
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 בחירות שבוע   -30בוע ש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 ,ח' ניסן 21.3.21

 יום ב' 
 , ט' ניסן 22.3.21

 יום ג' 
 , י' ניסן 23.3.21

 יום ד'
 "א ניסן , י 24.3.21

 יום ה' 
 י"ב ניסן ,  25.3.21

 יום ו' 
26.3.21 

  נטע ק  יואב  נטע ב  נטע ק  יואב  אלה  מנחה תורן 

  יואב  נטע ב  נטע ק  יואב  נטע ב  גפן  מנחה תורן 

       אלה  מובילי יום 

  דור  הדר  שני נתיב  שחר טהר  גפן  מובילי יום 

       אלה  תורנים 

  עידו,לידור  שי, נועה אהרון  איתי, ענבר  טל, שני נועם  נועה ב, גל  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 אימון  אלה 
 

  אימון 
 בחירות 

 בוקר טוב   -6:00 ליל הסדר עיוני עם זאביק 
ארוחת בוקר והכנת  

 סנדוויצ'ים.  
סגירת מכינה   -6:45

 לקראת החופשה.  
 אוטובוסים יוצאים  -7:15
  -מחסום הל"ה -8:00

 תצפית ומורשת קרב 
 

 

פסח  חג 
כשר 
 ושמח!

 אימון  גפן 
 

 משבצת בחירות 
 חולית למידה  

 אימון 

 הפסקה  

 
9:45 

 מדיני או פוליטי  אלה 
 שהם, דנה 

 גיורא רדלר 
 האם יש אלוהים 

 
 בחירות 

 ליל הסדר  
 זאביק

 התעלומה  גפן 
 אילאי בן חורין 

 אלקנה שרלו 
 חג הפסח 

ניקיונות   -10:00-13:00
 לפסח 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  אלה 
 אף פעם לא קרוב  

 דניאל ברקלי 

 אלקנה שרלו 
 חג פסח 

 
 בחירות  

 ליל הסדר 
 זאביק 

תצפית האלף    -9:00
 בנווה דניאל 

שיבי פרומן   -10:00
 בכפר עציון 

 

 גיורא רדלר  גפן 
 האם יש אלוהים 

הרמת כוסית עם   -13:30
 גלעד וזאביק

 

 זמן מובילי יום  12:45

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

 300קו  אלה 
 נטע ב, דנה 

 זמן חברותות  14:00 
 חוליית למידה 

אוטובוס מקריית גת   -16:15
 למכינה 

 הגעה למכינה  -16:45

 פסיכולוגיה  -שיעור חניך
 אבישי 

חזיון אור קולי   -11:15
 בכפר עציון 

מפגש עם רפי וקרן   -12:30
 אור במשואות יצחק  

 שבת הגדול -צופרשת : 
 18:37כניסת שבת: 
 19:33יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 גולן בן חורין   גפן 

   מעבדות לזהות
 ליל הסדר עם זאביק מוס מרצה מהקיבוץ  -14:00

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 סגירת מכינה  -15:15 ישיבת חוליות אם אלה 
 יציאה הביתה  -16:00

 בחירות  
 

? 
 

17:45-20:00 
 ניקיונות לפסח

 ארוחת צהריים  -13:00
מפגש עם מח"ט   -14:00
 עציון 

 יוחנן בן יעקב  -15:15
 סיכום   -16:30

 

 משבצת אקטואליה   ישיבת חוליות אם גפן 
 חולית אקטואליה 

  ליל הסדר עם זאביק

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 חברתית פעילות  אלה 
 נקיונות לפסח 

 הבוקר שאחרי+ קלפי   
 יואב וטל פ 

 ארוחת ערב  -20:00
 עיבוד יום  -21:00

 נסיעה לירושלים  
פיזור מתחנה מרכזית  

 17:30-18:00ירושלים ב

 

 שיחת קבוצה   גפן 
 שחר וטהר 

 משבצת סיכום בחירות +קלפי  
 קהילה 

  ליל הסדר עם זאביק 

 למחר עיבוד יום + תדרוך יומי   21:15

 


