום ההשקעה.

מבחר
צבעים
לבחירה.

מבחר
עצום של
דוגמאות

אפשרות
לעיצוב
אישי

בובה
של
פינה

מלאי
כותרות
נושא

לקטלוג ולהזמנות:

052-7125881
K5344317@ gmail. com

לגן

VIP

02-5379770
02-5379770
02-6363520
02-6363520
1532-5379773
02-5379773
www.ﬁshman-ins.co.il
www.
2019 מגזין תוכן לגננת ולגן קיץ

-ins.co.il
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לשיר<ללמוד<לדעת

הלהיטים שכבשו
הילדים
גני
את
חדש!
העשרת שפה באמצעות מוזיקה

ערכה אינטראקטיבית
ללמידה חשבונית
באמצעות מוזיקה ,משחקים,
אביזרי עזר ומשימות כתיבה

הפקה חדשנית
להעשרת השפה
שילוב למידה וחוויה
באמצעות מוזיקה
ומגוון הפעלות

ערכה רב חושית
להקניית אותיות,
תנועות ,וצלילים
באמצעות מוזיקה,
משחקים וסיפורים

העשרת שפה באמצעות מוזיקה
כל

©

@4170209
gmail.com

4170209@gmail.com

הז
כוי
|0
ות
50
-41
שמו
702
רות
09 .
לש
שהיא
 .אל
ם צורה
חרר.
אין לצלם או להעתיק בשו

העשרת שפה באמצעות מוזיקה

4170209@gmail.com

מגישה:
שרה אלחרר

ai
l.c
om

gm
@
09
02
417

קשרי שורש
כל הזכויות
לצלם או

שמורות לש.

אלחרר .אין

כל הזכויות

דיסק שירים

שמורות לש.

קשרי שורש

דיסק שירים
להעתיק בשום

צורה שהיא.

לצלם או

להעתיק בשום

אלחרר .אין

דיסק שירים

צורה שהיא.

ת ַח ֵּבאת?
ה ִמ ְ
ֵאיזֹו ִמ ָּל אֹו ְק ִל ָּפה?
ְׁש ֵק ִדּיָ ה

ת ַח ֵּבאת?
יזֹו ִמ ָּלה ִמ ְ
ֵא
אֹופן?
ּגַ ל אֹו ַ
ּגַ ְל
העשרת שפה

חוברת הדרכה

העשרת שפה

באמצעות מוזיקה

קשרי שורש

באמצעות מוזיקה

כל הזכויות

©

שמורות לש.

קשרי שורש

כל הזכויות
שמורות לש.

אלחרר .אין

gmail.com

שהיא209 .

4170209@gmail.com

© כל
הזכויות

5

הלחם

בשום צורה

@4170209

gmail.com

@4170209

להעתיק

צורה שהיא.

לצלם או

להעתיק בשום

אלחרר .אין

לצלם או

הלחם

4170209@gmail.
com

4170209@gmail.com

4170209@gmail.com
gmail.com

@4170209

gmail.com

@4170209

צורה שהיא.

com | 050-417
@gmail.

יוצא דופן

4170209@gmail.com

4170209

4170209@gmail.com

ִמי ֵ
יֹוד ַע ִמי ֵ
יֹוד
ַע ַמה ּזֶ ה
ַר ְמקֹול
ַר ְמקֹול?
זֶ ה ָרם וְ
עֹוד קֹול.

יוצא דופן

להעתיק בשום

שהיא0209 .

4170209@g

בשום צורה

mail.com

להעתיק

4170209

לצלם או

@gmail

4170209@gmail.com

.com | 050-4170

שמורות לש.
אלחרר .אין

כל
הזכויות
שמורות לש.

