
 ויקטור פראנקל  -לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבור את דרכו.״    –ליטול מן האדם את הכול חוץ מדבר אחד: את האחרונה שבחירויות אנוש אפשר ״ 

     
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  

 22שבוע  -, התשפ"ג 2023 -  2022מחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 מליאת  
 למידה 

 יום א׳ 
 כ"ט טבת  22.1.2023

 יום ב׳ 
 א' שבט  23.1.2023

 יום ג׳ 
 ב' שבט  24.1.2023

 יום ד׳ 
 ג' שבט 25.1.2023

 יום ה׳  
 ד' שבט  26.1.2023

 יום ו׳ 
 ה' שבט  27.1.2023

 שחר שחר  נועה  נועה  שחר רוני   מנחה תורן 
 רוני  נועה )ב( + רוני )ע(  עמית   רוני  נועה  עמית   מנחה לוגיסטי 

 וצוק מאיה סרי  נעמה גולדשטיין וטסלר  אלעד ומילי פרישמן  מאיה סגל וגורי  קורל ואלמה  איתי צור ונועה פרנס   מובילי יום
נועה קורן, איתי צור   מיטב, יהלי רז ומאי  יעל, עמית פרס ותמר רוזנמן  נגה, בר ויהלי ורסנו  כומר, טסלר ונחמני  אוראל, זאק ועדי רז   תורנים

 ופריבס 
  עמית + נועה  אריק + רוני  שחר שחר )ב(   חופש
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
   אורן 

 
 )ויקי( 7:30. א.ג

 בוקר טוב + נקיונות  05:00
 א.ב   05:30

 סגירת מכינה  06:30
 יציאה לניווטים רטורנו  06:45

 
 א.ג. 07:15

 בוקר טוב וניקיונות  08:15
 א.ב. 08:45

 
ח״כ יוראי   10:00 - 08:45

 הרצנו -להב

 
 החלום ופשרו 

 בוקר טוב  08:15
 

  שקד

 הפסקה   9:30
 

10:00 
   אורן 

 מוסר מוחלט   -ליברמן אפרת 
 
 

 מנווטים ונהנים 

חינוך בלימודים   -תמר שני
 בארה״ב 

  -שיר פינקלשטיין  10:15
 עקמת 

 א.ב. 08:30
התארגנות   0915

 ומקלחות 
 סגירת מכינה  1015

 אוטובוסים 11:00 

   שקד
 הצופה מהצד -עדי רז

  -יהלי ורסנו 10:15
 הבחירה בידיים שלנו? 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  אורן 

 רכבת להבים  15:30
 

 
 ארון הספרים! 

 תיאום!  14:30

 
התכנסות במ.ח. )מעבר חובה(  

 ע״פ שעת גג.
 א.צ.

 
  -יאיר ת׳ה לא צריך להסביר 

 הדר רוזנבלום ושחר יקותיאלי  

 
 דני לימור א׳  11:30

 א.צ.  12:30
 דני לימור ב׳  14:00

 הגעה לירושלים   12:45
 א.צ.  13:00

 התארגנות לשבת  13:45
 שקד

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

16:00 
  אורן 

 
 פתח״ש 17:00

 
 ענבל
 

 
 
 

 מנווטים ונהנים 

 
 שיעור רשות עם שחר 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 
 הרב אלקנה    16:15

 פרשת השבוע: בא 
 16:48כניסת שבת: 
 17:48יציאה שבת: 

 
 דניאל פרץמעביר: 

 שבת שלום! 

  שקד
 זאביק 

 הפסקה  17:00
מיקום   - נועה  18:30 אורן  17:30

 המפקדת )הכנ״צ(
 א.ע. 19:30

 זאביק  
 

 
 מנווטים ונהנים 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 
 שיעור רשות עם שחר 

 
 א.ג. רשות 

 18:00א.ע. 

 

  ענבל שקד

 ארוחת ערב   18:30
 ישיבת חוליות אם  20:30 אורן  19:30

 עיבוד יום  21:30
ריענון ניווטים, הורדת נקודות,  

 תכנון צירים
 חזרה מניווטים   20:30

 נווה שלום
 א.ע 21:00

 עיבוד יום  22:00

 משמר בוגרים!!  משבצת הכנה לירושלים
 

 התכנסות  - 19:30
יציאה בשאלה   - 20:30

 )אבא של יואב(

 
  שקד



 ויקטור פראנקל  -לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבור את דרכו.״    –ליטול מן האדם את הכול חוץ מדבר אחד: את האחרונה שבחירויות אנוש אפשר ״ 

 הפסקה  - 21:00
 פעילות חברתית  - 21:30

 הפסקה  - 22:30
 חוגי בית  - 23:00
 לילה טוב  - 00:00

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30
 טסלה:  -אפטר לוז עמית                                                                                           לו״ז -אפטר

 מניית חזון או רמאות העשור                                                                                     
 

 

 

 


