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 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 י"ז כסלו    11.12

 יום ב' 
 י"ח כסלו   12.12

 יום ג' 
 י"ט כסלו   13.12

 יום ד' 
 כ' סכלו   14.12

 יום ה' 
 כ"א כסלו   15.12

 יום ו' 
 כ"ב כסלו   16.12

  עומר  עמית  נטע  עמית  עומר   מנחה תורן 
  עומרי  נטע  עמית  נטע  עומרי   מנחה לוגיסטי 

  אוואג'ו   איתי ליברטאי  יובל דואק   גדעון דן  כרמל   מוביל יום 
  אלי   ליאור גנון   רותם זהר   שיר   ליאור שרביט   מירון   מוביל יום 

  ירדן וסיוון   גפן וסתיו   מאיה ואלון   גל נתיב ומקטאו   נטע ושי    תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 כרמל  

 
 
 

 סיירת כושר  6.00
 

 קהילות בעולם  -משבצת קהילה 
 אקסודוס   -יעקב ויימן  בוחן ביפים 

 סיור גבורה באמאוס 
 

 בוקר טוב   5.15
נקיונות והכנת   5:30

 כריכים  
 יציאה   6:30

צומת נחשון וארוחת   7:15
 בוקר  

 המירוץ למליון   8:00

 
 מירון  

 הפסקה  9:30

 
10:00 

  כרמל  
 
 

 ארון הספרים

זיו יהב "צרכנות   -שיעור חניך
 נבונה ומיתוג"  

הליכה לכנסיית   10:30 הרב אלקנה  -יהדות  10:15
  אמאוס ותדריך בטיחות  

אורי ברעם "תרבות    -שיעור חניך מירון  
 הצריכה" 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 כרמל  

 כינוס   14.00

 יום הערכה: 
 

 קבלת פנים מועמדים  - 11:00
 מועמדים שיחת פתיחה  11:30

 
  -שאול בר יוסף  11:45 

 התמודדות עם סרטן 
 

 קבוצה   -משבצת הווי 
 פרשת שבוע  11.30

 
 א.צ  12.00

כנסיית   -זאביק 11:00
  אמאוס  

 מירון  

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

 
16:00 

 כרמל  

פתיחה שבוע  משבצת  14:30
 גבורה 

 
אלון עוז "אסון   15:30

 המסוקים"  
 

 מפגש טלפוני  -קשר יהודי 

 זמן מועמד  13:45
 דינמיקה קבוצתית  14:15

סיכום והמשך תהליך   15:15
 המיון 

 תיאום  14:15
 זמן מובילי יום  15:45

 
 אהרלה  -חברה ישראלית 

 תוכנית אביב  13.00
 

 משפחה בשכונה 

 יציאה לנבי סמואל  12:00
 ארוחת צהריים   12:20

 זאביק   13:00
יציאה לקברות   14:00

 המכבים  
 סיום   15:00

 
 

ענבל   -שיעור מנהלת חינוכית  מירון  
 גרינצויג

 הפסקה  17:00
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17:30 

״לא   -נטע וקסלר  17:30 כרמל 
 פעילות תורמת לקהילה  עומדות מנגד"  

ענבל   -שיעור מנהלת חינוכית 
 גרינצויג

 תורמת לקהילה פעילות  
 

 2הכשרת משפחה בשכונה 
 סיכום רבעון  15:15

 פרשת : וישב  
   16:18כניסת שבת: 
 אהרלה  -חברה ישראלית  מירון   17:21יציאת שבת: 

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

 כרמל  
 שיתוף  בית מדרש  ישיבת חוליות אם 

 ריצה נפח   -אימון
 

  זום חשיפה   20.00
 שבת שלום! 

 מירון  

מונדיאל  -הקרנה חצי גמר הגיבור המושלם -הוואי יהודה )רשות(  -עם הספר  21.00 הגיבור שלי   אפטר לוז  
  בשכונה 

 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

 )משנה אבות ד, א( ת ִיְצרֹו, ֶׁשֶנֱאַמר "טֹוב ֶאֶרְך ַאַפִים ִמִגּבֹור, ּומֵׁשל ְּברּוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר"." "ֵאיֶזהּו ִגּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש ֶא 

 


