מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ד  -שובל ,2021 ,התשפ"א ,שבוע  32בסימן בדרך אל העיר ויום הזיכרון לשואה ולגבורה
מנחה תורן
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
חופש
תורני מליאה
תורני מליאה
מוביל\ת יום
מוביל\ת יום
תורנים
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7:45
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9:45

קפסולה
רותם
שיטה

יום א'  4.4כ"ב בניסן

יום ב'  5.4כ"ג בניסן

יום ג'  6.4כ"ד בניסן

יום ד'  7.4כ"ה בניסן

יום ה'  8.4כ"ו בניסן

יום ו'  9.4כ"ז בניסן

נטע
אדיר
-

לייה
שחר
-

אדיר
שחר
נטע

נטע
לייה
אדיר
שחר

לייה
שחר
נטע ואדיר

אדיר
נטע

רותם
שיטה
רותם
שיטה
רותם
שיטה

שקד
עמית

בוקר טוב  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
רותם

 07:15בוקר טוב  +נקיונות
 07:30אימון גופני
 08:30ארוחת בוקר
והתארגנות

שיטה

 07:15בוקר טוב  +נקיונות
 07:30אימון גופני
 08:30ארוחת בוקר
והתארגנות

רותם

אהבה וזוגיות בעידן
האינטרנט – אייל אפרתי

שיטה

לקראת יום השואה -גלעד

רותם

לקראת יום השואה -גלעד

 13:00סיור בקסטל  +ארוחת
צהריים

שיטה

אהבה וזוגיות בעידן
האינטרנט – אייל אפרתי

 13:00סיור בקסטל  +ארוחת
צהריים

11:00
11:30

13:00
15:45
16:00

מעיין
נועה

רותם

 16:30הסעה מלהבים

 14:00נסיעה לניר גלים
 15:00סיור בבית העדות
בניר גלים

 06:00בוקר טוב
 06:15פריסת בוקר והכנת
סנדויצ'ים
 06:45סגירת מכינה
 07:00יציאה
 06:00בוקר טוב
 06:15פריסת בוקר והכנת
סנדויצ'ים
 06:45סגירת מכינה
 07:00יציאה
הפסקה
 08:30תדריך בטיחות ויציאה
לטיול
טיול בעין שריג ,חרבת סעדים ,יער
עמינדב ונחל קובי
 08:30תדריך בטיחות ויציאה
לטיול
טיול בעין שריג ,חרבת סעדים ,יער
עמינדב ונחל קובי
הפסקה

 05:15בוקר טוב
 05:30ארוחת בוקר ,קיפול
ונקיונות
 06:30יציאה

האסלאם והמזרח התיכון –
אבשלום נחמני

סיכום שבוע  +פ"ש

 05:15בוקר טוב
 05:30ארוחת בוקר ,קיפול
ונקיונות
 06:30יציאה

שיעור חניך – ים

החלום ופשרו

 07:00מצפה הראל ,יער הרצל
ובית הרצל ,פארק רבין

שיעור חניך – שחרז

פתיחת שבת

 07:00מצפה הראל ,יער הרצל
ובית הרצל ,פארק רבין

האסלאם והמזרח התיכון –
אבשלום נחמני

 9:30סיכום שבוע +
פ"ש
 10:30פתיחת שבת

ארבע ההסכמות – לייה

 11:00נקיונות
 12:00א .צהריים
והפסקה

כלכלה גיאוגרפית – שחר

 11:30נקיונות
 12:30א .צהריים
והפסקה

ארוחת צהריים ,הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים
זמן מובילי יום
 15:30סיור בבית הקברות
בקריית ענבים
 16:15טקס זיכרון – אנדרטת
הפלמ"ח

שיעור חניכה  -קורל

שבת שלום!
פרשת שמיני
כניסת השבת18:45 :

צאת השבת19:42 :
שיטה

 16:30הסעה מלהבים

 14:00נסיעה לניר גלים
 15:00סיור בבית העדות
בניר גלים

רותם

 17:30מפגש חבורה
 18:15הפסקה

בית העדות בניר גלים

שיטה

 17:30מפגש חבורה
 18:30ארוחת ערב

בית העדות בניר גלים

רותם

 18:30פתיחת שבוע
 19:15משואה לתקומה-
זאביק
 20:30ארוחת ערב
 21:00תיאום

 19:00נסיעה לשובל
 19:45ארוחת ערב
 20:30עיבוד יום ותדרוך
למחר

שיטה

 19:30פתיחת שבוע +
חוליות סיום
 20:30משואה לתקומה-
זאביק

 19:00נסיעה לשובל
 19:45ארוחת ערב
 20:30עיבוד יום ותדרוך
למחר
 21:00תיאום

 15:30סיור בבית הקברות
בקריית ענבים
 16:15טקס זיכרון – אנדרטת
הפלמ"ח

שיעור חניכה – אבישג

שבת שלום!
פרשת שמיני
כניסת השבת18:45 :
צאת השבת19:42 :

17:15
17:45

19:00
20:00

21:15-21:45

הפסקה?
 18:00הגעה והתארגנות – חניון
עין קובי
 19:00ארוחת ערב
 20:00עיבוד יום ותדריך לילה
לשטח
ציפורי לילה
 17:15נסיעה לשובל
 18:00הגעה והתארגנות – חניון
 18:30הגעה והתארגנות
עין קובי
 19:00ארוחת ערב
 20:00עיבוד יום ותדריך לילה
לשטח
ציפורי לילה
ארוחת ערב
 19:30זיכרון בסלון – קהילה
 18:00הגעה והתארגנות – חניון
עין קובי
 19:00ארוחת ערב
 20:00עיבוד יום ותדריך לילה
לשטח
ציפורי לילה
זיכרון בסלון – קהילה
 18:00הגעה והתארגנות – חניון
עין קובי
 19:00ארוחת ערב
 20:00עיבוד יום ותדריך לילה
לשטח
ציפורי לילה
עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר
 17:15נסיעה לשובל
 18:30הגעה והתארגנות

הרוצח הנאצי  -אריה ברנע

הרוצח הנאצי  -אריה ברנע

כלכלה גיאוגרפית – שחר

סמינר קבוצה