באמצעות מוזיקה

לצלם או

העשרת שפה

העשרת שפה

באמצעות מוזיקה

אלחרר .אין

ת ַח ֵּבאת?
ָּלה ִמ ְ
ֵאיזֹו ִמ אֹו ָׁש ַמיִ ם?
ֲאוִ יר

ת ַח ֵּבאת?
מ ָּלה ִמ ְ
ֵאיזֹו ִ אֹו ִצּפֹור?
נַ ַחל

ִמי
העשרת

שפה ב

אמצעות

העשרת

מוזיקה

ֵ
יֹוד ַע ִמי ֵ
יֹוד
ַע ַמה ּזֶ ה
ַׁש ְל ָּד
ַׁש ְל ָּדג?
ג זֶ ה ֶ
ׁשֹולה וְ
עֹוד ָּדג.
העשרת

שפה באמצעות מוזיקה

שפה ב

אמצעות

העשרת

יוצא דופן

שפה באמצעות מוזיקה

יוצא דופן

משחקים
למליאה ולקבוצה
העשרת

מוזיקה

שירון לצילום לכל ילד

שפה באמצעות מוזיקה

יוצא דופן

העשרת

שפה באמצעות מוזיקה

יוצא דופן

העשרת

שפה באמצעות מוזיקה

העשרת

ספרון אישי
לצילום לכל ילד
לתרגול

הלבאיורקוש

תיקי תלמיד
תואמים
לאותיות שרות
ומספרים שרים
במחיר סמלי
 10לגננת

ספרון אישי
לצילום לכל ילד
לתרגול

שפה באמצעות מוזיקה

הפעלות חוויתיות

050-4170209

סרטון הדגמה ישלח במייל

4170209@gmail.com

רוצה להשתדרג
ולהתמקצע?

אותיות הקסם
רבקי רובינשטיין ,מנהלת ”מכון הקסם“,
מפתחת שיטת הק“ש המבוססת על ’מודל
אדמס‘ ,בעלת נסיון של  20שנה בהוראה
מתקנת מפיקה עבורכן את ערכת "אותיות
הקסם" לרכישת האותיות בקלות ובהנאה.
עוד מוצר איכותי מבית ”מכון הקסם“,
מתאים לחינוך הרגיל והמיוחד נותן מענה
לבעיות שליפה קשות.

איורים קרובים
לעולמו של
הילד

הקניה ויזואלית,
קינסטטית
ושמיעתית

מאות
לקוחות
מרוצים

דף הדרכה
מקיף לשימוש
מושלם

חדש!
דפי משימה מקצועיים לרכישת האותיות,
מודעות פונולוגית ,תרגול מורפולוגי ,העשרת שפה,
פיתוח מח ומוכנות מיטבית לקריאה

לפרטים053-4114713 :
בין השעות 8:00-13:30

הוראה מתקנת
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אבחונים

הדרכות

ספורט טיפולי

חומרי עזר

גננת ,את חייבת את זה למקצועיות שלך!
חדש
ובלעדי!
קו תוכן
לגננות

דה
סיד
ה
חסי
תח
רות
ביתת רו
מבי
מ
מיני ערכות
מיני
ערכה

ZRAIM

ני
מיני
מי
כה
רכה
עער

הצטרפי עוד היום ותהני מתוכן איכותי ומקצועי

מרכזיה פדגוגית למורות ולגננות

הערכות
שכל הגננות
אוהבות

שע“י ’הליכות הארץ‘ ע.ר580270403 .
מיסודו של הרש״מ מינץ זצ״ל

למידה ,העשרה וחויה לגיל הרך
מבית
מיני
ערכה

מרכזיה פדגוגית למורות וגננות

שע״י הליכות הארץ ע.ר580270403 .

כולל
הזית
והשמן

מיני
ערכה

לצת
בהפמקחות
מ שרד
מהחינוך

מיני
ערכה

מיני
ערכה

מיני
ערכה

+

הדג והדייג

למידה ,העשרה וחויה לגיל הרך
מבית
למידה ,העשרה וחויה לגיל הרך
מבית

מרכזיה פדגוגית למורות וגננות

שע״י הליכות הארץ ע.ר580270403 .

