
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 14שבוע  –התשפ"ב  2021-2און , -מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , כ"ד כסליו28.11.21

 יום ב' 
 , כ"ה כסליו29.11.21

 יום ג' 
 , כ"ו כסליו30.11.21

 יום ד' 
 , כ"ז כסליו 1.12.21

 יום ה' 
 , כ"ח כסליו2.12.21

 יום ו' 
3.12.21 

 אלה  איליי  יואב  אלה  איליי  סיון   מנחה תורן 
 יואב  אלה  סיון  סיון  יואב  אלה   מנחה לוגיסטי 

 גיא ארזי יאיר בן דוד  שחר אורבך  יואב אליאס  מיכל הדס מוביל יום  
 יובל יעקובי  נועם חן  לירי יולי שקד לוי  יובל שריזלי  תמר  מוביל יום 

 יואב אליאס  רומי  שוהם גיא ארזי נדב שהדר קדו הדס תורנים 
 שקד גרשון  רון דניאל לייה  יעל אור תמר  תורנים 
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  הדס

 
 

 בוקר טוב  -6:00
 סיור אמאוס ליציאה  -7:00

 

 הפורום לחשיבה אזורית  אימון 
 החברה הישראלית

 אימון  -6:30
 ארוחת בוקר  -7:30
משבצת הכנות   -8:15

 לחמשוש 
נקיונות מקלחות   -8:45

 והכנת מכינה 

 בוקר טוב -06:45
ארוחת בוקר   -7:00

 מועמדים 
 זמן על חוליות אם  -7:45

  תמר 
 

 תמר אהרון  
 מיניות  -מגדר

 
בין ארון הספרים לקשת   -אביחי

 הצבעים 

 הפסקה  9:30
 

9:45 
  הדס

 
פארק   -סיור אמאוס 8:00-12:00

 קנדה 
 תמר אהרון  

 מיניות  -מגדר
בין ארון הספרים לקשת   -אביחי

 הצבעים 
 

 - חמשוש מועמדים
 12:00-יציאה מסבידור

 סיכום חמשו"ש  -8:30
 פיזור -9:00

  תמר 
 

קברות   -סיור אמאוס 12:00-14:00 
 המכבים

 הפורום לחשיבה אזורית  אימון 
 החברה הישראלית

 פיזור חניכים -10:30

 הפסקה  11:00
 

11:30 
 הדס
 

 
 
 
 

 
נבי   - סיור אמאוס-14:00-16:00

 סמואל 

 
 פילוסופיה יהודית  

 גיורא רדלר

 
סגן מפקד השייטת    -אורן חזן

 לשעבר 
 

  13:00 -הגעה+ עמדת קליטה 

  14:00 -שיחת פתיחה  תמר 

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

 
16:00 

 14:15 -הסעה מהרכבת הדס
 14:45 -הגעה למכינה 

 
חנוכה+   -פתיחת שבוע -15:00

 תהכנות לפעילו

  יציאה חזרה למכינה -16:00
 פעילות תורמת לקהילה 

 הילה  -שיעור חניך - 15:15
 

   -שבירת קרח 
14:30-15:15  

-15:15 -מילוי דחש/ הפסקה 
16:00 

 

 שבת חנוכה פרשת : 
 16:17כניסת שבת:
 17:17יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 רעיון פוליטי  -גלעד  -15:15 הגעה למכינה  -17:00 תמר 

 

 הפסקה  17:15
 

17:45 
  הדס

פעילות חנוכה עם   - 16:00
 הקיבוץ

 
 אימון 

 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 רעיון פוליטי -גלעד -16:45
  

  -מרצה/ תמר חוגי ביתהדס 
16:00-17:15 

 17:15-17:45 -הפסקה 
 

  -הדס חוגי בית/תמר מרצה 
17:45-19:00 

 

 

  עמית  -שיעור חניך -16:45 תמר 

 + הדלקת נרות חנוכה  ארוחת ערב 19:00
 

20:00 
  הדס

 ישיבת חוליות אם 
 

 נועם ק  -שיעור חניך
 

 
 פעילות חברתית  

 סיכום רבעון ראשון 

 
 צוותערב 

 סיכום רבעון ראשון 

  19:45-20:45 -פעילות הערכה 

 נועם חן -שיעור חניך תמר 
 

איתי    -תורת המשחקים
גיא בן   -ברזין)הדס(/ חייזרים

 21:00-22:30 -עמי)תמר(
 

- מעגלי חניכים מועמדים
22:30 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


