
 

 הישראלית למנהיגות חברתית  המדרשה -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 13שבוע  – , התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל , 

 יום ו'  

19.11.2021 

 יום ש' 

20.11.2021 

 יום א' 

21.11.2021 

 יום ב' 

22.11.2021 

 יום ג' 

23.11.2021 

 יום ד' 

24.11.2021 

 יום ה' 
25.11.2021 

 שחר  יעלי   נטע   יואב   יעלי   יעלי   שחר   \יעלי  תורן . מ

 ענבל   שחר  יןאב   שחר  נטע   יואב   יואב   מ. לוגיסטי 

  יואב ונטע   ענבל ויעלי     שחר    חופש  

קומות  מ
 אירוח  

 קדומים
 שינה בקדומים 

 )מקלחות במכינה( 

 קדומים
 שינה בקדומים 

 )מקלחות( 

 יום שומרון 
 שינה בשילה 

 בבנימין יום 
 שינה באלון שבות 

 יום בגוש  
 שינה באלון שבות  

 יום בחברון 
 שינה בקרית ארבע 

 

 יום בקרית ארבע 

 גיא בהט ושרון  אסצ׳אלו ונדיה   יואב רוט ואלה   הילה נעים ורתם מויסה   גיא בהט ושרון   יואב פרסיץ ואריאל  יואב פרסיץ ואריאל  יום ימוביל 

 יועד ויעל צבר  אסתי ורימון  רון ואביב   יעל פישביין ויאיר  סהר ומיקה מנשה  נתנאל ומאיה פרייליך  נוי ובן  תורנים

 

 

 

פריסת בוקר   7:30 
   למעוניינים 

תפילת בוקר   8:45
 בבית כנסת 

 השכמה  6:00 השכמה  6:00 השכמה והתארגנות  6:00 השכמה  6:00 פינוי(  6:30השכמה ) 6:00

 ארוחת בוקר  6:45 ארוחת בוקר  7:00 ארוחת בוקר  6:45 ארוחת בוקר  6:45 ארוחת בוקר  6:45 

 זמן בוקר טוב  7:30 זמן בוקר טוב  8:00 זמן בוקר טוב  7:15 זמן בוקר טוב  7:30 זמן בוקר טוב  7:30 

פתיחת שבוע   8:30-10:00 התארגנות במכינה 
 קדומים   -יגאל דילמוני 

אליעד כהן,    8:30-10:00
 תושב הישוב עלי 

הרצאה של   - 8:00-9:30
 יוחנן בן יעקב 

ת ארבע  ילקרי נסיעה  -8:30
 )פריקת ציוד בנקודת לינה( 

יהונתן   - 8:30-9:30
 רוטשילד 

  נסיעה 10:30 -10:00    יציאה   - 11:00
   להר ברכה 

הגעה לקדומים   -12:30
 והתארגנות 

שיחה עם    11:00-12:30
 בועז העצני, הר ברכה 

שיחה עם  -10:00-11:30
הרב יהונדב דרורי, רב  

 הישוב שילה 

פעילות   10:00-11:15
 בישיבת הר עציון 

סיור במערת   - 10:30
 המכפלה עם נועם ארנון 

 יעל צ ועומר  -הדרכה

סיכום   – 9:30-10:30
    חוליית יו"ש

פעילות   -13:00-14:00
 פתיחת שבוע יו״ש 

 

סעודת שבת   -11:00
 אצל משפחות 

שיחה עם   12:30-13:30
 ענבל מלמד, הר ברכה 

סיור באתר   -11:30-13:00
   שילה הקדומה 

 אביב ואורי  -הדרכה

הליכה רגלית   11:15-13:00
לאלון הבודד, קיבוץ כפר  

 עציון+ ארוחת צהריים 

 ארוחת צהריים  -12:30

 

נסיעה למרכזית   10:30
 ירושלים 

זמן   14:00-16:00
 התארגנות לשבת 

מעגלי   15:00-16:30
שיח עם נוער  

 מקדומים 

ארוחת   13:30-14:00
 צהריים, זמן שירותים 

ארוחת   -13:00-14:00
 צהריים  

חיזיון אור   12:15-13:30
 קולי 

הליכה רגלית   13:00
לשכונת אברהם אבינו, תל  

 רומדה ותל חברון המקראי.  
 רותם ג וברק  -הדרכה

 אסף ונועה ג. מיקש ודביר 

 

 שלום!!! שבת 

נסיעה   14:00-14:30 17:17צאת שבת  
 לאלון מורה  



 

 הבדלה 15:58כניסת שבת 

 

תפילה בבית כנסת  
 בקדומים 

מעגל  17:30-18:30
 זכות 

שיחה עם   14:30-16:00
 בני קצובר, הר כביר 

 שגיא ויועד  -הדרכה

לאלון   נסיעה 14:00-16:00
 שבות  

ארוחת צהריים   14:00
למשואות יצחק  +הליכה 

 הישנה 

מפגש עם יפה   -15:00
 בשכונת בית הדסה 

 מיקה מ ונדב  -הדרכה

 

סעודת שבת אצל  
 משפחות 

נסיעה   16:30-18:00   ארוחת ערב 19:00
 לשילה, זמן שירותים 

הדרכות של   -16:00-17:30
 חוליית איו"ש 

 עמית ד ואלון  -הדרכה
קארין ודני, ארבל ולרה,  

 עדן ושרון 

עם מני  שיחה  -14:30
 שלושת החטופים  -מנחם 

 ג'וני ורוני ב  -הדרכה

ת  ילקרי נסיעה  -16:30
 ארבע 

שיחה עם   22:00 -20:30
 וייס  דניאלה 

הדרכות   - 18:00-19:00 מקלחות 
 של חוליית יו"ש

שיחה עם קרן אור,   -15:30 אימון גופני  17:45-19:00
 אשתו של רפי 

משבצת עיבוד   17:30-19:00
 שבוע

 ליעד ורום -הדרכה

 

 

 לילה טוב 

 

שיחה עם מפקד   20:00
גדס"ר נח"ל סא"ל פז  

 גדיה

 סיכום שבת 

ארוחת   - 19:00-20:00
   ערב

  שיחה עם שיבי - 19:00
 פרומן  

 אימון גופני  19:00-20:00 לאלון שבות נסיעה  16:30

ארוחת ערב   20:00
 והתארגנות 

לא רק מה   –חנוכה  20:45
 זאביק   –שחשבנו  

 עיבוד יום   21:45

מפגש עם  - 20:30-22:00
 יוסי אפטר, תושב שילה 

  ארוחת ערב - 20:30
 )תיאום( 

שיחה עם ח"כ   - 17:00
 מוסי רז 

 

 

 לילה טוב 

 ארוחת ערב  21:00 -20:00

שיחה עם קצין   -19:00 עיבוד יום   - 21:15 עיבוד יום  -22:00
 גמ"ר אוגדת יו"ש

 עיבוד יום  -21:15

אריאל ויואב   -אפטר לוז לילה טוב 
 פרסיץ 

  ארוחת ערב  -20:30

  עיבוד יום  21:15

 

אביב. ביהודה ושומרון התנבאו נביאינו. ביהודה ושומרון נוצרה כל -לא ביפו, ובוודאי לא בתל –"ביהודה ושומרון נולדה אומתנו 
 התרבות הישראלית עתיקת היומין שממנה אנו יונקים עד היום הזה..." )מנחם בגין( 

 


