
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   10שבוע  –  ג פ", התש2022,  און -גל הראשון,  ו מחזור כ"

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
   ןו , ה' חש30.10.22

 יום ב' 
 ן ו, ו' חש 31.10.22

 יום ג' 
 , ז' חשון 1.11.22

 יום ד'
 חשון , ח' 2.11.22

 יום ה' 
 ' חשון , ט3.11.22

 יום ו' 
4.11.22 

 רוני  טל  טללה   טל  רוני   מנחה תורן 

 טללה   טללה  רוני   איליי  אביחי   לוגיסטי מנחה 

 טל עצמון  עודד אלקבץ  רן אלבז   עידו מהלל  עדי לוי   יום   מוביל

 אבניאל   ון דור  אושרי   נועה עדן   ה היל יהב   יום   מוביל

  עידו מהלל, מאיה  דורון גל, יובל זיסו   יאיר, רחל  וינו, איילה   תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  
 

 בוקר טוב   -5:45
 וחת בוקר ונעילת מכינה אר

 יציאה לסיור יפו   -6:45

 
 בחירות  יום ה

 לכנסת 

 שיעור חניכה  
 ענת 

 מועמדים 
בוקר   -:456

 טוב 
7:00-  

 ארוחת בוקר 

 חניכים 
בוקר   -6:45

טוב וקיפול  
     מליאותה

 
 רום לחשיבה אזורית  הפו  

 מר בניק אית

 הפסקה  9:30

 
10:00 

  
 

ציונות ביפו לזכר רן  סיור 
 הנדיפר ז"ל  

 התכנסות בכיכר השעון   -8:00
 זמן לשירותים  

 
 צביע! צאו לה

יציאה מרכבת קרית   -10:15
 גת  

הגעה למכינה   -11:00
 והתארגנות  

 רום לחשיבה אזורית  הפו 
 מר בניק אית

סיכום   -7:30
 חמשוש 

סיום   -8:45
משוער  
 ופיזור 

7:30-  
 ארוחת בוקר 

8:00-  
סגירת  
 מכינה  

  
 

 כאבנים בחומה  
 יונתן אסל 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  
 

 התחלת סיור והדרכות   -8:30
 ראייה כיכר השעון, קישלה, ס

ואבוא   מסגד מחמודיה 
 בעת יפו  ט,גנבו

 
 בחירות  יום ה

 לכנסת 

 אימון גופני   -11:30
 זמן מובילי יום   -12:30
 ארוחת צהריים   -13:00
 משבצת גיוסים  -14:00

הכנות לקראת   -11:30 
 מדים עחמשוש מו

 יםוחת צהרי אר -12:30
 הגעת מועמדים   -13:15

הסעה   
 לת"א 

9:00-  
סגירות  

 חרונות  א
9:15-  

 "א הסעה לת

  
 

 זמן מובילי יום  12:30

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

 
16:00 

התכנסות בתחנה   -14:50 
 )מי שרוצה( ם -ימרכזית  

התכנסות בנווה   -16:00
 יעקב  

רציף העליה השניה, סלע  
ע"י  ש יפו כיבו, רומידההאנד

 נפוליאון,קבלת הפנים.  
 

 
 
 צביע! צאו לה

 חברה ישראלית 
 'ה פוקס הרלא

 חוגי בית   -15:30
 מועמדים + קבוצה  

חדר   –אלקנה   -16:15
 אוכל קיבוץ  

 פרשת :  
 כניסת שבת:  
 יציאת שבת:  
 שבת שלום! 

 מגדר  
 ענבל גריצויג  

 הפסקה  17:00

 
17:30 

 פתיחת שבוע   -16:30 
הרצאה בנושא   -17:30

 אמונה  
 ארוחת ערב   -18:30

 

 ארוחת צהריים -12:00
   המשך סיור -:3012

גשר המשאלות, שלטון  
פרעה,שער האמונה, מבצע  

 עוגן 

 
 בחירות  יום ה

 לכנסת 

 מגדר 
 ענבל גריצויג 

זמן עבודה על   -19:00
 וייקטים בחוליות אם  פר 

 שיעורי חניך   -20:30
 תדרוך למחר   -21:30

 

 

 חברה ישראלית  
 'ה פוקס הרלא

 

 

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

  
 ות  חברות  -19:30

אוטובוס חזרה   -21:30
 למכינה  

 התפוז התלוי  
 סיום משוער ופיזור  -16:45

 
 צאו להצביע! 

 
 ישיבת חוליות אם  

 
שיח חניכים  עגלי מ

 ומועמדים  
 

 

  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30



 


