
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 2שבוע   -  בפ" , התש2022  , און -גל הראשון,  ו מחזור כ"

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , ח' אלול 4.9.22

 יום ב' 
 , ט' אלול 5.9.22

 יום ג' 
 , י' אלול 6.9.22

 יום ד'
 , י"א אלול 7.9.22

 יום ה' 
 , י"ב אלול 8.9.22

 יום ו' 
 , י"ג אלול 9.9.22

 טללה  טל אבן  איליי  רוני  טללה  איליי   .ית מנחה תורן
 טל  איליי  רוני  טללה  טל אבן  רוני   לוגיסטי מנחה 

 ענת גליק   עמית מתנה   עומר לזרוף  אור גוטמן  טל עצמון   עומר דובדבני  גפן  יום  .תמוביל

 יהב יהלום  יונתן אסלן  אלה בלחסן   יאיר קריב  דביר דנן  נועה עדן  רותם יום  .תמוביל

 יהל, יהונתן ס.   אלבז, זואי  נועם לנמן, אוריה למאן  אושרי, מאיה רותם  ליאור, עופר  רועי ס, יסמין  ,רותם גפן תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  גפן 
 

 ונתנה תוקף 
 זאביק

 
 אימון 

 ריצת ניווט בקיבוץ 

 הכנה לצבא   
 חולית ידה"א  

 
 אימון גופני 

 
 טיול למצודת גלאון  

  רותם
 

 בלי לקבל בחזרה  
 טל אבן  

 תרגול קריאת מפה 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

  גפן 
 

 בלי לקבל בחזרה 
 טל אבן  

 
 פילוסופיה  

 אפרת ליברמן  

 תרגול קריאת מפה 
 

לילך אהרון, ברי  
 מאירוביץ  
 קיבוץ גלאון 

 
למידה טופוגרפית  

  רותם בשטח 
 

 ונתנה תוקף 
 זאביק

 הכנה לצבא  
 חולית ידה"א 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 גפן 
 

הסעה יוצאת בתל   -15:00
 אביב  

 הגעה למכינה  -16:15
 התארגנות  

 
 עמיר גורדון 

 בן קיבוץ גלאון  
 

 שחור לבן בהרבה גוונים 
 איליי 

 
 ארון הספרים 

 משבצת פתיחה  

 כשתאומים נופלים   -9/11
 חולניקים 

 
 והכנות  ניקיונות  

 קריאת מפה טופוגרפית   רותם לקראת שבת  
 טללה 

 שיעור חניכה 
 אבי שטופר 

 זמן מובילי יום  12:30

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

  גפן 
 פתיחת שבוע   -16:45

 אביחי 

 חברה ישראלית 16:30
 אהרלה פוקס

 שבת במכינה 
 אביחי 

 כה שיעור חני 
 ליה שדה 

 שיעור חניכה 
 עדי לוי 

 כי תצאפרשת : 
 18:17כניסת שבת: 
 19:28יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
   למה ממשלות נופלות רותם

 אביחי 
 קריאת מפה טופוגרפית  

 טללה 
 שמירה על הסביבה 

 ענבל 
 כשתאומים נופלים   -9/11

 חולניקים 

 הפסקה  17:00

 
17:30 

 ניווטים מבוא   גפן 
 טללה  

 למה ממשלות נופלות  
 אביחי 

 שחור לבן בהרבה גוונים 
   איליי

 שמירה על הסביבה 
 ענבל 

 
18:00- 

 אבשה  

 

 ניווטים מבוא   רותם
 רוני 

 רה ישראלית חב -18:00
 אהרלה פוקס

 שבת במכינה  
 אביחי 

 כה שיעור חני 
 דורון גל  

 

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

  גפן 
 ישיבת חוליות אם

 

 
 קשר יהודי 

 חגית שחור   

 שיחת קבוצה 
 שבת במכינה 

 
 ראשון  שיתוף

 
 פעילות חברתית  

 

 שיחת קבוצה  רותם
 שבת במכינה   

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

 סנט אוגוסטין   -"העולם הוא ספר, מי שלא מטייל קורא רק דף אחד"


