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 יום א' קפסולה 
 יום ב' 3.1.21, י"ט טבת

 4.1.21, כ' טבת
 יום ג'

 5.1.21, כ"א טבת
 יום ד'

 5.1.21, כ"ב טבת
 יום ה'

 6.1.21, כ"ג טבת
 יום ו'

7.1.21 
  אביחי יואב נטע ב יואב נטע ק אלה מנחה תורן
  נטע ב נטע ק יואב נטע ב אביחי גפן מנחה תורן
  ענבר וניצן דנה ועומר טל וטל מיכל ואופיר זמנו ושהם אלה מובילי יום
  איתי ודור הדר ושני נועם לידור ודניאל אחינעם ואילאי נועה ב ונועם גפן מובילי יום
  גל וזמנו ערבה ואבישי גאיה ונבו יעל ועומרי יהלי ונועה אלה תורנים
  יפתח ואור שחר וסהר ניצן ועידו ענבר וגל שי ועילאי גפן תורנים
 בוקר טוב + נקיונות 7:15
 ארוחת בוקר 7:30

 
8:30 

 גבי דרעי אלה
  אסיר משוקם

 7:00- בוקר טוב ארוחת אימון מחאות בעולם- גור אימון
 בוקר + אריזת תיקים

 8:00- נקיונות +סגירת
 מכינה

 

  גפן
 אימון

 נשות הכותל
 יוכי רפפורט

 

 שיעור חניך אופק צלה
  גיבוי - מערך צה"לי גאיה

  אימון

 הפסקה 9:30
 

9:45 
 נטע בר סלע אבינועם- תורני דתי אלה

 ארבעת ההסכמות
 זאביק

 ציונות/ שיח כללי
 שי ניצן

 פרקליט המדינה לשעבר
 (בזום)

 
  9:15- סיכום שבוע

  10:00- אוטובוס יוצא

 

 משבצת פתיחה- גפן
 נועה אור(והדר)

 10:00- גיורא
 פילוסופיה יהודית

  השומרונים- אליה צדיק

 הפסקה 11:00
 

11:30 
 11:30 - גיורא הילה- עבריינות מין אלה

 פילוסופיה יהודית
 המרכז לנפגעי כתות- אילון

 לסטר
 תמר אהרון

 מגדר
  

 אביחי גפן
 בחירות #התחלנו

 נטע בר סלע
 ארבעת ההסכמות

 זאביק
  ציונות/ שיח כללי

  13:00 תמר אהרון
 מגדר

  

 זמן מובילי יום 12:45
 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויקטים 13:00

 
16:00 

 אביחי אלה
 בחירות #התחלנו

 אהרלה פוקס
 שומרי משפט

 עולם תחתון ומשפחות פשע-
 זמנו ושהם

 גלעד
 רעיון פוליטי

 פרשת : שמות 
 כניסת שבת: 16:33
 יציאת שבת: 17:32

 שבת שלום!

  רפורמים בישראל ישיבת חוליות אם גפן
 גולן בן חורין- (זום)

  דוד-
  כלכלה לדוברי עברית

 חוגי בית
 קהילה

 

 הפסקה 17:15
 

17:45 
  אלה

  ישיבת חוליות אם
 שיעור חניכה- זהרה

 פיגמליון
  דוד-

  כלכלה לדוברי עברית
  שיתוף

 
 

 נעמה אור גפן
  יהדות התפוצות

 אהרלה פוקס
 שומרי משפט

 גלעד אימון
 רעיון פוליטי

 
 

 

 ארוחת ערב 19:00
 

20:00 
   זנות בישראל- דנה וטל פ שיחת קבוצה ערב חברתי הרמז קשר  יהודי אלה

 ערב כיף קשר יהודי גפן
 קהילה

 רקונסטרציה
 יפתח והדר

  שיתוף
 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר 21:15



 

 

 

 

 


