מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון ,שובל ,2020 ,התש"פ ,שבוע  – 24פנים בסימן כנס המל"מ וט"ו בשבט

מנחה תורן
מ.לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
7:00
7:15
8:15

יום א'
09.02.2020
י''ד בשבט התשע''פ
ירדן
שירי
אורי קרוואני ומיתר
אביחי ואדיסה

יום ב'
10.02.2020
ט''ו בשבט התשע''פ
שירי
אייל
וסרמן וגילי
פרויד ולוקסי

ישיבת חוליות אם
9:15
9:30

10:45
11:15

12:30
15:45
16:00

17:15
17:45

19:00
20:00

21:15-21:45

יום ד'
יום ג'
12.02.2020
11.02.2020
י''ז בשבט התשע''פ
ט''ז בשבט התשע''פ
ירדן
אייל
אייל
ירדן
נהוראי ושרון
שגב ורוני
פרידמן ושיר
כראדי וניבי
בוקר טוב  +סדר וניקיון המכינה
ארוחת בוקר
יהונתן טוקר -החברה
הישראלית

עינת -פילוסופיה

יום ה'
13.02.2020
י''ח בשבט התשע''פ
שירי
אייל
יועד ונעמה
פרס וקסטן

יום ו'
14.02.2020
י''ט בשבט התשע''פ
אייל
שירי
עמרי כ .ושנברון
איתמר ולינוי ב.

אימון כושר

 -6:00השכמה
 -6:15בוקר טוב  +פריסת
בוקר

הפסקה
 -9:00התכנסות בסבידור
 – 10:00הסעה למל"מ
 -11:00-11:15פתיחה

 -9:00יציאה למשמר הנגב
ט''ו בשבט -נטיעות בקהילה עם
קק"ל  +קבוצת שדרות

 -11:15-11:30סרט מל''מ
 -11:30-12:15הרצאה על
קהילת המודיעין
 -12:15-13:15תמורות
בסביבה האסטרטגית

 -11:00חזרה ממשמר הנגב
-12:30 -11:45גיוס כספים
קייטנה

איציק מרדכי -פרשת קו
300

רותם -המתת חסד /ירדן-
בין שמיים וארץ

נקיונות לחופשת תלת

 -6:45סגירת מכינה
 – 7:15סיכום שבוע +
אקטואליה  +פרשת שבוע
 -גילי

הפסקה
אימון כושר  -בראור

איילת אפרתי -אקטיביזם

מסדר לוגיסטי

*בהצלחה לנציגים במירוץ
הר-שושנים!

ארוחת צהריים
זמן מובילי יום
 -13:15-14:00הפסקת צהריים
 -14:00-14:30אודות קרן ענבר
 -14:30-15:45אתגר הסייבר
בישראל

 15:00תיאום
 16:00גלעד

 -15:45-17:15פרשיית
המודיעין
 -17:15-17:30הפסקת קפה
 -17:30-18:00סיכום יום
העיון

פנימה – יהדות ונפש

 -14:00שיחת קבוצה
 - 16:30משפחות מארחות

פעילות קהילתית

הרב אלקנה שרלו-
הקהילה הגאה

פרשת השבוע :יתרו
כניסת שבת17:07 :
צאת שבת18:04 :

הפסקה

 -18:30עליה לאוטובוס
ונסיעה לשובל
 -20:00ארוחת ערב
-21:00עיבוד יום

הכנה לצבא -עופר רץ – יו"ר
"האמת שלי" – הקוד האתי
והמוסריות של צה"ל

משפחות מארחות

פעילות קהילתית

ארוחת ערב
מיכאל -מה הקשר בין
ליזה
איצטרובל ,המונה
ערב צוות
וכיפת הזהב /ירדן -בין
שמיים וארץ
עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

סיכום קמפוס נגב

פעילות חברתית

"תהיו עץ -תעמדו זקוף ,תתחברו לשורשים שלכם ,תהנו מהנוף ותתחברו ליופי הטבעי שלכם( ".עצות של עץ ,עדי דיין)

שבת שלום
וחופשה נעימה!

