
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 קורס עזרה ראשונה ומשמר ראשון  – 6 - 5, שבוע  תש"פ, 2019, און-הראשון, גל גכ"מחזור 

 

 

 
 

 ()מסכת סנהדרין, ד'" ומלואו  ...כל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם"

 יום ד' 
 ג' תשרי  2.10

 יום ה'
 ד' תשרי 3.10

 יום ו'
 ה' תשרי  4.10

 יום שבת
 ו' תשרי  5.10

 יום א'
 ז' תשרי 6.10

 יום ב'
 ח' תשרי  7.10

 יום ג'
 ט' תשרי 8.10

 אורי עונג  אורי עונג  אורי עונג  אורי מנחה תורן
   ריסיסאי + פא שבתא. ליאל + אורי ו. עמית כ + יובל שלי + אלון מובילי יום

   אמיר + נטע תורני שבת יובל ב. + עדו ינון + רחל גיא + אופיר תורנים
 ערב יום כיפור חפירה בתל עתר יום צוות     הערות
  "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  07:15
  ארוחת בוקר 07:45
08:30 

 יעל  -אימון גופני  החלום ופשרו  מבחן -קורס מע"רים  קורס מע"רים 
יציאה   – 07:00

רגלית לחפירה  
 ארכיאולוגית

סגירת  – 07:00
 מכינה

 
09:30   
הגעה   – 10:00 09:45

 למכינה 
 פתיחת שבוע  – 10:30

 מבחן -קורס מע"רים  קורס מע"רים
 –אלעד שושן 

מוטיבציה לשירות 
 צבאי

 חפירה ארכיאולוגית  יעל  -ספורט ופציעות 

יציאה   – 08:00
 הביתה

11:00   
11:30 

 פרשת השבוע  מבחן -קורס מע"רים  קורס מע"רים קורס מע"רים
 רעיון פוליטי  –גלעד  

 א. צהרים  – 12:45
 

 חפירה ארכיאולוגית 
חזרה   – 14:00

 מהחפירה 

 

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

 קורס מע"רים קורס מע"רים

 
 הכנות לשבת  – 14:00

 
 –פרשת השבוע: וילך 

 שבת שובה
 18:02כניסת שבת: 

 

 א. צהרים  – 13:00
 

 חוגי בית – 16:30
 

 אום ראשונה תי – 13:30
 

קרל יונג,   –דור   - 16:00
פערי השכר והנדסה  

 חברתית

השלמת הפסקת 
 צהרים 

 

17:15   
17:45 

 ענבר  -אימון גופני  משפחות מארחות

 קלבת שבת – 17:00
 תפילה  – 18:15
 א.ערב  – 20:00

 

 מעגלי זכות  - 18:00
 18:57צאת שבת: 

 הבדלה  - 19:00
 התחלות –מישמר  יהדות ונפש  –פנימה 

 

19:00   
20:00 

 –עונג  /BDS –אורי  חוליות אם
 כאן גרים בכיף

פעילות   – 21:00
 חברתית

החזרת המכינה 
 לקדמותה

הכנה לימי אורחות/  
   התחלות –מישמר  הכנה לקשר יהודי 

 

  עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-22:00


