מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון  ,שדרות , 2020 ,תש"פ ,שבוע  18בסימן הכנה לסדרת יו"ש
מנחה תורן
מובילי יום
תורנים
הערות
7:15
7:45
8:30

יום א'
 29.12.19א' טבת
תמר
רוני והבה ועמנואל
יסמין ועדי
קשר יהודי

יום ב'
 30.12.19ב' טבת
רון
רוני והבה ורום
נעה אופק ואיל
יום אורחות

חוליות אם
9:30
9:45
חוליית צבא
ציות ואי-ציות בצבא
11:00
11:30

12:45
13:00
16:00

17:15
17:45

19:00
20:00
21:15-22:00

יום ד'
 1.1.19ד' טבת
גיא
מולקן ויובל גינוסר
אורן ודנה

יום ג'
 31.12.19ג' טבת
תמר
דן ודביר
בן והדר

"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
 7:30בוקר טוב
 7:45נקיונות
 8:15א.בוקר
אימון כושר גופני
 8:45זאביק -הכנה ליו"ש
הפסקה
שיעור מדריך
גיא -הברון מבלפור
רון -אאוריקה

 10:15יהונתן טוקר –
החברה הישראלית

יום ה'
 2.1.19ה' טבת
רון
טופז ויואב
גל זונדלביץ' ונעה ברוק

יום ו'
 3.1.19ו' טבת
גיא
עופר ג'וש ויובל ישראלי
יסמין ועדי

 7:45בוקר טוב
 8:00נקיונות
 8:15א.בוקר
אלקנה -לקראת יו"ש

 6:45בוקר טוב
 7:00אימון כושר גופני
 8:00א.בוקר  +מקלחות

 10:15שיעורי חניך –
אריאל -החיים במדינת
משטרה
זיו – our planet

 9:00שיעור הכנה ליו"ש
 10:00הפסקה
 10:15סגירת מכינה

הפסקה
עינת ורצקי – קריאה
פילוסופית בתרבות
עכשווית

זאביק -על חנוכה

 11:45הדס זיו  -הזכות
לבריאות בשטחים

הכנה לשבוע יו"ש' -נשות
ווטש'

 11:45א.צהריים
והתארגנות לשבת
 12:45יציאה לשבת
באלון שבות

זמן מובילי יום  /אקטואליה
ארוחת צהרים +הפסקה
 14:30התכנסות בשער
ציון ל'קשר יהודי'
 15:00פתיחת שבוע

 14:00קהילה התנדבויות
קבועות

 16:00התכנסות ויציאה
למשפחות
 16:40הדלקת נרות
 18:00הרצאה

קהילה התנדבויות
קבועות

גלעד – זהות יהודית

 14:00קהילה התנדבויות
קבועות

שיעור מדריך
גיא-הברון מבלפור
רון -אאוריקה

שבת פרשת ויגש
כניסת שבת 16:30 :
צאת שבת 17:30 :

הפסקה

 20:00מפגש ומסיבת
חנוכה

בית מדרש

קהילה התנדבויות
קבועות

אימון כושר גופני

ארוחת ערב
עיבוד יומי 20:00
נשף – חוליית קבוצה
משמר למידה
עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

עיבוד יומי 20:00
שיחת קבוצה

שיתוף

שבת שלום !

בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ ,בואו נשיר את השיר הצהוב של החול ,יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ ,ועושים איתה אהבה ,אנשים פורקי עול – .יהושוע סובול

