מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ד  -שובל ,2021 ,התשפ"א ,שבוע  30בסימן בחירות ויציאה לחופשת פסח
מנחה תורן
מנחה תורן
תורני מליאה
תורני מליאה
מוביל\ת יום
מוביל\ת יום
תורנים
תורנים
7:15
7:45
8:30

יום א'  21.3ח' בניסן

יום ב'  22.3ט' בניסן

יום ג'  23.3י' בניסן

יום ד'  24.3י"א בניסן

יום ה'  25.3י"ב בניסן

יום ו'  26.3י"ג בניסן

לייה

שחר

נטע

שחר

שחר

שבת פרשת צו שבת הגדול

שיטה
רותם
שיטה
רותם
שיטה
רותם
שיטה

אדיר

נטע

לייה

אדיר

לייה

כניסת שבת 18:37 :
צאת שבת 19:33 :
שבת שלום!

גייל
אסממו
נעמה ונגה
נופר ונדב

אביב
טל ב
מיה ומיכאל
שירי ואיתמר

שחרז
עומר
נויה ומעיין
עינב וגלית

ליאור
דניאל
רסקי וצליל
עומר ורועי

אור
איתמר
רוני וגיא פז
גילי ואסממו

רותם

אקטואליה

 7:15בוקר טוב +נקיונות
 7:45אימון גופני – ביפים
אמצע
 8:45ארוחת בוקר והתארגנות

מנהיגות  -גלעד

שיטה

רבנים שומרי משפט -
אהרלה (שיעור סיכום
אחרון)

 7:15בוקר טוב +נקיונות
 7:45אימון גופני – ביפים
אמצע
 8:45ארוחת בוקר והתארגנות

החלום ופשרו

רותם

רבנים שומרי משפט -
אהרלה (שיעור סיכום
אחרון)

אהבה וזוגיות בעידן האינטרנט
 -אייל אפרתי

נקיונות פסח ,ספירת מלאי
וטיפוח מכינה

שיטה

עולם חדש מופלא - 1
תומר אטלס

ארבע ההסכמות -לייה

מנהיגות  -גלעד

רותם

עולם חדש מופלא  -1תומר
אטלס

ארבע ההסכמות -לייה

שיטה

דיפלומטיה בקטן – אדיר

קפסולה
רותם

בוקר טוב  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
יום סיור

"כָּל ָּאדָּ ם צָּ ִריך שֶׁ ִת ְהיֶׁה לו
ֵאיזו ִמצְ ַריִם,
ל ְִהיות מֹשֶׁ ה עַ צְ מו ִמּתוכָּה
בְ יָּד חֲ ז ָָּּקה,
יקת ִש ַניִם.
או בַ חֲ ִר ַ

הפסקה
9:45

כָּל ָּאדָּ ם צָּ ִריך ֵאימָּ ה וַחֲ שֵ כָּה
גְ דולָּה,
ּונְחָּ מָּ ה ,והַ בְ טָּ חָּ ה ,וְ הַ צָּ לָּה,
שֶׁ יֵדַ ע לָּשֵ את עֵ ינָּיו ֶׁאל הַ שָּ מַ יִם

11:00
11:30

הפסקה
 12:45ארוחת צהריים
 13:30נקיונות

נקיונות פסח ,ספירת מלאי
וטיפוח מכינה

כָּל ָּאדָּ ם צָּ ִריך ְּתפִ לָּה
ַאח ַת,
גּורה ֶׁאצְ לו עַ ל
ְש ֵתהֵ א ְש ָּ
ַה ְשפ ַָּתיִם
ָּאדָּ ם צָּ ִריך פַעַ ם ַאחַ ת
ל ְִה ְתכופֵף-
כָּל ָּאדָּ ם צָּ ִריך כ ֵָּתף..

אהבה וזוגיות בעידן האינטרנט
 -אייל אפרתי

המתות חסד -שירי

 12:45ארוחת צהריים
 13:30ישיבת חוליות אם
13:00

ארוחת צהריים ,הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים

15:45
16:00

זמן מובילי יום
 16:30הסעה מלהבים

פעילות קהילתית \ משבצת
קהילה

רותם

ישראל וארה"ב -יחסינו
לאן?  -רותם אורג

 14:30ישיבת חוליות אם
 15:30סגירת מכינה
 15:45יציאה

שיטה

אקטואליה

 14:30נקיונות
 16:00סגירת מכינה
 16:45יציאה

רותם

אימון גופני

הפסקה?
סוציופתים -דניאלה

שיטה

אימון גופני

שפת גוף -יותם

רותם

 20:00פתיחה – צליל
ויאיר
 20:15פתיחה – זיו מקשר
יהודי
 20:30זום בנים בנות
 20:45חברותות
 21:45עיבוד יום

שיתוף

ערב חברתי
 21:15סיכום שבוע  +פ"ש

שיטה

 20:00פתיחה – זיו מקשר
יהודי
 20:15פתיחה – רועי וגילי
 20:30זום בנים בנות
 20:45חברותות
 21:45עיבוד יום

משמר פסח

ערב חברתי
 21:15סיכום שבוע  +פ"ש

כָּל ָּאדָּ ם צָּ ִריך שֶׁ ִת ְהיֶׁה לו
ֵאיזו ִמצְ ַריִם,
לִגְ אול עַ צְ מו ִממֶׁ נָּה ִמבֵ ית
עֲבָּ ִדים,
לָּצֵ את בַ חֲ צִ י הַ ַליִל ֶׁאל ִמ ְדבַ ר
ַהפְ חָּ ִדים,

17:15
17:45

 16:30הסעה מלהבים

נקיונות פסח ,ספירת מלאי
וטיפוח מכינה
The theory of knowledge
 -ליאור

לִצְ עוד הַ יְשֵ ר ֶׁאל תוך הַ מָּ יִם,
אותם נִפְ ָּת ִחים ִמ ָּפנָּיו
ל ְִר ָּ
לַצְ דָּ ִדים.
כָּל ָּאדָּ ם צָּ ִריך כ ֵָּתף,
לָּשֵ את עָּ לֶׁיהָּ ֶׁאת עַ צְ מות יוסֵ ף,

כָּל ָּאדָּ ם צָּ ִריך ל ְִהזְ דָּ ֵקףְ .

19:00
20:00

נקיונות פסח ,ספירת מלאי
וטיפוח מכינה
ארוחת ערב
כָּל ָּאדָּ ם צָּ ִריך שֶׁ ִת ְהיֶׁה לו
ֵאיזו ִמצְ ַריִם.
וִ ירּושָּ ָּליִם,
ּומַ סָּ ע ָּארוך ֶׁאחָּ ד,
לִזְ כור אותו לָּעַ ד
בְ כַּפות הָּ ַרגְ ַליִם".
(אמנון ריבק)

חג חירות
שמח!

21:15-21:45

עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

