
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
   18שבוע  –, התשפ"ב  2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שדרות, 

 מליאת  
 למידה 

 יום א'  
 26.12כ"ב בטבת 

 יום ב' 
 27.12כ"ג בטבת 

 יום ג' 
 28.12כ"ד בטבת 

 יום ד' 
 29.12כ"ה בטבת 

 יום ה' 
 30.12כ"ו בטבת 

 יום ו' 
 31.12כ"ז בטבת 

  איתי  עידן  רון  נטע  איתי   מנחה תורן 
  נטע  רון  עידן  איתי  נטע   מנחה לוגיסטי 

  אביב  עופרי  רוני יונס  נוי  איתי ב  ארבל  מוביל יום 
  נעמה  נועה נ  אדר א  אורי ג נועה מ  גלבוע מוביל יום 

  ליהי + אלהי  שליגלעד+  רוני א+ מתן  דניאל+ בר  עידן ש+ שירי   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  ארבל 
 

  -מיקה שינדלר   -שיעור חניכה
 הבניה חברתית 

 אימון כוח על מחזורי פול בודי  בראור פתיחה 
 בוקר טוב  5:00

 יציאה  6:00
 הגעה לכיכר השעון  7:45

 
 

  גלבוע
 הדחקה  -שירה  -שיעור חניכה 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

 ארבל 

 ירושלים  -השתלמות צוות 

"ברוכים הבאים לנחשון"   9:30 גלעד  -רעיון פוליטי
 )השלמה(

ראש העיר    -אלון דוידי 10:00
 שדרות 

 ביקורת וינגייט 

 הגעה ליפו  8:00 
 הדרכות  8:00-12:00

הפסקת אוכל   12:00
 ברציף העלייה השנייה 

 
מעגל הזנות   -שיעור מדריכה נטע גלבוע

 והגישות כלפיו  

 הפסקה  11:00

 
11:30 

מעגל הזנות   -שיעור מדריכה נטע  ארבל 
 מבנה צה"ל   - הכנה לצבא  11.45 והגישות כלפיו  

הסכסוך   -דניאל טופז 14.00
מועמדים,  לו"ז הישראלי יהודי )
 רשות(  -חניכים 

 המשך סיור  15:00-16:30 יהדות  -הרב אלקנה  11:45
  

  גלבוע
 גלעד  -רעיון פוליטי 

 תיאום  12.45
 הצגת סיכום למידה 

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

 
16:00 

 התכנסות בירושליים  15:00 ארבל 
 

 ישיבת חוליות אם  15:30

 )רשות( ראם  -שנה ב'  14:00
 

 פעילות תורמת לקהילה 

15:30 
 סיכום שבוע   16:30-17:30 פעילות תורמת לקהילה  חברה ישראלית  -אהרלה  -

 פיזור הביתה  17:30

 פרשת : וארא 
 16:17כניסת שבת: 
 17:27יציאת שבת: 

 חוגי בית )עם מועמדים(  - 15:30 גלבוע שבת שלום! 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 ארבל 
 פעילות תורמת לקהילה  הרצאה 

  -אופיר  -שיעור חניך  17:00
 פעילות תורמת לקהילה  צלילה  

  
 

חברה   -אהרלה  -17:00 גלבוע
  ישראלית 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

  ארבל 
 פתיחה  20:20
 חברותות  20:40
 מפגש סיום 21:40

 יציאה למכינה  22:00

 שיתוף  בית מדרש 
 חברות?!  -אורחות חיים

 תדריך לשבוע עבודה  21:15 
 ניקיונות וסגירת מכינה  21:45

 

 

  גלבוע

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15
 משוב מובילי יום  22:00
 סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי  00:00

 


