מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית

מחזור כ"ה הראשון ,שובל  ,2021 - 2022,התשפ"ב – שבוע 17
מליאת
למידה
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
7:15
7:45
8:30

יום א'
 19.12.21ט"ו בטבת
נטע
יואב
גיא בהט לין ומיקה מ.
אביגיל ואסצ'אלאו
 -6:30בוקר טוב+הכנת
כריכים
 -7:00א .בוקר
 -7:45סגירת מכינה
 -8:30יציאה ליער להב
 -9:00התחלת ניקיון

יום ב'
 20.12.21ט"ז בטבת
יעלי
שחר
יאיר ורום
לרה ושחר
חמשת החושים  -שרון ורועי

9:30
9:45

ניקיון יער להב

משא ומתן  -אריאל ואסף

יום ג'
 21.12.21י"ז בטבת
יואב
שחר
גיא בטש ונועה מ.
מויסה ורוני ה
בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר
 7:15בוקר טוב  +נקיונות
 7:45אימון גופני
 9:00ארוחת בוקר והתארגנות

שחר
יעלי
מאיה י .ונתנאל
נועה ג וג׳וני

נטע
ענבל
ליטל ולרה
סהר ויעל צ

 7:15בוקר טוב  +נקיונות
 7:45אימון גופני
 9:00ארוחת בוקר והתארגנות

 7:00בוקר טוב וארוחת
בוקר
 8:00טיפוח מכינה

הפסקה
דיבייט  -קרן אנני ובן

שיעור חניכה -קארין

זאביק

שיעור חניך

 9:00ח"כ מוסי רז  -מרצ
 10:15הפסקה
 10:30הכנה לשבוע ירושלים
 11:30נקיונות

 11:00שירי שביל ישראל –
אודי מילא
 12:30ארוחת צהריים

 12:45ארוחת צהריים
והפסקה
 14:00נועם בן אשר
 15:15הפסקה
 15:30סיכום שבוע

מדיניות הסיכול של ישראל -
רועי בינדרמן

 16:15סגירת מכינה
 16:45עלייה לאוטובוס

11:00
11:30

הפסקה
ניקיון יער להב וסיור ביער

 11:30דני לימור
 12:45ארוחת צהריים
 14:30ישיבת תיאום

 13:00סיום ניקיון  +נסיעה
לבסיס תל נוף

 15:30מנהיגות  -גלעד
 15:30הבעיה שאין לה שם -
ענבל

 14:00סיור בתל נוף טייסת
133
 16:00יציאה לשובל

 17:00הבעיה שאין לה שם -
ענבל
 17:00מנהיגות  -גלעד

 18:00הפסקה והתארגנות
 18:30אסיפת מליאה
 20:30כתיבת לו"ז משותף
שבוע 17
 21:00ארוחת ערב
 22:00עיבוד יום

ערב צוות

12:45
16:00
17:15
17:45

זאביק
דיבייט  -קרן אנני ובן
ארוחת צהריים
חקר המוח – משה בר

יציאה לסימולציית סיירות
הפסקה
מסאז' תאילנדי – רונן עמרם
(בקאפ :בינה מלאכותית -דביר
וברק)

19:00
20:00

21:15

יום ד'
 22.12.21י"ח בטבת

יום ה'
 23.12.21י"ט בטבת

מדיניות הסיכול של ישראל -
רועי בינדרמן
 18:00ארוחת ערב

ארוחת ערב
פעילות חברתית

 19:30על שנה ב'  -ראם
ממכינת לכיש
אפטר לו"ז – על השוקו בעולם

עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

פרשת :
כניסת שבת:
יציאת שבת:
שבת שלום!

