
     
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  

 24שבוע  -, התשפ"ג 2023 -  2022מחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 מליאת  
 למידה 

 יום א׳ 
 י"ד שבט  5.2.2023 

 יום ב׳ 
 ט"ו שבט  6.2.2023

 יום ג׳ 
 ט"ז שבט  7.2.2023

 יום ד׳ 
 י"ז שבט 8.2.2023

 יום ה׳  
 שבט י"ח  9.2.2023

 יום ו׳ 
 י"ט שבט  10.2.2023

 שחרד רוני  שחר נועה  עמית  עמית   מנחה תורן 
 רוני  שחר נועה  עמית  רוני  שחר  מנחה לוגיסטי 

 כפיר ונויה  שירה כהן ואנדלאו  שירה מוזס וקנטור  גל ושירה גולן  אביב ותמר רוזנמן  יערה ולרנר   מובילי יום
 בוקר: הוברמן, נטע ואלמה  נעמה, דניאל פרץ וגנני  ורותם יוני, אלעד   גל, נדב ונועה פרנס   תורנים

 צהריים: אמרי, סרי, איתי צור 
 ערב: נועה פרנס, מילר, ורסנו 

 פריבס, יאיא, עילי  זהר, כפיר, ערד 

 צ -עמית צ אריק  שחר + רוני  שחר )ב(   חופש
 צ -נועה צ

 

 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
   אורן 

ליברמן וד"ר אריק טאיב  אפרת 
 אושר  -

 אימון גופני   7:10 
 נקיונות  8:15
 א בוקר   8:45

כל אדם צריך   -אריק  בי״ס לסיירות  1000 - 0830
 מצרים 

 
 

  רפורמת המשפט  -זאק וגורי   שקד סכמ"ש ופרשת שבוע 
 תג מחיר  -שירה גולן 

 הפסקה   9:30
 

10:00 
   אורן 

 ארון הספרים
 

רעות מול   -גולן רותם ושירה 
 אמינות )הכנ"צ(

  -שיעור מדריך  1130- 1030
 כלכלה גיאוגרפית  -שחר 

 
 אבשה נחמני  

 שטיפת מכינה  09:30
אוטובוס לרכבת   10:20

 להבים
 

 בי״ס לסיירות  1130 - 1000  שקד

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  אורן 

 
 

 
 

 טיפוח מכינה + נקיונות 

  בלה בליסימה  -וינשטייןמילי   חלומות  -עמית 
 הרב אלקנה שרלו  

 

מגילת   -אהרלה  13:00 שקד
 חברה ישראלית  -העצמאות 

  -מיכל פריבורקין 
 אינטליגנציה  

 

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

16:00 
 הגעה לרכבת להבים   -14:30 אורן 

 פתח״ש   -16:00
 
 
 

 הכנות ליום הורים

מגילת   -אהרלה  14:30
 חברה ישראלית  -העצמאות 

 פעילות תורמת לקהילה 
 

 ייעוץ ציוד לאתגר 

 פרשת : יתרו  שיעור חניכה   -מאי רונן
 17:02כניסת שבת: 
 18:09יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 

 מעבירה: נויה פז 

  שקד
 חלומות  -עמית 

 
כל אדם צריך   -אריק 

 מצרים 

 הפסקה  17:00
 יום הורים!  ישיבת חוליות אם  אורן  17:30

 ט"ו בשבט  - למידה 
 משפחות מארחות  16:00

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 
 ייעוץ ציוד לאתגר 

 
 אימון גופני 

 

  שקד
 ארוחת ערב   18:30
 עיבוד יום  19:30 הורים! יום  רפורמת המשפט  -זאק וגורי  אורן  19:30

 שיחת קבוצה לתוך הלילה 
 אימון גופני  18:45
 ארוחת ערב  19:45

  אתגר  - מסדר ציוד 

  כלכלה גאוגרפית  -שחר  שקד
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

 


