
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 בסימן זיכרון ועצמאות  33, התשפ"א, שבוע 2021 גלאון, –מחזור כ"ד 

 

 
 

 

 יום א'  קפסולה  תאריך
 , כ"ט ניסן 11.4.21

 יום ב' 
 , ל' ניסן 12.4.21

 יום ג'  
 , א' אייר 13.4.21

 יום ד' 
 , ב' אייר 14.4.21

 יום ה'  
 , ג' אייר 15.4.21

 יום ו'  
16.4.21 

    יואב  נטע ב  נטע ק  אלה  מנחה תורן 

    נטע ב  נטע ק  יואב  גפן מנחה תורן 

    נועה  ארד יעל אלה  מובילי יום 

    טהר ענבר  דניאל גפן מובילי יום 

    נועם, אבישי  גאיה, ניצן  ערבה, יואב אלה  תורנים 

    נועם, אושר  אחינועם, גל  שי, דור  גפן תורנים 

 בוקר טוב   7:15

 ארוחת בוקר    7:45

יום סיור קק"ל בעקבות  אלה  8:30
 לוחמים 

 
בוקר טוב   -השכמה -5:30 

 וארוחת בוקר 
 יציאה  -6:30
הגעה לגבעת   -8:00

 התחמושת  
 הפסקת שירותים 

התחלת הדרכה   -9:30
 בגבעת התחמושת 

 נסיעה למוזיאון רוקפלר 
 נסיעה להר הצופי 

 נסיעה לארמון הנציב 
 סיום משוער   -16:30

   -נסיע לחניון עין סוסין
 התארגנות בחניון    -17:30
פעילות חברתית    -18:00

 לפי קפסולות 
 ארוחת ערב  -19:00
 עיבוד יום   -20:00
ערב שירי זיכרון    -21:00

 לקראת יום הזיכרון )רשות( 
 
 

 העיר   בדרך אל -יום סיור
 

 השכמה והתארגנות   -6:30
 ארוחת בוקר  -7:15
 עליה למצפה הראל  -8:00
תחילת   -מצפה הראל  -8:30

 סיור בדרך אל העיר 
 יער חולדה 

 חטיבת אלכסנדרוני 
 הקסטל 

  -בית הקברות קרית ענבים
 טקס זיכרון לזכר הנופלים. 

 סיום משוער  -17:30
 חזרה למכינה 

ארוחת ערב ועיבוד יום  
 בקפסולות.  

 שיעור חניך
 שהם שאולוף  

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל 
  ונפגעי פעולות האיבה 

יום העצמאות  
של מדינת   73ה

 שראלי

 

 משה מתיתיהו  גפן
 השירות

 

  הפסקת    9:30

  אלה  9:45
 ישיבת חוליות סיום 

 משותף 
 
 
 

 
 

יום הזיכרון לחללי צה"ל 
 ונפגעי פעולות האיבה 

 

  גפן

 הפסקה   11:00

  אלה  11:30
 אליה צדקה 
 השומרונים 

 

 
 

יום הזיכרון לחללי צה"ל 
 ונפגעי פעולות האיבה 

  
 
 
 

 שבת שלום !   
 
☺  
 
 

 מצורע -תזריע  פרשת 
 18:51כניסת שבת: 
 19:48יציאת שבת: 

 ייעוד וייחוד   גפן
 מערך צה"ל 
 דור, ענבר

 
 ארוחת ערב  13:00

 נקיונות  -14:00 אלה  14:00
 סיכום שבוע  -15:15
 יציאה הביתה   -16:00

 
 
 
 

 
 

יום הזיכרון לחללי צה"ל 
 האיבה ונפגעי פעולות 

 
 ערב יום העצמאות 

 

 גפן 

     


