
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   18שבוע   – ג פ", התש2022, און -גלהראשון,  ומחזור כ"

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
   א' בטבת 25.12.2022

 יום ב' 
 ב' בטבת  26.12.2022

 יום ג' 
 ג' בטבת   27.12.2022

 יום ד' 
 ד' בטבת  28.12.2022

 יום ה' 
 ה' בטבת   29.12.2022

 יום ו' 
 ו' בטבת 30.12.2022

 טל טל טללה רוני  איליי  טללה  מנחה תורן 

 רוני  טללה איליי  טל רוני  איליי   לוגיסטי מנחה 

 דויד  יהל טננ  נעם קצב נועם לנמן  תמר טל עצמון גפן יום  מוביל

 אבי מיה  מאיה רותם  דורון אבניאל מאיה אלוני  אברהם רותם  יום  מוביל

  עדי וטל עצמון  שחורי ושחף יאיר ושניר  דביר ונויה  אלחנן ומתנאל   תורנים 

 נקיונות  + בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  גפן
 

  "שיעור של זאביק"
 אימון גופני  

 
 אימון גופני 

 אימון גופני 
 שיעורי חניך  -9:30

 גפן: נויקה 
 רותם: יאיר  

 בוקר טוב  06:45
ארוחת בוקר  07:00

 למועמדים 
 )חניכים מנקים( 

  רותם 
 

 תפסיק לדבר קום ותעשה
 אביחי 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

  גפן
 

 תפסיק לדבר קום ותעשה
 אביחי 

 
 פילוסופיה  

 אפרת ליברמן 

 
 ארון הספרים 

 מועמדים 
התכנסות  -11:30

 בת"א
הגעה   -13:00

 וקליטה 

 חניכים 
הכנות  -10:30

 לחמשוש
 אבשה -12:00

חמשוש  סיכום  07:30
 למועמדים 

 )חניכים אוכלים( 
  םעלייה לאוטובוסי  08:30

 ויציאה הביתה 

  רותם 
 

 "שיעור של זאביק"

 הפסקה  11:00

 
11:30 

התכנסות בשכונה   16:00 גפן
 ותדרוך הגעה למשפחות 

 

 גיורא רדלר  -  11:15
 "המשך המושג האלוהי"

 
 

 אדיאל היופי   –שיעור חניכה 
 רונה 

12:00 
איפה היה אלוהים   

 בשואה? אלקנה  

שיחת   -13:30
 פתיחה 

חוגי בית,   -15:15
 אביחי במקביל

 א. צהריים  -13:00
 הפסקה 

חוגי בית,   -15:15
 אביחי במקביל

 סיכום שבוע חניכים -9:00
  יציאה חניכים  -9:30

דימוי גוף   –שיעור חניכה  רותם 
 ורשתות חברתיות 

 זמן מובילי יום  12:30

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרוי ארוחת צהריים ,  13:00

 
16:00 

הדקלת נרות  16:40 גפן
 בבתים 

יציאה חזרה למקום  17:40
 התכנסות 

 שיחות שיקוף
+ 

 טיפוח מכינה  

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 אהרלה פוקס  
 החברה הישראלית  

חוגי בית,   -16:45
 -אביחי במקביל

 חילוף
א.ערב   -18:00

 ופרשת שבוע 

חוגי בית,   -16:45
 -אביחי במקביל

 חילוף
א.ערב   -18:00

 ופרשת שבוע 

 פרשת : "ויגש"
 16:24כניסת שבת: 
 17:26יציאת שבת: 

 שבת שלום!
 ענבל רותם 

 מנהלת חינוכית 

 הפסקה  17:00

 
17:30 

 הרצאה על חנוכה 18:30 גפן
 למידה בחברותות   19:40

 
 משפחות מארחות 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 ענבל
 מנהלת חינוכית 

פעילות   -19:30
 הערכה

 הפסקה  -20:30
 שיעורי חניך  -20:45

מלחמות  -19:30
 למידה  –ישראל 
 הפסקה  -20:30

 שיעורי חניך  -20:45

 

 אהרלה פוקס   רותם 
 החברה הישראלית 

 

 ארוחת ערב 18:30

 
19:30 

 מסיבת חנוכה  20:30 גפן
 נקיונות  21:45

 עלייה לאוטובוסים    22:00

 
 פעילות חברתית  

 נערץ או בלתי נסבל? 
 טללה 

)הכותרת מתייחסת לשיעור לא 
 לטללה(  

 
   שיתוף 

סיכום יום  -21:45
 ותדרוך למחר 

מעגלי   -22:00
 שאלות ותשובות  

סיכום יום  -21:45
 ותדרוך למחר 

מעגלי   -22:00
 שאלות ותשובות 

 

  רותם 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

 


