
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 פורים בסימן  26  , שבועפ"א, התש2021, שובל -ד  מחזור כ"

 
  יג' באדר   25.2יום ה'  יב' באדר 24.2יום ד'  יא' באדר   23.2יום ג'  י' באדר  22.2  ב' יום  ט' באדר    21.2 א'יום   קפסולה  

  שחר לייה  נטע  לייה  אדיר  רותם  מנחה תורן
  אדיר  שחר אדיר  נטע  שחר שיטה  מנחה תורן

  נטע   שחר ולייה  וענבל  אדיר    חופש 
  צליל ופלס  רותם   תורני מליאה
   שיטה  תורני מליאה 

  אביב  נדב י   ר  ייא יובל   מעיין   רותם  ת יום\מוביל
       שיטה  ת יום\מוביל

  רוני ומיה   נגה ומיכאל   הלל וענבר   וגיאפזגייל  חן ושחרז   רותם  תורנים
       שיטה  תורנים

 סדר ונקיון המכינה  + בוקר טוב 7:15
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 בוקר טוב + נקיונות  7:15  רותם 
 אימון גופני   7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

 בוקר טוב + נקיונות  7:15 ענבל
 אימון גופני   7:45
 בוקר והתארגנות ארוחת   8:45

  פ"ש  סיכום שבוע +

 בוקר טוב + נקיונות  7:15  שיטה 
 אימון גופני   7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

 בוקר טוב + נקיונות  7:15 למידה  –מגילה 
 אימון גופני   7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

  הכנה לשבוע ירושלים  

 הפסקה  
 

9:45 
  נקיונות  חוליות אם     מעיין  -  Pop culture    מיה  –האשמת הקורבן   רותם 
  פ"ש   סיכום שבוע + גלעד   ניר   –חרא של מדינה  אביחי בן אפרים    שיטה 

 הפסקה   11:00
 

11:30 
 רותם 

 
    גלעד   אדיר  –דיפלומטיה בקטן  אביחי בן אפרים 

שביל גישה   – טיפוח מכינה   שיטה 
 קבוצה  - לגינה

 ענבל
 תיאום  12:30

   חוליות אם 

 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים  13:00
 זמן מובילי יום  15:45

 
16:00 

 הסעה מלהבים רהט  15:30 רותם 
 

 קבוצה  – טיפוח מכינה  למידה  –מגילה 
 תיאום   17:00

 שבת שלום!  משלוח מנות ידה"א 
 פרשת תצווה 

   17:17כניסת השבת: 
 18:13צאת השבת: 

 

  –חלק ב'  –מישהו שומע אותי  חוליית צבא  –מבצעים בצה"ל  הסעה מלהבים רהט  16:30 שיטה 
   אדיר 

   נקיונות  15:45

 הפסקה  17:15
 

17:45 
 פתיחת שבוע  17:00 רותם 

 הפסקה  17:45
שיחה עם שרת   18:00

העלייה והקליטה פנינה  
 zoom –תמנו שטה 

חוליית   –הרצון למשמעות 
 צבא 

 פעילות קהילתית   אימון גופני 
 

  

 פתיחת שבוע  17:30 שיטה 
שיחה עם שרת   18:00

העלייה והקליטה פנינה  
  zoom -תמנו שטה

 זמן מוביל יום   16:45 אימון גופני  משלוח מנות ידה"א 
תהילה   –לבחור בחיים  17:00

 אור  

  

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
   שיתוף  שיחת קבוצה   קבוצה   –משתה  קשר יהודי   רותם 

   שיתוף  שיחת קבוצה   קבוצה   –משתה  שר יהודי ק שיטה 
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15-21:45

 