מצוות
ומנהגי
פורים

סיפור
המגילה

מזל אדר
דגים

מיני
מיני
ערכה
רכה
ע

ארמון
של מלך

מרכזיה פדגוגית למורות וגננות

שע״י הליכות הארץ ע.ר580270403 .

חלקי
העץ

למידה ,העשרה וחויה לגיל הרך
מבית

תועלת
העץ

מיני
ערכה
מהזרע
אל הפרי

סוגי
עלים

הערכות כוללות:
• חוברת מערכים • קירות תוכן מרהיבים
• סיפורים ברצף • מרכזי חשבון ואוריינות
• פעילויות חקר • דפי משימה • כותרות
• התאמה לבנים ולבנות

מרכזיה פדגוגית למורות וגננות

שע״י הליכות הארץ ע.ר580270403 .

הכנסו לאתר zraim.co.il

הזמנת ערכות ⋅ מבצעים ⋅ דפי עבודה להורדה חינם

מרכז זרעים  //שמאי  8אשדוד zraim2@gmail.com // 08-8655107 //
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קרוב!
בחוברת
צב נית
עובה גם
ומר
היי קדם
נ
לגחובה!

תוכן
עשיר

תיבת
שיח

רכישה נוחה
ומהירה

בונוסים
והטבות

מגוון החוברות של רות חסידה
החוברות
שכבשו
את
הלבבות

חפשי אותנו
ביריד 'פרפר לגן'
משלוחים לכל
חלקי הארץ
חדש!
סדרת
לחתוברות
"תים

בס"ד

בובת הרגשות שכבשה את גני הילדים
בערכה מורחבת לגננות!
ערכת ליבילי נותנת מענה בדרך חוויתית למגוון נושאים ,שכל גננת מכירה:
דימוי עצמי נמוך ,בעיות קשב וריכוז ,קושי בתקשורת ,אימפולסיביות ועוד ,לצד
העצמה וכישורי חיים.

מה בערכה?

בובת ליבילי גדולה
דיסק מוסיקלי ובו  5סיפורים מוקלטים בליווי שירים
בובות ורקעים לכל סיפור

מתנה לכל גננת:

ערכת תומכי זכרון בלעדית לאותיות הא' ב'
ו ה ת נ ו ע ו ת .

נצלי

ההזדמנות

והקדימי

הזמנתך.

סיפור פתיחה
לתחילת שנה!

טיפול בבעיות רגשיות בגן בשיטת
ליבילי ,בהנחיית מטפלות רגשיות
חינם!!

ניתן להוסיף לכל ערכה:

"ליבילי במעגל השנה" -
סיפורים והפעלות במעגל השנה

ארץ הלב של

מאחורי כל אות/תנועה מסתתר סיפור/שיר מתוך עולמם הפנימי של הילדים .תוך
הדגשה לצורת האות ולצליל האות .תומכים אלו משאירים חותם עמוק ומתוק
והופכים את הקריאה לחויה ולטעם של עוד  .תלמידים רבים רכשו את האותיות
בקלות בזכות תומכים אלו בדרך חויתית ומהנה ובשימוש בחושים השונים :שמיעתי
ותנועתי .ובנוסף הסבר להפעלת כל אות.
חזותי תחושתי
.

מחיר מיוחד
לגננות!

סדנת
"הבובה ככלי חינוכי"

ספר "ארץ הלב של ליבילי"-
בליווי דיסק והפעלות

מה אומרות הגננות?

"

"ילדה בישנית וסגורה החלה
לדבר עם החברות ולהשתתף
בכל הפעילויות ,בתיווך הבובה"
ר כהן .קרית ספר

"השנה הילדות בגן מדברות
בשיח רגשי ,עם בטחון עצמי
ותקשורת פתוחה ,ההורים ציינו
את השינוי שחל גם בבית!"

