מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית

מחזור כ"ה הראשון ,שובל  ,2021 - 2022,התשפ"ב  -שבוע מס'  - 26פנים בנושא המאבק למניעת אלימות נגד נשים  -לזכר מיכל סלה ז"ל
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
חופש
מובילי יום
תורנים
7:15
7:45

יום א  20.2י"ט אדר א'
יואב
נטע
רוני ובן

8:30

יום ב'  21.2כ' אדר א'
יעלי
יואב
שחר
מיקש ותומר ב

יום ג'  22.2כ"א אדר א'
יואב
נטע
יעלי
עמית ושרון

יום ד'  23.2כ"ב אדר א'
נטע
יעלי
יואב
עברי ואנני

ליעד  -המסע או התוצאה

בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר
למידה  -שגרת חירום

אריאל  -פרדוקסים

תקציב המדינה חלק  - 2ענבל

אהרל'ה (שיעור אחרון)

אסתי  -אולימפיאדה

9:30
 10:00אמנות האמונה -פרחיה
אפטר
 10:00חג הנצחון או יום הזכרון?
ע"פ הפתיחה של מסכת מגילה-
יוסי אפטר

9:45

הפסקה
אהרל'ה (שיעור אחרון)

חוליית שבת (למידה)

האסלאם והמזרח התיכון –
אבשלום נחמני

 7:00נקיונות סופ"ש
 8:00ארוחת בוקר
 8:30סיכום שבוע ופרשת
שבוע
 9:30הפסקה

האסלאם והמזרח התיכון –
אבשלום נחמני

 9:45פתיחת שבת  -למידה

ידה״א  -טוהר הנשק

11:00

הפסקה
חג הנצחון או יום הזכרון? ע"פ
הפתיחה של מסכת מגילה -יוסי
אפטר
אמנות האמונה -פרחיה אפטר

11:30

ידה״א  -טוהר הנשק

תקציב המדינה חלק  - 2ענבל

למידה  -שגרת חירום

שיעור חניך דביר רחמים

12:45
16:00

 10:00הכנה לחפירות
ארכיאולוגיות בקיבוץ

יום ה'  24.2כ"ג אדר א'
יעלי
שחר
נטע
אסתי וליעד

יום ו'  25.2כ"ד אדר א'
שחר
יואב

 11:15סדנא בנושא אלימות
נגד נשים  -עמותת תאיר

 11:00אימון עם יעל ארד
 13:00ארוחת צהריים
והפסקה

ארוחת צהריים
 14:30הסעה מרכבת להבים
רהט
 15:45פתיחת שבוע ורבעון

 14:30תיאום
 15:30גלעד
 16:45הפסקה

משפחות מארחות

פעילות תורמת לקהילה

טקס לזכרה של מיכל סלה
ז"ל

 17:00הפסקה
 17:30אימון גופני

 17:30אימון גופני
 18:45ארוחת ערב והתארגנות

משפחות מארחות

פעילות תורמת לקהילה

אלימות כלכלית – "רוח נכון"
(זום)

ישיבת חוליות אם

ארון הספרים

פרשת ויקהל
כניסת השבת 17:16
צאת השבת 18:12
שבת שלום!

17:15
17:45
19:00
20:00
21:15

ארוחת ערב
קפה דילמה – קבוצה

שיחת קבוצה
שיחת קבוצה
עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

 20:30שמונים שנה לגטו
ורשה – שי פוירינג (חד"א)

"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה ,שבמקום להילחם בחושך ,עלינו להגביר את האור"( .א.ד .גורדון)

