מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית

מחזור כ"ה הראשון ,שדרות ,2021 - 2022 ,התשפ"ב – שבוע  - 29יו״ש ופורים
מליאת
למידה
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מוביל יום
מוביל יום
תורנים
7:45

ארבל
גלבוע

יום א'
 ,13/3י׳ אדר ב׳
עידן
נטע
שירי
אור
נועם בן אריה יעל

יום ב'
,14/3יא׳ אדר ב׳
נטע
עידן
איתי ברבר
נועה מלכה
אלון א שלי

 6:15השכמה
 6:45בוקר טוב
 7:00ניקיונות
 7:45ארוחת בוקר
 9:00איסוף

 6:00השכמה
 6:30בוקר טוב
 6:45ניקיונות
 7:20ארוחת בוקר
 8:10יציאה לישיבה
 8:20ישיבת הר עציון

ארבל
8:30

גלבוע

9:30
ארבל
9:45

גלבוע

 10:00פריקת ציוד באלון
שבות
 10:30נסיעה לחברון

 10:00נסיעה לעפרה
 11:10הדרכה משכן שילה-
רועי פ ,גיא ואלון רשף

 11:30סיור בחברון-
מערת המכפלה ושכונת
אברהם אבינו
 13:30ארוחת צהריים
 14:00שכונת תל
רומיידה ובית הדסה
 15:15יפה בלייכברד

 11:30ז׳בו ארליך
 12:45נסיעה לאתר שילה
 13:30ארוחת צהריים
קבוצה א 14:00 -תמר
אסרף 15:30 ,אתר שילה
קבוצה ב 14:00 -אתר שילה,
 15:30תמר אסרף

11:00

גלבוע

12:45
13:00
ארבל
16:00

 17:00נסיעה לאלון
שבות

גלבוע
17:15
ארבל
17:45

גלבוע

 18:00משבצת חוליית
יוש
 19:15הדרכה אלאור
אזריה -בר ומאוריסיו

19:00
ארבל
20:00
21:15

 10:00בועז העצני

 4:38כניסת תענית אסתר

 6:30בוקר טוב
 6:45ניקיונות
 8:15סיכום שבוע
 9:00יציאה

מסדר סופי וסגירת תיקים
לשבוע אתגר

 10:00אבי שליו
 11:00סיכום שבוע יו"ש

פרשת  :צו
כניסת שבת17:31 :
יציאת שבת18:23 :
שבת שלום!

חג פורים שמח!

הפסקה
ארבל

11:30

יום ג'
 ,15/3יב אדר ב׳
רון
איתי
אופיר
ליהי מ
נעה נלבוף נבו
ארוחת בוקר
 6:15השכמה
 6:45בוקר טוב
 7:00ניקיונות
 7:45ארוחת בוקר
 9:00קצין אג"ם חטמ"ר
שומרון – מיכה ממן
הפסקה

יום ד'
 ,16/3יג אדר ב׳
איתי
רון
מעיין
בן חייק
רוני אפל אהרון

יום ה'
 ,17/3יד אדר ב׳
רון
איתי
אביב קורן
נועם א
דניאל אביה

יום ו'
 ,18/3טו אדר ב׳

גלבוע

 20:30שיבי פרומן
 21:45עיבודי יום

 11:30נסיעה לאיתמר
 11:45ביקור בישוב ובגבעות
עולם
 14:30בני קצובר
 15:45יציאה לתצפית יוסף
הטרור הפלסטיני  -יהודה

 11:45הרב אלקנה  -פורים

זמן מובילי יום
ארוחת צהריים  ,הפסקת צהריים ,זמן עבודות על פרויקטים
 14:00משבצת למידה  -חג
פורים ומגילת אסתר -
 17:00נסיעה לתחנת הרכבת
 17:00נסיעה להר ברכה
רועי מאיר ושלי
ראש העין
פורים  -יהודה
הפסקה
פורים  -יהודה
משבצת למידה  -חג פורים
יציאה למכינה
 18:00משבצת חוליית יוש
ומגילת אסתר  -נעמה ורוני
רביד
ארוחת ערב
 18:10צאת הצום+
קריאת מגילה
 19:00הגעה למכינה
 19:30ענבל מלמד
 19:30ארוחת ערב -
 19:15אימון ריצה
ערב
 20:45ארוחת
משתה של ידה"א
 20:15ארוחת ערב
 21:30עיבוד יום
 20:40מסיבת תחפושות -
 21:30עיבודי יום
קבוצה
עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

 21:00הסעות
למכינה

 22:30מסדר סופי
לילה טוב):

