
 
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  

 שבוע אמצע   -20שבוע   –, התשפ"ב  2022און , - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 ז' שבט  9.1.2022

 יום ב' 
 ח' שבט  10.1.2022

 יום ג' 
 ט' שבט  11.1.2022

 יום ד' 
 י' שבט  12.1.2022

 יום ה' 
 י'א שבט  13.1.2022

 יום ו' 
 י'ג שבט  14.1.2022

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

 עמית  רומי  לייה בר זהבי  בר מוזס  יואב לוי  דניאל  הדס  מוביל יום 
 טל עדי נועה בן שבת  הילה אסלן  יולי  רוני אלדר  תמר  מוביל יום 

 סטלה  הדר קדוש  תומר  מיה  יונתן  גיל הדס  תורנים
 אייל ווין  אורי  יעל אפריים  שקדגרשון  שיריזלי  תמר  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  הדס 

 
 

 
 אימון גופני 

 בוקר טוב   -5:30
 ארוחת בוקר והכנת סנדוויצ'ים

 יציאה מהמכינה   -6:15
הגעה לתחילת מסלול נחל   -8:00

 צפית  

הפורום לחשיבה   08:15
 אזורית 

 אתל מלכה 

פעילות חברתית סיכום  
 חדרים 

 
 אימון גופני 

 עידו הרץ תמר 
 שיעור חניך 

9:30  
 

9:45 
  הדס 

הגעה לרכבת קרית   -11:15
 גת  

 חוליה -פתיחת שבוע -12:00

   -חוליית קבוצה
 מסע לאתיקה 

 
 טיול בנחל צפית  

 נדב אורון 
 שיעור חניך 

פאנל אמצע צוות   9:30
 והנהלת המכינה  

 

 הפורום לחשיבה אזורית  תמר 
 אתל מלכה 

 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  הדס 

אריק שמיר אבא של   -13:00
 שני שמיר ז"ל  

 גיורא רדלר 
 פילוסופיה יהודית  

 

 טיול בנחל צפית 
 

 שיתוף 
 אמצע הדרך  

 חדרים דיון החלפת 
 והחלפת חדרים 

 
 

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

 
16:00 

 א. צהריים  -14:30 הדס 
 

הזכות להיות   - אביחי -15:30
 אחראי 

 אהרלה פוקס 
 רבנים שומרי משפט  

 
טקס מכינתי לזכר אסון   -14:00

 בני ציון בנחל צפית 
 יציאה חזרה למכינה  -15:00

 שיעור חניכה  -רוני פרבר
 הפלות 

 
 הרב אלקנה שרלו  -16:45

 יהדות 

 פרשת : בשלח  
 16:39כניסת שבת: 
 17:38יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 זאביק  תמר 

 המשך המסלול הצבאי  
 - שיעור חניכה נעמה

 איך צבעים מספרים סיפור  

 הפסקה  17:15
 

17:45 
 
 

  -משבצת אחריות 17:15 הדס 
 נועם ודניאל  -הדס

 רוני אלדר ובר מוזס  -תמר
 עיבוד יום  -18:30
 ארוחת ערב  -19:00

 

 זאביק 
 המשך המסלול הצבאי  

 
טקס חניכת עמדת זכרון אסון  

 בני ציון בנחל צפית 

 
 משבצת חוליית קהילה  

 
 חוליית למידה   -18:15

משוב+ סיכום אמצע  
 הדרך  

 

רבנים שומרי   -אהרלה 17:30 תמר 
 משפט 

 

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
  הדס 

ישיבת חוליות אם   -20:00
 אמצע שנה  

 
 עיבוד יום  20:00

 בנות  -ערב חברתי בנים 20:30

 
 אמצע הדרך  -שיחת קבוצה

 
 ערב צוות 

 אמצע הדרך  

 
סדנה    -אילת זהבי

 קבוצתית 
 עיבוד יום  -21:45

 
 

  תמר 
 

 תדרוך יומי למחר עיבוד יום +  21:15

 


