
   

 

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 פנים בסימן פורים והכנה לשטח ומשימות  –  28, שבוע , התש"פ2019-2020מחזור כ"ג הראשון, שובל, 

 

 ( כריסטופר מק'קוורי)" .אבל אף פעם לא את עצמו  -שהוא מישהו אחר  אדם יכול לשכנע את כולם"

 
 יום א' 

08.03.2020  
 ''פ התש אדרי"ב 

 יום ב' 
09.03.2020  

 תענית אסתר ''פ התש אדרי"ג 

 יום ג' 
10.03.2020  

 ''פ התש אדרי"ד 

 יום ד' 
11.03.2020  

 ''פ התש אדרט"ו 

 יום ה' 
12.03.2020  

 ''פ התש אדרט"ז 

 יום ו' 
13.03.2020  

 ''פ התש ז אדרי''
  אייל  ירדן  שירי  אייל ירדן  ירדן   מנחה תורן

 שירי  אייל  ירדן  שירי  אייל   -  לוגיסטי.מ
 איתי דין ונועה יוסף  גיא פרידמן ושנברון  קראוני וקליינמן  עידו כראדי ושלי אורי אשתר ולינוי בן עמרם ויעל לויטל   מובילי יום

 אורי קרואני ולינוי סבג אמראל ואיתי שלו  נהוראי ואורי אשתר עומר ויעלי  לרה ושגב אורי קסטן ואביחי   תורנים

 המכינה   "בוקר טוב" + סדר ונקיון   7:00
 ארוחת בוקר   7:30

8:15  
    

 בוקר טוב 6:45
 מגילה  -אימון כושר/ למידה 7:00

 ארוחת בוקר 8:15
חבר   -רן מרגולין - 8:00   הכנה לצבא -ידה"א מנדל  -קריאת מגילה 8:00

 "מנהיגות"  – עמותת נחשון
 אימון כושר 7:15
 ארוחת בוקר 8:30

 הפסקה   9:15

 פמניזם  - ורצקיעינת     9:30

:  נציגי משרד הביטחון ביקור
חביבה סלומון, ראש יח' נח"ל  
ומכינות + איתי ברדה, ראש 
 תחום מכינות קדם צבאיות

הסכסוך  -דניאל טופז
 סיכום שבוע+ פרשת שבוע שיחת קבוצה  יהודי-הישראלי

 + זמן אקטואליה"כי תישא'

 הפסקה   10:45

לשטח  הכנות למסדר ציוד    11:15
 ומשימות

אם אין לחם תאכלו  -אמראל
 – ירדןאתיקה/  -יעל לוי  קהילה / אימון כושר  חתולים בצמרת -עוגות/ יעלי 

 ניקיונות לשבת כדורים כחולים סגולים 

 ארוחת צהריים  12:30 
 זמן מובילי יום   15:45

16:00  
 התכנסות 15:00

 פתיחת שבוע  15:30
  ניווטים רענון -טל  16:00

 תיאום  15:00
שטח   -הרב אלקנה שרלו פעילות קהילתית   הפנינג פורים   מנהיגות -ד גלע 16:00

 ומשימות
 17:23כניסת שבת: 

 18:25יציאת שבת:

 הפסקה   17:15

 יהדות ונפש  -פנימה   17:45
  שטח ומשימות -מסדר  17:30
אפטר לוז קריאת מגילה  19:00

 )א. ערב(
   הפנינג פורים

  
 פעילות קהילתית  

  

     מוטיבציה/  -אורי קראוני  
   כדורים כחולים סגולים –ירדן  

 ארוחת ערב   19:00

הכנה לשבוע שטח  -טל פורים  -פעילות קבוצה  חוליות אם שיתוף ישיבת חוליות אם   20:00
 ומשימות

מבצע שובו אחים   -דני לימור
    המשך

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות   21:15-21:45


