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מליאת
למידה

יום א'
25/12

א בטבת

יום ב'
26/12

ב בטבת

יום ג'
27/12
ג בטבת

יום ד'
28/12

ד בטבת

יום ה'
29/12

ה בטבת

יום ו'
30/12
ו בטבת

עמיתעומרנטעעמיתעומרמנחה תורן
עמריעמיתעומרעמריעמיתמנחה לוגיסטי

עמית ועמריעמרי - טיול הכנה נחל צפיתעומר ונטעצוות
אדווהאלוןיובל לאובשטייןאורי ברעםמאיהידידמירוןמוביל יום
סתיולי רונןעילםנגה בן אהרוןעומר בן אסוליןלילךכרמלמוביל יום
נטע ואווג'ואביבה ונבו שפרןטל פריש ועלמהנגה ניב ועומרמאיה ואורי  נאורשיר ותוםתורנים
בוקר טוב + נקיונות7:00
ארוחת בוקר7:45

8:30

מירון

שינה

כושרסיירת6:00

שיעור חניכה -אביבה
״רגשות״

אימון ריצה נפח

אימון גופני ריצהמזרחנות - אבשה נחמני
אינטרוולים

פרשת שבוע- בזמן א.ב
מתמיינים ויגש+מקץ

ליאור גנון
גומא כרמל

פילוסופיה - אפרתשיעור חניכה- סיוון "תרומה״
ליברמן

הפסקה9:30

10:00
ברוכים הבאים לנחשון -מירון

אלקנההרב-יהדות10:15ארון הספריםפתיחת רבעון ב' - יהודה
שיעור ראש המכינה -

נקיונותזאביק נתיב

תדריך יציאה שיעור חניכה- שירה ברכרמל
יוסף ״הבניה מציאותית״

הפסקה11:00

11:30
מירון

שיקוף"סדר פסח"
אמצעמשובמילוי11.30

א.צ12.00

שיעור חניך- דביר
"פרשת אצילי"

שיעור ראש המכינה -כרמל
זאביק נתיב

זמן אקטואליה12:30
ארוחת צהריים + זמן עבודות על פרויקטים12:45
זמן מובילי יום15:45

16:00
התכנסות14:00מירון

יוםמוביליזמן14:30
אםחוליותישיבת14:45

נרותהדלקת16:20
פעילות תורמת לקהילה

תיאום14:15
יוםמוביליזמן15:45

חברה ישראלית - אהרלה
אביבתוכנית13.00

משפחה בשכונה

חמשוש מועמדים:

קליטה14.00
פתיחהשיחת14.30

חניכים- משבצת הכנה
שבוע שואה מנהלת חינוכית - ענבלכרמל

גרינצויג
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קרחשבירת15.00

אגףאלוףניבערן16.00
תקשוב +מועמדים כרמל

דינמיקה
הפסקה

מח"טפסדריוני17:30
במיל׳ ״שליחות בצהל

וסיפורי קרב״ + מועמדים
מירון דינימקיה

17:00

17:30

מירון
הרצאה18:00

א.ע18:45

פעילות תורמת לקהילה

עםחנוכההפנינג18:00
משפחה בשכונה

מנהלת חינוכית - ענבל
גרינצויג

פעילות תורמת לקהילה

ערבארוחת18:30

חניךשיעורי19.30
לדוגמא (חניכים בארוחת

ערב)

פרשת : ויגש
16:09שבת:כניסת
17:24שבת:יציאת חברה ישראלית - אהרלהכרמל

ארוחת ערב18:30

19:30

חברותותלימוד19:30מירון
ומסיבת חנוכה

יוםעיבוד21:45
יציאה22:20

אימון כח+ ביקורת וינגייטבית מדרש
משבצת למידה

עם הספר (רשות)

ביתחוגי21.00
חניכיםמעגלי22.00

טובלילה23.00
שבת שלום! כרמל

עיבוד יום + תדרוך יומי למחר20:30
אפטר לו"ז + משוב מובילי יום21:00
סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי23:00

היהודים )(בנימין זאב הרצל, מדינת""לכן אני מאמין, כי דור חדש של יהודים נפלאים יצמח מן האדמה. שוב יקומו המכבים!" "


