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מליאת
למידה
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
חופש
מובילי יום
תורנים
7:15
7:45
8:30

יום א'  15.5י"ד באייר

יום ב'  16.5ט"ו באייר

יום ג'  17.5ט"ז באייר

יום ד'  18.5י"ז באייר

יואב
שחר
נטע
עמית דקל ורוני בא
הראל ויעל צ

יעלי
נטע
יואב  ,חצי שחר
בן ואנני
ליעד וגביש

שחר
יעלי
ענבל
קארין ושרון ו
נתי ומויסה
בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר
שירן -חיים אוטומטים חיים
אוטונומים

יואב
נטע
שחר ויעלי חצי
עמית בש ומתן
יורוט ונוי

סיפור אישי -אריאל עמנואל

מור"ק אום כתף  -זאביק

 10:00סיפור אישי  -נטע
בלין

מור"ק אום כתף  -זאביק

 11:30נקיונות
 12:00ישיבת חוליות סיום

מור"ק אום כתף  -זאביק

9:30
9:45
11:00
11:30

12:45
16:00

 7:15בוקר טוב  +נקיונות
 7:45אימון גופני
 8:45ארוחת בוקר והתארגנות

 7:15בוקר טוב  +נקיונות
סופ"ש
 9:00אימון אחרון עם יעל
ארד

 10:00יהדות  -הרב אלקנה
שרלו

 10:00ארוחת בוקר
והתארגנות

 9:45סגירת מכינה
 10:00נסיעה לת"א

עמית בש -שיעור חניכה

מיקה פ - .הברבור השחור

נועה גביש  -נפילה בין
הכיסאות

מערכות יחסים  -דניאל ק
 12:45ארוחת צהריים
 14:15סיכום שבוע  +פרשת
בחוקותי – ליטל ואביגיל
 15:15סגירת מכינה
 15:30יציאה

שיעור רכזת

חזרות לקראת טקס הסיום

ארוחת צהריים
ערב ידיעת הארץ לזכר רן הנדיפר
ז"ל בגלאון

פעילות תורמת לקהילה

לו"ז חמשוש -
 6:30הגעה ורישום
 16:45פעילות חולייה פעילה

אימון גופני

אקטואליה בעזה  -אורי דנגור

ערב ידיעת הארץ לזכר רן הנדיפר
ז"ל בגלאון

 17:30ל"ג בעומר עם הקיבוץ

 17:45הפסקה
 18:00שיעור רכזת

שיחת קבוצה

שיתוף

פעילות חברתית  -קבוצה

ארוחת ערב
ערב ידיעת הארץ לזכר רן הנדיפר
ז"ל בגלאון
עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

תוכן משותף עם חוליית
גיוסים

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

שחר

 7:00בוקר טוב
 7:15נקיונות
 7:45ארוחת בוקר
 8:45מעגל סיכום

דניאל רוזנפלד  -סחר בילדים
הפסקה
מתודה לקבלת החלטות  -ברק
מור
הפסקה
ארון הספרים
 12:45ארוחת צהריים
 14:00יציאה לגלאון

יום ה'  19.5י"ח באייר – ל"ג
בעומר
נטע
יואב
יעלי
יאיר ואביגיל
רום גור ובן

יום ו'  20.5י"ט באייר

פעילות תורמת לקהילה

חֹורין לִ בָ טֵ ל ִממֶ נָה" (מסכת אבות פרק ב משנה כא)
"ל ֹא עָ לֶיָך הַ ְּמלָאכָה לִ גְּ מֹור ,וְּל ֹא אַ תָ ה בֶ ן ִ

