
     
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  

 משפחות   - 16שבוע  -, התשפ"ג 2023 -  2022מחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 י"ז כסלו  11.12.2022

 יום ב' 
 י"ח כסלו  12.12.2022

 יום ג' 
 י"ט כסלו  13.12.2022

 יום ד' 
 כ' כסלו  14.12.2022

 ה' יום 
 כ"א כסלו  15.12.2022

 יום ו' 
 כ"ב כסלו  16.12.2022

 שחר עמית  רוני  אריק  שחר )ב( עמית )ע(  שחר  מנחה תורן 
 עמית  רוני  שחר עמית  רוני  עמית   מנחה לוגיסטי 

עומר כהן ומוריה   גיא הוברמן ושירה כהן  פריבורקין נדב ונונו ומיכל  גל מונינה ודניאל פרץ  שירה גולן ויהונתן רווה  מאי רונן והדר רוזנבלום   מובילי יום
 נוריאלי 

אביב עם שלם, אלעד טלמון    תורנים
 ומאיה מילר 

עמית רחמים לרנר, עמית פרס  
 ורון גורי 

שיר לקס, מוריה נוריאלי וכפיר  
 שמידוב 

נועם גלעד, עדי גיל והדר  
 רוזנבלום 

רועי פריבס, נויה פז ונגה  
 סגל

ויאיר  עדי רז, שירה כהן  
 אדן 

   עמית + אריק  רוני + שחר  שחר )ע(   חופש
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
 א"ג   7:15  

 בוקר טוב+ נקיונות  8:15
 א.ב  8:45

בוקר טוב ונקיונות, נעילת   5:45
 חדרים  

 עלייה לאוטובוסים  6:15
עצירת שירותים בצומת   7:30 

 נחשון 

 א"ג   7:15
 בוקר טוב+ נקיונות  8:15

 א.ב  8:45

דמוקרטיה   -עוז שנהב 
 ופרטיות 

 סכמ"ש ופרשת שבוע 
  

 הפסקה   9:30
 

10:00 
 יציאה לאמאוס  7:45 כלכלה   -איתי פז   

הגעה לאמאוס משבצת   8:00
 פתיחה של זאביק 

 תחילת פעילות חוליות  9:00

יחידת מיט״ב! + ׳דלת   0930
 מסתובבת׳ 

קוראן   -אבשה 10:15
 איסלאמית  והלכה

 סגירת מכינה 
אוטובוס לרכבת   10:20

 להבים
  

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  

 
שעת גג  מתחילים ללכת   10:30 ארון הספרים

 לכנסייה 
 הדרכה בכנסייה  11:00

 נסיעה לנבי סמואל   12:00

לחיפוש  דרכים   -אלי בר אור 
 אחר אמת ומשמעות 

  עליי  -נטע עידן

  
 

 חטיפות   -גל מונינה 

 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים   12:30
 זמן מובילי יום   15:45 
 

16:00 
 הגעה לרכבת להבים  14:30 

 פתח"ש   15:30
 

 הפסקת צהריים   12:30 מגדר  -ענבל מנהלת חינוכית
 תצפית נבי סמואל   13:00

 נסיעה לקברות המכבים   14:00
  -קברות המכבים  14:30

 הדרכות 

  -הרב אלקנה  16:15 פעילות תורמת לקהילה 
 חנוכה 

 פרשת: וישב 
 16:17כניסת שבת: 
 17:19יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
מעביר: עמית רחמים  

 לרנר 

 שיעור רכז  -אריק  

17:00  
סיום סיור משוער ונסיעה   16:00 שיעור רכז  -אריק   תכנון   -יניב בן משה   17:30

 חזור 
  א"ג פעילות תורמת לקהילה 

  מגדר  -ענבל מנהלת חינוכית 
 ארוחת ערב   18:30
  ביטוח עבודה  - אורן שמידוב  ישיבת חוליות אם   19:30

 שיחת קבוצה 
לא מה   -"התקווה" -הראל

 שחשבתם
בתל    מתע"ן -רונן כהן 
 מה זה?  -אביב 

 

  האחות הגדולה  - דניאל פריי 
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

 חצי גמר המונדיאל  -קהילה                                                        אפטר                                                                                                                         


