מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית

מחזור כ"ה הראשון ,שובל  ,2021 - 2022,לו"ז שבוע  – 29פנים בסימן פורים
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
חופש
מובילי יום
תורנים
7:15
7:45

יום א'  13.3י' באדר

יום ב'  14.3יא' באדר

יום ג'  15.3יב' באדר

יעלי
יואב

שחר
יואב

מאיה פ ודניאל ר
אסצאלאו ואנני

שחר ורון
יואב פ ונוי

נטע
יואב
יעלי ,ענבל
ארבל ויואב ר
ג׳וני ודניאל ק

 7:15בוקר טוב
 7:45ארוחת בוקר
 8:30יום ספורט

בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר
 7:15בוקר טוב  +נקיונות
 7:45אימון גופני
 8:45ארוחת בוקר והתארגנות
הפסקה
 9:45קרן  -דיסטופיה /אקטואליה אנני
ומיקש /חמש אצבעות?

יום ד'  16.3יג' באדר
צום תענית אסתר
יואב
יעלי
שחר
שרון ק ונדב
הראל וגביש

יום ה'  17.3יד' באדר
יעלי
שחר
יואב ,נטע
אביב ואלה
מויסה ויעל צ

החלום ופשרו
 8:30ארוחת בוקר רשות
 9:00נקיונות

 5:45בוקר טוב +הכנת כריכים
 6:30סגירת מכינה
 7:00הסעה לתל אביב

 9:30זוהר דביר  -טכנולוגית זיהוי קול

 10:00סיור במוזיאון ההגנה

יום ספורט

 11:30ד״ר הראל חורב -הדלגיטימציה
לישראל ומלחמת ׳48

Vegan Friendly 11:30
 12:45ארוחת צהריים
 14:00נקיונות סופ"ש

 - 12:00סיכום שבוע
שבת שלום וחג פורים שמח!

 15:30הסעה מרכבת
להבים
 16:30פתיחת שבוע

מגילת אסתר  -למידה

שיעור חניכה  -מאיה פרייליך
שיעור חניך  -סהר אומנות

 16:00בן  -תוכנת הריגול "פגסוס"

עופר רץ  -ערכים ורוח
במלחמה בטרור

מסדר ציוד לקראת שבוע
אתגר

 18:00-20:30שבויים ונעדרים  -אסף
עזר

 17:30יציאה לשדות -אש לילה

דביר קריב  -״בוחרים
דמוקרטיה רצח רבין
מזווית אישית מאוד״

 22:00- 20:00רועי בינדרמן
 22:00עיבוד יום

 -21:00ארוחת ערב קונספט

אש לילה

8:30
9:30

יום ספורט

9:45
11:00
11:30
12:45
16:00
17:15
17:45
19:00
20:00
21:15

 21:45חוליית קבוצה -נשף פורים

מוצ"ש -
 21:00הסעה מרכבת סבידור
 20:30מיניבוס מירושלים דרך לטרון
 22:30מסדר ציוד אחרון בהחלט

עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

ְּהּודים הַ נ ְִּמצְּ ִאים בְּ ׁשּוׁשָּ ן ,וְּ צּומּו עָּ לַי ,וְּ ַאל ת ֹּאכְּ לּו וְּ ַאל ִת ְּׁשתּו ְּׁשֹלׁשֶ ת י ִָּמים ַל ְּילָּה וָּיֹום ,גַם אֲ נִי וְּ ַנ ֲער ַֹּתי ָּאצּום כֵן.
"לְֵך כְּ נֹוס ֶאת כָּל הַ י ִ
אבָּ ְּד ִתי" (מגילת אסתר פרק ד' פסוק טז)
ּובְּ כֵן ָּאבֹוא ֶאל הַ מֶ לְֶך אֲ ׁשֶ ר ל ֹּא כַדָּ ת ,וְּ כַאֲ ׁשֶ ר ָּאבַ ְּד ִתי ָּ

