
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
   38שבוע   –, התשפ"ב  2022און , - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , י"ד אייר  15.5.22

 יום ב' 
 ,ט"ו אייר 16.5.22

 יום ג' 
 ,ט"ז אייר  17.5.22

 יום ד' 
 , י"ז אייר 18.5.22

 יום ה' 
 .י"ח אייר 19.5.22

 יום ו' 
20.5.22 

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

  מיה  טל נועה לבני   נועם חן  מאור  אלון  מוביל יום 
  מיה  יפתח  יעל בר מוזס  רוני פרבר  דקל  מוביל יום 

  יובל שיריזלי  לייה  יולי  ביאנה  יערה  אלון  תורנים
  הילה סטלה  יוגב  נועה בן שבת  יפתח  דקל  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  אלון 

 לוז שבת רשות 
 
 

 תמר אהרון  
 שיעור אחרון  -מגדר

 שיעור חניך 
 מיכל 

 שיעור חניך  
 רוני רייס 

 
אימון גופני יעל ארד   -7:30

 )אימון אחרון(

 
 

 שיעור חניך  דקל 
 טליה 

 שיעור חניך 
 תומר 

 שיעור חניך 
 שקד גרשון 

 הפסקה  9:30
 

9:45 
  אלון 

 
 לוז שבת רשות  

 

 שיעור חניך 
 שוהם

 
 שיעור רכז 

 אביחי  

 
 צביקי פרג 

ארוחת בוקר   -8:30
 חוליית קהילה  

ניקיונות לקראת חמשוש  
 גיבוש כ"ו  

 

 תמר אהרון   דקל 
 שיעור אחרון  -מגדר

 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
 הסעה מקרית גת   -11:15 אלון 

 פתיחת שבוע  -12:00
 
 

 
 גיורא רדלר 

 פילוסופיה יהודית 

 שיעור חניך 
 נועה לבני 

 מערך צבא 
 סגן ראש המוסד לשעבר 

 אודי לביא 
 עתידנו לאן? 

 
 שיעור הכנה לחובק 

 

 שיעור חניך  דקל 
 יעל

 

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

 
16:00 

 ישיבת חוליות סיום -14:00 אלון 
סיכום שבוע   -15:30

 ירושלים 
 

 חזרות לטקס סיום   -16:30
 

 
 התנדבות  

 
14:30-17:00-  

 דני לימור  

 
 אלקנה   - 14:00

 
 חמשוש גיבוש כ"ו  

 פרשת : בחוקתי 
 19:15כניסת שבת: 
 20:05יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 הפסקה   -15:15 דקל 

 הפסקה  17:15
 

17:45 
  אלון 

 אימון גופני  
 ביקורת וינגייט  

 
 התנדבות  

 

 
 טקס אזכרה רן הנדיפר 

 
 ל"ג בעומר  
 עם הקיבוץ

 
 

 
  דקל 

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
  אלון 

 ישיבת חוליות אם 
 

 
 מערך צבא 

 
 חידון ידיעת הארץ חוליית ידהא  

 
 ל"ג בעומר  

 
 

 

  דקל 
 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


