מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון ,שובל ,2019 ,התש"פ ,שבוע פנים בסימן חמשוש מועמדים

מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
גיוסים

יום א'
י"ט חשון
17.11.19

יום ב'
כ' חשון
18.11.19

יום ג'
כ"א חשון
19.11.19

יום ד'
כ"ב חשון
20.11.19

יום ה'
כ"ג חשון
21.11.19

יום ו'
כ"ד חשון
22.11.19

ירדן
שירי
לינוי סבג ועומר פארן
עידו כראדי ושירה
-

אייל
שירי
איתי דין ולינוי בן עמרם
יעלי גשן ועמרי גולדברג
פרדס חנה – נעם ונועה יוסף

ירדן
אייל
גילי וטקלין
עדן ואביחי
-

אייל
ירדן
אדיסה ומיכאל
נעה לוקסנבורג ונמרוד
-

ירדן
שירי
איתי שלו וגל אטרקצי
איתי דין ומאיה
פתח תקווה – רותם וטקלין

שירי
אייל
יעל לוי ועמית
ניר ושרון
-

בוקר טוב  +סדר וניקיון המכינה
ארוחת בוקר

7:00
7:15
 – 8:15בוקר טוב +
נקיונות
 - 8:45ארוחת בוקר

8:15

 - 8:30גלעד  -מנהיגות

ישיבות חוליות אם

9:15

הפסקה
עינת ורצקי -פילוסופיה,
צילום

9:30

 - 9:45ישיבת תיאום
 - 10:30פעילות חברתית-
חשיבה מחוץ לקופסה

הכנה לצבא – גיא זהבי
מדריך שדרות – תהליך הגיוס

10:45
טל  -קיצור תולדות
האנושות /
אייל  -אופס ,נשבר

נקיונות לקראת החמשוש
סיכום קמפוס רמת הגולן-
חוליית ידה"א

זאביק -נובמבר הציוני

12:30
15:45
 - 16:00התכנסות
 - 16:30פתיחת שבוע

אייל  -אופס ,נשבר /
טל  -קיצור תולדות
האנושות

 - 13:45רבנים למען
זכויות אדם -הרב תמרה
 - 15:00הפסקה

פעילות קהילתית

21:15-21:45

 – 15:15שיחת פתיחה
 – 15:45שבירת קרח
 - 16:30הרב אלקנה שרלו -
הציונות היום ע''פ ספר נחמיה

שבת פרשת חיי שרה
כניסת שבת16:20 :
צאת שבת17:18 :

הפסקה
 - 17:30בחירה
חופשית -הרב שניצר
 - 18:45ארוחת ערב

אימון כושר

 - 16:15זמן מובילי יום
 - 16:30משפחות מארחות
 - 18:30סיום משפחות
מארחות

פעילות קהילתית

19:00
20:00

לו"ז חמשוש:
 – 13:00התכנסות בארלוזרוב
 – 13:30יציאה לשובל

ארוחת צהריים
זמן מובילי יום

17:15
17:45

עומר פארן  -רלטיביזם
עידו ברכה  -אוטיזם

 – 8:00יציאת חניכים +
סיכום חמשוש  -מועמדים
 9:00יציאת מועמדים
לארלוזרוב

הפסקה

11:15

16:00

אימון כושר

 – 6:30בוקר טוב  +א.בוקר
 – 7:15סגירת מכינה
 - 7:45פרשת שבוע חיי שרה-
נעמה

 – 17:45הפסקה
 – 18:15הצגה למועמדים

ארוחת ערב
 - 19:45חברותות
 – 21:15עיבוד יום
 – 22:00יציאה לשובל

שיתוף – חוליות אם

הכנה לחמשוש מועמדים -
חוליית גיוסים

שיחת קבוצה

עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

"לעולם לא תמצא קשת בענן אם תביט מטה" (צ'ארלי צ'פלין)

.

 - 20:30קפה דילמה
 – 21:30תדרוך לילה
 – 22:00אפטר לו"ז

שבת שלום !

