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מנחה תורן
תורנים
מוביל/ת יום
7:00
7:30
8:15

יום א'
17.5.20
כ''ג אייר תש''פ
שירי
לינוי ב .ואורי פ.
מיתר

יום ב'
18.5.20
כ''ד אייר תש''פ
אייל
גל א .ועידו ב.
נועה ש.

 7:00אימון כושר
 8:15ארוחת בוקר +
מקלחות  +נקיונות

גל פ - .כושר

9:15
9:30
ישיבות חוליות סיום
10:45
11:15

חוליית ספר מחזור ותוצרים

12:30
15:45
16:00

טיפוח מכינה

17:15
17:45

19:00
20:00
21:15-21:45

יועד  -המצוד אחר החמאס
 /גל א - .עסק הביש

מאיה  -פעילות חברתית

עינת ורצקי –
הפילוסופיה של
ג'ודית באטלר
טל  -עלייתה ונפילתה
של האימפריה
הקיבוצית

 15:30תיאום
מיכאל  -עם שאינו יודע
את עברו
גלעד  -השפעה על
מצפן פנימי

שיחת קפסולה

יום ד'
יום ג'
20.5.20
19.5.20
כ''ו אייר תש''פ
כ''ה אייר תש''פ
אייל
ירדן
מיתר ועידו כ.
מיקה וגל פ.
נעמה
עמית
''בוקר טוב''  +סדר וניקיון המכינה
ארוחת בוקר
למידה  -ציונות
פעילות חברתית

הפסקה
זאביק " -מאויב לאוהב" -
סתם סיפור? או אסטרטגיה
התיישבותית?!
הפסקה
חן עדן  -שיבולים

ארוחת צהריים
זמן מובילי יום
רותם  -הסיפורים מאחורי
השירים
הפסקה
אימון כושר

ארוחת ערב
ירדן  -סיפור נישואים

ידה''א  -הכנה לצבא

שירי " -המורה
עליזה"

 15:30יהונתן טוקר -
החברה הישראלית
''חינוך''
אימון כושר

יועד  -ידיים למעלה

עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

יום ה'
21.5.20
כ''ז אייר תש''פ
ירדן
נעמה ויועד
רותם

יום ו'
22.5.20
כ''ח אייר תש''פ
רוני ועמית
נירו

הכנה לנודד גליל?

סיכום שבוע
ופרשת שבוע -
במדבר

שיעור חניך :לינוי בן
עמרם  -התפוח לא
נופל רחוק מהעץ?

יציאה הביתה

שמואל בלום -
ובחרת בחיים

 14:00נקיונות
 16:00הרב אלקנה
שרלו  -מוסד הרבנות
שיעור חניך :מאיה
רוזנבלט  -כאב של
לוחמים
נעמה  -קר שם בחוץ

שבת שלום!

כניסת שבת:
19:14
צאת שבת20:17 :
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מנחה תורן
תורנים
מובילי יום
7:00
7:30
8:15

9:15
9:30

10:45
11:15

12:30
15:45
16:00

17:15
17:45

19:00
20:00
21:15-21:45

יום א'
17.5.20
כ״ג באייר התש״פ
ירדן
נועם חמו +לינוי סבג
שגב תגר

יום ב'
18.5.20
כ״ד באייר התש״פ
שירי
עדיאל  +נועה דובב
אורי אשתר

 7:00אימון כושר
 8:15ארוחת בוקר +
מקלחות  +נקיונות

טל ב - .הרצח המושלם /
אורי אשתר  -אנטומיה

ישיבת חוליות סוף

יום ד'
יום ג'
20.5.20
19.5.20
כ״ו באייר התש״פ
כ״ה באייר התש״פ
שירי
אייל
נעה לוקס  +טל ב
אדיסה  +עמרי כהן
גיא פרידמן
נמרוד נתנאל
''בוקר טוב''  +סדר וניקיון המכינה
ארוחת בוקר
זאביק " -מאויב
ידה''א  -הכנה לצבא
לאוהב"  -סתם סיפור? או
אסטרטגיה התיישבותית?!

טל " -עלייתה ונפילתה
של האימפריה
הקיבוצית"

הפסקה
חן עדן  -שיבולים

הכנה לנודד גליל )?(
)אופציה ב' -משבצת
חובק(

יום ה'
21.5.20
כ״ז באייר התש״פ
שירי
אורי קרואני  +גילי
אמראל שרון

יום ו'
22.5.20
כ״ח באייר התש״פ
אין מנחה ,תרקדו!
אורי קסטן  +גיא טל
עמרי גולדברג

 7:00אימון כושר
 8:15ארוחת בוקר +
מקלחות  +נקיונות

סיכום שבוע ופרשת
שבוע  -במדבר

שמואל בלום  -ובחרת
בחיים

יציאה הביתה

הפסקה
גיא פרידמן  -זיכרון חללי
צה''ל

עינת ורצקי -
הפילוסופיה של ג'ודית
באטלר

גילי  -״ אמא
שבשמיים״

שיעור חניך :גיא טל -
עיוורון

שירי  -״המורה
עליזה״

ארוחת צהריים
זמן מוביל/ת יום
 15:00תיאום
 15:45נועה יוסף -
ירדן  -סיפור נישואים
גלעד  -השפעה על מצפן
תיאורית הזמן
פנימי
 16:45הפסקה
הפסקה
 17:00יהונתן טוקר -
אימון כושר
למידה  -ציונות
החברה הישראלית
''חינוך''
ארוחת ערב

 -15:30מוביל יום

חוליית ספר מחזור
ותוצרים  /טיפוח מכינה

טיפוח מכינה

שיחת קפסולות

עמרי כהן  -פרשת
דרייפוס

נועה דובב  -חייזרים

פעילות חברתית

עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

שיעור חניך :נמרוד
נתנאל

הרב אלקנה שרלו -
מוסד הרבנות

נועם חמו  -אהבה
ואכזבה

 14:00נקיונות
שבת שלום!

כניסת שבת19:14 :
צאת שבת20:17 :

