מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית

מחזור כ"ה הראשון ,שובל  ,2021 - 2022,התשפ"ב  -שבוע  - 41בסימן המשך הדרך
יום א'  5.6ו' סיוון
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
7:15
7:45

יום ב'  6.6ז' סיוון
יעלי
יואב
בן ורוני ה
עמית דקל ונדיה

יום ג'  7.6ח' סיוון
נטע
שחר
מיקפ ורון
שחר ורימון
בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר

8:30
9:30

יום ד'  8.6ט' סיוון
שחר
נטע
סהר ופרסיץ
עמית בח ועומר

יום ה'  9.6י' סיוון
יואב
יעלי
עמית בש ודניאל ר
ליטל ואורי

יום ו'  10.6יא' סיוון
נטע
שחר
תומר מ והילה
יאיר ושרון ק

לוגיסטיקה

 7:15אימון גופני
 8:30א .בוקר
 9:30נקיונות

החלום ופשרו

 7:15אימון גופני
 8:30א.בוקר

 10:30עשרת הכאפות  -אורי וכטל

 10:00שיעור פרידה מהרב
אלקנה

 9:30שיעור פרידה מאבשה

 9:30נקיונות
 10:45סיכום שבוע
ופ"ש -בהעלותך -רוני ה
ויעל פ

סיכום חוליית קהילה

הברבור השחור -מיקה פ
״יש על מי לסמוך?״-תומר
ב.ס

 11:45הפסקה
 12:00סיכום חוליית
למידה וגיוסים

פעילות תורמת לקהילה \
לוגיסטיקה

זהות יהודית – נדחי
ישראל -דני לימור

 13:00ארוחת צהריים
 13:45פתיחת שבת

פעילות תורמת לקהילה \
לוגיסטיקה

זהות יהודית – נדחי
ישראל -דני לימור

כניסת שבת19:25 :
צאת השבת20:26 :
שבת שלום!

משמר בנושא אסטרטגיה

סיכום חוליית קבוצה

הפסקה
סמינר המשך הדרך

9:45

הפסקה

11:00
 11:30הסעה מהרכבת
 12:15התכנסות במליאה
 13:00התכנסות כלל הקבוצות

11:30
12:45

 14:15פתיחת סמינר
 14:30קפה דילמה
 15:30הפסקה ועלייה לחד"א
 15:50התכנסות בחדר האוכל

16:00

חזרות לקראת הטקס
ארוחת צהריים
משפחות מארחות \ לוגיסטיקה

17:15
 16:00טקס לזכר מורן ורדי ז"ל
 17:00הפסקה והתארגנות
 17:20טורניר כדורסל לזכר
מורן ורדי ז"ל

17:45

משפחות מארחות \ לוגיסטיקה

19:00
20:00

21:15

ארוחת ערב
חג שבועות שמח

"אנו צופים לקראת שעה גדולה"
 -אל"מ סמואל בומנדיל

ארון הספרים

 19:50פתיחת משמר
אסטרטגיה
 20:00שאול חורב -
אסטרטגיה ימית
 21:00הפסקה
 21:30חוגי בית בנושא
אסטרטגיה
 23:15 - 22:45:פעילות
חברתית
עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

אׁשית פְ ִרי הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ ׁשֶ ר-נ ַָּת ָּתה לִי ה"( '.דברים כ"ו)
אתי ֶאתֵ -ר ִ
ּודבָּ ׁש .וְ עַ ָּתהִ ,הנֵה הֵ בֵ ִ
" ַויְבִ ֵאנּו ֶאל-הַ מָּ קֹום הַ זֶהַ ,וי ִֶתן-לָּנּו ֶאת-הָּ ָּא ֶרץ הַ ז ֹּאת ֶא ֶרץ זָּבַ ת חָּ לָּב ְ

