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 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
30.10 

 ה' חשוון 

 יום ב' 
31.10 

 ו חשוון 

 יום ג' 
1.11 

 ז' חשוון 

 יום ד' 
2.11 

 ח' חשוון 

 יום ה' 
3.11 

 י' חשוון 

 יום ו' 
4.11 

 י"א חשוון 
  עמית  נטע   עומרי  נטע   מנחה תורן 

  עומרי  עומר   עמית  עומר   מנחה לוגיסטי 
  עילם עמית הראל  תום   גל נתיב   יובל דואק   כרמל  מוביל יום 
  הדר דהוקי  רותם  נגה ניב  אסי  שגיא בן עזרי   מירון  מוביל יום 

  אלבז ושחר דן  ירדן ורוני   עמית אבידר וטל פריש  יובל לאו ואיתי ליבראטי   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 כרמל 
 שעון חורף 

 
 

 סיירת כושר )רשות(  7:00
 

 שינה 
 התכנסות  9:30 25-בחירות לכנסת ה

 זמן מובילי יום  10:00

תום "זן    -שיעור חניך
 וכושר קרבי"  

 "לך לך" -פרשת שבוע
 

 כרמל   -גדעון 
 מירון   -שיר

 
 סיכום שבוע 

אורי ברעם    -שיעור חניך מירון  
 ״תרבות הצריכה״ 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

 כרמל  
 

10:00-17:00  
טיולים  השתלמות אחראי 

 עיוני בשדרות 
 

 מנהלת חינוכית  -ענבל 

 ארון הספרים הרב אלקנה  -יהדות  10:15 

 
 בוקר טוב  6.45

 ארוחת בוקר  7.00
 זמן מעומד  7.30

 סיכום חמשוש  8.00
 הסעות לתל אביב  9.00

 

 אש"ף: מאויב לאוהב?!  -יהודה  מירון  

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 כרמל  
 

 מאויב לאוהב?! אש"ף:  -יהודה 
 

 גיוסים  -תדריך  אדיר " משברים"    -שיעור חניך
 

 הכנות לחמשוש 

 נקיונות 
 

נגה ניב ״מעמד   -שיעור חניך מנהלת חינוכית  -ענבל  מירון   תדריך יציאה 
 האישה״ 

 זמן אקטואליה  12:30
 ארוחת צהריים + זמן עבודות על פרויקטים  12:45
 זמן מובילי יום  15:45

 
16:00 

 כרמל  
 כינוס   14:30

 זמן מובילי יום  15:00
 ישיבת חוליות אם   15:30 

 יהודה שפירו   -פתיחה 17:10

 מסדר ציוד ראשוני לנודד 
 

 תיאום
 

 סגירת מכינה 
 יציאה לבחירות 

 

 עם הספר )רשות(  13.00
 

 התנדבויות 
 

 משפחה בשכונה  16:00 
  

אוטובוסים מתל   12.00
 אביב 

 קליטה  14.00
 פתיחה  14.30

 שבירת קרח  15.15
מרצה   -קבוצה א  16.00

חוגי בית   -חוץ/ קבוצה ב 
 )חוליה(

 
 

 מירון  

 הפסקה  17:00

 
17:30 

 הרצאה  כרמל 
 כח    -אימון    ארוחת ערב   18:45

 הפסקה  17.00
חוגי בית   -קבוצה א  17.30

 מרצה   -)חוליה(/ קבוצה ב 

 פרשת :  לך לך  
 16.27: כניסת שבת

 מירון   17.27יציאת שבת: 

 ארוחת ערב  18:30
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19:30 

  כרמל 
 חברותות  20:30

 סיכום 21:30
 עיבוד יום  22:00

 חזרה למכינה  22:30
 
 

 ישיבת חוליות אם   

 דינמיקה קבוצתית  19.30
 שיעורי חניך לדוגמה  21.00

 מעגלי חניכים  22.00
 לילה טוב  23.00

 

 שבת שלום! 
 מירון 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30
 אפטר לו"ז + משוב מובילי יום  21:00
 סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי  23:00

 אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל" )מגילת העצמאות(  -"מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית 

 


