
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
  7שבוע מספר  – פ"ב, התש2021 -  2022, שובלהראשון,  המחזור כ"

 ח' חשוון   14.10  יום ה' ז' חשוון   13.10 יום ד' ו' חשוון    12.10  יום ג' ה' חשוון    11.10 יום ב' ד' חשוון   10.10'  יום א ה מליא 

 שחר  שחר נטע  יעלי   יואב    תורן . מ
  יואב   יואב   יעלי   נטע   שחר   לוגיסטי . מ

  נטע   יעלי   יואב  ענבל ו שחר    חופש  
       אשל יום   מוביל
       ערבה  יום   מוביל

       אשל תורנים 
       ערבה   תורנים 
  -- -- --    גיוסים  

 נקיונות  +  בוקר טוב 7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  אשל 

 
  – רבנים שומרי משפט 

ה  'אהרל  
 ת ניקיונובוקר טוב +   7:15 קיימות 

 אימון גופני  7:45
 בוקר והתארגנות . א 8:45

 בוקר טוב   5:00
 הכנת סנדויצ'ים   פת שחרית + 5:15

 נטע   -300קו  יואב   - בלשנות   ערבה 
 הפסקה  9:30
 

9:45 
 יציאה ליפו  6:00 ענבל   -האם זה מאבק של נשים?   למידה  -המתות חסד יואב    -בלשנות  אשל

  ערבה    תחילת סיור  8:00
 

  – רבנים שומרי משפט 
 ה   'אהרל

  - כיפוריםמלחמת יום ה
 זאביק 

 אלון ברנס  –  שיעור חניך

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  אשל

 
 

 ארון הספרים  
  -מלחמת יום הכיפורים

 זאביק 
 הפסקת צהריים   13:00   ' ליבוביץרימון  –  שיעור חניך

  ערבה 
 

   ענבל  – האם זה מאבק של נשים?  קיימות 

 , הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים  ארוחת צהריים 12:45
 זמן מובילי יום   
 

16:00 
  אשל

הסעות מרכבת   15:45
 להבים  

 פתיחת שבוע   17:00
 הפסקה   17:45

 סיכום שבוע וסיור יפו ופיזור   16:30   שיחת קבוצה נטע  -300קו  גלעד   -רעיון פוליטי  15:30
ייעוד והקמת     15:30 ערבה  

 ידה"א    –צה"ל 
   שיחת קבוצה למידה  -המתות חסד

 הפסקה  17:15
 

17:45 
ייעוד והקמת צה"ל   17:00 אימון גופני  18:00 אשל 

 ידה"א  –
  אפרת ליברמן   –פילוסופיה  18:15 אימון גופני 

 גלעד   -רעיון פוליטי  17:00 ערבה 
 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

  אשל
 ישיבת חוליות אם 

 
 שיתוף  

 שבת שלום!  עיבוד יום ותדריך לסיור    20:15 פעילות חברתית 
 פעילות חברתית  ערבה   פרשת לך לך  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר 21:15
ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל"  .." )בראשית י"ב א'( . ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאְרֶאךָ -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך, ֶאל-ַאְבָרם, ֶלְך-ַוי


