
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 חקלאות בוע ש,  תש"פ,   2019, שדרותהראשון ,  גכ"מחזור 

 ' יום א 
 כו' חשון  21.11.19 

 'יום ב
 חשון כז'  22.11.19

 'יום ג
 כח' חשון  23.11.19

 'יום ד
 כט' חשון 24.11.19

 'יום ה
 ל' חשון  25.11.19

 'יום ו
 כסלו 'א 26.11.19

  גיא תמר גיא רון תמר רןמנחה תו
  תמר גיא רון תמר וןר מנחה לוגיסטי 

    נבררוני ענועם ו איתן גל שפייזר ופלג  דבירלו וני שור גבאי וגל  מיה דנה טל ע מובילי יום
  ה לוי יואב שיר סר והדר יובל גינו נועה ברוק ואלעד  דביר ורום זהר ואריאל  4:30קמים ב -תורנים

       ותהער
 המתחם "בוקר טוב" + סדר ונקיון   4:45
 השקמה 4:45  5:30

 בוקר טוב 5:00
הכנת סנדוויצים + תה  5:30

 ועוגיות
 יציאה 5:50

 השקמה 4:45
 בוקר טוב 5:00

הכנת סנדוויצים + תה  5:30
 ועוגיות

  יציאה 5:50

 השקמה 4:45
 בוקר טוב 5:00

הכנת סנדוויצים + תה  5:30
 ועוגיות

 ציאהי 5:50

 השקמה 4:45
 בוקר טוב 5:00

הכנת סנדוויצים + תה  5:30
 ועוגיות

 יציאה 5:50

 

6:15 
ויציאה   תכנסות 10:30

ליישוב  מסבידור מרכז 

 צופר בערבה

ת משבצת פתיח 14:45

 שבוע 

 הפסקה 15:30

 זמן מובילי יום  15:45

–אליהו שקותאי  16:00

כי האדם עץ השדרה + 

 עבודה דגשים ל

 הפסקה 17:45

 תפעילות חברתי 18:00

 א.ערב  19:15

 דה בותחילת ע
  הפסקה + א.בוקר 8:00

 המשך עבודה  8:45

 דה בותחילת ע
  הפסקה + א.בוקר 8:00

 המשך עבודה  8:45

 דה בותחילת ע
  הפסקה + א.בוקר 8:00

 המשך עבודה  8:45

 דה בותחילת ע
  הפסקה + א.בוקר 8:00

 המשך עבודה  8:45

 

      + א.בוקר הפסקה 10:45
11:30 

 המשך עבודה   11:00
 

 המשך עבודה   11:00
 

  
 המשך עבודה   11:00

 

 בודה  המשך ע 9:30
חזרה למקום   10:45

 הלינה 
 סיכום שבועי  11:00

 ריים א.צה 12:00

 

                                                                                                      הפסקה                                                                 מקלחת + ארוחת צהרים+  12:45
      אקטואליה \םזמן מובילי יו  16:45
17:00   

אימון כושר  17:00  
 תמר -גופני 
 הפסקה  18:00

  -רותם צור 17:00
 פעילות חברתית 16:00 מדריכה ב'אדם ואדמה'

  יונות ואירגוןנק 13:00
 המקום

יציאה מיישוב   14:00
אביב  -תחנת תלצופר ל

 בארלוזורו

 
 תולדותשבת פרשת 

 16:18כניסת שבת : 
 17:17צאת שבת : 

 
  הפסקה   18:15
18:30 

עידו  -חילוץ והצלה 18:15
 שחם

  -על נחל צפית 18:30
 תכנים קהילה 

אימון כושר גופני   17:15
 יאג
 מקלחות   18:30

 בילי יום זמן מו 19:45

 
 

 
 בת שלום !ש

19:30   
 רוחת ערבא 20:00

 + תדרוך למחרי עיבוד יומ

 סימון דה בובואר ~ ". נדיבות אמיתית היא כאשר אתה נותן את כולך ומרגיש שזה לא עלה לך בדבר


