מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ד  -שובל ,2020-2021 ,התש"פ ,שבוע  – 2שבוע בסימן טופוגרפיה
קפסולה

מנחה תורן
מנחה תורן
מובילי יום
מובילי יום
תורנים
תורנים
7:15
7:45
8:30

רותם
שיטה
רותם
שיטה
רותם
שיטה

יום א'
יז' אלול
06.09.20
נטע
לייה
ירין ומאיה י
יונתן וגילי
עמית ונעמה

יום ב'
יח' אלול
07.09.20
שחר
אדיר
מיכאל ודניאלה
אסממו וגלית
ליאור ואביב

יום ג'
יט' אלול
08.09.20
לייה
שחר
נדב י ושקד
רועי ונופר
יאיר ואור

בוקר טוב  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
 06:30אימון גופני
 07:30ארוחת בוקר ומקלחות

רותם

שיעור מדריכה -לייה

 08:30קריאת מפה טופוגרפית+
תרגול – שחר
שיטה

 06:30אימון גופני
 07:30ארוחת בוקר ומקלחות

9:45

11:00
11:30

מבפנים החוצה -חלק מס' 1
– אדיר

שיעור מדריכה – לייה

הפסקה
רותם

זהות יהודית  -גלעד

שיטה

קיבוץ שובל – הדס ברזילי

חוליית קהילה

ספירת צעדים ,שעון צל
ושימוש במצפן – נטע

קיבוץ שובל -הדס ברזילי

חוליית קהילה

זהות יהודית – גלעד

חוליית ידה"א

ספירת צעדים ,שעון צל
ושימוש במצפן – לייה
טיפוח המכינה והמליאה

הפסקה
רותם

 14:30יציאה מרכבת להבים-
רהט
 15:30יציאה מרכבת להבים
רהט

13:00
15:45
רותם
שיטה
17:15

 06:30אימון גופני
 07:30ארוחת בוקר ומקלחות

חוליית ידה"א

שיטה

16:00

 06:30אימון גופני
 07:30ארוחת בוקר ומקלחות

 -15:00התכנסות במכינה
 -16:00פתיחת שבוע וזמן
מובילי יום
 -16:00התכנסות
 -17:00פתיחת שבוע וזמן
מובילי יום

 8:15בטיחות – ענבל
 9:15הפסקה

 7:00בוקר טוב
 7:15אימון גופני
 8:30מקלחות וארוחת
בוקר

 8:15שימוש במד
קוארדינטות +תרגול –
נטע
 9:15הפסקה

 7:00בוקר טוב
 7:15אימון גופני
 8:30מקלחות וארוחת
בוקר

 – 9:30-11:00אסלאם
והמזרח התיכון –
אבשלום נחמני
 – 9:30-11:00אסלאם
והמזרח התיכון –
אבשלום נחמני
()ZOOM

נקיונות לקראת שבת

 08:30מבפנים החוצה -חלק
מס'  –1אדיר

 08:30קריאת מפה טופוגרפית+
תרגול – אדיר
9:30

יום ד'
כ' אלול
09.09.20
אדיר
לייה
גיא וענבר
אור וטל
עומר וחן

יום ה'
כא' אלול
10.09.20
שחר
נטע
יובל ואור
איתמר ושירי
נויה ונדב פ

יום ו'
כב' אלול
11.09.20
אדיר
נטע
קורן וצליל
עפרי ויהודה

פעילות חברתית חוליית קבוצה

ארוחת צהריים  ,הפסקת צהריים ,זמן עבודות על פרוייקטים
זמן מובילי יום
טיפוח המכינה והמליאה
"ונתנה תוקף" -זאביק
המשך הפסקה ועבודה על
פרויקטים
 17:30זמן מובילי יום
פעילות חברתית חוליית קבוצה
המשך הפסקה ועבודה על
ניתוח אגנים  +תרגול -אדיר
פרויקטים
 17:30זמן מובילי יום
הפסקה

משבצת חוליית למידה
שימוש במד
קואורדינטות  +תרגול –
נטע

נקיונות לקראת שבת

הכנה לשבת – חוליית
שבת
הכנה לשבת – חוליית
שבת

בניית ציר ניווט ותרגול
– שחר

מנוחה לקראת שבת

מסע הנפש בימי אלול
ותשרי – ליאור עזרא

מנוחה לקראת שבת

17:45

ניתוח אגנים  +תרגול – אדיר

 – FOMOענבל

בטיחות – ענבל

מסע הנפש בימי אלול
ותשרי – ליאור עזרא

רותם

שיטה

ישיבת חוליות אם

מבנה צה"ל – אדיר

"ונתנה תוקף" -זאביק

בניית ציר ניווט ותרגול – אדיר

שיעור חניך -מיכאל
שפריר

רותם

ישיבת חוליות אם

ערב חבורה

ארוחת ערב
שיחת קבוצה

ערב צוות

שיטה

 – FOMOענבל

ערב חבורה

שיחת קבוצה

ערב צוות

שיעור חניכה -נועה
עמיטל
חוליית למידה

מבנה צה"ל – ענבל

19:00
20:00
21:1521:45

עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

"אדם שאינו יודע להתמצא בשטח תלוי באחרים .הוא אינו עצמאי!"

(יוני נתניהו)

פרשת :ניצבים וילך
כניסת שבת18:31 :
יציאת שבת19:26 :
שבת שלום!

