
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   29בוע ש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  
 , א' ניסן 14.3.21

 יום ב'
 , ב' ניסן15.3.21

 יום ג'
 , ג' ניסן16.3.21

 יום ד'
 , ד' ניסן17.3.21

 יום ה'
 , ה' ניסן18.3.21

 יום ו'
19.3.21 

 נטע ב נטע ב יואב קנטע  יואב נטע ק אלה מנחה תורן
 אביחי   נטע ק נטע ב יואב נטע ק נטע ב גפן  מנחה תורן
 זמנו ליז  גל  אופיר נועה  שהם  אלה מוביל יום
 ניצן  שי איתי נועם  עידו  דניאל גפן  מוביל יום

 ארד, גל נבו, טל ב ניצן, יהלי  יניר, ענבר עומר, גאיה  יואב, דנה אלה תורנים
 שירה,עילאי שני נתיב,שחר  אושר, אילאי הדר, דור יפתח, אחינועם  איובי, יואב גפן  תורנים
  בוקר טוב+ניקיונות   7:15

 יום טיול  
 

 בוקר טוב   -5:30
 

 ארוחת בוקר  
 

 אוטובוסים יוצאים   -6:30
 

הגעה לצומת עציונה   -7:00
 והתחלת מסלול

 
 הדרכות:  

 נתיב הל"ה 
 צמחים בעמק האלה  

 קרב דוד וגוליית 
 עמק האלה והשפלה. 

 
 ארוחת צהריים במסלול. 

 חוליות אוכל 
 

 הגעה לתל עזקה 
 מעגל מתיחות 

 
עליה אוטובוס  -16:15

 חזרה למכינה  
 

 הגעה למכינה, התארגנות  
 ארוחת ערב 
 עיבוד יום 

 
 
 

  או יום טיול או יום פנים 
 יום ניווטים  

 
 בוקר טוב   -6:30

 
ארוחת בוקר והתארגנות  

 ליציאה 
 

 אוטובוסים יוצאים   -7:45
 

 הגעה לצרעה   -8:15
 תחקירים לפני ניווט 

 
תדריך בטיחות לקראת  

 ניווט 
 

יציאה לניווט  -9:00
 בחוליות 

 
 זמן גג הגעה למ.ח   -12:00

 
זמן גג הגעה לנווה   -16:30

 שלום. 
 

 תחקירים לאחר ניווט  
 

יה עלי  -17:30
 לאוטובוסים 

 
הגעה למכינה,  

התארגנות, ארוחת ערב  
 ועיבוד יום.  

 
 

 בוקר טוב+ניקיונות 
 ארוחת בוקר   7:45 ארוחת בוקר 

  אלה 8:30
 -------- 

מערך בחירות מדיני או  
 פוליטי 

 אימון  שיעור חניך 

 אימון גפן 
 

 אימון  שיעור חניך  מוס

  הפסקה הפסקה הפסקה  9:30
  אלה 9:45

 ------ -- 
 ניקיונות לשבת  אלעד בנימין שיעור חניך 

 עקרונות האסלם גפן 
 גאיה, ענבר 

 טרור יהודי 
 שי, אושר 

 ניקיונות לשבת  גלעד  

  הפסקה הפסקה הפסקה  11:00
 רכבת קרית גת  -15:15 אלה 11:30

 הגעה למכינה  -15:45
 שר התרבות  -חילי טרופר

 בחוץ הרצאה משותפת 
 

 

 -  11:00 גלעד  -11:00
 אודי הורביץ 

 הופעה  
 מוזיקה והומור

 שיבולים  –חן הרמן  ריענון ניווטים  גפן 

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

   אביחי
 אביחי

 
 תמר אהרון  

 מגדר
 פרשת ויקרא

 17:32כניסת שבת:
 בניית ציר ניווט ישיבת חוליות אם גפן  18:28יציאת שבת:

 
 נטע ברסלע

  הפסקה הפסקה הפסקה  17:15
 בניית ציר ניווט ריענון ניווטים  אלה 17:45

 
 שבת שלום!  נטע ברסלע

 אסף אזר  -17:00 גפן 
 שבויים ונעדרים 

 תמר אהרון  אביחי
 מגדר

  ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב  19:00
 ישיבת חוליות אם אלה 20:00

 
הריסת בתי   -דיבייט טיפוח מכינה 

 מחבלים 
 

 ארוחת ערב  -19:30 גפן 
 עיבוד יום 

 שיחת קבוצה 
 

  משבצת אקטואליה 

  עיבוד יום  עיבוד יום  עיבוד יום   21:15

 


