
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 שבוע ניווטים   –  3שבוע   -, תש"פ 2020, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 כ"ד אלול   13.9.20

 יום ב' 
 , כ"ה אלול 14.9.20

 יום ג' 
 , כ"ו אלול 15.9.20

 יום ד'
 , כ"ז אלול 16.9.20

 יום ה' 
 אלול , כ"ח 17.9.20

 יום ו' 
 , כ"ט אלול 18.9.20

  יואב  נטע ק  יואב  -נטע ב נטע ב  אביחי  אלה  מנחה תורן 

  נטע ב  יואב  נטע ק  יואב  נטע ק  גפן  מנחה תורן 

  מיכל, שהם  יואב, יעל  ענבר, נבו  אבישי, יהלי  עומר, טל ב  אלה  מובילי יום 

  יפתח, גאיה  שי, ניצן  הדר, איתי  סהר, אושר  שחר, אופק גפן  מובילי יום 

  יניר, זהרה  גל, עומרי  טל, גיל  אופיר  רוקח, ארד, ערבה  אלה  תורנים 

  דור, נועם  עידו, נועה אהרון  גל, שני נתיב  טל, שירה  דניאל, אילאי  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 בין צדק לצדקה  אלה 
 יואב יפת 

 בוקר טוב  -7:15
 אימון עם יעל  -7:30

הכנת כרטיסי שנה טובה  
לתושבי הקיבוץ וחלוקה בתאי  

 הדואר 
 קהילה   

 השכמה +סגירת מכינה  -4:30
 ארוחת בוקר  -5:30

השכמה וקיפול   -4:30
 ציוד 

 ארוחת בוקר  -5:00

 

 פתיחת שבוע+ גפן 
 בטיחות אביחי 

 בוקר טוב  -6:15
 אימון עם יעל   -6:30

 מכינה ת בוקר טוב+ סגיר  -3:45
 עליה לאוטובוס  -4:45

 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

 פתיחת שבוע+ אלה 
 בטיחות אביחי 

 יהדות   -10:00
 אלקנה שרלו )זום(

 התנועה לאיכות השלטון 
 חנוך 

 עליה לאוטובוס  -6:15
 הגעה לשטח -7:15

  תדריך לפני יציאה   -5:45

 בין צדק לצדקה  גפן 
 יואב יפת 

 יהדות   -10:00
 אלקנה שרלו 

 3הורדת נ.צ לניווט 
 בניית ציר ניווט 

 הגעה לשטח -5:30
 ארוחת בוקר  

תדריך לפני יציאה    -6:15
 לניווט 

 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 חלוקת חוליות ניווט  אלה 
 1הורדת נ.צ ניווט 

 3הורדת נ.צ ניווט  טיפוח מכינה  
 בניית ציר ניווט 

 תדריך לפני יציאה לניווט  -7:30
 לניווט יציאה  -8:00

 זמן גג -11:00
 ארוחת צהריים  
 סיכום שבוע  

 ראש השנה  
 18:23כניסת החג: 
 19:18יציאת החג:  

 שנה טובה!! 
 חלוקת חוליות ניווט  גפן 

 1הורדת נ.צ ניווט 
 אושר קאסה 
 שיעור חניך 

 התנועה לאיכות השלטון 
 חנוך 

 תדריך לפני ניווט  -6:30
 יציאה לניווט ראשון  -7:00

 מובילי יום זמן  12:30

 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויקטים  12:45

 
16:00 

 ניתוח אגנים  אלה 
 אביחי 

 הכנה לניווטים ולמידה בנחשון 
 זאביק נתיב 

 מסדר לוגיסטי והכנות לקראת  
 ניווטים 

 זמן גג   -13:00
 ארוחת צהריים  

עליה לאוטובוס   -13:30
 יציאה ללהבים  

 

  זמן גג, ארוחת צהריים    -12:00 ניקיונות לסגירת מכינה  שיחת קבוצה  ישיבת חוליות אם גפן 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 ישבית חוליות אם עצמאית  אלה 
 עמיר גורדון   -18:30

 מה בין קיבוץ לקיבוץ מופרט 

הורדת נצ  -13:30-16:30 ניקיונות לסגירת מכינה  שיחת קבוצה 
 תחקיר  

  

 עמיר גורדון  גפן 
 מה בין קיבוץ לקיבוץ מופרט 

 הכנה לניווטים ולמידה בנחשון 
 זאביק נתיב 

 מסדר לוגיסטי והכנות לקראת  
 ניווטים 

הורדת נ.צ  -13:00-16:00
 בניית ציר ותחקיר 

 עליה לאוטובוס   -12:45
 יציאה ללהבים 

 

 ארוחת ערב 19:00

 
20:00 

ישיבת חוליות אם עם   אלה 
 הצוות 

 תדריך לפני יציאה  -16:30 עיבוד יום  פעילות חברתית 
 זמן גג   -20:30

  

 ניתוח אגנים  גפן 
 אביחי 

 תדריך לפני ניווט ויציאה  -16:00 עיבוד יום  פעילות חברתית 
 זמן גג  -:20

  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15



 


