מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון  -שובל ,2019 ,התש"פ  ,שבוע  – 7חוה"מ סוכות בסימן הסמינר המשותף וקשר יהודי
יום א'
13.10.19
י"ד תשרי
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים

יום ב'
14.10.19
ט"ו תשרי

יום ג'
15.10.19
ט"ז תשרי
אייל
ירדן
אמראל ואורי קסטן
אורי אשתר ועומרי ג.

סמינר משותף:
 – 13:30התכנסות בתחנת
רכבת קרית גת
 – 14:00יציאה בהסעה
לגלאון
 – 15:30התכנסות בחדר
האוכל של קיבוץ גלאון
 – 16:00פתיחת הסמינר
 – 16:15משבצת חוליות אם
 מפגש משותף – 17:15הפסקה
 – 17:45מתן וילנאי –
"מנהיגות בישראל".

*וילנאי שימש כשר וחבר הכנסת
מטעם מפלגת העבודה וסיעת
העצמאות וכן כשגריר ישראל
בסין .השתחרר מצה"ל בדרגת
אלוף ,בתפקידו האחרון בצבא
שימש כסגן הרמטכ"ל.

 – 19:00ארוחת ערב
 – 20:00רוני דניאל  /אלעזר
שטרן
 – 21:15עיבוד יום בחוליות
אם משותפות
 – 22:00אפטר לו"ז

יום ד'
16.10.19
י"ז תשרי
שירי > ירדן
אייל
אמראל ואורי > עומר פ .ולינוי ס.
לרה ואיתי דין > נמרוד וניבי
המשך הסמינר המשותף:
 7:00בוקר טוב  +נקיונות
 7:45א.בוקר
 8:30התכנסות בחדר האוכל
 8:50מוכנים להרצאה
 9:00יוס אלדר – "מנהיגות בשדה
הקרב" ,קרב עמק הבכא
 10:30הפסקה וחזרה למכינה
 11:00סיכום הסמינר בחוליות אם
 12:00א.צהריים
 13:00נקיונות  +זמן התארגנות
 14:30עלייה לאוטובוס לירושלים

יום ה'
17.10.19
י"ח תשרי
ירדן
שירי
גיא פ .וגל א.
נמרוד וניבי
לו"ז בירושלים:
 – 8:00בוקר טוב  +א.בוקר
 – 9:00יהונתן טוקר – "מעשה העז"
 – 10:45הפסקה
 – 11:00יציאה למחנה-יהודה.
בדרך – הדרכה של מיכאל באנדרטה
לזכר סבא שלו – מנחם שטרן ז"ל
 – 12:00פעילות "חפש את המטמון"
במחנה יהודה
 – 13:30א.צהריים
 – 14:00סיכום
 – 14:30סיום ופיזור הביתה בתחב"צ

לו"ז קשר יהודי:
 – 17:30ארוחת חג אצל משפחות
בסוכה בשכונת רמות:
בנים:משפ' אמיתי ,רח' קושניר .10
בנות:משפ' הלמן ,רח' קויפמן .4
 – 19:30יציאה עם האוטובוס
לאולם "עץ החיים" ברחוב
אביגדור .3
המשך הערב במשותף עם גלאון:
 - 20:00שמחת בית השואבה-
הרקדה בליווי מוסיקה עם
החברותות.
 - 21.00לימוד עם החברותות.
 – 22:30שמחת בית השואבה:
בנים :הליכה לרחוב יואל לקרלין
בנות :ערב בנות
 – 0:30סיום משוער
 – 1:00נסיעה למקום הלינה:
שבט מצדה – רח' יהושע יביין 10
 – 1:30התארגנות ולילה טוב

" ִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה ִש ְמחַ ת בֵּ ית הַ ּׁשוֹאֵּ בָ ה ֹ -לא ָרָאה ִש ְמחָ ה ִמיָמָ יו( "...מסכת סוכה-פרק ה' משנה ב')

יום ו'
18.10.19
י"ט תשרי

פרשת השבוע :שבת
חול המועד
כניסת שבת17:46 :
צאת שבת18:43 :

שבת שלום !

