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מנחה תורן
מנחה תורן
מובילי יום
מובילי יום
תורנים
תורנים
7:15
7:45

קפסולה

יום א'
 ,20.12.20ה' טבת
נטע ק
יואב
גור ,ליז
אושר ,שני נועם
עומרי ,טל פ
אור ,שי

אלה

אימון גופני

גפן

יום ספורט – אולימפיאדה
אישית וקבוצתית

אלה

שיעור חניכיה -מיכל
אברהמי
יום ספורט – אולימפיאדה
אישית וקבוצתית

אלה

טיפוח מכינה -
נועם ונבו
יום ספורט – אולימפיאדה
אישית וקבוצתית

אלה
גפן
אלה
גפן
אלה
גפן

8:30
9:30
9:45
גפן
11:00
11:30
גפן
12:45
13:00
אלה

פעילות חברתית
גל ,גיל
זאביק נתיב
הכנה לאמאוס

אלה

זאביק נתיב
הכנה לאמאוס
איאד סלמה
המורה של המדינה

אלה

מגש הכסף
גאיה וגור
עובד נועם ויובל רפאל-
אולטרה מן

16:00
גפן
17:15
17:45
גפן
19:00
20:00
גפן
21:15

יום ד'
 ,23.12.20ח' טבת
נטע ב
יואב
יניר ,ענבר
הדר ,עילאי
ארד ,גאיה
גאיה ,איתי

יום ג'
יום ב'
 ,22.12.20ז' טבת
 ,21.12.20ו' טבת
יואב
נטע ק
נטע ק
נטע ב
יואב ,מיכל
רוקח ,זהרה
יפתח ,אילאי
גל ,איתמר
עומר ,נועם
יניר ,יהלי
שירה ,סהר
שחר ,שני נתיב
בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר
אימון
יוגה
 -6:00בוקר טוב
יום תחרות -מחניים 3 ,מקלות
 -7:00יציאה לאמאוס
 -8:15חינוך מיוחד
שיעור חניכה
 -7:15בוקר טוב
רעיה גודמן
נועה בן דוד
 8:30יציאה לאמאוס
הפסקה
דני לימור
רימון יבזורי-
קרבות החשמונאים
ספורט תחרותי (זום)
קרב אמאוס
פארק קנדה
 -10:00תקשורת מקרבת
 10:00גיורא רדלר
חירות מזרחי-שופט
פילוסופיה יהודית
הפסקה
 -11:15תקשורת מקרבת
גיורא רדלר-
כנסיית בני האושר
חירות מזרחי-שופט
פילוסופיה יהודית
נצרות
קברות המקבים
דני לימור
מנהל עסקים-
עילית מורג
זמן מובילי יום
ארוחת צהריים  ,הפסקת צהריים ,זמן עבודות על פרויקטים
גלעד
 -16:00-16:40אורי חרל"פ
 -16:30סיום משוער
מנהיגות
כושר גופני
נסיעה לגלאון
כלכלה לדוברי עברית
ליאור שליין
 -17:30סיום משוער
דוד
נסיעה לגלאון
הפסקה
כלכלה לדוברי עברית
רצי הסמטה
דוד
שירית כשר
גלעד
אימון -חוליית ספורט
מנהיגות
ארוחת ערב
משבצת הכנה לשבוע שואה
הספורט כמנוף להצלחה
שיחת קבוצה
חוליית שבוע שואה
עומר ועומרי
משבצת הכנה לשבוע שואה
שיחת קבוצה-
איתן צלה -חיל האוויר
חוליית שבוע שואה
שחר וטהר
עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

יום ה'
 ,24.12.20ט' טבת
אביחי

יום ו'
25.12.20

אבישי ,דנה
שי ,ניצן
נבו ,יעל
נעה א ,טל

 -6:00בוקר טוב
ארוחת בוקר
 -6:30ניקיונות
סגירת מכינה
 -7:30סיכום שבוע
 -8:00יציאה לקרית גת

 -10:00יום הערכה

פרשת :
כניסת שבת:
יציאת שבת:
שבת שלום!

