
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 פנים בסימן הכנה לירושלים  -  18שבוע   –, התש"פ  2019-2020מחזור כ"ג הראשון, שובל, 

   
 יום א'

29.12.19 
 א' טבת התש"פ

 יום ב'
30.12.19 

 ב' טבת התש"פ

 יום ג'
31.12.19 

 ג' טבת התש"פ

 יום ד'
1.1.20 

 התש"פד' טבת 

 יום ה'
2.1.20 

 ה' טבת התש"פ

 יום ו'
3.1.20 

 ו' טבת התש"פ
 שירי שירי אייל ירדן שירי ירדן מנחה תורן

 ירדן אייל ירדן שירי שירי אייל מנחה לוגיסטי
 גילי וקרואני מיכאל ולוקסי עמרי כהן ויעלי גשן איתמר ולרה אורי פרס ויעל לוי עומר פארן ולינויס מובילי יום

 נעמה  ויועד               רותם ואביחי עומרלה וניבי  איתי שלו ורוני לינוי בן עמרם ומיכאל  גילי ואיתי דין תורנים
  "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה 7:00
  ארוחת בוקר 7:30
  קיונותיבוקר טוב+ נ 8:15   8:15

 ארוחת בוקר 8:45
חנוכה וזהות  -זאביק   8:00

 יהודית
החברה  –יהונתן טוקר  8:00

 הישראלית
 קיונותיבוקר טוב ונ 8:15

  ארוחת בוקר 8:45

סיכום שבוע,  - 8:15
פרשת שבוע 
 ואקטואליה

  הפסקה 9:15
9:30 

הכנה  -מפגש עם עיר דוד טוהר הנשק -ידה"א    פילוסופיה -עינת ורצקי  
 לשבוע ירושלים

ירדן: "ואולי לא היו הגברים 
 מעולם"

 שילמת-שירי:שברת

משבצת הכנה  9:00
 לשבוע ירושלים

 הפסקה 10:15
  הפסקה 10:45

11:15 

 התכנסות 14:00
 פתיחת שבוע 14:30

  ""הר הבית בידינו! -טל
 ומה עכשיו??

 -נועה יוסף -שיעור חניך 
  הילדים בסדר, תודה.

 -רבנים למען זכויות אדם 
 הכנה לירושלים

הכנה  -מפגש עם עיר דוד
 לשבוע ירושלים

ירדן: "ואולי לא היו הגברים 
 מעולם"

 שילמת-שירי:שברת

 קיונותינ 10:30
 והכנות לשבת בוגרים

 הפסקה 11:45
 אימון כושר 12:00

 ארוחת צהריים 13:15
  ארוחת צהריים 12:30
  זמן מובילי יום 15:45
16:00 

 ישיבת חוליות אם 15:00
  יציאה למשפחות 16:00

  "בידינו!"הר הבית  -טל
 ומה עכשיו??

 -איתי קליינמן  -שיעור חניך 
NLP 

 שיקוף  13:30-16:30 
 ישיבת תיאום 15:00 פעילות קהילתית  משפחות מארחות-16:30

 גלעד 16:00

 פרשת וישלח
 15:55כניסת שבת: 
 17:14יציאת שבת: 

  הפסקה 17:15
17:45  

 -שניידר צילי 18:00
 מייסדת קשר יהודי

 משפחות מארחות  אימון כושר

 חלל-משמר למידה
 האסטרונום -יובל ילין  20:00

 המיסיונר
 הפסקה -21:30

  חוליות אם – שיתוף

  ארוחת ערב 19:00

20:00 
  עיבוד יום 21:30         

 יציאה למכינה 22:00
הר הבית  -הרב אלקנה שרלו

 לקראת סדרת ירושלים
 עיבוד יום והודעות 20:00

 פעילות סילבסטר

 פתיחת משמר כיפית 22:00
 הרצאות חוליית למידה 22:30
 פעילות בניית טיל 23:30
 סיום משמר 00:00

 עיבוד יום והודעות 20:00   

 
 שיחת קבוצה

 

  עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-21:45

 

ֵחְך-ִאם" כָּ ִים, ֶאשְׁ לָּ רּושָּ ח,  יְׁ כַּ ִמיִני ִתשְׁ ק. יְׁ בַּ שֹוִני ִתדְׁ ִחִכי לְׁ ֵרִכי ֹלא-ִאם, לְׁ כְׁ ִים-ֶאת ַאֲעֶלה ֹלא-ִאם,  ֶאזְׁ לַּ רּושָּ ל, יְׁ ִתי ֹראש עַּ חָּ ( 'ו-'ה,  ז"קל )תהילים" ִשמְׁ  


