מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית

מחזור כ"ה הראשון ,שדרות ,2021 - 2022 ,התשפ"ב
מליאת
למידה
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מוביל יום
מוביל יום
תורנים
7:00
7:45

ארבל
גלבוע

ארבל
8:30

גלבוע

יום א'
 ,19/12/2021ט"ו טבת
עידן
נטע
שירי
אור
אלה ועומר

יום ב'
 ,19/12/2021ט"ז טבת
עידן
רון
איליי
ליהי מימוני
מאיה תימור ודן

זיכוי אולם האירועים
מרצה  -יוחנן בן יעקב

אימון  -ריצת טווח

ארון הספרים

זאביק

הפסקה
הקמת צה"ל ידה"א

האם זה מאבק של נשים?  -ענבל

האדם והטבע  -איתי

האם זה מאבק של נשים?  -ענבל

הפסקה
האדם והטבע  -איתי

זאביק

הקמת צה"ל ידה"א

9:30
ארבל
9:45

גלבוע

לימוד בישיבת הר עציון
נסיעה לכפר עציון

11:00
ארבל
11:30

גלבוע

חיזיון אור קולי  -כפר עציון

12:45
13:00
ארבל
16:00

גלבוע

נסיעה לנווה דניאל  -תצפית
האלף
נסיעה למחסום הל"ה -
הדרכת גבעת הקרב

17:45
19:00

נסיעה לשדרות

פעילות תורמת לקהילה

הפסקה
מהיגות  -גלעד
דתי לפי דעתי  -יהודה
ארוחת ערב

ארבל
20:00

21:15
22:00
00:00

גלבוע

ישיבת חוליות אם

יום ד'
 ,19/12/2021י"ט טבת
איתי
נטע
הדר שלום
אלון עבאדי
יותם ומאיה משה

יום ה'
 ,19/12/2021כ' טבת
נטע
איתי
נועם בן אריה
יעל
אורי ומיקה

יונתן
רוני אפל
אלון רשף ואביה

 6:00סיירת כושר
אימון  -פוול באדי

 8:00בוקר טוב
 8:15נקיונות
 9:00ארוחת בוקר

סימולציית יום סיירות:
 5:00יציאה
 6:00התחלה
 11:30סיום משוער

מסגור תקשורתי והשפעתו על
סדר היום  -אמיר ברקאי

דרכים בחיפוש אמת ומשמעות -
אלי בראור

שיתוף

פילוסופיה  -אפרת

אחי אל תדאג -עידן
פעילות חברתית

זמן מובילי יום
ארוחת צהריים  ,הפסקת צהריים ,זמן עבודות על פרויקטים
דתי לפי דעתי  -יהודה
פעילות תורמת לקהילה
פעילות תורמת לקהילה
מהיגות  -גלעד

17:15
ארבל
גלבוע

יום ג'
 ,19/12/2021י"ח טבת
רון
עידן
אילון
אבבץ'
ליבי ואיתמר
בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר

יום ו'
 ,19/12/2021כ"א טבת
עידן

שיעור חניך  -אור בניאל

שיעור חניכה -מעיין
אחי אל תדאג-עידן

פעילות תורמת לקהילה

סיכום שבוע

 20:00משמר אגדות  -פתיחה
 20:30חברותות
 22:00מני פירסל  -שלגייה
 23:15הפסקה
 23:45חוגי בית
 00:30סיכום וסגירת משמר

התארגנות לסימולציית
יום סיירות

עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר
משוב מובילי יום
סבב חדרים ,נעילת מטבח ושער ,דו"ח

פרשת  :שמות
כניסת שבת16:24 :
יציאת שבת17:24 :

שבת שלום!

