
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 פנים בסימן חנוכה  –  16  , שבועהתש"פ, 2019, ובלש, הראשוןג "כמחזור 

 

 
 )א.ד גורדון( את האור." במקום להילחם בחושך, עלינו להגביר  -ל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה "לא יהיה ניצחון של האור על החושך כ

 
 יום א' 

15.12.19 
 התש"פ  י"ז כסלו 

 יום ב' 
16.12.19 

 התש"פ  י"ח כסלו 

 יום ג' 
17.12.19 

 התש"פ  י"ט כסלו 

 יום ד' 
18.12.19 

 התש"פ כ' כסלו 

 יום ה'
19.12.19 

 התש"פ  כ"א כסלו 

 יום ו'
20.12.19 

 התש"פ כ"ב כסלו 
  שירי ירדן אייל שירי ירדן מנחה תורן

  ירדן אייל שירי ירדן אייל מנחה לוגיסטי 
  גיא פרידמן שלי  וסרמן נועה יוסף כראדי מאיה נעמה וטלבי  לינויס ועומר  מובילי יום 

  גיא טל לינוי סבג  חמו דובב ורןאיתי שלו שיר ג איתמר יעל לוי מאיה טקה תורנים 
  "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  7:00
  ארוחת בוקר 7:30

8:15 
 בוקר טוב+ ניקיונות 8:15  

 ארוחת בוקר 8:45

לפעמים חלומות  - אייל
 /  מתגשמים

 מסדר לוגיסטי

 –יהונתן טוקר  -  8:00
 החברה הישראלית 

יציאה לסימולציה   8:00
 סיירות

 - גיא פרידמן - שיעור חניך
 אמנות האהבה

 

  הפסקה 9:15

 - אייל/  מסדר לוגיסטי     פילוסופיה  -עינת ורצקי   9:30
חוק  - אדם-שיעור חניך זהות יהודית  – גלעד לפעמים חלומות מתגשמים

  המשיכה

  הפסקה 10:45

חנוכה לא רק מה  - זאביק  11:15
  גופני אימון  ניהול ופיקוד -הראל טגר בוחן בראור –גופני אימון  שידענו 

  ארוחת צהריים 12:30
  זמן מובילי יום 15:45

 התכנסות – 16:00 16:00
 פעילות חברתית  פתיחת שבוע  – 16:30

רבנים למען זכויות   – 13:45
 אדם

 הפסקה  - 15:00
 פעילות קהילתית 

נקיונות וסגירת   - 13:30
 מכינה

 יציאה הביתה  – 15:00

 וישבשבת פרשת 
 16:22כניסת שבת: 
 17:21צאת שבת: 

  הפסקה 17:15

17:45 
הרב איתמר -17:30

 אמונה -אזולאי
 ארוחת ערב -18:45

שוחד   -אפריים -אביחי בן
 מרמה והפרת אמונים

 -הפנינג חנוכה  - 16:30
 קהילה 

 
 פעילות קהילתית 

 
 שבת שלום  

 וחופשה נעימה ! 

  ארוחת ערב 19:00

20:00 

 
 חברותות-20:00
 עיבוד יום -21:15

 עלייה לאוטובוס -22:00
 

 סיכום רבעון -פעילות צוות  ת חוליות אםוישיב מזל קשת - אלקנה
   אדיסה -פרשת שבוע

  עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-21:45


