מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון  -שובל ,2019 ,התשע"ט  ,שבוע  – 3שבוע פנים בסימן בחירות 2019
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים

יום א'
 15.9.19ט"ו אלול

יום ב'
 16.9.19ט"ז אלול

יום ג'
 17.9.19י"ז אלול

יום ד'
 18.9.19י"ח אלול

יום ה'
 19.9.19י"ט אלול

יום ו'
 20.9.19כ' אלול

שירי
ירדן
ניר ולינוי בן-עמרם
שרון ונהוראי

ירדן
שירי
עדן ואביחי
איתי שלו וניבי

אייל
ירדן
איתי ק .ומאיה
טקלין ואמראל

שירי
אייל
נהוראי ושירה קור
עדיאל ונעמה

אייל
שירי
נועה יוסף ואדם
יצחק ואורי ק.

שירי
אייל
שרון ואיתי שלו
לינוי סבג ונמרוד

"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר

7:00
7:30
8:15

יהונתן טוקר – החברה
הישראלית

9:15
9:30

עינת ורצקי – פילוסופיה
10:45
11:15

12:30
15:45
16:00

 – 13:30התכנסות במכינה
 – 14:00פתיחת שבוע
הרב נאווה חפץ – רבנים
–
 – 14:30חוליית למידה
למען זכויות אדם
לקראת הבחירות
 - 15:45הפסקה
ארוחת צהרים +הפסקה
זמן מובילי יום
התנועה לאיכות השלטון -
אביחי בן-אפרים – מדריך
מחזורים כ'-כ"א-כ"ב

17:15
17:45

19:00
20:00

הפסקה
שירי – איך בונים ספינה /
טל – הסכסוך הישראלי-
פנימה – יהדות ונפש
פלסטיני
ארוחת ערב
ישיבות חוליות אם

21:15-21:45

טל – הסכסוך הישראלי-
פלסטיני  /שירי – איך בונים
ספינה

שיתוף – חוליות אם

אימון גופני – בוחן כושר

בחירות

הפסקה
נקיונות וסגירת מכינה
 – 11:00יציאה הביתה
לבחירות
הפסקה

בחירות

 – 11:00חזרה מהבית
 – 11:30חוליית ידה"א:
משבצת הכנה לנודד יהודה

אימון גופני – אימון ראשון
בקבוצות
איתי דין – מדיטציה ויוגה /
עדיאל  -הרגלים

שיחת קבוצה

לו"ז יום הורים:
 - 8:15נקיונות לשבת
והכנות ליום הורים
 – 10:00התכנסות במליאה
 – 10:30הגעת ההורים
 – 11:00שיחת צוות עם
ההורים  /קבוצה – פרשת
שבוע
 – 12:00סיור להורים
במכינה
 – 12:45זמן חופשי עם
ההורים עד 15:00

ארוחת צהרים +הפסקה
זמן מובילי יום
פאנל קהילה:
 – 14:00פנימיית עדנים
 – 14:30מסדר ציוד לנודד
 - 16:00בית חם ,כיתת ניצן,
אחרי בשטח

פאנל קהילה:
חונכות אישית ,אירוח
בקיבוץ ,בית אשחר

שבת פרשת כי תבוא
כניסת שבת18:12 :
צאת שבת19:15 :

הפסקה
זאביק – הכנה למצדה
ולמדבר יהודה

הרב אלקנה שרלו  -יהדות
ארוחת ערב

דני לימור – יו"ר עמותת
נחשון  -היכרות

שבת בנחשון – חוליית שבת
/תדרוך ליום הורים – חוליית
קבוצה

עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

"פוליטיקה היא דבר רציני מדי מכדי להפקיד אותו בידי פוליטיקאים" (שארל דה-גול)

שבת ראשונה במכינה
שבת שלום !