ב רייך .בית שמש

עוד מבית ליבילי:

שעות סיפור
והופעות בגנים

"בעקבות הדרכה בשיטת
ליבילי הקמתי פינה רגשית בגן,
וגיליתי כמה הבובה מתווכת
מסרים ביני לילדים"
י נשר .ירושלים

השתלמויות:
"הבובה ככלי חינוכי בגן",
"ארגז הכלים בארון הגננת"

להזמנות התקשרי:
חני הרציג 054-8457477 :חני גוטסמן050-4119227 :
מיילlibili4u@gmail.com :

השכרת כיסויים  /רקע קיר

גם בשנת

תשע"ט
נשארנו מקושרים
כולם בספר אחד! משפחה ,חברים ,לקוחות

השכרת כיסויים לספסלים
עם עיטור כסף  /זהב

במחיר  10ש"ח לכיסוי

052-7652576

השכרת קיר רקע למסיבה
זהב  /כסף  /בורדו עם רקע שחור

במחיר  50ש"ח

052-7680436

מדריך הטלפונים של בני ברק

פקס03-677-5116 :
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תראו איזה טפטים
מיוחדים יצאו
השנה!

איזה יופי,
על זלץ עשתה
י לי סדר!

וואו,
כמה הפעלות!

עם ומבחר ענק של
ויש שם לוח
פעילויות...
המכירות...

איזה מבחר
של ציוד ציוד
דידקטי

אהבת
את המגזין?
בואי לקבל אותו במהדורת
מייל עונתית חינם!
מהדורה עונתית יוצאת אך ורק במייל

תפוצה לפי:
ערים
סוג פיקוח (ממ"ד ,חרדי)
מנהלי מעונות

איך מצטרפים?
שלחי מייל לכתובת laganenet1@gmail.com
עם שם  +כתובת הגננת והגן ,רצוי גם טלפון
וזהו ,את בפנים .מעכשיו את נהנת מתוכן מרתק ומעודכנת
בכל החידושים והמבצעים בהתאם לעונה!
מגזין תוכן לגננת ולגן קיץ 2019

לגננת שרוצה יותר...

דרבוקות
חוג
חוויתי ומלהיב בשילוב מוזיקה
•פיתוח מיומנויות מוזיקליות-שמיעה ,קצב ועוד
•שחרור •הפעלות ע"פ נושאי השנה

דסי אביצור-מפעילה בכירה במוזיקה
dasi100music@gmail.com | 052-7151683

מיו
יבחוליווי שיחד!

ר’

דיים רים
א של

לתר

מופ
מקצועיעייבוםבות
ו
ערכיים
המופע

וזכה לת המק
גו
סים שכב
מגי בות נלהבות שלש את לי
בן
ש
ל
ש לכ
רבבו
מורו
ם מבחר הופעו ת וגננות מכל רת ילדות
ח
תל
בית הספר ולגבי הארץ
תפאורה
ן.
עשירה,
יובילו אתכםעלילה מ
פ
עי
מ
ה
ומסר
למופ
קיים בעברי ע שתקחו לנצ עוצמתי
ח!
תו
אפש
באידיש
רות להפ

ע

לה קבוע

052-7607196
03-6182193

ה בגנים.

ר.חפץ

ל
שלקבל
בקתשהקלליפ
חי

om

מייל

gmail.c
@esty61

“זה פשוט מדהים! אין דברים כאלה!” (רחלי מב”ב) “הילדות היו מרוצות עד הגג!” (שרה מקרית גת) “זו התוכנית הכי יפה שהיתה לנו השנה!” (גיטי

050-4113012 | 9992972

מביתר)
(שושי
ומחזק!”
מרוצה)
השבוע!”
לאחיות
“אנישלי
ב”ב) לבן
“זה נותן
(רכזתהזה!”
המופע
חיפה “אפילו אני הייתי מרותקת” (חני מב”ב)
ויזניץ
בי”ס
“מרגש רכזת
כ”כ נהנו!”
(אמאכולן
תגובות!
לכללקבל
גומרת
מב”ב)מאיר
(יעלזכרון
צהרונים

בירושליים
ובית שמש

נסיון רב
עם חינוך
מיוחד

באזור
בני ברק
הסביבה
ו

גננת יקרה!!
מחפשת להשתדרג?!
החוג החוויתי בחיות-
מעכשיו גם בגן שלך!!

