
 יוסף טרומפלדור – "במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון שם יעבור גבולנו"

 
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 

 חקלאות – 22שבוע  - ג, התשפ"2222 - 2222מחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 יום א׳  
 22.22.22כ״ב טבת 

 יום ב׳
 22.22.22כ״ג טבת 

 יום ג׳
 22.22.22טבת כ״ד 

 יום ד׳
 22.22.22כ״ה טבת 

 יום ה׳
 22.22.22כ״ו טבת 

 יום ו׳
 22.22.22 טבת כ״ז

  רוני נועה עמית רוני רוני  מנחה תורן
  נועה עמית נועה שחר שחר  מנחה לוגיסטי

  אוראל חמי ועדי רז איתי צור וזוהר עומר ומאי נטע ובר אוראל ונגה  מובילי יום
  עמית פ, מילי ו, הדר אביב, שיר פ, מאיה סגל שירה כהן, תמר סייג, מאיה סרי עדי גיל, קורל, נועם גלעד לקס, מאיה מילר נויה, שיר  תורנים
 בוקר טוב 5:00

 
 

 בוקר טוב4:2: 
 ניקיונות וסגירת מכינה 422:

 תיקים בחוץ 2422
 עלייה לאוטובוסים 24:2

 יציאה 2422
 הגעה, פריקה 24:2
 ארוחת בוקר 2422

משבצת של דודו כולל  2422
סיור ותדרוך, משולב עם 

 פתח"ש.
תדריך בטיחות  22422

 ותחילת עבודה
 ארוחת צהריים 22422

 חזרה לעבודה 2:422

ארוחת בוקר והכנת  24:2
 סנוויצים עד הצהריים

 מתחילים עבודה 2422
 ארוחת צהריים בסככה 22422

 חזרה לעבודה 2:422
 
 
 
 

ארוחת בוקר והכנת  24:2
 סנוויצים עד הצהריים

 מתחילים עבודה 2422
 ארוחת צהריים בסככה 22422

 חזרה לעבודה 2:422
 

ארוחת בוקר והכנת  24:2
 סנוויצים עד הצהריים

 מתחילים עבודה 2422
 ארוחת צהריים בסככה 22422

 חזרה לעבודה 2:422
 

ארוחת בוקר והכנת  24:2
 סנוויצים עד הצהריים

 נקיונות 2422
 עבודהמתחילים  2422

 הפסקה 22422
 ששטוס 22422

 ארוחת צהריים 22422
 סכמ״ש 22422

יציאה הביתה לרכבת  2:422
 אשקלון

 

15:30 
 

   הפסקה ומקלחות הפסקה הפסקה הפסקה ומקלחות 

איתי  -חקלאות מודרנית  17:30
 וזוהר

חוליית   -אימון גופני  22422
 ידה"א

חוליית  -אימון חוויתי 22422
 חקלאות

ערן  -הסביבה וחקלאותאיכות 
 סגל

  

   ארוחת ערב 22422 ארוחת ערב + מקלחות 22422 ארוחת ערב + מקלחות 22422 ארוחת ערב 22422  18:30
 חוגי בית 22422 מסיכות הוברמן וקותי -גניבות בחקלאות הווי פתיחה  19:00

הסכם  -רועי פריבס ונגה
 השלום עם ירדן

הדור הבא של  -רז ונעמה יהלי
 החקלאים

 פלפלים -גורי ובטו
  -יובל נחמני ועמית לרנר
 חקלאות בעונות השנה

  

   עיבוד יום 22422 עיבוד יום עיבוד יום עיבוד יום  20:00

        

 


