מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון  ,שדרות ,2021-2022 ,ה'תשפ"ב – שבוע " – 14גבורה"
מליאת
למידה
מנחה תורן
מנחה לוג'
מובילי יום
מובילי יום
תורנים
7:00
7:45
8:30

ארבל
גלבוע

גלבוע

יום א'
 ,28/11/2021כ"ד כסלו
נטע
עידן
רועי מאיר
ליהי מימוני
שרון ,מאוריסיו

יום ב'
 ,29/11/2021כ"ה כסלו
איתי
נטע
מאיה סקיבה
אורי גרינשטיין
בניאל ,הדר תשתית

בוקר צוות רוחבי

אימון -כוח תחנות

9:30
9:45

פילוסופיה  -אפרת
ליברמן  +ד"ר אריק
טאיב

ארבל
גלבוע
ארבל

 11:00ראובן מגנאג'י

גלבוע

ארבל
גלבוע

 14.30פתיחת שבוע –
חוליית גבורה

פעילות תורמת לקהילה

 15.30יוסף חדאד

17:15
ארבל
17:45

גלבוע

 16.45ישיבת חוליות אם
 17.45הדלקת נרות
 18:00ארוחת ערב
 18:30נסיעה לרוחמה

19:00
19:15
20:00
21:15
00:00

ליאור מנחם  -התפתחות
אישית
מילי נוסבאום  -קונפריניזם

 8:00סיור אמאוס

 10:00יכין עזרא
הפסקה

12:45
15:45
16:00

אימון -מבחן רמה

סגירת מכינה
 6:30נסיעה ללטרון

חופשה נעימה!

הפסקה

11:00
11:30

יום ג'
 ,30/11/2021כ"ו כסלו
רון
נטע
שירי
אלון רשף
ליבי ,יונתן
בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר
שומרי משפט  -אהרלה

יום ד'
 ,1/12/2021כ"ז כסלו
עידן
נטע
רועי פוגרון
שירה גריין
נועה נלבוף ,גיא

יום ה'
 ,2/12/2021כ"ח כסלו
איתי
רון
אביב
אלה
עידן גוטמן ,אביה

יום ו'
 ,3/12/2021כ"ט כסלו

ארבל
גלבוע

 19:00-21:30כוכבי
המדבר ( 1רוחמה)

פעילות תורמת לקהילה

משבצת חוגי בית -חוליית
גבורה

ארון הספרים

א.צ  +זמן עבודה על פרויקטים
זמן מובילי יום
גיא הרפז  -משחקי
אסטרטגייה
פעילות תורמת לקהילה
נטע – המאבק באלימות
בנשים
הפסקה
נטע  -המאבק באלימות
בנשים
פעילות תורמת לקהילה
אדר אלחנתי ? -

הדלקת נרות חנוכה
ארוחת ערב
הדלקת נרות קהלתית +
פעילות חברתית – סיכום
בית מדרש  -הדלקת
הכנות לתלת
רבעון
נרות בבית המנחים
עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר  +משוב מובילי יום
סבב חדרים ,נעילת מטבח  +שער ,דו"ח יומי

" ֵאיזֶהּו גִּ ּבֹור? – הַ ּכֹובֵ ׁש ֶאת יִּצְ רֹו" (מסכת אבות ,ד' ,א')

סיור אמאוס

פרשת  :מקץ
סיור אמאוס

 16:00סיכום שבוע
 17:00פיזור הביתה

כניסת שבת16:18 :
יציאת שבת17:17 :

שבת שלום!

