
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   7שבוע -  פ"ב , התש 2021, און -גל הראשון,    המחזור כ" 

 מליאת  
 למידה 

 יום א'
 , ד' חשון 10.10.21

 יום ב' 
 , ה' חשון11.10.21

 יום ג' 
 , ו' חשון 12.10.21

 יום ד' 
 , ז' חשון13.10.21

 יום ה'
 , ח' חשון14.10.21

 יום ו' 
15.10.21 

 סיון  אלה  סיון  יואב  אלה  איליי   מנחה תורן 

 אלה  איליי  יואב  איליי  סיון  יואב   לוגיסטי מנחה 

 דניאל  רוני פרבר  יפתח  גיא  דן  מיכל  הדס יום   מוביל

 יעל  עיליי  שקד גרשון  ביאנה  בר רייס  אורי  תמר  יום   מוביל

 מיה  יואב לוי  יאיר  ארז רון  הדר קדוש  הדס תורנים 

 נעמה לבונאי  לירי  נועה  אור  נדב  אפריים  תמר  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  הדס
 

 
 אימון גופני 

 
 אימון גופני 

 
 הכנה לפאנל התנדבות  

 + קיימות 

 
 פאנל התנדבות  

 בוקר טוב  -7:00
 ארוחת בוקר 

 סגירת מכינה  -7:45
 סיכום שבוע  -8:30

  תמר 
 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  הדס
 

 שתהיה לי בריא 
 אביחי 

 
 לחץ, בריאות והתמודדות 

 ון דרור קריק

 
 שיבולים 

 אורית שליאכטר  

 מגדר 
 תמר אהרון 

 
 יציאה    -9:00

  תמר 
 

 שיעור חניך 
 אורי 

 משבצת למידה 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  הדס
 

 חלל 
 גיא  -ר חניךו שיע

 גיוס חובה וצבא העם 
 הכנה לצבא 

 
 הספרים ארון 

 משבצת למידה 
 

 

  תמר 
 

 שתהיה לי בריא 
 אביחי 

 המנהל האזרחי 
 יואב 

 מגדר 
 תמר אהרון 

 

 זמן מובילי יום  12:45

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

 
16:00 

  הדס
יציאה מרכבת   -16:15

 קרית גת  
 הגעה למכינה   -16:45

 חברה ישראלית  
   אהרל'ה פוקס

 הפורום לחשיבה אזורית 
 אתל מלכה 

 החברה הישראלית  -15:30
 נועם, נועה 

 
 שיחת קבוצה 

 לך לך פרשת : 
 17:50כניסת שבת: 
 18:44יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 מלחמת יום הכיפורים  תמר 

 זאביק נתיב 
 ניסויים בבני אדם 

 ירדן כץ 
 רעיון פוליטי  -15:30

 גלעד 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

  הדס
 פתיחת שבוע  -17:15

 אימון  -17:45

 מלחמת יום הכיפורים 
 זאביק נתיב 

 ניסויים בבני אדם 
 ירדן כץ 

 רעיון פוליטי  -17:00
 גלעד 

 
 ניקיונות   -17:15

 ארוחת ערב - 18:15

 

 חברה ישראלית   תמר 
 אהרל'ה פוקס 

 הפורום לחשיבה אזורית 
 אתל מלכה 

 החברה הישראלית  -17:00
 נועם, נועה 

 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

  הדס
 ישיבת חוליות אם

 

 
 בה בחירה והקש
 גל רייס

 המנהל האזרחי 
 יואב 

 
 התנדבות  -אמציה -19:45

 תום ותומר 
 שיתוף  -20:00

 
 חג קיבוץ   -19:00

 שנה   75יום הולדת 
 און -גל

 
 

 גיוס חובה וצבא העם  תמר 
 הכנה לצבא 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


