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 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
13/11 

 י״ט בחשוון 

 יום ב' 
14/11  

 כ׳ בחשוון  

 יום ג' 
15/11 

 כ״א בחשוון 

 יום ד' 
16/11 

 כ״ב בחשוון 

 יום ה' 
17/11 

 כ״ג בחשוון 

 יום ו' 
18/11 

 כ״ד בחשוון 
 עמית  נטע  עומרי  עומר  נטע  עמית   מנחה תורן 

 עומר  עמית  נטע  עמית  עומר  נטע   מנחה לוגיסטי 
  שגיא בן עזרי  טל אלמקיס  טל פריש  מאיה אלירז  זיו  מירון  יום מוביל 

  שירה בר יוסף  שגיא מור  רוני עטר  נבו גומא  סיוון  כרמל  מוביל יום 
  אורי נאור ונטעאל ברק  אודיאה ושחר שושני  דן עובדיה ליאור גנון  אורי ברעם וגל יונתן יגול  ואביבה   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  מירון 
 מכללת ספיר  -יום חוץ 

 
התכנסות במכללת   10:30

 ספיר 
 

 סיירת כושר )רשות(  6.00
 

 "תודעת הצמיחה"  -נטע 
 שינה  ריצה נפח   -שיעור ספורט

 

 אבשה   -מזרחנות 
 שבת מועמדים: 

 
 יציאה מת"א  8:30
פתיחת שבת +   9:00

 פרשת שבוע + תדריך 
קבלת פנים   10:00

 וקליטה 

 אפרת   -פילוסופיה  יהודה ״חינוך לזהות"  כרמל 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

״לבחור בעצמי״    11:00 מירון 
מנהלת    -קמילה מילנר 

 המרכז הקדם אקדמי 
 

אפרת ליברמן   11:50
 ״פדגוגיה״

 יהודה ״חינוך לזהות" 

״מה הוא   - קיידר פיינגולד 
 מחנך״ 

 הרב אלקנה  - 10:15
 דרכו״ ״חנוך הנער על פי 

 מובילי יום  10:00
 אקטואליה  10:15

 שיחת פתיחה  10:30
 שבירת קרח  11:00

 "תודעת הצמיחה"  -נטע  כרמל  

10:30 
סגן ראש   -אלעד קלימי 

העיר ומחזיק תיק החינוך  
 בשדרות 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 מירון 
 ארוחת צהריים  12:50
 זמן מובילי יום  13:30

 
  -פתיחת שבוע  14:00-15:00

 חוליית חינוך 

"חנוך הנער על פי   -זאביק  11.45
 דרכו" 

״חשיבות החינוך   -יריב קוגר 
 במדינה ״ 

 

 תיאום  11.00
 
 א"צ  12.00

 רוני עטר  -שיעור חניכה
 ״אידיאל היופי״ 

 פעילות הערכה  13:00
 התארגנות  14:00

 
 אלי שגב    -שיעור חניכה  

 ״התבוננות״ 

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

 
16:00 

 מירון 

 פעילות תורמת לקהילה  חזרה למכינה  15:00

 תוכנית אביב  13:00 חברה ישראלית -ארהלה
 

 משפחה בשכונה  16:00
 פעילות תורמת 

שיחת מיטב + דלת   15:00
 מסתובבת 

 
יעלי שנהר רכזת   16:15

״חינוך  שכבה בתיכון  
 ציבורי ופרטי״ 

 קלבת שבת  15:30
 הדלקת נרות  16:15

 תפילה  16:30
 סעודת שבת  18:00

 פעילות חברתית  20:00
 מעגלי שיח  21:00

 מנהל חינוכית  – ענבל כרמל 

 הפסקה  17:00

 
17:30 

מורה לחינוך   -הילה עטר  מירון 
"זכרון קשב   - מיוחד

 הילדות" 
 פעילות תורמת לקהילה 

ראש   -גלעד אולשטיין  18:00 מנהל חינוכית  – ענבל
 שיעור ספורט  המכינה בדימוס 

 חיי שרה  שבת:
 16:22 כניסת שבת:
 חברה ישראלית  -ארהלה כרמל  17:19 צאת שבת: 

 ארוחת ערב  18:30
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19:30 

 מירון 

 ישיבת חוליות אם 
 

 ערב סרט )רשות(  22:00
 קמפוס כולן  -תיאום 

 זום חשיפה  20:00
 מדרש בית  

 
 עם הספר )רשות(  21.30

 משמר בנושא חינוך: 
 קהוט פתיחה 

 - מירון  19:30
"לספר את הסיפור   –עדי בוסו 

  שלך"
 נבו שפרן "קריפטו"  -כרמל

 הפסקה  20:30
 - כרמל 21:00

"לספר את הסיפור   –עדי בוסו 
 שלך"

 סול "קריפטו"  -מירון
 חוגי בית   22:00

 סיכום 23:00

 שיחת קבוצה  20:00
 

 )רשות(:  TEDערב  
 

חינוך    -יונתן יגול 
 אינטלקטואלי 

 חינוך מונטסורי -רוני עטר
 חינוך רגשי ואומנותי  -תום סגל

 חינוך מיוחד  -אלונה קרופניק

 סיכום שבוע חינוך 
 

 הכנות לשבת מועמדים 
 שבת שלום! 

 כרמל 

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

 )ג'ון דיואי(  "חינוך אינו הכנה לחיים. הוא החיים עצמם"

 


