
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -ת "נחשון" קדם צבאימכינה 
  שבוע פנים בסימן בחירות ושבת ראשונה – 3שבוע  ט, התעש", 2019, און-הראשון, גל גכ"מחזור 

 
 

 יום א' 
 אלול  ט"ו 15.9

 יום ב'
 אלול  ט"ז 16.9

 'יום ג
 אלול  "זי  17.9

 'יום ד
 אלול  י"ח 18.9

 'יום ה
 אלול  י"ט 19.9

 'יום ו
 אלול  כ' 20.9

 אורי עונג  אורי עונג  אורי עונג  מנחה תורן
 טלאלון + רוי חן + דנה איתי א. +נטע איתי ד. + נדב אילן + עמית ש. נועה + יובל ה.  מובילי יום

 אור + נועה איתי ד. + אייל חן + גאיה  סיסאי + דנה ראם + איה אורי פ. +גת תורנים
  הקמת חוליית שבת שניה יום צוות  מכין מדב"י בשטח מכין מדב"י בשטח הערות
 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  07:15
 ארוחת בוקר 07:45
דניאלה   –שיעורי חניך  בוחן כש"ג  - אימון גופני יום הבוחר היכרות -דני לימור   08:30

 אלון אילוז מולסון/ 
טיפוח מכינה והכנות 
 ליום הורים + תדריך

09:30  
09:45 

 
דרגות ומבנה  -עונג 

רפסודיה   -צה"ל/ אורי 
 בוהמית

 יום הבוחר
 

  –אלקנה  - 10:00
 פילוסופיה יהודית 

 טקסטים -למידה 
 התכנסות  - 09:30

 שיחת הורים  – 10:00
 סיור בקיבוץ – 11:00

11:00  
11:30 

הכנה לסיור  –זאביק  יום הבוחר קבוצה  -פעילות חברתית  
 מצדה

חוליית  –שבת בנחשון 
 שבת

זמן חופשי עם    –12:00
 ההורים 

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

 פתיחת שבוע   - 15:30
 חוליות אם  - 16:00

שומרי משפט,  – 14:00
 הכנה לסיור דרום ת"א

 סגירת מכינה  – 16:00
דור  –תחקיר בטיחותי  יום הבוחר

 הכנות לשבת  – 14:30 לוסופיה פי -שמעון  ושגב 

17:15  
17:45 

 אימון גופני 
יציאה הביתה   – 17:00

 בתחב"צ 
 

הגעה למכינה  – 17:00
 אימון גופני  בוגרים בנחשון  –לירי  בתחב"צ 

 פרשת השבוע: כי תבוא
 18:30כניסת שבת: 
 19:24צאת שבת: 

19:00  
20:00 

 יום הבוחר יהדות ונפש  –פנימה 
 דרגות ומבנה -עונג 

רפסודיה   -צה"ל/ אורי 
 בוהמית

  שיתוף ראשון שיחת קבוצה

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

 
 

 ( )מאיר אריאל, קובלנה על מפלגות ישראל "    ומפלגות את ציבור הבוחרים בדרכן מפליגות עוד ועוד בערך עצמן ,מפלגות ישראל עלו לי עד כאן "


