מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון ,שובל ,2019-2020 ,התש"פ  -שבוע  - 44שבוע סיום  -קפסולה א

מנחה תורן
תורנים
מובילי יום
7:00
7:30
8:15

יום א'
28.6.20
ו' בתמוז התש''פ
שירי
גוטמן ושנברון
מאיה

יום ב'
29.6.20
ז' בתמוז התש''פ
אייל
עמית ומאיה
איתמר

אימון כושר  -בראור סיום

משבצת סיכום:
 40דק' ידהא
 40דק' קבוצה

9:15
9:30

טקס\לוגיסטיקה

טקס\לוגיסטיקה

17:15
17:45

19:00
20:00
21:15-21:45

טקס/לוגיסטיקה

שיעור מדריך ירדן  -רות
סוף

לוגיסטיקה וריקון חדרים

לוגיסטיקה
 - 10:00מסדר לוגיסטי

 - 7:30יציאה הביתה

הפסקה

 14:00תרומת מח עצם -
נציג מבית חולים הדסה

12:30
15:45
16:00

לוגיסטיקה וריקון חדרים

זאביק  -שיעור אחרון

 - 8:15ריקון חדרים סופי
וניקיון יסודי

 7:00עלייה לאוטובוס

הפסקה
טקס/לוגיסטיקה

10:45
11:15

יום ד'
יום ג'
1.7.20
30.6.20
ט' בתמוז התש''פ
ח' בתמוז התש''פ
שירי
ירדן
פרס ומיקה
נהוראי ונירו
טקלין
שלי
''בוקר טוב''  +סדר וניקיון המכינה
ארוחת בוקר

יום ה'
2.7.20
י' בתמוז התש''פ
אייל
גל א ועמית
נעמה

יום ו'
3.7.20
י"א בתמוז התש''פ
אבא ואמא
סבא וסבתא
כל אחד לעצמו

טקס/לוגיסטיקה

הכנות אחרונות לטקס

חזרה גנרלית לטקס

 17:30התכנסות
 18:00טקס
 19:15ארוחת ערב

משבצת סיכום:
 40דק׳ קהילה
 40דק' למידה

 20:15הקרנת סרט סיום

שיעור מדריך שירי

לוגיסטיקה וריקון חדרים

ארוחת צהריים
זמן מובילי יום
 - 14:00ישיבת תיאום
אחרונה
טל  -שיעור פרידה
 - 15:00פאנל סיום שנה
הפסקה
 17:00-18:00פרידה
ממשפחות מארחות
אייל  -אבות ובנים
 18:00אימון כושר אחרון
 19:00ארוחת ערב
ארוחת ערב
 20:00עיבוד יום
 20:30ישיבת חוליות אם
ערב צוות אחרון
אחרונה
עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

 - 13:00תחילת לו"ז 24

לו"ז 24

לו"ז 24

לו"ז 24

שבת שלום וגיוס
מוצלח!!

פרשת השבוע :בלק
כניסת שבת19:29 :
צאת שבת20:30 :

מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון ,שובל ,2019-2020 ,התש"פ  -שבוע  - 44שבוע סיום  -קפסולה ב

מנחה תורן
תורנים
מובילי יום
7:00
7:30
8:15
9:15
9:30
10:45
11:15

יום א'
28.6.20
ו' בתמוז התש''פ
ירדן
עמרי כהן ועומרלה
טלבי

יום ב'
29.6.20
ז' בתמוז התש''פ
שירי
לרה ושגב
שירה

אימון כושר  -בראור סיום

משבצת סיכום:
 40דק' ידהא
 40דק' קבוצה

טקס\לוגיסטיקה

טקס\לוגיסטיקה

21:15-21:45

לוגיסטיקה וריקון חדרים

לוגיסטיקה וריקון חדרים

שיעור מדריך שירי

לוגיסטיקה
 10:00מסדר לוגיסטי

 7:30יציאה הביתה

הפסקה
טקס\לוגיסטיקה

טקס\לוגיסטיקה

טקס\לוגיסטיקה

הכנות אחרונות לטקס

17:15

19:00
20:00

זאביק  -שיעור אחרון

 8:15ריקון חדרים ונקיון
יסודי

 7:00עלייה לאוטובוס

הפסקה

 14:00תרומת מח עצם -
נציג מבית חולים הדסה

12:30
15:45
16:00

יום ד'
יום ג'
1.7.20
30.6.20
ט' בתמוז התש''פ
ח' בתמוז התש''פ
ירדן
אייל
תיידין וקרואני
לוקסי ונמרוד
יוסף
עמרי כהן
''בוקר טוב''  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר

יום ה'
2.7.20
י' בתמוז התש''פ
שירי
עמית וגל א
גילי

יום ו'
3.7.20
י"א בתמוז התש''פ
אבא ואמא
סבא וסבתא
כל אחד לעצמו

חזרה גנרלית לטקס

 17:30התכנסות
 18:00טקס
 19:15ארוחת ערב

משבצת סיכום:
 40דק׳ קהילה
 40דק' למידה

 20:15הקרנת סרט סיום

שיעור מדריך ירדן  -רות
סוף

לוגיסטיקה וריקון חדרים

ארוחת צהריים
זמן מובילי יום
 - 14:00ישיבת תיאום
אחרונה
אייל  -אבות ובנים
 - 15:00פאנל סיום שנה
הפסקה
 17:00-18:00פרידה
ממשפחות מארחות
טל  -שיעור פרידה
 18:00אימון כושר אחרון
 19:00ארוחת ערב
ארוחת ערב
 20:00עיבוד יום
 20:30ישיבת חוליות אם
ערב צוות אחרון
אחרונה
עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

 - 13:00תחילת לו"ז 24

לו"ז 24

לו"ז 24

לו"ז 24

שבת שלום וגיוס מוצלח!!

פרשת השבוע :בלק
כניסת שבת19:29 :
צאת שבת20:30 :