שיעורים מרתקים הכוללים ליטוף החיות והאכלתן
בעלי חיים נקיים ומטופחים ,בפיקוח וטרינרי מוסמך
חומרי לימוד עשיר מותאם לת“ת ,גנים ומעונות
ערכה הכוללת :פינת תוכן ,דף משוב להורים ,דפי צביעה
ההפעלה בליווי מוזיקלי עם אוירה שמחה ורגועה

05331-70-666

לשכוח את
מבית שמש) הילדות ישבו עם פה פעור ,הן היו פשוט מרותקות!”(רבקי מירושלים) “אי
מיוחד”
אפשרממש
“זה היה
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להשכרת
אפשרות בעברית,
הרובוט אנג
לית
באידיש
ויידי

הרובוט האלקטרוני המדליק

ש

במופע ייחודי המשלב דרמה ,משחק והפעלה

בנושא" :כל אחד הוא מיוחד במשהו אחר"

ירשים בפונקציות מיוחדות,
בפונקציות מיוחדות,
ירשים
הרובוט
מקורית
בהופעה
מראה חיצוני
המשולבתעפ"י
יבחר ילדים
בדרמה
שיחשיח!
איתם דו
וינהל
הקהל
עם
דו
וינהל
בליווי דרמה משעשעת המפתחת

string art

את עולמו הריגשי של הילד
בדגש על מימוש עצמי,
וקבלת האחר.
טובות
למידות
חינוך
לזולת
רגישות
יפתח
הרובוט
האדם
בני
בין
השוני
והבנת
התוכנית מיועדת לגני ילדים ,קייטנות,
ואירועיםחינוך מיוחד
מסיבותעד גיל / 6
מתנ"סים,לילדים
מתאים

אפשרות להשכרת הרובוט בלבד לבתי ספר וסמינרים
לחינוך מיוחד
התאמה
אפשרות
זופניק
האחיות
הפקה:

כללי המסמר
שלנו:

02-5863043
גננת)לא בשעות
052-7619388
בכירה B.A.
רחל בוימל
הבוקר(0527-619388| ,

חומרי גלם איכותיים
אווירת יצירה חווייתית
תכניות מגוונות ומעניינות
התאמת הפעלה לכל גיל

אז למה את ממתינה? צרי קשר עוד היום:

054-859-2658
הפעלות וסדנאות שיקפיצו אתכם
וישאירו לכם טעם של עוד:
נגרות ,בועות סבון ,בלונים

לפרטים :אביגיל 058-3227608

הפעלת חוגים וסדנאות בבניה בעץ
 24לגננת

תשע"ט
תקקציות  -מיסקימ ויקחימ

תקקציות
מאחורי הדבש ,חוויה מעשירה בתהליך יצור הדבש
039606367.........................................................................................................................................................

חוויה בחווה ,מגוון אטרקציות בית חלקיה
052-7635933 ,08-8597168................................................................................................
בועות ,השכרה ציוד וערכות להפעלה עצמית של בועות סבון.
הדרכה ושירות משלוחים052-7606387 052-7170682 ...............................
קול ברמה פינות ליטוף ,קירקסי חיות ,רכיבה על סוסים
(אפשרות לגמל)054-7773591 03-6191468..............................................................

ביתסימ
אשר פישמן ,מעטפת ביטוחית מלאה לגן שלך
 .........................................................................................טל 025379770 :ישיר026363502 :

גקייקה וציוקימ
ריקי הציירת ,ציורים שילדים אוהבים 054-8543269..............................
ריקי פרידמן ,גרפיקה לכל מטרה 054-8417698 ..........................................

יו ומ יחות
דיו מדפסות וטונרים ,אפשרות לאספקת מכונה לגן ותשלום
לפי צילומים050-7638163.............................................................................................................

