
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 פנים בסימן סיור במועצה ויום הכיפוריםשבוע  –  6, שבוע התש"פ, 2019, שובל  -הראשון  גכ"מחזור 

   
 ' יום א 

6.10.19 
 ז' תשרי

 'יום ב
7.10.19 
 ח' תשרי

 'יום ג
8.10.19 

 ' תשריט

 'יום ד
9.10.19 

 תשרי י'

 'יום ה
10.10.19 

 תשרי י"א

 'יום ו
11.10.19 

 תשרי י"ב
    אייל ירדן  שירי מנחה תורן 

    שירי אייל ירדן מנחה לוגיסטי 
    עומרי כהן ואורי קסטן גל פרויד ונעמה יועד ושרון מובילי יום 

    נועה דובב ועומרי ג. איתמר ושירה אורי קרוואני ולרה תורנים 
    כינה "בוקר טוב" + סדר ונקיון המ 7:00
    ארוחת בוקר 7:30
 סיור במועצה האזורית  8:15

 שמעון:-בני
 א.בוקר למטה + 7:30

 הכנת סנדביצ'ים לצהריים 
 עלייה לאוטובוס 8:15
 יציאה משובל  8:30

מרכז ג'ו סיור ב 9:00-9:45
 אלון וכוכבי המדבר

 סיור רכוב 10:00-10:45
 אזור התעשייה עידן הנגב ב

סיור באתר  11:00-12:00
 דודאים

 א.צהריים  12:00-12:45
נסיעה למשרדי  12:45

 המועצה 
, ניר זמירשיחה עם  13:30

 ראש המועצה 
 יציאה חזרה לשובל  14:45

 
 

 –יהונתן טוקר  – 8:00
 החברה הישראלית 

 

 פריסת בוקר – 6:30
 סגירת מכינה – 6:45

 פ"ש  – 7:30
 יציאה הביתה  – 8:00

 

 

  הפסקה 9:15
9:30  

 
 פילוסופיה  -עינת ורצקי 

 
 

  15.10ניפגש בשלישי הבא, 
 לסמינר המשותף בגלאון:

 גת -ברכבת קרית 13:30
 

   הפסקה 10:45
11:15  

/ טל  נפלאות התבונה – ירדן
 אפקט הפרפר – ביטנסקי

 

  

  ם+ הפסקהארוחת צהרי 12:30
  זמן מובילי יום 15:45
16:00  

 הפסקה  – 16:00
שיבת תיאום י – 16:30

 ראשונה

/  נפלאות התבונה – ירדן
 ?  -נועה ל. 

צום קל ויום כיפור 
  משמעותי !

  
 פרשת שבת: האזינו 

 17:36כניסת שבת : 
 18:47צאת שבת : 

    הפסקה 17:15
17:45 

רעיון  –גלעד   - 17:30
 17:50כניסת הצום:  אימון גופני  פוליטי 

 שבת שלום !    18:52צאת הצום: 

    ת ערבארוח 19:00
20:00 

משמר בנושא עיתונאות  יהדות ונפש  –פנימה 
     ותקשורת

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

למדוד את חיי ומעשיי לעומת האידיאל הגבוה   –"ערב יום הכיפורים, ברצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוהים, זאת אומרת 
 )חנה סנש(  ", להשוות מה שהיה צריך, לעומת מה שהיה…ר אשר עומד לפנייר ביות הטהו


