
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 שבוע פתיחה   –  1בוע ש –  בפ" , התש2022  , און -גל הראשון,  ו מחזור כ"

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , א' אלול 28.8.22

 יום ב' 
 , ב' אלול 29.8.22

 יום ג' 
 , ג' אלול 30.8.22

 יום ד'
 , ד' אלול 31.8.22

 יום ה' 
 אלול , ה' 1.9.22

 יום ו' 
 , ו' אלול 2.9.22

 איליי  דל דהן  רוני  טל אבן  איליי  טל דהן   מנחה תורן 

 טל דהן  רוני  איליי  רוני  טל אבן  איליי   לוגיסטי מנחה 

 נועם לנמן  רן אלבז  תמר אל בחר  אושרי פינקלשטיין  יובל זיסו  שניר אהרוני   יום  .תמוביל

 אסף שחורי  נויה סלע  רועי וינוקור  לוי עדי   דוד נויברגר  אבי שטופר   יום .ת מוביל

 אלעד חוזה  הילה מור  דניאל נוי  בן פיטרס מתנאל יניב    ן.ית תור

 שחף גני  ליבנה פיניאן  דורון גל  דורון אבניאל  אליה יוחנן    .ית תורנ

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

התכנסות   -10:00 
 בארלוזרוב 

יציאה מרכבת   -10:30
 ארלוזרוב, איסוף מקסטינה 

 שיחת פתיחה 
 זאביק נתיב 

 בוקר טוב  -7:00
 אימון גופני  -7:15

 ניקיונות   -8:30
 מקלחות וארוחת בוקר  -8:45

 
   -דני לימור

 יו"ר עמותת נחשון 

 משבצת פתיחה 
 חוליית קהילה  

 
 אימון גופני 

 פריד נעם   -שיעור חניך צוות  -טיפוח מכינה לימודי 
 אירווזיון 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

 הגעה למכינה  -12:00 
 ורישום 

פתיחה + שבירת   -12:30
 קרח

  צוות  -טיפוח מכינה לימודי
 פילוסופיה  

 אפרת ליברמן 

 משבצת פתיחה  
 חוליית למידה 

 אלדר שיבר  -שיעור חניך
 פסיכולוגיה 

 
 וסגירת   תניקיונו

 מכינה  
 יציאה הביתה     -9:30

 שיחת פתיחה  
 זאביק נתיב 

על קשר ועל  –סיפור הנהר 

 זאביק נתיב  - קישור
 משבצת פתיחה  

 חוליית ידה"א 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 
 

 דיון חלוקת חדרים  -13:30
 ארוחת צהריים -14:30

 

 שיעור רכז  
 אביחי 

 טכניקות מסירה  
 רוני 

על קשר ועל  –סיפור הנהר 

 זאביק נתיב  - קישור
 משבצת פתיחה  

 חוליית ידה"א 
 

 פתיחת תהליך הכנה לצבא   
 טל דהן 

 משוב וביקורת  
 טל אבן 

 משבצת פתיחה  
 חוליית למידה 

 משבצת פתיחה 
 חוליית קהילה 

 

 זמן מובילי יום  12:30

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

   -פתיחת שבוע -15:30 
 אביחי 

זמן התארגנות   -16:30
 בחדרים 

 פתיחת תהליך הכנה לצבא  
 טל דהן 

 משוב וביקורת  
 טל אבן  

נקיונות לקראת   -15:30  טיפוח מליאה 
 סופש 

 יהדות   -16:45
 אלקנה  הרב 

 שופטיםפרשת : 
 18:26כניסת שבת: 
 19:37יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 שיעור רכז   

 אביחי 
 טכניקות מסירה  

 רוני 
 ענבל 

 מנהלת חינוכית 

 הפסקה  17:00

 
17:30 

 הצגת חוליות אם  -17:45 
 

 דיון חלוקה לחוליות אם  
 ארוחת ערב. 

 
 לימודי אימון גופני  
 

 
 כשכחול וורוד נפגשים  

 יואב רביד  
 

 ענבל 
 מנהלת חינוכית 

 
 המזרח התיכון  -18:00

 אבשה נחמני 

 

  טיפוח מליאה  

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

  
 ניהוג משותף 

מנהלת   -ענבל גרינצויג
 חינוכית 

 
 ישיבת חוליות אם  

 
 ערב צוות  

 כוחה של קבוצה  

 משבצת פתיחה  
 חוליית קבוצה  

 
 סיכום שבוע ראשון  

 אביחי 

 

 משבצת פתיחה   
 חוליית קבוצה 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

 


