מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון  ,שדרות , 2019 ,תש"פ  ,שבוע  14פנים בסימן מרצים
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
הערות
7:15
7:45
8:30

יום א'
 1.12.19ג' כסלו
תמר
רון
דנה ויונה
דן ורוני ענבר
סימולציית יום סיירות

יום ב'
 2.12.19ד' כסלו
גיא
גיא
שירה ויזל ואורן
רוני והבא ויואב
יום אורחות

 6:40בוקר טוב
 7:00סדר ונקיון הבית
 7:30אימון כושר גופני
 8:45א.בוקר  +מקלחות

9:30
9:45
 9:45אורח חיים בריא-
לירן לב
11:00
11:30
12:45
13:00
16:00

עינת ורצקי – קריאה
פילוסופית בתרבות
עכשווית

 15:30פתיחת שבוע
 16:00ניסים יוגב -על רון
ארד

17:15
17:45
חוליות אם
19:00
20:00
21:15-22:00

 14:00קהילה התנדבויות
קבועות

קהילה התנדבויות
קבועות

יום ד'
יום ג'
 4.12.19ו' כסלו
 3.12.19ה כסלו
תמר
רון
גיא
תמר
טל פ וגל זונדלביץ
אראל ועדי
נווה ויונה
טל וייס ורום
יום הזיכרון לבן גוריון
"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
 6:30בוקר טוב
 6:45אימון כושר גופני
נובמבר הציוני (המשך) -
 7:45א.בוקר
זאביק
 8:45שיעור חניך -טל ו.
שיעור חניכה -מיקה
הפסקה
 10:00עבדים היינו? -
תמר
צביקה בבניק -על מבצע
משה
על כור ההיתוך
הבנגוריוניסטי -עומר
הפסקה
עבדים היינו?  -תמר
"שומרי משפט" – נאווה
על כור ההיתוך
ותמרה
הבנגוריוניסטי  -עומר
זמן מובילי יום  /אקטואליה
ארוחת צהרים +הפסקה
 14:00ישיבת תיאום
 15:00רעיון פוליטי -גלעד  14:00קהילה התנדבויות
קבועות
 16:15יציאה לקיבוץ
רוחמה – "כוכבי המדבר"
הפסקה
 17:30קפה דילמה
בחברותות

קהילה התנדבויות
קבועות

יום ה'
 5.12.19ז' כסלו
רון
תמר
חנה ונועה אופק
מיקה ויונתן

חוליית צבא

שיעור חניך -דביר
שיעור חניכה -מיה

יום ו'
 6.12.19ח' כסלו
גיא
רון
דנה ויונה
דן ורוני ענבר
שבת מועמדים

סיכום שבועי  +פרשת
שבוע

טיפוח מכינה \ הכנות
ונקיונות לשבת

 11:15זמן אקטואליה
 11:30טקסטים –חוליית
למידה

" 15:00דלת פתוחה"-
יעל ארד
 15:45אימון כושר גופני-
יעל ארד

יהדות – הרב אלקנה
שרלו

שבת פרשת ויצא
כניסת שבת – 16:18
צאת שבת – 17:18

שבת שלום !

ארוחת ערב
סיכום חקלאות

יציאה לשדרות
על יהדות אתיופיה -דמוז
חברתית
 20:30פעילות
בית מדרש
ממו
 21:30עיבוד יומי
עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות
"למידה אינה תוצאה של הוראה ,אלא של סקרנותו ופעילותו של הלומד ~ ".ג'ון הולט

על מבצע 'שובו אחים'-
נאור צימרמן

מוצ"ש -ערב צוות

