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 יום א' 
24.5.20 

 א' סיוון התש"פ

 יום ב'
25.5.20 

 ב' סיוון התש"פ

 יום ג'
26.5.20 

 ג' סיוון התש"פ

 יום ד'
27.5.20 

 ד' סיוון התש"פ

 יום ה'
28.5.20 

 ה' סיוון התש''פ

 יום ו'
29.5.20 

 ו' סיוון התש''פ
   ירדן שירי שירי אייל מנחה תורן

   אביחי ורותם עידו כ. ומיקה טקלין ומאיה מיכאל ונועה ש. תורנים
   איתמר גל שרון יועד מובילי יום

  ''בוקר טוב'' + סדר ונקיון המכינה 7:00
 ארוחת בוקר 7:30
8:15 

 
 7:15 אימון כושר נקיונות וטיפוח מכינה

 8:30 ארוחת בוקר + מקלחות
 8:00 הכנה לצבא - רוני יונה:

 יהודה ושומרון
 8:30 בוקר טוב
 8:45 ארוחת

 בוקר
 הפסקה 9:15
 נקיונות וסגירת זאביק 9:30-10:15 קפה דילמה נקיונות וטיפוח מכינה 9:30

 מכינה
 הפסקה 10:45
 10:30 נקיונות ישיבות חוליות סיום 11:15

 12:00-13:00 אורי פ. - תוכן
 משפטים

 סיכום שבוע + יועד - תוכן משפטים
 פרשת שבוע

 ''נשא''
 ארוחת צהריים 12:30
 זמן מובילי יום 15:45
 16:00-17:30 רן יוסף - 16:00

 משפט ותרבות
 שלי זיו - איש, איש, איך אתה ישיבות חוליות סיום

 מרגיש?
 יציאה הביתה
 חג שבועות

 שמח!
 הפסקה 17:15
 רותם - יסודות מערכת 17:45

 המשפט
 17:45-20:15 אסף אזר - ושבו

 בנים לגבולם
  עמית וסרמן - ככה לא מתנהגים

 ארוחת ערב 19:00
 20:15 ארוחת ערב ערב צוות 20:00

 21:00 עיבוד יום
  משמר - תיקון ליל שבועות

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-21:45
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 יום א' 
24.5.20 

 א' סיוון התש"פ

 יום ב'
25.5.20 

 ב' סיוון התש"פ

 יום ג'
26.5.20 

 ג' סיוון התש"פ

 יום ד'
27.5.20 

 ד' סיוון התש"פ

 יום ה'
28.5.20 

 ה' סיוון התש''פ

 יום ו'
29.5.20 

 ו' סיוון התש''פ
   אייל ירדן אייל ירדן מנחה תורן

   גיא פ. וניבי שגב ואורי א. עדיאל ולינוי ס. גיא ט. ואמראל תורנים
   עמרי כ. נעה ל. טלבי גילי מובילי יום

  ''בוקר טוב'' + סדר ונקיון המכינה 7:00
 ארוחת בוקר 7:30
8:15 

 
 7:15 אימון נקיונות וטיפוח מכינה

 8:30 ארוחת בוקר +
 מקלחות

 8:30 בוקר טוב 8:00 זאביק
 8:45 ארוחת בוקר

 הפסקה 9:15
 גיא פרידמן - מדרידן עד נקיונות וטיפוח מכינה 9:30

 טוביאנסקי
 הכנה לצבא - רוני יונה:

 יהודה ושומרון
 נקיונות וסגירת מכינה

 הפסקה 10:45
 11:00 נקיונות והכנה ישיבות חוליות סיום 11:15

 לביקורת
 אדיסה אמביה - היבשת

 השחורה
 סיכום שבוע + פרשת

 שבוע ''נשא''
 ארוחת צהריים 12:30
 זמן מובילי יום 15:45
 גילי - יסודות מערכת 16:00

 המשפט
 15:00-17:30 אסף אזר -

 ושבו בנים לגבולם
 עמרי ג. - חקירות רצח

 16:30 קפה דילמה
  יציאה הביתה

 חג שבועות שמח!

 הפסקה 17:15
 17:45-19:15 רן 17:45

 יוסף - משפט ותרבות
 גיא טל - "לא רואה אותך 18:00 קפה דילמה

 ממטר"
 

 ארוחת ערב 19:00
 אורי קרואני - המבצע 20:00

 שהשתבש בחאן יונס
 משמר - תיקון ליל ערב צוות

 שבועות
 

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-21:45



 


