
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -קדם צבאית "נחשון"    מכינה
 35שבוע   –, התשפ"ב  2022און , - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , כ"ג ניסן 24.4.2022

 יום ב' 
 , כ"ד ניסן25.4.2022

 יום ג' 
 , כ"ה, ניסן 26.4.2022

 יום בנושא הגוף ובריאות הנפש

 יום ד' 
 , כ"ו ניסן 27.4.2022

 ערב יום השואה  

 יום ה' 
 , כ"ז ניסן 28.4.2022

 יום בנושא עדות המזרח 

 יום ו' 
29.4.2022 

 שישי בוגרים  
 יואב  איליי  איליי  יואב  סיון  אלה   מנחה תורן 

 איליי  סיון  יואב  סיון  אלה  סיון   מנחה לוגיסטי 
 לייה  הילה יפתח  יולי סבאג  הדר קדוש ביאנה  אלון  מוביל יום 
 אורי  אדר תומר  רוני פרבר עמית  מאור  דקל מוביל יום 

 נועם חן  עידו הרץ  מיכל   רוני רייס  בר מוזס  לייה  אלון  תורנים 
 אלה  הדר קדוש הילה יערה עדי טל דקל תורנים 
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  אלון 

 
 

 אימון גופני 
 

8:30-10:30 -  
 דני לימור  

 שיעור חניך
 נועה לבני

 תמר אהרון 
 מגדר

 
 אימון גופני 
  דקל יעל ארד 

 
 שיעור מדריך שיעור מדריך

 הפסקה  9:30
 

9:45 
  אלון 

 
 

 שבוע החגים הלאומיים 
 מתיחות שיא 

 אביחי

 
 סטיילינג תרפי 

 הדר יונה

  שיעור מדריך שיעור מדריך
 שישי בוגרים  

  דקל
 

 של שמרת" "מאחורי החצר 
 ביאנה 

 

 תמר אהרון  
 מגדר

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  אלון 

 
 

 גיורא רדלר
 פילוסופיה יהודית 

 
 הומואפטית 

 עינב כהן

 
 ארון הספרים 

 
ארוחת צהריים  -12:30

 לנסיעה ליד ושם   ת והתארגנו
)מכנס ארוך לא קרוע וחולצה 

 לבנה מלאה(

 פרויד
 שקד לוי 

 שבת ישראלית!!! 
 לרכבת קריית גת הגעה  15:15 דקל

 
 המשבר הפסיכולוגי

 רוני אלדר
 

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

 
16:00 

  אלון 
 פתיחת שבוע ורבעון  

 
 

 
 לקפוץ מזרחה 

 נועם ק 
)חצי קבוצה במכינה חצי קבוצה 

 ביום הורים מחזור כ"ו ( 

 
 לקהילה פעילות תורמת 

 
 נסיעה ליד ושם   -13:30

 סדנת מכתבים אחרונים   -15:00

 
 הרב אלקנה שרלו -14:00

 יהדות

 פרשת : קדושים 
 18:58כניסת שבת: 
 19:59יציאת שבת: 

 שבת שלום! 

 דקל

 הפסקה  17:15

 
17:45 

  אלון 
 

 ישיבת חוליות סיום 
 

 משפחות מארחות 
)חצי קבוצה במכינה חצי קבוצה 

 הורים מחזור כ"ו(ביום 
 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 
 הפסקה והתארגנות לטקס  -17:30

טקס יום השואה   -18:00
 הממלכתי

 
 הכרת עדות המזרח

 יוגב ומאור 

 

  דקל

 ארוחת ערב 19:00
 

20:00 
  אלון 

 
 ישיבת חוליות אם 

 

 המפקד המחנך
 יוחאי אלוש 

)חצי קבוצה במכינה חצי קבוצה 
 מחזור כ"ו(ביום הורים  

 
 טקס זיכרון אסון בני ציון  

 בנחל צפית 

 
 חזרה למכינה

 
 הפנתרים השחורים  -20:00

 אדר והילה

 

  דקל
 אפטר לו״ז -22:00

 ערב חפלה

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


