
 מכינת עין פרת מחזור ט"ו תשע"ו לו"ז שבועות שגרה
 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון יום

06:00 
  

 זמן תפילה זמן תפילה זמן תפילה
 

  

 זמן תפילה זמן תפילה 06:30
 ארוחת בוקר

 מד"ס

 זמן תפילה נוהל בוקר

)עד  שיחים נוהל בוקר 07:00  

7:45) 
 נוהל בוקר ארוחת בוקר

07:30 
 ארוחת בוקר ארוחת בוקר

 פעילות
 בקהילה

ניקיונות 
 ושפ"מ

 מד"ס 
)כשנשארים 

 שבת(

08:00 

 תפילה
08:30 

 
סמינר: 

תקשורת, 
כלכלה, 
אסלאם, 
נצרות, 

 דיפלומטיה
/ חזרה  

 מהבית

פולמוסים 
בחברה 
  - הישראלית

בועז / אחרי 
 עודד -המעשים

 ישיבת יו"רים

09:00 
 ארוחת בוקר

  
 ארוחת בוקר

גבי גרייבן  -תנ"ך 09:30
/ ציונות 

לילי  -ואקטיביזם
 בן עמי //

 סמ' ב: ד"ר
 – אורית קמיר

 זכויות אדם

שירה  -חז"ל   10:00
מלכיאור / ארון 

הספרים 
ד"ר  -היהודי

 דרור בונדי

 שיעור בוגר/ת

  

10:30 
  -פולמוסים 

בועז / אחרי 
 עודד -המעשים

  

11:00 
 

משפחות 
 מאמצות

גבי גרייבן  -תנ"ך   11:30
/ ציונות 

לילי  -ואקטיביזם
 בן עמי //

סמ' ב: ד"ר 
 – אורית קמיר

 זכויות אדם

נקיונות 
 והכנות לשבת

12:00 

ארוחת 
 צהריים

 + זמן וועדות

שירה  -חז"ל
מלכיאור / 
מחשבת 

ד"ר  -ישראל
 דרור בונדי

12:30 
 שיחת פתיחה

ארוחת  13:00



ארוחת  13:30
 צהריים

ארוחת 
 צהריים

 + זמן וועדות

 צהריים

14:00 

ארוחת 
 צהריים

 + זמן וועדות

דוד ד"ר  -ציונות 14:30
נחמן / החברה 

 -ספרותבראי ה
 מיכה שלוי

סדרה 
מתחלפת / 
 מרצה אורח

15:00 

  

  

15:30 

פעילות 
גוש  -בקהילה 

 אדומים

  

16:00 
 שיעור חניך 

החברה 
 -הישראלית

יהונתן טוקר / 
שמרי  -זהות

 צור

 
  

דוד ד"ר  -ציונות 16:30
נחמן / החברה 

 -ספרותבראי ה
 מיכה שלוי

 שיחת קבוצה

סעודה שיעור ו
 שלישית

17:00 
 

17:30   
 בנות -גונגפו 

  

18:00 
  - פילוסופיה 

דני טנא / אסף 
 זיידרמן

 מדריכים זמן

  

18:30 

 מד"ס 
 בנים -גונגפו 

 -עמיעד כהן
אקטואליה, 
מוסר וזהות 
ציונית*  / 

 מגדר -אריאלה 

19:00 

ארוחת ערב +  19:30
 תדריך שמירה

 ארוחת ערב + 
 שמירהתדריך 

ארוחת ערב + 
 תדריך שמירה

קבלת שבת, 
תפילה, 

ארוחת ערב, 
עונג  \טיש 

 שבת

  
ארוחת ערב +  20:00

 תדריך שמירה
ארוחת ערב + 
 20:30 תדריך שמירה

 מליאה

עיבוד פעילות 
 – X3בקהילה 

 עו"סיות
משבצת 

ערב קבוצה /  קבוצה
 וועדה

שחר חוגים:  21:00
חינוך /  -ורטמן

תנ"ך /  -לאו אורית 
חברה  -שירה צחי 

וסביבה / דוד נחמן 
 הרב קוק -

פרשת השבוע 
 21:30 דוד נחמן -

 משמר חברותות  22:00
ארז  00:00

 חברותות        22:30 אשל



 


