
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 שבוע יו"ש   -27בוע ש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  
 ,ט"ז אדר28.2.21

 יום ב'
 , י"ז אדר 1.3.21

 יום ג'
 , י"ח אדר2.3.21

 יום ד'
 , י"ט אדר3.3.21

 יום ה'
 , כ' אדר4.3.21

 יום ו'
5.3.21 

 יואב נטע ב נטע ק יואב נטע ק נטע ב אלה מנחה תורן
 נטע ב נטע ק יואב נטע ב יואב אביחי גפן  מנחה תורן
 זמנו ליז  גל  גיל  אופיר ארד אלה מוביל יום
 שירה אילאי עילאי  שני נועם  איתי סהר גפן  מוביל יום

 ארד, גל נבו, טל ב ניצן, יהלי  יניר, ענבר גור, יעל  ליז, עומרי  אלה תורנים
 יפתח, נועה א  טהר, שי איובי, ניצן  איתמר, נועם לידור, גאיה  עידו, שני נתיב גפן  תורנים
  בוקר טוב+ניקיונות   7:15

בוקר טוב + ארוחת   -7:00
 בוקר  

 
 עליה לאוטובוסים   -8:00

 
תחנת דלק בית  -8:30

 גוברין 
 

בועז העצני קרית  -9:30
 ארבע 

 
דובר   -נועם ארנון -11:30

 היישוב היהודי בחברון  
 סיור במערת המכפלה 

 
 ארוחת צהריים   -13:00

 
הליכה לשכונת  -13:30

 אברהם אבינו ותל רומידה 
 

מפגש עם יפה   -15:30
 תושבת תל רומידה  

 
 סיום משוער  -17:30

 
 הגעה למכינה  -18:30

 ארוחת ערב
 עיבוד יום 

  בוקר טוב+ניקיונות 
קר טוב +ארוחת  בו -7:00
 בוקר

 
 עליה לאוטובסים   -8:00

 
 -מחסום הל"ה  -8:30

 תצפית וסיור קצר  
 

 -משואות יצחק -10:00
 מפגש עם שיבי פרומן  

 
מג"ד גדוד נחשון  -11:15

 במשואות יצחק  
 

סיור מעיינות קצר  -12:15
 ומפגש עם קרן אור 

 
 ארוחת צהריים  -13:15

 
נסיעה לתצפית  -13:45

 יאל  בנווה דנ 1000ה
 

 עוז וגאון  
 

חזיון אור קולי  -15:30
 בכפר עציון  

 
 יוחנן בן יעקב  -16:30
 סיום משוער  -18:00

 
 הגעה למכינה  -19:00

 ארוחת ערב
 עיבוד יום 

 

 בוקר טוב+ניקיונות 
 ארוחת בוקר  ארוחת בוקר   7:45 ארוחת בוקר 

  אלה 8:30
 

 אימון  אימון יעל ארד  -7:00 אימון

  גפן 
 

 קורי גיל שוסטר אימון יעל ארד  -8:00 אימון

  הפסקה הפסקה הפסקה  9:30
  אלה 9:45

 
 חיילים ביו"ש 

 טלי איפרגן  
 טיפוח מכינה  יעל ארד הרצאה -9:00

  גפן 
 

 עקרונות האיסלם 
 ענבר, גאיה 

 סיכום שבוע יעל ארד הרצאה  -10:00

  הפסקה הפסקה הפסקה  11:00
הסעה מרכבת  -15:15 אלה 11:30

 קרית גת  
- הגעה למכינה  -15:45

 ולם כ

 הריסת בתי מחבלים
 דוד וולברשטיין

 נקיונות לשבת פעילות חברתית 

 טרור יהודי גפן 
 שי, אושר

 ד"ר קובי מיכאלי 
 הסכסוך

 נקיונות לשבת 

  זמן מובילי יום זמן מובילי יום זמן מובילי יום  12:45
  ארוחת צהריים+ הפסקה  ארוחת צהריים+ הפסקה  צהריים+ הפסקה ארוחת   13:00
 פתיחת שבוע  -16:15 אלה 16:00

 
 שירות בשטחים
 ניר אבישי כהן

 נשות ווטש -15:30
 קארין לינדרר

 פרשת כי תשא 
כניסת שבת:  

17:22 
יציאת שבת: 

18:17 

 פתיחת שבוע  -16:15 גפן 
 

 שלום עכשיו 
 שקד מורג -מנכלי"ת

  הפסקה הפסקה הפסקה  17:15
 שיתוף אלה 17:45

 
 שלום עכשיו 

 שקד מורג -מנכלי"ת
 שבת שלום!  סיכום שבוע 

 אדמה קדושה גפן 
 אביחי

 שיחת קבוצה  פורום משפחות שקולות 

  ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב  19:00
 אדמה קדושה אלה 20:00

 אביחי
 יוראי להב הרצנו  ח"כ  פורום משפחות שקולות 

 יש עתיד 
 

 שיתוף גפן 
 

 פעילות חברתית 
 אילאי

 

  עיבוד יום  עיבוד יום  עיבוד יום   21:15

 


