מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון  ,שדרות , 2020 ,תש"פ  ,שבוע  39פנים קפסולות
לוז בנים
יום א'
 24.5א בסיוון
מנחה תורן
מובילי יום
תורנים
הערות
7:15
7:45
8:30
9:30
9:45

יום ב'
 25.5ב בסיוון

יום ד'
 27.5ד בסיוון

יום ג'
 26.5ג בסיוון

ערב שבועות

יעל ארד 6:30

 9:00אפרים אסכולאי

חלום צלול

אימון כושר
הפסקה

פעילות חברתית
מפעל קופסאות

שיעור מדריך

 12:00בוקר טוב

שיעור חניך – ג׳וש
הפסקה

טיפוח מכינה

חוליית צבא – רעות

סיכום שבוע  +סגירת
מכינה

סטארטאפ

זמן מובילי יום  /אקטואליה
ארוחת צהרים +הפסקה
שיעור חניך – גינת
הכל טוב

ירדן

 15:30תיאום
זאביק 17:30

יציאה ב16:00

17:15

הפסקה

17:45
חוליות סיום

שיעור חניך – עמנואל
זרמים חילוניים

19:00
20:00

פתיחת משמר תיקון
שבועות 19:20
ארוחת ערב

קשר יהודי
זום וטלפונים
21:15-22:00

שבועות

"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר

11:00
11:30

12:45
13:00
16:00

יום ה'
 28.5ה בסיוון

יום ו'
 29.5ו בסיוון

שיעור חניך – טל פופ

בית מדרש 20:00
מישמר עד 5
עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

שבת שלום !

מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון  ,שדרות , 2020 ,תש"פ,
שבוע  39פנים קפסולות
לוז בנות
יום א'
 24.5א בסיוון
מנחה תורן
מובילי יום
תורנים
הערות
7:15
7:45
8:30

יום ב'
 25.5ב בסיוון

חנה
מיה וזהר

מיקה
נועם ורוני ענבר

אימון כושר

שיעור מדריך -רון

פעילות חברתית

12:45
13:00
16:00

יום ג'
 26.5ג בסיוון
שירה וייסלדר
עדי ודנה

 10:30אפריים אסקוליי –
ישראל וגרעין

סיכום שבוע

שיעור חניך -רוני ענבר
הפסקה

טיפוח מכינה

אימרי

שיעור חניך– נעה אופק

סגירת מכינה  +סיכום
שבוע

זמן מובילי יום  /אקטואליה
ארוחת צהרים +הפסקה
חולית צבא

שיעור חניך -יעל

יציאה 16:00

זאביק
הפסקה

חוליות סיום

21:15-22:00

שבועות

"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
חלום ופשרו – שינה עד
בוקר שבועות
12:00
הפסקה

17:15
17:45
19:00
20:00

ליאור
שירה ויזל וגל שפיזר
ערב שבועות

9:30
9:45

11:00
11:30

יום ד'
 27.5ד בסיוון

יום ה'
 28.5ה בסיוון

יום ו'
 29.5ו בסיוון

ירדן שובל

משמר שבועות פתיחה
ארוחת ערב

ערב צוות

אימון כושר

בית מדרש
עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

שבת שלום !