יחקימ

בועות ,השכרה ציוד וערכות להפעלה עצמית של בועות
סבון .הדרכה ושירות משלוחים
052-7606387 052-7170682 ............................................................................................
קול ברמה הפעלות דרבוקות ,ג'מבורי ,אטרקציות ,סדנאות
והפעלות לחגים 054-7773591 ,03-6191468 .........................................................

היכקת מקקנימ  /מגבקימ

סופר דיל ,חנות הצעצועים של בני ברק
זכריה  5בני ברק03-6160512 ........................................................................................
ענק המשחק (פלייטיים) ,צעצועים ומותגים במחירי חו"ל
בית שמש ,רח' קדושת אהרון  6טל'02-9999682.............................
ירושלים ,ירמיהו פינת שמגר טל'026448090 .......................................

מתנות

קול ברמה ,הכל לאירוע הכי זולים בארץ 036191468..............................

בית הרקמה ,מבחר מתנות רקומות בעיצובים בלעדיים!
052-7691490..................................................................................................................................................

היכקת ציו למחיבות

צמידי גולדפילד בשילוב חרוזי סברובסקי אמיתיים,

השכרת כיסויים לספסלים( ,איזור המרכז) הגן יראה חג :
052-7652576..................................................................................................................................................
השכרת קיר רקע למסיבות ,וילון זהב או כסף
0527680436 ...................................................................................................................................................
הדסה חיים ,השכרת תלבושות ברמה גבוה מקהלה ,ריקודים,
אביזרים ,לבנים ובנות 0548430897 ....................................................................................

היכקת מתניסימ
קול ברמה ,השכרת מתנפחים וציוד ג'מבורי,
מקרנים מגברים054-7773591 03-6191468 ..........................................,

סומקי יציקה
ראה ערכות יצירה ,ציוד לגן

יוסי גרינפלד ,שירותי החזקה בע"מ נקיון בתי ספר גנים וחנוית
0507638163 .....................................................................................................................................................
ד .שגיא ,אספקה מידית של חומרי ניקוי וחד פעמי לגן מחירים
זולים ,מישלוחים חינם!054-3988112 ............................................................................
חד פעמי ,חומרי ניקוי וחד פעמי עד הגן .טל02-6717278 ............... :

חיקימ ומיסקימ

בית המורה ,בית יעקב שע"י סמינר בית יעקב
רח' רבי עקיבא  64בני ברק03-6170170 .......................................................

עיצוב וקייות הגן

הזנה

מויעימ

בית הרקמה ,פרוכות מדהימות בעיצוב אישי ,ארון קודש
0527691490 .....................................................................................................................................................

חיה בחויה ,חוגי חיות והפעלות קיץ יחודיות!!!
רחל פיגה050-4159442...........................................................................................................
בלוניקי ,הבלון שעושה את האירוע 053-3146458.......................................
חוויה בגן ,חיות וחויות חי גן שבועי מרתק ......סיון 052-8489972
ג'ימבוליש עם דבורי ,חוית אנגלית מקפיצה 052-7622530.........
אינג'וס ספורט ,גימבורי ברמה אחרת .מירי 0527108073 ...................
דסי אביצור ,מפעילה בכירה במוזיקה ,חוגי דרבוקות
052-7151638..................................................................................................................................................
מצנח ליום הולדת ,המצנח שכל הילדים אוהבים
054-8529097 050-4150933 .........................................................................................................
א .נתן ,גימורי ריתמיקה הפעלות מקפיצות לימי הולדת-
אפשרות לחוגים קבועים 050-4113012.......................................................................
הילה המפעילה ,הפעלות מדהימות לילדי הגן ,חדש!
חוגי נגרות בגן! מדהים!054-8592658...............................................................................
הדסה חיים ריתמוסיקה בגני ילדים ,מסיבות ברמה גבוהה
אביזרים ותלבושות 054-8430897 ......................................................................................
חי גן עם מלכי ,אפשרות לאידיש 0533170666 ............................................
חוגי חיות לגנים ומעונות מרתק! ,מיכל 050-4132926 .................

