
מכינה קדם צבאית "נחשון" - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
ציונותשבוע-התשפ"ג,2023-2022שדרות,הראשון,כ"ומחזור

מליאת
למידה

יום א'
כסלוג'27.11

יום ב'
כסלוד28.11

יום ג'
בכסלוה'29.11

יום ד'
כסלוו'30.11

יום ה'
כסלוז'1.12

יום ו'
כסלוח'2.12

עמיתעמריעומרעומרעומרמנחה תורן
עומריעמיתעמיתעומרעמיתמנחה לוגיסטי

נטע - מילואים
עמרי - חופש

נטע - מילואים
עמרי - טיול הכנה

עמית - חופש
נטע - מילואים

עמרי - טיול הכנה
נטע - מילואים
נטע - מילואיםעומר - חופש

שחרסול בית הלחמיגפןעמית הראלמוביל יום
ירדןטליה ווינפלדזיונועם רוזנברגמוביל יום
תורנים
בוקר טוב + נקיונות7:00
ארוחת בוקר7:45

8:30

יום עיון ציונות:כרמל

נקיונותטוב+בוקר6.00
אוטובוסיםיציאת7:30

בוקרארוחת8:00

סיור יפו:

ליפויציאה6:00
סיורתחילת7:30

רשותכושר-סיירת6.00

משבצת חולייה - ציונות

פרשת שבוע: ויצאמזרחנות - אבשה נחמני
כרמל: אווג’ו
מירון: גלעד פילוסופיה - אפרת ליברמןמירון

הפסקה9:30

10:00

הדרכה זיו וגפןכרמל
הפסקה

פתיחת יום
נסיעה למוזיאון הרצל
סיור במוזיאון הרצל

)1-4(הדרכות-7:30-9:30
הרב-יהדות10:15הפסקה9:30-9:50

אלקנה
אקטואליהזמן11:15

שיעור חניך- יפתח העצני
סיכום שבוע"תרבות הנשק בישראל"

נקיונות

תדריך יציאה שייכות לאומית - עמרימירון

הפסקה11:00

11:30

כרמל
הפסקה

הרצאה מרכזית- קווי מתאר
למרחב בין יהדות התפוצות
ליהדות ישראל, ובין ציונות

ועמיות יהודית
ארוחת צהריים

)5-9(הדרכות-9:50-11:30
א.צ12.00צהרייםארוחת-11:30-12:15

שייכות לאומית - עמרי

שיעור חניך- עמרי תמרימירון
"סברה ושתילה"

זמן אקטואליה12:30
ארוחת צהריים + זמן עבודות על פרויקטים12:45
זמן מובילי יום15:45

16:00

כרמל
פתיחתמשבצת15:30

שבוע ציונות
אםחוליותישיבת16:30

יהודהפתיחה-18:00
שפירו

הרצאה18:15

סדנת "עמיות יהודית"
הפסקה

הצגת יחיד- "ליל הסדר של
השל"

יוםועיבודסיכום15:30

הדרכות-12:15-13:35
)10-12(

הפסקה-13:35-14:00
הדרכות-14:00-15:20

)13-15(
15:40משוערתיציאה

למכינהמשוערתחזרה17:00

אביבתוכנית13.00:

משפחה בשכונה

חמשוש מועמדים:

אוטובוסים מתל אביב
קליטה14.00

פתיחהשיחת14.30
קרחשבירת15.00

כל+מירוןמועמדי16.00
הקבוצה- דני לימור: מבצע

אחים חלק א/ מועמדי כרמל -
דינמיקה

מירון

הפסקה17:00
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17:30

כרמל

פעילות תורמת לקהילהתיאום16:30למכינהמשוערתיציאהערבארוחת19:15

הפסקה17.00
כל+כרמלמועמדי17.30

הקבוצה- דני לימור: מבצע
אחים חלק ב

מועמדי מירון- דינמיקה

ציונותשבוע-סיכום19:00
(חניכים)

פרשת : ויצא
16:09שבת:כניסת
17:18שבת:יציאת מירון

ארוחת ערב18:30

19:30

יהודיקשר20:00
הרקדה21:00
יוםעיבוד21:30

ארזלמכינתיציאה22:00

נפחריצהאימון-18:30
הכנת+ערבארוחת19:30

סנדוויצ'ים לסיור יפו

גיוסיםזום20:00

רשות-הספרעם21.00

אימון כח

יהודה - תולדות הציונות -
שיעור רשות

שיחת קבוצה

הכנות לחמשוש

לדוגמאחניךשיעורי19.30
(חניכים בארוחת ערב)

ביתחוגי21.00
חניכיםמעגלי22.00

טובלילה23.00

שבת שלום!

עיבוד יום + תדרוך יומי למחר20:30
אפטר לו"ז + משוב מובילי יום21:00
סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי23:00

שעת סיפורייבוש ביצותערב סרטפעילות הוואי

"הציונות לא הייתה אלא שם חדש לשיבת-ציון, הציונות שלי אינה אלא חלק וביטוי של היהדות שלי... אני ציוני אך ורק מפני שאני יהודי" (דוד בן גוריון)


