מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון  ,שדרות ,2020 ,תש"פ ,שבוע  24בסימן טו' בשבט
מנחה תורן
מובילי יום
תורנים
הערות
7:15
7:45
8:30

9:30
9:45

11:00
11:30
12:45
13:00
16:00

17:15
17:45

יום א'
 9.2.2020יד' שבט
גיא
נעה ברוק  ,מולקן
נעה אופק ,טל פ.
יום מל"מ

יום ב'
 10.2.2020טו' שבט
תמר
גל גבאי ,רוני שלו
עמנואל ,מיקה
ט"ו בשבט

 9:30הגעה לת"א סבידור
 11:00התכנסות ופתיחה-
יו"ר קרן ענבר
 11:30קהילת המודיעין-
תא"ל (מיל) רון כתרי
" 12:15תמורות בסביבה
האסטרטגית של
ישראל" -ד"ר יצחק דגני
 13:15הפסקת צהריים
 14:00אודות קרן ענבר-
איקה עטיה
 14:30אתגר הסייבר
בישראל -סא"ל (מיל)
ג'קלין בן בסט
 15:45פרשיית מודיעין-
מר עמי מ.
 17:17נפסקת קפה
 17:30סיכום יום העיון-
תא"ל (מיל) אלי בר

 6:30בוקר טוב
 6:45נקיונות
 7:15א.בוקר
 8:00אוטובוס למשמר הנגב

"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר

19:00
20:00

 7:30בוקר טוב
 7:45נקיונות
 8:15כושר גופני
 9:15א.בוקר ומקלחות

משבצת צבא

 7:00בוקר טוב
 7:15נקיונות
 7:30כושר גופני
 8:45א.בוקר  +מקלחות

סגירת מכינה

הפסקה
נטיעות ופעילות חינוכית
בהדרכת מדריכי קק"ל

עינת ורצקי – קריאה
פילוסופית בתרבות
עכשווית

 11:00טקס ט"ו בשבט
מרכזי ומופע
 12:00חזרה למכינה

קהילה – הפסקה פעילה
בית ספר שיקמים

 10:15יהונתן טוקר –
החברה הישראלית

דני לימור -יהודי
אתיופיה

הפסקה
זאביק -על הסכסוך
הישראלי פלסטיני

רוני שלו -אסקפיזם
עומר – בואו נדבר על זה

זמן מובילי יום  /אקטואליה
הפסקה ארוחת צהרים
 14:00קהילה התנדבויות
קבועות

אריק שמיר -אבא של שני
ז"ל שנספתה באסון צפית

 14:00קהילה התנדבויות
קבועות

אלעד -איידולים
עומר -בואו נדבר על זה

שבת פרשת יתרו
כניסת שבת 17:07 :
צאת שבת 18:04 :

הפסקה

קהילה התנדבויות
קבועות

גלעד
 19:00משמר בנושא
אהבה -למידה

קהילה התנדבויות
קבועות

סיכום שבועי  +פרשת
שבוע

ארוחת ערב
עיבוד יום

21:15-22:00

יום ג'
 11.2.2020טז' שבט
רון
נעה אופק ,רום
איתן ,אלעד

יום ד'
 12.2.2020יז' שבט
גיא
סלומון ,יושי
רוני ענבר ,יונתן

יום ה'
 13.2.2020יח' שבט
תמר
פלג ,איתן
טופז ,יושי

יום ו'
 14.2.2020יט' שבט
רון
נעה ברוק ,מולקן
נעה אופק ,טל פ.

בית מדרש
 21:30חברותא טלפונית

 20:15א.ערב
 21:00משבצת משמר
 22:00משבצת משמר
 23:00עיבוד יומי

פעילות חברתית

עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

שיתוף

שבת שלום !

