
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 טופוגרפיהשבוע   -2שבוע  – "פ, התש2020, און  -גלהראשון,  דמחזור כ"

 יום א'  קפסולה  
   , י"ז אלול6.9.2020

 יום ב' 
 , י"ח אלול 7.9.2020

 יום ג' 
 , י"ט אלול 8.9.2020

 יום ד' 
 , כ' אלול  9.9.2020

 יום ה' 
 , כ"א אלול 10.9.2020

 יום ו' 
 , כ"ב אלול11.9.2020

 אביחי  נטע ב  נטע ק  נטע ק  נטע ב  יואב  אלה מנחה תורן 
 נטע ק  יואב  נטע ב  יואב  אביחי  נטע ק  גפן מנחה תורן 
 אופיר, רוקח  גאיה, זמנו  עמרי דהן, ליז   זהרה, גיל  גל, טל פרנק  ארד, יניר  להא מובילי יום
 שירה, שני נתיב  דניאל לידור  גל, נועם מ  נעה א אילאי בן חורין,   עידו טל אור,  נועה לוי שי,  ב'  מובילי יום

 יעל אורג, עומר  יואב, נועה א  נועם, שהם טום, דנה  טל ב, ניצן  יהלי, גור  להא תורנים
 טהר, גאיה  יפתח, איתי  אושר, שני נועם  אחינועם, איתמר  עילאי, הדר  נועה ב, אור  גפן תורנים
 נקיונות   + בוקר טוב 7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  להא

 
 בוקר טוב  -7:00
 אימון גופני  -7:15

מקלחות, נקיונות וארוחת   -8:30
 בוקר 

 קבלת החלטות 
 רותם מרין 

 בוקר טוב  -7:00
 אימון גופני  -7:15

מקלחות, נקיונות   -8:30
 וארוחת בוקר 

 תרגול מפה+ בניית ציר 
 נטע ב 

 בוקר טוב  -7:00
 אימון גופני  -7:15

מקלחות, נקיונות   -8:30
 וארוחת בוקר 

  גפן
 

 קהילה אקטיביסטית בפריפריה 
 חן עברון 

 תרגול מפה+ בניית ציר 
 יואב 

 הפסקה  9:30
 

9:45 
  להא

 
   -שימוש במד קו + תרגול

 טל אבוטבול 
 קהילה אקטיביסטית בפריפריה 

 חן עברון 
 סיור בקיבוץ 

 מנהל קהילה   ברי
 אהרון תמר  

 מגדר
 משבצת הכנה לשבת 

  גפן
 

 קראית מפה 
 אביחי  

 קבלת החלטות 
 רותם מרין 

ספירת צעדים, שעון צל  
   ושימוש במצפן

 נטע קינג 

 אהרון   תמר
 מגדר )זום(  

 ניקיונות לשבת 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
 התכנסות   -15:30 להא

 יציאה לגלאון  -16:00
 קו -תרגול מפה ושימוש במד

 אביחי 
 למידה 

 טקסטים  
ספירת צעדים, שעון צל  

 ושימוש במצפן 
 נטע קינג 

 לקראת שבת ניקיונות  אביחי  -בטיחות

 התכנסות  -14:30 גפן
 יציאה לגלאון  -15:00

 

   -שימוש במד קו + תרגול
 טל אבוטבול 

 סיור בקיבוץ  טיפוח מכינה 
 מנהל קהילה   ברי

 למידה 
 טקסטים  

 משבצת הכנה לשבת 

 זמן מובילי יום  12:30
 קטיםהפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,  12:45

 
16:00 

 שבוע ניווטים פתיחה   -16:45 להא
 אביחי 

 "ונתנה תוקף"  -15:30
 זאביק נתיב 

 מבנה צה"ל   -הכנה לצבא
 חוליית צבא 

 זהות יהודית 
 גלעד אולשטיין 

 חקר המוח 
 אורית שפי 

 מנוחה לקראת השבת  
 לו"ז שבת 

 גיוסים  גפן
 נטע בר סלע  

 ארגון שומרי משפט   -15:30
 ארהל'ה פוקס 

 מבנה צה"ל  –הכנה לצבא 
 חוליית צבא 

 בטיחות 
 אביחי  

 קהילה 

 הפסקה  17:15
 

17:45 
 ארגון שומרי משפט   -17:00 חוליות אם  להא

 ארהל'ה פוקס 
 התמודדות עם חוסר ודאות 

 חוצן -דניס גורדון
 ארבעת ההסכמות  שיתוף 

 נטע בר סלע 
 ניצבים וילך  פרשת :  

 18:32כניסת שבת: 
 19:28יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
  גפן

פתיחה   -שבוע ניווטים
 אביחי 

 "ונתנה תוקף"  
 זאביק נתיב 

 ארוחת ערב  18:00
התמודדות עם חוסר   -19:15

 ודאות 
 חוצן -דניס גורדון

 זהות יהודית 
 גלעד אולשטיין 

 חקר המוח 
 אורית שפי  

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
 אביחי   -קריאת מפה         להא

 
 גיוסים 

 נטע בר סלע  
 בניית ציר ניווט  טיפוח מכינה 

 אביחי  
  קהילה 

 חוליות אם  גפן
 

 קו -תרגול מפה ושימוש במד
 אביחי 

 ארבעת ההסכמות    שיתוף אביחי  -בניית ציר 
 נטע בר סלע 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


