
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 שבוע ניווטים+ פנים  – 14שבוע   – פ"א , התש2020, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 , י"ג כסלו 29.11.2020

 יום ב' 
 , י"ד כסלו 30.11.2020

 יום ג'  
 , ט"ו כסלו 1.12.2020

 יום ד'
 , ט"ז כסלו 2.12.2020

 יום ה'  
 , י"ז כסלו 3.12.2020

 יום ו' 
4.12.2020 

 יואב  יואב  נטע ב  נטע ב  נטע ק  אביחי  אלה  מנחה תורן 

 אביחי  ב נטע  יואב  נטע ק  נטע ב  יואב  גפן  מנחה תורן 

 גאיה, גור  ניצן, טל פ  גיל, מיכל  נועה, ארד  נועם, אבישי  נבו, זמנו  אלה  מובילי יום 

 אושר, ענבר  אילאי אופק טהר, סהר  שי, איתמר  שני נועם, דור  אחינועם שירה,  גפן  מובילי יום 

 אבישי, יעל  יהלי,נבו  ערבה, גור  יואב, זהרה  שהם, דנה  ליז, רוקח  אלה  תורנים 

 דניאל, אור  שני נתיב, עידו  עילאי, שחר  יפתח, ניצן  הדר, גאיה  נועם, גל  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 בוקר ארוחת  7:30

 
8:30 

  אלה 
 

 בוקר טוב  -5:15
 ארוחת בוקר והכנת סנדוויצ'ים 

 אימון גופני   הכנה לקמפוס נגב  
 חוליית ספורט 

פרשת שבוע וניקיונות  
 לסופש

  גפן 
 

 בוקר טוב  -4:15
 ארוחת בוקר והכנת סנדוויצ'ים 

 רפסודיה בוהמית  
 גל, גאיה 

 ביטחון כלכלי  
 יפתח בר סלע 

 דרגות ותפקידים בצבא 
 ניצן, שני נועם 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  אלה 
 

 פייק ניוז  אוטובוס יוצא  -7:00בדיקת ציוד והתארגנות לאוטובוס  -6:15
 עומרי, יואב 

 תמר אהרון 
 מגדר 

 תקשורת 
 יובל כהן 

  גפן 
 

 זאביק אוטובוס יוצא  -5:30בדיקת ציוד והתארגנות לאוטובוס  -5:15
 נובמבר הציוני 

פרשת שבוע וניקיונות  
 לסופש

 הפסקה  11:00

 
11:30 

אוטובוס אלה   -16:15 אלה 
 קרית גת 

 הגעה לשטח -7:30
 תדריך יציאה לניווט   -8:00

 זאביק
 נובמבר הציוני 

 זמן מובילי יום  -11:40
 אודי סגל )זום(  -12:00

 משבצת הכנה לשבת 

 אוטובוס גפן   -15:15 גפן 
 קרית גת  

 הגעה לשטח -6:15
 תדריך יציאה לניווט    -7:00

 שורו בברזיל 
 גיורא הרצברג 

 אומנות לשינוי חברתי 
 עילאי אשור 

 ארוחת צהריים   -12:00
 הפסקה 

 זמן מובילי יום  12:45

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

פתיחת שבוע וחלוקה   אלה 
 לחוליות  

 זמן גג  -13:30
 ארוחת צהרים תחקיר, 

 משבצת קבוצה  
 רוקח, נועם 

 תקשורת בין אישית 
 יפעת פרנק 

 פרשת : וישלח 
 16:17כניסת שבת: 
 17:08יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 זמן גג  -13:00 ישיבת חוליות אם גפן 

 תחקיר, ארוחת צהרים 
 רעיון פוליטי 

 גלעד 
 הכנה לקמפוס נגב 

 שי, דור 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 חוליות אםישיבת  אלה 
 

 תחקיר לפני ניווט 
 תדריך יציאה לניווט  -15:30

 רעיון פוליטי 
 גלעד 

 פעילות חברתית  
 גל, גיל 

 

פתיחת שבוע וחלוקה   גפן 
 לחוליות 

 תחקיר לפני ניווט 
 תדריך יציאה לניווט  -15:00

 כלכלה לדוברי עברית 
 דוד 

 אימון גופני 
 חוליית ספורט 

 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 בניית צירי ניווט  אלה 
 ותחקיר 

 זמן גג  -19:00
 אוטובס יוצא  -20:00

כלכלה לדוברי   -19:30
 דוד  -עברית

 סיכום שבוע תקשורת  
 נועה, ניצן 

 

 בניית צירי ניווט   גפן 
 ותחקיר 

 זמן גג  -18:00
 אוטובוס יוצא   -19:00

 פעילות חברתית 
 שירה ושני נתיב 

 גרפיטי ככלי מחאה 
 ואושר אילאי 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


