
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 , עמיות יהודית וחמו"ש מועמדיםק"י, משמר חלל שבוע פנים בסימן  – 12, תש"פ, שבוע 2019און, -מחזור כ"ג הראשון, גל

 

 "מי שמחפש את הירח אינו מוצא את הכוכבים." ~ פתגם צרפתי 

 יום א' 
 יט' מרחשוון 17.11

 יום ב'
 כ' מרחשוון 18.11

 יום ג'
 א מרחשוון "כ 19.11

 יום ד'
 ב מרחשוון "כ 20.11

 יום ה'
 ג מרחשוון "כ 21.11

 יום ו'
 ד מרחשוון "כ 22.11

 אורי אורי נועה  עונג  נועה  אורי מנחה תורן
 אורי ו + גת גיא + איתי ד נדב + יובל ב ראם + יובל ה שגב + שלי  בועז + נועם  מובילי יום

 יהונתן + פארי אמיר + שלי אופיררועי +  עידו + יובל ב יואב + טאי אורי ש + שירה תורנים
 אורחות אורחות     הערות
 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  07:15
 ארוחת בוקר 07:45
 הגעה לירושלים  14:00 08:30

שיחת   08:00 פילוסופיה  -שמעון  יום עיון יציאה ל 07:30 "שומרי משפט"  -תמרה סיכום קמפוס גולן 
 סיכום/סגירת מכינה

09:30  
 גזר גמדי  - חן אלקנה שאלונים שיבולים  15:00 09:45

 פרשת השבוע  09:00 גלעד  עמיות יהודית –יום עיון  אנטיביוטיקה – רחל

11:00  
11:30 

פילוסופיה   –גיורא רדלר  חוליות אם 16:00
 יהודית

הכנה לנודד מדבר  11:15
 תיאום  11:00 עמיות יהודית –יום עיון  יהודה 

 לחמו"ש הכנות  12:00

 פרשת השבוע: חיי שרה 
16:19כניסת שבת:   
17:18יציאת שבת:    

 זמן מובילי יום / אקטואליה                   12:45
 ארוחת צהרים+ הפסקה                                                                                             13:00
16:00 

 קשר יהודי
 הרב גוטל  17:00
 ארוחת ערב 18:30

 חברותא 20:00

 שיחת קבוצה  16:00
 עמיות יהודית –יום עיון  התנדבויות אימון גופני  17:30

 חניכים: ש "לוז חמו 
 שבירת קרח 16:15

 חומר אפל  –אלון  16:40
עידו וגאיה   18:15
 חניך( ש.)

 לוז חמו"ש מועמדים: 
 הגעה  16:00

 שבירת קרח 16:15
 שיחת פתיחה  16:40

17:15  
17:45 

 

 משמר חלל: 
 פתיחה  20:00
 חוגי בית 20:15
 הפסקה 21:15

 משפחות מארחות 17:30 התנדבויות
 חוגי בית 19:30

 ארוחת ערב 20:30
 

 פתיחה  -גלעד  17:00
 אלקנה  17:45

 שיעורי מדריך 19:00
 ארוחת ערב 20:30

19:00  
20:00 

 

 אבי וילקר  21:30
 הפסקה 22:45

 לבד בעולם?  -אייל  23:00
 פעילות סיכום  00:00

 פעילות חברתית 21:30 אימון גופני  ערב צוות
 חוגי בית –אפטר לוז 

 חברתית פעילות 21:30
 חוגי בית –אפטר לוז 

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-22:00


