
מכינה קדם צבאית "נחשון" - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
אהבהבנושאשבוע-התשפ"ג,2023-2022שדרות,הראשון,כ"ומחזור

מליאת
למידה

יום א'
בשבטי"ד,5.2

יום ב'
בשבטט"ו,6.2

יום ג'
בשבטט"ז,7.2

יום ד'
בשבטי"ז,8.2

יום ה'
בשבטי"ח,9.2

יום ו'
בשבטי"ט,10.2

עומרעמריעמיתנטעעומרמנחה תורן
עמיתנטעעומרעמיתעמרימנחה לוגיסטי

נטעעמיתעומר ועמרי
איתןמקטאומאיה לויגלגדעוןיגולמוביל יום
לי רונןגפןתורגיסתיואודיאהעלמהמוביל יום
תומר וסיווןמאיה אלירז וליבראטיתמרי ושרהנטע ואסיאביבה ואווגיוהדר וגומאתורנים
בוקר טוב + נקיונות7:00
ארוחת בוקר7:45

8:30

אימון- ריצת נפחמירון
5:15קצבקמ-6עגלגלים-

6:10קמ-5נינג׳ות
7:00קמ-4.5זברות

7:35קמ-3גוזליות

(רשות)יוגה6:15

שיעור חניך איתן כהן- ״יום
אימון- כוחהזיכרון״

כושרסיירת6:00
(רשות)

נקיונותמזרחנות - אבשה נחמני

כרמל
שיעור חניך גל נתיב- ״שכנות

פילוסופיה עם חולייתטובה בצפון״
אהבה

הפסקה9:30

10:00
שיעור חניך טל פריש "הוויהמירון

יוסי חצרוני- ״הסיפור שלודימוי"
עמנואל מורנו ״

הסעות9.00
-באהבה""נוטעים10.00

קק"ל

אהבה ממבט ראשון
סיכום רבעוןזאביק נתיב

תדריך יציאה אלון - מדריך מביה"ס לסיירותכרמל
יהודה- הכנה לאתגר

הפסקה11:00

11:30
אלון - מדריך מביה"ס לסיירותמירון

- הכנה לאתגר
ארון הספרים

מטפלתמלכה-סמדר13:00
ויועצת מינית "מיניות"

הסעות11.30
יהודה

שיעור חניך אלונה קרופניקכרמל
me״ too”

אהבה ממבט ראשון
זאביק נתיב

זמן אקטואליה12:30
ארוחת צהריים + זמן עבודות על פרויקטים12:45
זמן מובילי יום15:45

16:00

התכנסות14:30
שבועפתיחת15:00

אהבה

אזולאי-אסתר16:00
מאמנת תודעתית לאהבה
עצמית "אהבה עצמית"

צהרייםארוחת14:00פעילות תורמת לקהילה

הכנות לערב הורים

אביבתוכנית12.30

בשבטט"וסדר15.00
משפחה בשכונה-
משחקייה בשדרות

כרמל

הפסקה17:00

17:30

חוגי בית- סוגי אהבהמירון
יובל דואק- תסביך אדיפוס

רותם- אהבה
רעילה-מערכות יחסים

רעילות

פעילות תורמת לקהילה

לשבועמקדיםמסדר18.00
אתגר

פעילות תורמת לקהילההכנות לערב הורים

אימון- ריצת נפח
קצבקמ-6עגלגלים-

5:15
6:10קמ-5נינג׳ות
7:00קמ-4.5זברות

7:35קמ-3גוזליות

פרשת : יתרו
16:42שבת:כניסת
18:01שבת:יציאת כרמל
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נועם חזון- אהבה עצמית,
קשר לספורט

אהבהסוגי7טליה-
ארוחת ערב18:30

19:30

מירון

ישיבת חוליות אם

ארוחת ערב דייטים

גיא חדד- כף זכות- אהבה
עצמית ואהבת הזולת

-יהודה-הספרעם21:30
רשות

ערב הורים:

התכנסות17:00
נחשוןדברי18:00

כיבוד+פריסה19:00
ביתחוגי19:30

אםחוליותהצגת20:00
סיכום20:45
פיזור21:00

שיחת קבוצה- "מטרת שיחות
קבוצה״

אפטר לוז- ג׳מג׳ום שירי
אהבה

פרשת שבוע: פרשת
יתרו

כרמל- נועם אלטמן
מירון- אדווה

הפסקה20:00-23:00
הוואי23:00-23:45

חוליית קבוצה

משמר בנושא
קרימינולוגיה:

פתיחהמשבצת0:00
הפסקה0:45

-בחירהמשבצת1:00
עמית/עומר

הפסקה2:00
נירית-מרצה2:30

הראל
הפסקה3:30
ביתחוגי4:00

סיום5:00

שבת שלום! כרמל

עיבוד יום + תדרוך יומי למחר20:30
אפטר לו"ז + משוב מובילי יום21:00
סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי23:00

(אלון עדר)"קצת אהבה לא תזיק"


