
 

 מכינה קדם צבאית "נחשון" - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
 מחזור כ"ג הראשון, שובל, 2019-2020, התש"פ - שבוע 40 - שבוע פנים בנושא מלחמות - קפסולה א

 יום א' 
31.5.20 

 ח' בסיוון התש''פ

 יום ב'
1.6.20 

 ט' סיוון התש''פ

 יום ג'
2.6.20 

 י' בסיוון התש''פ

 יום ד'
3.6.20 

 י''א בסיוון התש''פ

 יום ה'
4.6.20 

 י''ב בסיוון התש''פ

 יום ו'
5.6.20 

 י''ג בסיוון התש''פ
 ירדן אייל ירדן שירי אייל שירי מנחה תורן

 מאיה וניר חיים רוני אביחי מיקה וטקלין מיתר ועידו כראדי נהוראי ושרון עידו ברכה ושלי תורנים
 לינוי בן עמרם שלי כראדי מאיה טקלין שרון מובילי יום

 ''בוקר טוב'' + סדר וניקיון המכינה 7:00
 ארוחת בוקר 7:30
8:15 

 
 7:15 אימון כושר 

 8:15 ארוחת בוקר +
 מקלחות

 7:00 אימון כושר
 8:15 ארוחת בוקר +

 מקלחות

 7:15 אימון כושר רותם - דם, אש ותמרות עשן
 8:15 ארוחת בוקר + מקלחות

 סיכום שבוע + פ''ש

 הפסקה 9:15
 עינת ורצקי - פילוסופיה  9:30

 מיניות ומלחמת העולם
 השנייה

 רוני לוקסנבורג - מלחמת שיחת קבוצה
 לבנון ה2

 יציאה הביתה אייל - תעשיית האשליות

 הפסקה 10:45
 נעה שנברון - המהפכה  11:15

 הקומוניסטית
 שיעור חניך: מיתר שיטרית - ישיבות חוליות סיום

 רוצח כביש החוף
  שיעור חניך: רוני כהן

 ארוחת צהריים 12:30
 זמן מובילי יום 15:45
 15:00 התכנסות 16:00

 15:45 גל א.- נבי יושע
 ודיונים

 17:00-17:15 פתיחת
 שבוע - טל

 15:15 תיאום
 15:45-17:00 גלעד -

 זהות יהודית
 

 15:30-16:45 יהונתן טוקר - ניבי - ג׳ורג׳ פלויד
 החברה הישראלית

 13:30 נקיונות
 15:00-19:00 זאביק - קרב

 אום-כתף

 שבת שלום!

 הפסקה 17:15
 17:15-18:15 גיורא היוש חוליית מופע סיום - הכנה 17:45

 - מלחמת סיני
 18:30-19:00 יועד -

 מלחמת העופות

 17:30 זמן מובילי יום הכנה לחובק
 17:45 הרב אלקנה שרלו

 כניסת שבת: 19:24 זאביק - קרב אום-כתף
 צאת שבת: 20:26

 ארוחת ערב 19:00
 פעילות חברתית - חוליית 20:00

 קבוצה
 נעמה וגל - מלחמת

 וייטנאם
 פעילות חברתית - חוליית

 קבוצה
 זאביק - קרב אום-כתף שיתוף

 20:00 ארוחת ערב
 21:00 עיבוד יום

 

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-21:45
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 יום א' 
31.5.20 

 ח' סיוון התש''פ

 יום ב'
1.6.20 

 ט' סיוון התש''פ

 יום ג'
2.6.20 

 י' בסיוון התש''פ

 יום ד'
3.6.20 

 י''א בסיוון התש''פ

 יום ה'
4.6.20 

 י''ב בסיוון התש''פ

 יום ו'
5.6.20 

 י''ג סיוון התש''פ
 אייל ירדן שירי אייל שירי ירדן מנחה תורן

 איתי דין + גילי ריינגולד  טל בי + נועה לוקסנבורג  נמרוד + אורי קסטן ניבי + עומר פארן אשתר + עמרי גולדברג גיא פ + אדיסה תורנים
  אדיסה אמביה  אמראל שרון נועה יוסף נועה דובב איתי דין אורי קרואני מובילי יום

 ''בוקר טוב'' + סדר ונקיון המכינה 7:00
 ארוחת בוקר 7:30
8:15 

 
 7:15 אימון כושר 

 8:15 ארוחת בוקר +
 מקלחות

 7:00 אימון כושר
 8:15 ארוחת בוקר +

 מקלחות

 עדיאל טדסה + עומרי כהן:
 המלחמה הקרה

8:30  
 זאביק- קרב אום-כתף

 פרשת שבוע: איתי דין,
  סיכום שבוע

 הפסקה 9:15
 שיעור חניך: אורי אשתר - ישיבות חוליות סוף- גיבוש  ישיבת חוליות סיום  9:30

 ״החלל הפנוי״
  פיזור הביתה זאביק - קרב אום-כתף

 הפסקה 10:45
 עינת ורצקי – פילוסופיה -  11:15

 מיניות ומלחמת העולם
 השנייה

 פעילות חברתית - חוליית
   קבוצה

 רוני לוקסנבורג - מנהיגות
 עסקית וצבאית

  זאביק - קרב אום-כתף

 ארוחת צהריים 12:30
 זמן מובילי יום 15:45
 15:00 התכנסות 16:00

 15:45-17:00 גיא פרידמן
 זיכרון ילדות משנתי ה -

 י''ג

 16:00-17:00 גיורא היוש
 מלחמת סיני

 שיעור חניך: עמרי ג -
 אלצהיימר

 15:30 הכנה לחובק
 16:45 הפסקה

 14:00 נקיונות
 16:00 שיעור חניך: שגב

 תגר

 שבת שלום!

 הפסקה 17:15
 17:30-17:45 פתיחת 17:45

 שבוע - טל
 17:45 ניבי- ג׳ורג׳

 פלויד

 17:15 תיאום
 17:45 גלעד - זהות יהודית

 

 רותם - הסיפורים מאחורי
 השירים

 17:00-18:15 יהונתן
 טוקר - החברה הישראלית

 18:15 זמן מובילי יום

 כניסת שבת: 19:24 אימון כושר
 צאת שבת: 20:26

 ארוחת ערב 19:00
 טל ביטנסקי: "העצים חוליית מופע סיום - הכנה 20:00

 לוחשים זוועות בלילות"
 18:30 ארוחת ערב  נועה יוסף - רושם ראשוני

 שיתוף חוליות אם
  אייל - תעשיית האשליות

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-21:45

 



 
 

 


