
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 יהודי וחמשו"ש מועמדים קשר  –  12 בועש ,  ט, תשע" 2019, שדרותהראשון ,  גכ"מחזור 

 ' יום א 
 יט' חשון 17.11.19

 'יום ב
 כ' חשון 18.11.19

 'יום ג
 כא' חשון 19.11.19

 'יום ד
 כב' חשון 20.11.19

 'יום ה
 חשון  כג' 21.11.19

 'יום ו
 כד' חשון 22.11.19

       רןומנחה ת
       מנחה לוגיסטי 

 נעם + יובל ישראלי  אריאל  גל שפייזר + + עמנואל  ויזלשירה  + זיו אנאל פרעודביר +  + יובל ישראלי נעם  מובילי יום
 ל זונדלביץ'ג'וש + ג אלעד + חנה  פר עו  ק +עה אופנ יובל גינוסר + גל שפייזר  + רוני שלו מיה 'ל זונדלביץגג'וש +  תורנים
  חמשו"ש מועמדים   יום אורחות יום אורחות קשר יהודי הערות
חניכי  "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  7:15

 המכינה 
 

 מדים ועמ
 

  בוקר טוב +  ארוחת בוקר 7:45
 בוקר.א 

+   בוקר טוב
 .בוקרא 

בית   -עבודה קהילתית 8:00  8:30
 ים''שקמהספר 

יקיר  -ופניר גכושאימון 
6:45 

שיח  -כוכבי המדבר ני כושר גופאימון 
 והיכרות

פרשת  7:30

 שבוע

סיכום  8:00

 ועי שב

נקיון  9:00

וסגירת 

 נההמכי

שיחת  8:00

 סיכום

יציאה  9:00

 ביתהה

     הפסקה 9:30
9:45  

בית  -יתעבודה קהילת
 'שקמים' הספר

 יזמות עסקית
 רן מרגולין 

חוליית   -שתדרוך לחמשו יהדות  -לקנה שרלוא
 גיוסים  

      הפסקה 11:00
11:30  

 
בית  -עבודה קהילתית

 'שקמים'הספר 
נאווה  –"שומרי משפט" 
 ותמרה

 כינהוטיפוח מ ונותנקי ציונינובמבר ה -זאביק

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

 קשר יהודי

 יון התכנסות בשער צ

חוליית  -פתיחת שבוע 16:30

 למידה

הליכה למקום  17:00

 הפעילות

 -הרב איתמר אזולאי 17:30

 בחירה חופשית

 א.ערב  18:45

 חברותות 20:00

 יציאה למכינה 22:00

קהילה התנדבויות  14:00
 קבועות

 גלעד  -מנהיגות
קהילה התנדבויות  14:00

 קבועות

 

 שו"ש מועמדים חמ

 ם + עמדת רישו הגעה 15:30

 שיחת פתיחה  16:00

 שבירת קרח 16:30

 רי מדריך שיעו 17:00

 הפסקה  18:00

 ךשיעורי מדרי 18:15

  ארוחת ערב 19:15

שאלות דילמות ו 20:15

 נחשון""ב

סליחה על "–אפטר לו"ז  21:30

  השאלה"

 
 שרה  חיישבת פרשת 

 16:20כניסת שבת : 
 17:18צאת שבת : 

 
  הפסקה 17:15
17:45 

חוליית  -קסטיםמשבצת ט דבויות קבועותנקהילה הת
 תוקהילה התנדבויות קבוע למידה

 
 שבת שלום !

  ערב רוחת א 19:00
20:00 

  שיתוף בית מדרש 
 שיחת קבוצה

 
 

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

 


