
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 פנים בסימן חזרה לשגרה  –  38תש"פ, שבוע   2020און, - כ"ג הראשון, גלמחזור 

 
 

  -ספר תהילים, פרק קל"ז, פסוק ה'- "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

 יום א'  
 באייר כ"ג 17.5

 יום ב' 
 באייר כ"ד 18.5

 ' יום ג 
 באייר כ"ה  19.5

 ' יום ד
 באייר "וכ 20.5

 ' יום ה 
 באייר זכ" 21.5

 ' יום ו 
 באיירח כ" 22.5

 נועה  עונג אורי  נועה  עונג אורי  מנחה תורן 
 יובל ה  /פארי נועם  /רויטל שירה   /ינון עמית כ  /נגה  דנה  /שלי איה  /שגב מוביל יום 

 בועז/איתי א. ונועה  נועם וחן/ עומר וגיא יובל ב אורי ש /שלי ונדב גת ואלון /שגב ופארי איה ושירה /עמית ויעל גאיה וענבר/רחל ודניאלה  תורנים 
   הערות

 
 יום ירושלים ונספי סודן    

 שבת מכינה 
 + בדיקת חום  "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  07:15
 ארוחת בוקר 07:45
08:30 

אימון   רואה ואינו נראה  – אורי 
 גופני

סיור בקיבוץ  
 קפסולה ב' 

– זאביק 
 "מאויב
 -לאוהב" 

?  סיפור  סתם
 או

אסטרטגיה  
התיישבותית? 

! 

סיור בקיבוץ   אימון גופני 
סיפורו של   – רועי פורמן  שיעור חניך פרשת השבוע אימון גופני  כתות  -פארי  קפסולה א' 

 טטונקה 

09:30  
09:45 

 מיליטריזם  -דור 

  – אורי 
רואה 
ואינו  
 נראה 

 "מאויב–זאביק 
סתם   -לאוהב" 

 סיפור? או
אסטרטגיה  

 התיישבותית?! 

למות   –נועה  חוליית למידה  פעילות הווי 
 מבושה 

  – ראם קייזר 
מריחואנה  

 רפואית 

אלקנה    10:00
ממלכתיות   –

 והחייל הדתי

יום   –למידה . ח 
הכנות לשבת +   11:00 פילוסופיה  -עינת  ירושלים 

 טיפוח מכינה 

11:00  
11:30 

 ישיבת חוליות סוף
ישיבת  
חוליות  

 סוף

שדה תעופה   – יואב 
 בברלין

חולית קהילה 
 התיישבות  –

למות   –נועה 
 מבושה 

  –אורי פיקר  
 אסלאם 

  – אלקנה 
ממלכתיות  
 והחייל הדתי

 פילוסופיה  -עינת  שיעור חניך
יום   –ח. למידה 

לוז שבת 13:00 ירושלים   

 זמן מובילי יום / אקטואליה                  12:45
 ארוחת צהרים+ הפסקה                                                                                              13:00
16:00 

 אביב נעורים – חולית צבא 
  -דור 

מיליטריז 
 ם

 חוליית למידה  פעילות הווי 
  – אסף עזר 
שבויים  
 ונעדרים

  – אסף עזר 
שבויים  
 ונעדרים

  פרשת השבוע אימון גופני  מנהיגות  –גלעד  שיעור חניך

17:15  
17:45 

 אימון גופני 

חולית 
– צבא 

אביב 
 נעורים

  –חולית קהילה 
 אימון גופני  התיישבות 

  – אסף עזר 
שבויים  
 ונעדרים

  – אסף עזר 
שבויים  
 ונעדרים

הרב שרון שלום   פעילות הווי  מנהיגות  –גלעד 
  חיה -יעל אדם נספי סודן  –

19:00  
20:00 

שיחת   שיחת קבוצה 
 אלי שרמייסטר  אלי שרמייסטר  קבוצה

  – אסף עזר 
שבויים  
 ונעדרים

  – אסף עזר 
שבויים  
 ונעדרים

  –הרב שרון שלום   חיה -יעל אדם שיתוף  שיתוף 
  נספי סודן

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות  21:15-22:00


