מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ד  -שובל ,2021 ,התשפ"א ,שבוע  - 28שבוע יהודה ושומרון קפסולת רותם
קפסולה

מנחה תורן
מנחה
לוגיסטי
תורני מליאה
מוביל\ת יום
תורנים
מיקום
7:15
7:45
8:30
9:30
9:45
11:00
11:30
13:00
15:30
16:00
17:15
17:45
19:00
20:00
21:15-21:45

רותם
רותם
רותם

יום א'  7.3כ"ג באדר

יום ב'  8.3כ"ד באדר

יום ג'  9.3כ"ה באדר

יום ד'  10.3כ"ו באדר

יום ה'  11.3כ"ז באדר

נטע
-

שחר
-

אדיר
לייה

לייה
שחר

שחר
נטע

ליאור ושחרז
ליאור
פלס וקורל
שובל

גייל
קורן וענבר

צליל
נגה וגיא פז

שחר א.
שחרז ודניאלה
גוש עציון

מיה
אביב ושקד

 6:00בוקר טוב
 6:15הכנת סנדויצ'ים
 6:45סגירת מכינה
 7:00יציאה מהמכינה
 7:45פתיחת יום וארוחת
בוקר
 8:30סיפור שיירת הל"ה –
מחסום הל"ה
 10:00שיבי פרומן
 11:30סיור בקיבוץ כפר
עציון
 12:15החיזיון האור קולי –
כפר עציון
 13:30ארוחת צהריים
 14:15מפגש עם איש צבא
משואות יצחק הישנה
 15:15מפגש משפחת אבן
דנאן
- 16:00מפגש עם יגאל
דילמוני ראש מועצת יש"ע

- 6:00בוקר טוב
- 6:15הכנת סנדויצ'ים
 - 6:30סגירת מכינה
 -7:00נסיעה לכרם שלום
 8:00ביקור במנהרה  -כרם
שלום
 8:45ארוחת בוקר
 9:10פתיחת יום יו"ש
 - 9:30נסיעה לבארי
" -10:00קול אחר" -ביקור
במגדלור לתודעת עזה
 - 12:00נסיעה לניר עם
 12:30ניר עם  -אנדרטת יעקב
גברי  -שיחה עם סגן ניב
כרמון  -חמאס ,עזה והמצב
כיום
- 13:15נסיעה לקיר השלום
 - 13:30קיר השלום  -נתיב
העשרה
הדרכה על ההתנתקות
 14:00סיכום יום  +פרשת
שבוע
 14:30נסיעה לאשקלון
 - 15:00פיזור

שובל

בוקר טוב  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
פתיחת שבוע יו"ש

 8:15שלום עכשיו  -שבתאי
בנדט

הפסקה
10:00 Stand with us
גיא אושרי -ראש מטה
אוגדת איו"ש לשעבר
הפסקה
פורום המשפחות השכולות -
ניר אבישי כהן
מפגשי דיאלוג -משפחות
שכולות יהודיות ופלסטיניות
 13:15תיאום
ארוחת צהריים ,הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים
זמן מובילי יום
אורח חיים וחינוך  -שוקי
 15:45דני דייןzoom -
רוזנפלד
הפסקה
אימון גופני
אימון  -יעל ארד
הפסקה
 -20:15מוחמד מסאד -המחבל
נוער הגבעות zoom -
לשעבר ()zoom
עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

חברון

 6:30בוקר טוב
 6:45הכנת סנדויצ'ים
 7:15סגירת מכינה
 7:30יציאה
 8:15פתיחת יום בסוסיא
וארוחת בוקר
 10:15נסיעה לחברון
 10:45סיור במערת המכפלה
ומפגש עם נועם ארנון  -דובר
היישוב היהודי בחברון
 12:30ארוחת צהריים
 13:00הליכה לשכונת אברהם
אבינו -תל רומדה
 15:30מפגש עם יפה -תושבת
בית הדסה
 17:00נסיעה למכינה
 18:00ארוחת ערב
 19:00ערב חברתי יו"ש
 20:00עיבוד יום ותדרוך
למחר

תצפית האלף-בישוב נווה
דניאל
 17:15נסיעה למכינה
 18:30הגעה
למכינה+חלוקה לניקיונות
 19:30בדיקת נקיונות +
ארוחת ערב
 20:30סיכום שבוע ותדריך
למחר

יום ו'  12.3כ"ח

עוטף עזה

שבת שלום!
פרשת "ויקהל  -פקודי"
כניסת השבת 17:27
צאת השבת 18:18

