מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ד הראשון  ,שדרות,שלדג , 2021 ,התשפ"א  ,שבוע  34בנושא חינוך שלדג
מנהל (מנחה תורן)
מחנך (מוביל יום)
אב ואם בית (תורנים)
הערות

יום א'
 ,18.4.2021ו' באייר
עדי
דניאל
עמית ועיליי
יום חוץ בכפר הירוק +
התנדבות
עם נגיעות חינוך סובייטי

יום ב'
 ,19.4.2021ז' באייר
ליאור
לילי
פנינה ודינאי
חינוך פורמלי

7:00
7:45
8:30

"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
כושר גופני

9:30
9:45
זאביק -מה שבחינוך
11:00
11:30
12:45
15:45
16:00

17:15
17:45

19:00
20:00

21:15-22:00
אפטר לו"ז

יום ג'
 ,20.4.2021ח' באייר
ליאור
עדי
כרמל ואורי
חינוך בלתי פורמלי

יום ד'
 ,21.4.2021ט' באייר
עידן
נדב
שילת ורותם
חינוך צבאי

יום ה'
 ,22.4.2021י' באייר
עדי
הדס
רייצ'ל ונועם
יום חוץ במקווה ישראל

יום ו'
 ,23.4.2021יא' באייר

 10:00הגעה מהבית לכפר
הירוק
 10:30סיור בכפר הירוק
ובבית הספר EMIS
 13:00ארוחת צהריים
 13:30הסעה להתנדבות
"ניקיון המיליון" בבטרונות
רוחמה
 15:00הגעה לבטרונות
רוחמה  ,תדרוך ותחילת
עבודה
 18:00סיום וחזרה למכינה
 19:00ארוחת ערב
 20:00פתיחת שבוע (הכנה
למרצים) ועיבוד יום

כושר גופני

כושר גופני

פעילות חברתית -צובעים
את החינוך בורוד -הדס
ולילי

שיעור חניך הדס – Look
at Me

חינוך כיוצר אחדות או
כבונה זהות  -עדי
ארוחת צהריים ,זמן עבודה על פרוייקטים
זמן מובילי יום
 13.30ד"ר שרי וייס -על
המיזם "סדוקות"
 14:00התנדבויות
 15:15ישיבת תיאום
קבועות
 14:00התנדבויות קבועות
 16:00גלעד -חינוך
הפסקת צהריים

שיעור חניך לילי

הפסקה
התנדבויות קבועות

גיל חדש -ראש אגף חינוך
שדרות -פריפריה מול מרכז,
פריצת תקרת זכוכית
הקרנת הסרט Dead
poets society

רותם יואלי -יו"ר תנועות
הנוער בישראל

 19:00חוליות סוף
 20:00ארוחת ערב

התנדבויות קבועות

בעיות לימודיות -נדב

עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות
הקרנת הסרט
סגירת מכינה
Dangerous minds

"לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך" יאנוש קורצ'אק

 6:45בוקר טוב
 6:55נקיונות(שירותים)
 7:15ארוחת בוקר  +הכנת
סנדוויצ'ים
 8:00תדריך יציאה
 8:15עלייה לאוטובוס
 9:45הגעה למקווה ישראל
סיור בתי ספר בכפר – רות
בן סמיאן (ביה"ס
הישראלי צרפתי) ברוריה
(דתי) ,שרון לוי (נוף ילדות-
אנטרופוסופי)
 11:00גדש ומכניקה יואב
 12:00ארוחת צהריים
 12:30סיור לימודי
היסטורי ברחבי הכפר –
אבי טומשין
 14:30עלייה לאנדרטת
הנופלים
 15:00סיכום שבוע בגן
הבוטני
 17:00סיום משוער וחזרה
הביתה

שבת פרשת אחרי מות-
קדושים
כניסת שבת18:55 :
צאת שבת19:53 :

שבת שלום !

