
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"     
 22שבוע  –  ג פ", התש2022,  און -גל הראשון,  ו מחזור כ"

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
   , כ"ט טבת22.1.23

 יום ב' 
 , א' שבט 23.1.22

 יום ג' 
 , ב' שבט 24.1.23

 יום ד'
 , ג' שבט 25.1.23

 יום ה' 
 , ד' שבט 26.1.23

 יום ו' 
27.1.23 

 רוני  איליי  טללה  טל  טללה  רוני   מנחה תורן 

 איליי  טל  טל  טללה  רוני  טללה   לוגיסטי מנחה 

 נתן  רוי  ליאור  לזרוף  נויקה  אביתר  גפן  יום   מוביל

 אברהם  שחף דורון אבניאל  נגה  וינו  אלה  רותם יום   מוביל

 יאיר, ליה   אליה, מתנאל  אושרי, רחל  דורון עמית, יהב  תמר, אברהם  נעם לנמן   תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  גפן 
 

 
 הכנה לביקורת   –ניקיונות  

 
 אימון גופני  

 
 בוקר טוב   –  5:45

 ארוחת בוקר   –  6:15

 
 מבצע אחים 
 דני לימור  

 
הכנה לקשר יהודי  

  רותם אביחי 
 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

  גפן 
 

 
 הכנה לצבא  

 זאביק 

 
 פילוסופיה  

 אפרת ליברמן 

 
 יציאה לניווטים    -7:15

הגעה לרטורנו תדריך   -8:30
 ויציאה לניווט בחוליות  

 
 מבצע אחים 
 דני לימור  

 
 ניקיונות וסגירת מכינה  

  רותם
 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  גפן 
 

 המושג האלוהי  
 רדלר  גיורא

 

 
 ריענון ניווטים 

 והורדת נ.צ   

 
 הגעה למ.ח   -13:30

 תדריך ליום חודר לילה  

 הפסקה  -11:00
  -זמן מובילי יום -11:30

 אבשה  -12:00

 
 ארוחת צהריים   -12:00

יציאה לקשר   -12:45
 יהודי  

  רותם
 

 זמן מובילי יום  12:30

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

 
16:00 

  גפן 
התכנסות   -14:30

 במרכזית למי שרוצה  
   הגעה לקשר יהודי  -16:15

 
 ארון הספרים  

 
+  פעילות תורמת לקהילה 
 תחקירים לקראת ניווט 

 
 הגעה לנ.ס   -19:30

 הסעות למכינה   -20:00

   זואי אגיב -שיעור חניכה
 

 פרשת :  
 16:48כניסת שבת: 
 17:48יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 אברהם   – שיעור חניך  רותם

 הפסקה  17:00

 
17:30 

 פתיחת שבוע   -16:30 גפן 
 ישיבת חוליות אם   -17:00

 הרצאה ק"י  -17:30
 א. ערב  -18:30

 
 משפחות מארחות 

 
 +  פעילות תורמת לקהילה 

 תחקירים לקראת ניווט  

 
 עיבוד יום  

 
 

 
 אימון גופני 

 

  רותם

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

 חברותות   -19:30 גפן 
סיום ועליה   -22:00

 לאוטובוס  
  

 
 שיחת קבוצה  

 
 ם -סיכום שבוע י -19:15

משבצת הכנה לקמפוס  -20:00
 נגב  

  
 משמר בוגרים

 

 

  רותם

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

 


