
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 שבוע הכנה לקייטנה   -32שבוע  –, התשפ"ב  2022און,  - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 ב' ניסן  3.4.22

 יום ברזיל וקרנבל 

 יום ב' 
 ג' ניסן  4.4.22

 יום מצרים ופסח 

 יום ג' 
 ד' ניסן  5.4.22

 יום אנגליה 

 יום ד' 
 ה' ניסן  6.4.22

 יום אפריקה וספארי 

 יום ה' 
 ו' ניסן  7.4.22

 יום צרפת  - קייטנה 

 יום ו' 
 ז' ניסן  8.4.22

 יואב  סיון  אלה איליי  יואב  סיון   מנחה תורן 
 אלה   יואב  איליי  סיון  אלה יואב   מנחה לוגיסטי 

 מיכל  יובל ש  הדר עילי  שחר שלו אלון  מוביל יום 
 עידו הרץ נעמה  דן  סטלה  רון  ארז  דקל  מוביל יום 

 שקד לוי  רוני פרבר  ברזין  מיה בקר  תומר  נועם חן  אלון  תורנים
 שוהם נועה בן שבת  מאור  יואב אליאס  דן  עידו הרץ דקל  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  אלון 

 
תחילת השיעור המקדים   8:30

 במליאה 
 

 ליל סדר  

 כתות 
 מועלם אדר  

 
 מערך צבא 

 יהודה רכז שדרות 

 בוקר טוב  -5:30
 הכנה סנדוויצ’ים  -5:45

 עלייה לאוטובוס -6:30
הגעה לביה״ס   -7:00

התחלת קישוטים  
 וארגונים

 
 אימון גופני 

  דקל  יעל ארד 
 

 חוקי הטבע 
 תומר אבירן 

 הפסקה  9:30
 

9:45 
  אלון 

 
 Teenage Dream הפסקה  11:00

 סיון 
 

 פסח
 אלקנה 

התכנסות   -8:00-8:30
 ופתיחת יום

פעילות   -8:30-9:30
 היכרות עם הילדים 

 
 שישי בוגרים 

  דקל 
 

 מגדר
 תמר אהרון 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  אלון 

 
 מגדר ליל סדר  11:30/11:45

 תמר אהרון 
 

 שיעור רכז 
 אביחי 

א. בוקר +   -9:30-10:15
 הפסקה פעילה 

  1פעילות  -10:15-11:15
 על צרפת 

  2פעילות  -11:15-12:15
 על צרפת 

 

  דקל 
 

Teenage Dream 
 סיון 

 

 זמן מובילי יום  12:45
 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויקטים 13:00

 
16:00 

 רכבת קרית גת   - 15:15 אלון 
הדר   -פתיחת שבוע -16:00

 ונעמה 

 -משבצת הכנה לקייטנה
 נוער רוני אורבך מרכזת תנועת 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

משבצת הכנה   - 14:00
 לקייטנה  

 ארון הספרים  16:00

סיכום יום   -12:15-13:00
 קייטנה + פיזור 

 א.צהריים  -13:00-13:45
נקיונות   -13:45-15:00

 וסידור של הקייטנה 
 נסיעה לגלאון  15:00

 פרשת השבוע: מצורע 
 18:38כניסת שבת: 
 19:38יציאת שבת: 

 שבת שלום! 

 דקל 

 הפסקה  17:15
 

17:45 
  אלון 

 אימון 
 

 משפחות מארחות -18:00
 ארוחת ערב  -19:15

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 הכל צפוי והרשות נתונה 
 איתי שחם 

 
 ערב טד  -אפטר לוז

 
 

 

 זה אני והכלל או אני או הכלל  דקל 
 גיל זכרוב 

 

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
 ישיבת חוליות אם  אלון 

 
 עיבוד יום  -20:15

 סדנת אומנות   -21:00
 הילה הרץ 

 שיחת קבוצה 
הארי פוטר וגביע   -אפטר לו"ז 

 האש

 אפריקה  -תוכן קהילה
 נעמה וארז 

 
 ערב דיסקו  -אפטר לוז

 
  דקל 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15



 