יהודית קאופמן ,מומחית בהפעלות ספונטניות עם
ילדים והורים חדש!!! קורסים ועידכונים לגננות דרך
המייל צרי קשר052-6176468.......................................................................................

זהירות בדרכים  -הצגה להקניה ראשונה של MAGIC
 MICHAELבכל ברחבי הארץ ,מצחיק חינוכי באישור
הרלב"ד ,סירטון במייל  -מאיר טולקוף
נייד0545902994..................................................................................................................................
בובה מעיישעס ,מופעי בובות מקצועיים אפשרות לחוגים
קבועים -052 7607196 -03 6182193................................................................................
תאטרון מירון ,תאטרון בובות מרתק מחירים מיוחדים לאיזור
ירושליים אפשרות לחוגים קבועים,
שרה02-6221353 .....................................................................................................................................

ילדות מתוקה ,ציורי קיר בהדבקה  -ניתן לקבל קטלוג
במייל נחמה לייבלר 050-4146208.........................................................................

כיף לקרוא ,ר .איטח ח .יפה חוברות למידה צבעוניות
דוגמא להתרשמות חינם
..................................ר .איטח  052-7609656 -ח.יפה 052-7665353 -

המרכזיה הפדגוגית,
קרית גן חזון איש  23בני ברק052-7697062 ................................
למידע על שעות הפתיחה077-9710772 .................................................. :

ציו לגן
עיר גנים ,ציוד משחקים יצירה לגני הילדים שירות בדיוק
כמו שאת צריכה! רח' ברוכים  7ירושליים משלוחים
חינםirganim@irganim.com 02-5375250 ...................................
חומרי יצירה ממוחזרים ,בית חם
רח' רבי ישמעאל  13בני ברק 054-8400184............................................
סיטי גן ,הכל לגן! חומרי יצירה ,מכשירי כתיבה משחקים,
ריהוט ,משלוחים לכל הארץ
אליהו הנביא  3בני ברק 03-5707586.................................................................

פלקאר ,ציורי קיר מהגלריה של מירי הס 0583273527 ......

אפרוחים ,מבית מלכות וקסברגר 052-7171657.............................................

הנדי שטיינברג ,ציורי קיר בסטיק 053-3177022.............................

צילומ

איילה כהן ,ציורי קירות באייר בראש :מקצוענות במחיר
שאתם יכולים לעמוד בו טל058-3272057............................................. :

סטודיו אולגה ,צילום אומנותי והדפסה על מתנות
052-8765929 ...................................................................................................

דפנא קטינא ,תכנון ועיצוב גני ילדים עיצוב קירות מקצועי
ומרהיב 054-3069797..........................................................................................................................

גומת חן ,צילום סטודיו מקצועי
נסיון של שנים בגני ילדים052-7620942........................................................

עקכות יציקה

שייקה אור ,צילום המקצועיות והאיכות המוכרת
במחיר מיוחד לגנים052-7183059 ......................................................................................
זומזום ,צילום גדול במחיר קטן א.יונגרמן0548527221 ............................

ראה עוד ציוד לגן
מרקם ,ערכות מתאימות לגני ילדים הושע  13בני ברק
03-5796908 ,050-4160470................................................................................................
טל ינאי ,שווק ערכות יצירה 054-8487210............................................................

ציו

י קתי ועזקי למי ה

ר.א .המכירה הגדולה ביותר לגני הילדים,

מקצימ וח נ ות ל חייות הוקימ

טל052-7654797 ,050-4131515..............................................................................................:

דיגטל הפקות ,הקרנה יחודית לאסיפת הורים
052-7144538..................................................................................................................................................
מונולוג של ילדה ,הצגת יחיד לאסיפות הורים מותאם לכל
גננת ,מסיבות052-7697771 .........................................................................................................

