ראשון
חוזרים
למכינה

במכינה

-

07:30
שחרית
מדריך
\חניך.ה

שני
 07:30שחרית
מדריכים \ חניך.ה

06:00-10:00
חווה חקלאית

06:00-1
0:00
חווה
חקלאית

שלישי
 – 06:00מד"ס

רביעי
 -6:45יציאה
להתנדבויות

חמישי
 – 06:00מדס רשות

שישי
06:00-10:0
 0חווה
חקלאית

07:30
שחרית
מדריך \
חניך.ה

06:00-10:0
 0חווה
חקלאית

 07:30שחרית מדריכים \
חניך.ה

 07:30שחרית מדריכים
 /חניך.ה

-

 07:50ארוחת בוקר

 -07:50ארוחת בוקר

 – 07:50ארוחת בוקר

 - 07:50ארוחת בוקר

 07:50ארוחת בוקר

-

 – 08:30שיעור
חקלאות מתחלף
באחריות תמר
ובהמשך באחריות
עדת חווה

 - 08:30-10:00רון בעהם – הרמב"ם,
עבודת המידות ובניין האישיות

- 08:30
חבורות לימוד – בית מדרש
(נשארים בכיתה ,לכל מדריך
קבוצת לימוד קבוע – יכולים
ללמוד יחד ספר בהמשכים או
תחום)

– 08:30
חברותות (נשארים בכיתה .מדריכים
מסתובבים בין החברותות)

– 08:30
שיעור מרצה אורחת /שיעור
חניך /שיעור הורה

 10:00-10:30הפסקה

 10:00-10:30הפסקה

– 10:30-11:50
איתמר חביב -הכנה לצה"ל
וגיאופוליטיקה של המזרח התיכון

 - 10:30-11:50יעל זלדמן
חביב  -שיעור סביבה וקיימות

זמן ערבה – הכרות
עם הסביבה
שסביבנו.

-

 -8:45ישיבת צוות

(דימונה /ערד/
ערבה תיכונה)

 10:00-10:30הפסקה

 - 10:30-11:50עופרי צור :שיעור
תרבות

 – 11:50-12:15הפסקה

 - 11:50-12:15הפסקה

 - 11:50-13:00שפ"ם

11:50-12:1
 -5הפסקה

 - 12:15-13:30אודי ברנשטיין-
פילוסופיה פוליטית

 – 12:15-13:30ציונות

 -12:45סיכום שבוע
ותדרוך יציאה

12:15-13:3
0
זמן ועדות

 -13:00ישיבה עם מובילי
השבוע
 - 13:30ארוחת צהרים  +זמן
ועדות

התנדבות
בקהילה

 -14:00פריסה ויציאה
הביתה
 -13:30ארוחת צהריים +זמן ועדות

 -13:30ארוחת צהריים  +זמן
ועדות

 - 13:30ארוחת צהרים  +זמן ועדות

 -9:45שיעור מדריך

 -10:45שפ"ם (שיפור פני
מכינה)

 -12:30ארוחת צהריים

 -15:00פתיחת שבוע – עופרי
 +פתיחת שבוע מוביל/ת שבוע
 +זמן אקטואליה.

 -15:00כלכלה לדוברי עברית
או
זמן פרויקטים

 -15:00הרב אלקנה שרלו-
התנ"ך בראי הרחוב הישראלי

-15:00הפורום לחשיבה אזורית

התארגנות לשבת

 15:45הפסקה

 16:30הפסקה

 16:30הפסקה

 16:30הפסקה

קבלת שבת ישראלית

 -16:00יניב פרידלר – תרבות
המערב

 – 17:00יוני גליציאנו  -מהפכות

- 17:00
זמן קבוצה \ שיעור מדריך

17:00

 -18:00מד"ס – פילאטיס

 -18:30משפחות מאמצות

 -18:30שפ"ם – שיפור פני
המכינה

 -19:30ארוחת ערב

 – 19:30ארוחת ערב אצל המשפחות
המאמצות

 -19:30ארוחת ערב

 -19:30ארוחת
ערב

 -20:30מליאה /ערב קבוצה/
דינמיקה קבוצתית /שיעור
מדריך

 -21:30חניכ/ה מציג/ה עולמו
או
שיעור חניך

 -20:30זמן מגדר (לירי ויואב
או מדריכים)

 -20:30תות"ים

סמינר נושא

או

(סמינר באחריות ועדת תכנים \
דינמיקה קבוצתית ,נתנאל אלינסון-
מבוא היסטוריה של עמ"י ,פרויקטים –
תפארת אוריה ,אסף גרנות כלכלה
וחברה -איילת רייטן /קיימות כלכלית-
אדר שטרן ,תהליך קבוצתי – מיכל
שקד ,כל הצעה תתקבל פה בברכה!)

חוג בישול מקומי \ נגרות \
כתיבה יוצרת

 19:30ארוחת ערב

תפילה \ קבלת שבת ריבונית

עונג שבת

