
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 יו"ש  סדרתבסימן הכנה ל 18וע שב, "פ, תש 2020, שדרותהראשון ,  גכ"מחזור 

 ' יום א 
 א' טבת 29.12.19

 'יום ב
 ב' טבת 30.12.19

 'יום ג
 טבתג'  31.12.19

 'יום ד
 טבתד'  1.1.19

 'יום ה
 טבתה'  2.1.19

 ו' יום
 טבת 'ו 3.1.19

 גיא רון גיא תמר רון תמר רןמנחה תו
 ג'וש ויובל ישראלי  רעופ ויואבטופז  ויובל גינוסר  מולקן ודביר דן רוני והבה ורום  רוני והבה ועמנואל  מובילי יום

 יסמין ועדי רוקגל זונדלביץ' ונעה ב אורן ודנה רבן והד ק ואיל נעה אופ יסמין ועדי תורנים
     רחותיום או קשר יהודי הערות
 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  7:15
 ארוחת בוקר 7:45
8:30  

 חוליות אם
 

 כושר גופני אימון 

 בוקר טוב 7:30
 נקיונות 7:45
 א.בוקר  8:15

 ש הכנה ליו" -זאביק 8:45

 בוקר טוב 7:45
 ותנקיונ 8:00
 א.בוקר 8:15

 לקראת יו"ש  -אלקנה

 בוקר טוב 6:45
 כושר גופני ימון א 7:00
 + מקלחותא.בוקר  8:00

 הפסקה 9:30
9:45  

 חוליית צבא
 ציות בצבא-ציות ואי

 שיעור מדריך
 ון מבלפור הבר -גיא

 וריקהאא -רון

 –יהונתן טוקר   10:15
 ישראלית החברה ה

 – חניךי שיעור 10:15
החיים במדינת  -אריאל

  משטרה
 our planet – זיו

 ו"ש שיעור הכנה לי 9:00
 הפסקה 10:00

 ה מכינת סגיר 10:15

  הפסקה 11:00
11:30 

 
קריאה  –עינת ורצקי 

ת ופילוסופית בתרב
 עכשווית 

הזכות  -הדס זיו  11:45 על חנוכה  -אביקז
 בריאות בשטחיםל

נשות  ' -ש"יו שבוע הכנה ל
 'ווטש

 א.צהריים 11:45
 בתלש והתארגנות

לשבת יציאה   12:45
 באלון שבות

 זמן מובילי יום / אקטואליה  12:45
 ארוחת צהרים+ הפסקה 13:00
16:00 

ער בש התכנסות 14:30
 'יקשר יהוד'ציון ל
 פתיחת שבוע  15:00

קהילה התנדבויות  14:00
 קבועות

קהילה התנדבויות  14:00 יהודית זהות  –גלעד 
 קבועות

 שיעור מדריך
 הברון מבלפור-גיא

 אאוריקה -רון

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

 פסקהה 17:15
סות ויציאה  התכנ 16:00 17:45

 למשפחות 
 רותהדלקת נ 16:40

 הרצאה  18:00

קהילה התנדבויות 
קהילה התנדבויות  שיתוף קבועות

 תקבועו
 

 אימון כושר גופני 
 

 שבת שלום !

 ארוחת ערב 19:00
ומסיבת מפגש  20:00 20:00

 קבוצה חוליית  –נשף  בית מדרש  חנוכה 
   20:00עיבוד יומי 

 המשמר למיד
   20:00עיבוד יומי 

 חת קבוצהשי

 
  

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-22:00

 סובולהושוע י  – .ועושים איתה אהבה, אנשים פורקי עול , ץיחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של האר , לבואו נשיר את השיר הצהוב של החו , ץבואו נשיר את השיר המטורף של האר