אותיות שרות  -מספרים שרים ,הקניית אותיות
ומספרים באמצעות מוזיקה ,ערכה חדשנית שתאהיב
את הלימודים על הילדים .שרה050-4170209......................................

מיסקימ ויקחימ

מערכי למידת הצניעות בחוויה ,תשלום סימלי:
0548409936 ...................................................................................................................................................

אופק ,דידקטיקה מקצועית ספרים דיסקים וחוברות
לאקלים מיטבי בגן 050-4168849.........................................................................................

בית המוזיקה  -מוסיגן ,לא תאמיני איך דיסק אחד ישדרג לך
את הגן "רב מכר" 02-5023393 ......................................................................שלוחה 0

ראה עוד מופעים

רות חסידה ,חוברות לגני חובה וטרום חובה דוגמא
תשלח במייל  -ליעוץ מקצועי
להזמנות02-5868504 055-6771014 .....................................................................

נקיון ותסזוקה

מעלות ,בית יעקב ירושלים02-6366300 ..................................................................

היעלות ומיעילות

דוגמא תשלח במייל052-4721078 ....................................................

זרעים ערכות למידה והפעלה08-8655107........................................ ,

לימו ימ והיתלמויות

שלום הליצן ,ניסיון של שנים בחול ובארץ .מופע בנושא
בריאות השן וכדומה .מחלק בלונים .כיף מצחיק וחינוכי
058-5465925..................................................................................................................................................
הפעלות קסמים מרהיבות ,דבורי
052-7622530..................................................................................................................................................
קול ברמה ,מופעי קסמים ולהטוטים מרהיבים ותאטרון בובות
054-7773591 ,03-6191468............................................................................................................
ג'קסי ברקסי ,מופע ייחודי המשלב רובוט אלקטרוני מדליק,
דרמה ,משחק והפעלה 0527619388 ..................................................................................

תכנונוח :מערכי פעילות לגנים יום יומיות,

פלקט מרכזי למידה וקירות תוכן052-7185437.......................... ,

תור ,הוצאה לאור ספרים שילדים אוהבים 052-7622458....................

ראה הפעלות ומפעילות

צרי אתנו קשר במייל:
LAGANENET1@GMAIL.COM

או תליוני גולדפילד .מתאים למתנות יום הולדת\סוף שנה\חגים.
055-6780457..................................................................................................................................................
סטודיו אולגה ,צילום אומנותי והדפסה על מתנות
052-8765929..................................................................................................................................................
מושלם ,מבחר מתנות מחירי רצפה ואיכות מדהימה ,מושלם!
054-8499016..................................................................................................................................................

מטפטפ ,חיתוכי אותיות בטפטים וקישוטי קיר
מדבקה וזה הכל! להזמנות בכל חלקי הארץ 0527125881...

טרי בבוקר כל שרותי המכולת לגן ,משלוחים חינם בבני
ברק פתח תקוה והסביבה!03-9233002 .......................................................................

 26לגננת

מדריך נותני השרות הופק במטרה
להועיל ולהקל מעלייך ,אם יש
קטגוריה שלדעתך יכולה להועיל,

כתרים מרהיבים למסיבות סידור וחומש,

מ .פריד054-8422900...........................................................................................................................
קירות תוכן באידיש ,מ .פריד054-8422900 ....................................................

מתנות  -יכיול יחקימ

רשימת
נותני השירות

גננת יקרה,

קיהות
סופר דיל ,חנות הצעצועים של בני ברק
זכריה  5בני ברק03-6160512 ........................................................................................
סיטי גן ,ריהוט לגן ממיטב החברות משלוחים לכל הארץ
אליהו הנביא  3בני ברק03-5707586 ..................................................................
עיר גנים ,ריהוט לגני הילדים
רח' ברוכים  7ירושלים02-5375250 .....................................................................

יכיול יחקימ
קופי דיסק050-4190049 03-5791240 ......................................................................,
מגזין תוכן לגננת ולגן קיץ 2018

