
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -קדם צבאית "נחשון"    מכינה
 יום הזיכרון ויום העצמאות לישראל    -36שבוע   –, התשפ"ב  2022און , - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , ל' ניסן 1.5.2022

 יום בנושא פוליטיקה 

 יום ב' 
 , א' אייר 2.5.2022

 סיור בדרך אל העיר

 יום ג' 
 , ב' אייר 3.5.2022

 יום ד' 
 , ג' אייר4.5.2022

 יום ה' 
 , ד' אייר 5.5.2022

 יום ו' 
6.5.2022 

    סיון  איליי  יואב   מנחה תורן 
    איליי  סיון  אלה   מנחה לוגיסטי 

    רועי רוני רייס  מיה בקר אלון  מוביל יום 
    לייה  גיל גיא ארזי דקל מוביל יום 

    איתי שחם  רוני אלדר וינשטיין הדר  אלון  תורנים 
    שליו רוני פרבר יפתח  דקל תורנים 
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
 אימון  -07:30 אלון 

 
בוקר טוב והכנת   -05:15

 סנדוויצ'ים 
 יציאה מהמכינה  -06:30

משבצת הכנה  -08:00
 לשבוע ירושלים 

   

  דקל
 

9:30  
 

9:45 
  אלון 

 ישיבת חוליות סיום 
 מצפה הראל  -08:00

המוזיאון בשער   -10:00
 הגיא

נקיונות וסגירת   -09:30
 מכינה 

   

  דקל
 

11:00  
 

11:30 
סרטוני תעמולה   אלון 

 ופסיכולוגיה שמאחוריה 
 רוני רייס ושקד לוי 

 

אנדרטת חטיבת   -11:30
 אלכסנדרוני 

 לקסטל -13:00

יציאה לתום   -11:00
 ותומר 

 סיור בתום ותומר 

 
יום הזיכרון לחללי  
צה"ל וחללי פעולות  

 האיבה  
 

 
 יום העצמאות 

 למדינת ישראל  74

 

השפעות התקשורת על   דקל
 הפוליטיקה בישראל 

 נדב והדר ק

 

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

 
16:00 

השפעות התקשורת על   אלון 
 הפוליטיקה בישראל 

 נדב והדר ק

בית הקברות   - 15:30
 בקריית ענבים 

סיום ויציאה   17:30
 משוערת למכינה 

יציאה לרכבת קרית גת  
13:00 

 
 

 

 פולחן אישיות  דקל
 מיה ויואב 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 פולחן אישיות  אלון 
 מיה ויואב 

     

סרטוני תעמולה   דקל
 ופסיכולוגיה שמאחוריה 

 רוני רייס ושקד לוי 

 

 ארוחת ערב 19:00
 

20:00 
חברותות מפלגות   אלון 

 וחשיבות זכות הצבעה
 מיה בקר ושקד גרשון 

 ערב שירי לוחמים 
 חוליית ידה"א

    
   דקל

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 

 "הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום יפה כמו ארץ ישראל "  


