
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 3שבוע   , ט, תשע" 2019, שדרותהראשון ,    גכ"מחזור 

 ' יום א 
 ' אלול טו  15.9.16

 'יום ב
 ' אלול זט  16.9.16

 'יום ג
 אלול  יז'  17.9.16

 'יום ד
 ' אלול יח  18.9.16

 'יום ה
 ' אלול יט  19.9.16

 'יום ו
 לול ' אכ  20.9.16

 תמר רון גיא רון תמר תמר רןמנחה תו
 רון גיא רון גיא + רוןתמר  עומר לוגיסטי  מנחה 

 ועמנואל ליאור  רוני והבה ואיתן יונה עדרי ובן גראד גל זונדליץ' וטל עדני  אלעד ודנה  ועמנואל ליאור  מובילי יום
 בל ישראלייואנאל ו וייס ויושי לט יואב ומיקה סמין ואילי אופק  ונועה זוהר בל ישראלייואנאל ו תורנים
 יום הורים   בחירותיום ה  מכין נודד יהודה מכיו נודד יהודה הערות
 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  7:15
 ארוחת בוקר 7:45
8:30 

"שומרי היכרות עם  
 משפט"

 אורן - חניךשיעור 
שירה   – שיעור חניך

 דרלוייס
ה  מדיד- כושר גופניאימון  בחירותיום ה

 ם הורים כנות ליוה שיתאי

 הפסקה 9:30
9:45 

 

 
  -יהונתן טוקר 10:15

 החברה הישראלית 
 

 פסקהה  11:30

 טקסטיםמשבצת 
 למידה יות חולייתבאחר

 הגעה למכינה  10:30
 צוותבוקר  התכנסות במליאה  11:00

 הכנות ליום ההורים
 בודי+ כהתכנסות  10:30

 במתקןסיור פתיחה ו 11:00
 רד ועומעם גלעה שיח 12:00

 משפחות זמן 13:00-16:00
  הפסקה 11:00
11:30 

 
  –עינת ורצקי  11:45

קריאה פילוסופית 
 יתבתרבות עכשוו

 הביתה יציאה 11:00
 רון -Heya טיפוח מכינה  ליום הבחירות

 גיא - אללה ואכבר
 הכנות לשבת

 

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

 פתיחת שבוע  15:30
 

 פעילות חברתית 16:00

על   –אלחמה פרץ  15:00
תקופת ושלה  הישיעה

 בחירותה
חבר הכנסת של אישתו 
 מיר פרץע
מי שמביט בי " 16:15

 - "מאחור לא יודע מי אני
 עומר

שיעור   -זאביק 15:30 ום הבחירותי
 דה הכנה למצ

הרב אלקנה  – יהדות 
 שרלו 

 
 

 הפסקה 17:15
17:45 

 שר גופני כואימון 
 א.ערב ומקלחות  18:45

 מובילי יום זמן  17:30
 אימון כושר גופני  17:45
 חותרב + מקל א.ע  18:45

 תה העמויו"ר  -ימורדני ל יום הבחירות
 -הכנה לנודד יהודה 

 ת ידה"א חוליי

 כי תבואפרשת שבת 
 18:21כניסת שבת 

 19:17 תבצאת ש
 שבת שלום !

 ארוחת ערב 19:00
20:00  

 אקטואליהצבא ו שיעור
 כישכינת למנהל מ-ר מאי

 נחל עוזב
 

 רון – Heya שיחת קבוצה ותיום הבחיר בית מדרש
 גיא – אכברלה ואל

 
 ודדות לנהכנ

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-21:30



 דה מונטן מישל    –ראה לי קשה או יקר מדי"  להעניק לנו בריאות, אינו נ יש בכוחו  "כל מה ש 


