
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
   הכנה לניווטים –  2שבוע   –, התשפ"ג 2022 - 2023מחזור כ"ו הראשון, שדרות, 

 

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , ח' אלול 4/9

 יום ב' 
 , ט' אלול 5/9

 יום ג' 
 , י' אלול6/9

 יום ד' 
 , י"א אלול 7/9

 יום ה' 
 , י"ב אלול 8/9

 יום ו' 
 , י"ג אלול 9/9

  עמית  עמרי  עומר  נטע  עמית   מנחה תורן 
  עומר  נטע  עמית  עמרי  עומר   מנחה לוגיסטי 

  טל אלמקיס  אורי בר עם הדר דהוקי  שחר שושני  שיר בן זקן  כרמל  מוביל יום 
  אלון תורג'מן  גל נתיב  שגיא מור  רוני עטר  גדעון פרנסקי  מירון  מוביל יום 

  אסף צור ויובל דואק  יפתח העצני והילה קסטנבוים נועם חזון ואלונה קרופניק  יונתן יגול ושרה בן לולו  תומר באשר וטליה וינפלד   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  כרמל 
 
 

 ויקי  - אימון גופני  בוחן ביפים 
 יהודה  -שבת במכינה  עמרי  -קריאת מפה 

 גופני  אימון
 

 פרשת שבוע 
 פרשת שבוע  זאביק  -"ונתנה תוקף"  עומר  -קריאת מפה  מירון 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

  כרמל 
 
 

 שחר דן  –כה שיעורי חני  עמרי  -שיעור מדריך 

 הרב אלקנה  -יהדות  10:15

 סיכום שבוע  זאביק  -"ונתנה תוקף" 
 

 ת ניקיונו
 

 אפרת ליברמן    -פילוסופיה  ליאור שרביט  -כה שיעורי חני יהודה  -המדיום הוא המסר?!  מירון 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 כרמל 
 הסעות מת"א  13:00

 עומר  -לניווטים מבוא  יהודה  -המדיום הוא המסר?! 
 ארון הספרים

 אפרת ליברמן    -פילוסופיה 
 פתיחת שבת 

 יהודה   -שבת במכינה  עמית  -מבוא לניווטים  עמרי  - שיעור מדריך  מירון 

 זמן אקטואליה  12:30
 ארוחת צהריים + זמן עבודות על פרויקטים  12:45
 זמן מובילי יום  15:45

 
16:00 

 כרמל 
 התכנסות  15:00

 
 זמן מובילי יום  15:30

 
 שבוע פתיחת  16:00

 חגית שחור  –קשר יהודי 
 אהרלה  -חברה ישראלית 

 טיול היכרות הסביבה: 
 

 תדריך ויציאה  15.00
 

 תרגול קריאת שטח  16.00

 זמן התארגנות  אבשה 14.45

ענבל   -שמירה על הסביבה  מירון 
 גרינצויג

 הפסקה  17:00

 
17:30 

 כרמל 
 ידה"א   -הכנה לצבא  אלי בראור  17:15

ענבל   -שמירה על הסביבה
 גרינצויג

 זמן חוליית  17.00
 

 פעילות חברתית  18.00

 פרשת : כי תצא   נבו גומא  – שיעורי חניך 
 18.36כניסת שבת: 
 איתי לוי  - שיעורי חניך  אהרלה  -חברה ישראלית  מירון  19.39יציאת שבת: 

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

  כרמל 
 ישיבת חוליות אם 

 
 20.00 שיתוף  19:30 טיפוח מכינה 

 סיכום ועיבוד  -חזרה למכינה 
אמנה    -שיחת קבוצה 

 שבת שלום!  חברתית 
 מירון 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30
 אפטר לו"ז + משוב מובילי יום  21:00
 סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי  23:00

ֶכת" לָּ ִבים לָּ ם ֵהם שָּ ִכים שָּ ִלים ֹהלְּ חָּ קֹום ֶשַהנְּ ֵלא ֶאל מְּ ַהיָּם ֵאיֶננּו מָּ ִכים ֶאל ַהיָּם וְּ ִלים ֹהלְּ חָּ ל ַהנְּ  " )קהלת א', ז'( כָּ


