
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 37בוע ש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 , כ"ז אייר 9.5.21

 יום ב' 
 , כ"ח אייר 10.5.21

 יום ג' 
 , כ"ט אייר 11.5.21

 יום ד'
 , א' סיוון 12.5.21

 יום ה' 
 , ב' סיוון 13.5.21

 יום ו' 
14.5.21 

  יואב  נטע ב  יואב  נטע ק  יואב  אלה  מנחה תורן 

  נטע ב  נטע ק  יואב  נטע ק  גפן  מנחה תורן 

  זהרה  אופיר  ענבר  נבו  גיל  אלה  מובילי יום 

  עילאי  איתמר  הדר  גאיה  נועם  גפן  מובילי יום 

  אבישי,זהרה  גור, גל  יואב,ליז  ניצן,נועם זמנו, גאיה  אלה  תורנים 

  טל,גל  עידו, טהר  שי, ענבר  איתי, דניאל  נועם, דור שני  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  אלה 
 

יום ירושלים ונספי עולי יהדות  
 אתיופיה 

 
 ארכיאולוגיה 
 דרך יהודה 

 מצודת גלאון 

 שיעורך חניכה 
 נועה איפרגן 

בוקר טוב וארוחת   -7:00
 בוקר 

תיקים בחוץ    -7:45
 ריקות ומיטות 

 
 חמשו"ש גיבוש 

  גפן  מחזור כ"ה 
 

יום ירושלים ונספי עולי יהדות  
 אתיופיה 

 תמר אהרון 
 מיניות בריאה 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  אלה 
 

 יניר  -שיעור חניך
 הפנים והלב של הקומוניזם 

 
יציאה רגלית למצודת    -7:30

 גלאון 
 התחלה במצודת גלאון  -8:00

 תמר אהרון 
 מיניות בריאה 

נקיוות לסגירת   -7:45
מכינה ולקראת גיבוש  

 מועמדים 
 סיכום שבוע  -9:30

 

  גפן 
 

 חברות  
 שני נתיב 

 נימוסים והליכות  
 גאיה גולדנברג 

 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 אלה 
 

אוטובוס מקרית   -15:15
 גת למכינה 

 הגעה למכינה  -15:45
 

 גיורא 
 פילוסופיה יהודית  

 רשות העתיקות  -הדרכה
עבודות תחזוק   -10:00-12:30

 מצודת גלאון 

 
 זאביק

 רשמים מרמת הגולן 

 סגירות אחרונות  -10:15
אוטובוס לקרית   -10:30

 גת  

 

 גפן 

 זמן מובילי יום  12:45

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

 
16:00 

פתיחת שבוע   -16:15 אלה 
 בקפסולות 

 ישיבת חוליות סיום  -16:45

 מארק הסנר 
 אומנות השתיקה 

 שיעור חניכה 
 גל סילוסטר 

 
 תיאום  -14:00-15:00

 גלעד  -16:00
 מנהיגות 

 
 חמשו"ש גיבוש 

 מחזור כ"ה 

 שבת שלום!  
 פרשת במדבר 

 19:11כניסת שבת:
 20:10יציאת שבת: 

   -צוק איתן גפן 
 גלעד סולומון 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 אימון  -18:30 אלקנה  -18:00 אלה 
 אורי חרל"פ -ביקורת וינגייט

 ז"ל  ערב לזכר רן הנדיפר אימון יעל ארד  -18:00
התכנסות משפחה   -17:30

 וחברים
 טקס לזכרו  -18:00

  

 אימון  גפן 
 

   אימון יעל ארד  -19:00

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 אלה 
 

 שיחת קבוצה 
 

 
 מתן שפי 
 גדודים 

  משבצת תוצרים 
 חידון ידיעת הארץ  
 לזכר רן הנדיפר ז"ל 

  

 גפן 
 

 שיעור חניכה  משבצת תוצרים 
 דניאל 

  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15



 


