
נ ִיםטֹוִבים ה   דִמן ה   שְּׁ  'פסוק ט', פרק ד, מגילת קהלת - ֶאח 

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 פתיחה  - 1שבוע   – ג, התשפ"2023  - 2022מחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 מליאת 
 למידה

 יום א'
 א' אלול 28.08.2022

 יום ב'
 ב' אלול 29.08.2022

 יום ג'
 ג' אלול  30.08.2022

 יום ד'
 ד' אלול 31.08.2022

 יום ה'
 ה' אלול  01.09.2022

 יום ו'
 ו' אלול 02.09.2022

 רוני מאיה עמית שחר מאיה רוני  תורן . מ
 עמית שחר מאיה רוני עמית שחר  לוגיסטי. מ

 אודליה כ. + אלעד טלמון תמר סייג + נועה פ. נועם בן משה + מילי פ.  רועי פ. + שיר פ.  אביב עם שלם + עמית לוי ק. יהלי ו. + עמית פ.   יום. מ
 שירה מ. + מיכל פ. דוד ר. + נעה פ. דניאל פ. + יהלי ר.  צוק א. + רון ג. נעמה גולדשטיין + שחר י.  כ"המחזור   תורנים
        לימודים 

 בוקר טוב + נקיונות 7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
 התכנסות 1000 אורן

 ציאה מהרכבת י 1030
 הגעה וקליטה  1200

 

 בוקר טוב + ניקיונות  0715
 אימון לימודי 0745

 .+ התארגנות א.ב 0845

משוב   –מדריכה רוני 
 וביקורת

 

 בוקר טוב + ניקיונות  0715
 אימון  0745

 א.ב + התארגנות. 0845

 –חוליית קבוצה 
 משבצת פתיחה

בוקר טוב + סגירת   0715
 מתחם

 א.ב. 0830
מבוא    –רכז אריק  שקד 

 לסוציולוגיה 
  –חוליית למידה 

 משבצת פתיחה
 הפסקה 9:30
 

10:00 
 שבירת קרח 1230 אורן

 אצ 1300
 

מבוא     –רכז אריק  טיפוח מכינה לימודי 
 לסוציולגויה 

יו"ר עמותת נחשון דני 
 פתיחה  - לימור

  –חולית קהילה 
 משבצת פתיחה

 סכמ"ש  0930
 יציאה הביתה  1030

טכניקות   –מדריכה מאיה  שקד
 מסירה

 רוני  –משוב וביקורת 
 

  –חוליית ידה"א 
 משבצת פתיחה

 הפסקה 11:00
 

11:30 
 אריק -רכז פתח"ש  1330 אורן

 דיון חלוקת חדרים  1430
 הפסקה  1520

טכניקות   –מדריכה מאיה 
 מסירה

תהליך ההכנה  –מדריך עמית 
 לצבא

הרב אלקנה  מרצה הבית 
 יהדות  - שרלו

  –חוליית ידה"א 
 משבצת פתיחה

 

  –חוליית קהילה  גיוסים –מדריך שחר  טיפוח מכינה לימודי  שקד
 משבצת פתיחה

 

 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים  12:30
 זמן מובילי יום  15:45 
 

16:00 
מנהלת חינוכית  1530 אורן

 ניהוג משותף –ענבל 
 -נתיב  זאביקהמכינה  ראש

 פתיחה 
  אפרתמרצת הבית  16:30 גיוסים -מדריך שחר 

 פילוסופיה  –ליברמן 
מרצה הבית   3016:

 -ה נחמני אבש
  מזרחנות

 18:45 כניסת שבת:
 19:39 יציאת שבת:

 –מנהלת חינוכית ענבל  שקד פרשת השבוע: שופטים 
  האחריות בנחשון

 - נתיב  זאביקהמכינה  ראש
 סיפור הנהר 

 הפסקה 17:00
הצגת חוליות אם 17:00 אורן 17:30

דיון חלוקת חוליות   1730
 אם

 –מנהלת חינוכית ענבל 
 האחריות בנחשון 

 -נתיב זאביק המכינה  ראש
 סיפור הנהר 

  שיעור חניך  ארון הספרים  1745

  –המכינה זאביק נתיב  ראש שקד
 פתיחה 

תהליך ההכנה  -מדריך עמית 
 לצבא

 –חוליית קבוצה 
 משבצת פתיחה

 

 ארוחת ערב 18:30
 

19:30 
אורחות  –שיחת קבוצה  כוחה של קבוצה  –ערב צוות  ישיבת חוליות אם ערכים ודילמות אורן

 חיים 
  –חוליית למידה 

 משבצת פתיחה
 

  שיעור חניך  שקד
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

 

https://he.wikipedia.org/wiki/2_(%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/1_(%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%93/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%93_%D7%98

