
שבוע 25 | שבוע בנושא האדם בזירה (עמק יזרעאל)
יום שבת (חיבור)יום ו׳ (קבוצה)יום ה׳ (דמויות)יום ד׳ (נהלל)יום ג׳ (עשייה)יום ב׳ (הר תבור- 15.5 ק״מ)יום א׳ (הגעה ופתיחה - עין דור)

13/2/2214/2/2215/2/2216/2/2217/2/2218/2/2219/2/22

שמשיתשמשיתנהלל - שינה בשמשיתתמרת - שינה בנהללתל עדשים - שינה בתמרתהר תבור - שינה בתל עדשיםמועדון נוער עין דור

05:3005:3005:3005:30פריסת בוקר05:3005:3005:00

05:30פריסת בוקר06:0006:00
שיפוץ משק - תל 

עדשים

06:0006:0006:0006:00

06:3006:30

טיפוס הר תבור 
7.5 ק"מ

ארוחת בוקר + 06:00-06:3006:30
הכנת סנדוויצ'ים

פריסת בוקר 06:30
(ועדת תזונה)

06:30נקיונות06:30

07:0007:0007:0007:0007:0007:00
ארוחת בוקר

07:00

שבת משותפת

07:30נקיונות07:3007:3007:30
נקיונות

07:3007:30נקיונות(מרכז)07:30

08:00הליכה למשק08:0008:00נסיעה לנהלל08:0008:0008:00
התארגנות 

במועדון נוער
08:00

09:0009:0008:30

עשייה חקלאית 
בנהלל

שיחה עם גור 09:00
ליש - השפעה 
בזירה הבטחונית

שיחה עם ח"כ רם 09:00
בן ברק 

שיחה עם שר 09:00
המודיעין - 

אלעזר שטרן

09:00

סקירה גאוגרפית 09:3009:30
- הר תבור

09:3009:3009:3009:3009:30

10:0010:0010:0010:0010:00
זמן חופשי בשדות

10:0010:00

10:3010:30

הליכה לעין דור 
7.5 ק"מ

10:3010:30
הליכה לבית 
עלמין נהלל

10:3010:30

התארגנות

10:30

11:0011:0011:0011:0011:00
הליכה לבית 

הספר הדמוקרטי
11:0011:00

11:3011:3011:3011:30

ארוחת צהריים

שיחה עם אורי 11:30
אלסר - חינוך

11:3011:30

12:0012:0012:0012:0012:0012:00הגעה לעין דור 12:00

12:3012:3012:3012:30תדריך פתיחת שבוע12:30
ארוחת צהריים 
(ועדת תזונה)

12:30

סיכום שבוע

12:30

13:00נקיונות13:00

ארוחת צהריים

13:0013:0013:0013:0013:00

13:30

ארוחת צהריים

13:3013:3013:30
סיור בבית עלמין

13:3013:3013:30

14:0014:0014:00

טיפוס לתמרת  - 4 
ק"מ

14:0014:00

נסיעה לשמשית

14:00

ארוחת צהריים

14:00

14:3014:3014:3014:30
הליכה לנהלל   - 4 

ק"מ

14:3014:3014:30

שיחה עם עמיר 15:00
מנחם - "אתגרים 
בעידן המודרני"

15:0015:0015:0015:0015:00נקיונות15:00

נסיעה לתל 15:3015:30
עדשים

מקלחות - 15:3015:3015:3015:30
התארגנות לשבת

15:30

תוכן - אלכסנדר 16:0016:0016:00
זייד

16:00

סיור בסליק

16:0016:0016:00

16:30
התארגנות

16:3016:3016:30התארגנות16:30

התארגנות

יציאת שבת16:30כניסת שבת16:30

17:0017:00

זמן חופשי - פק"ל 
בשקיעה

17:0017:0017:0017:00תצפית שקיעה17:00
זמן התארגנות

17:30
שיחה עם אודי 
וולקוב - "האדם 

בזירה"

17:3017:30
הליכה למועדון 

נוער
17:30פרשת שבוע17:3017:3017:30

18:00התארגנות18:0018:0018:00
הליכה למועדון 

נוער
18:00

אימון עם קבוצת 
חמש אצבעות 

שמשית

קבלת שבת עם 18:00
שירים

18:00

18:3018:3018:30

ארוחת ערב

18:30

ארוחת ערב (ועדת 
תזונה)

18:3018:3018:30

19:00

ארוחת ערב

19:00

ארוחת ערב

19:0019:0019:0019:00

ארוחת ערב

19:00

ארוחת ערב 19:3019:3019:3019:3019:3019:3019:30

20:0020:0020:00

מקלחות

20:0020:0020:0020:00

תוכן - "קיבוצים - 20:3020:30
האדם בזירה?"

20:3020:30

ערב קבוצה

20:3020:3020:30

21:0021:0021:0021:0021:00

ארוחת ערב + 
מקלחות

21:0021:00

21:3021:3021:3021:3021:3021:3021:30

22:0022:0022:0022:0022:0022:0022:00

22:3022:3022:3022:3022:3022:3022:30


