
 "נחשון" מכינה קדם צבאית   המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  
 בסימן סיום חגי תשרי פנים  –  8, שבוע התש"פ, 2019, שובל  -הראשון  גכ"מחזור 

   
 יום א' 

20.10.19 
 התש"פ כ"א תשרי

 יום ב'
21.10.19 

 התש"פ  כ"ב תשרי

 'יום ג
22.10.19 

 התש"פ  תשרי גכ"

 'יום ד
23.10.19 

 "פ התש ריתש דכ"

 'יום ה
24.10.19 

 התש"פ  תשרי הכ"

 'יום ו
25.10.19 

 התש"פ  תשרי וכ"
 ירדן ירדן אייל שירי   מנחה תורן

 שירי אייל שירי אייל   מנחה לוגיסטי 
 גוטמן ושלי עידו  נועם ומאיה  גיא טל ולינוי סבג  ושרון יועד    מובילי יום

 טקלין ונועה יוסף יועד ויעל לוי  עה דובבעמרי גולדברג ונו  גוטמן לינוי בן עמרם ועידו    תורנים
 בנימינה –עומר פארן ושירה  -   גיוסים 

 - - חולון -ניבי ואיתי קליימן 

 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה   7:00
 ארוחת בוקר   7:30

8:15 

 

 
 אסרו חג

 

 –יהונתן טוקר  – 8:00
 החברה הישראלית 

"ברוכים הבאים" /   –טל 
ם על הדברי –אייל 

 החשובים באמת
 קהילה  -הכנה להתנדבויות 

 הפסקה 9:15

 חוליית קבוצה  )מכין יפו(  9:30
 שיחה / פעילות חברתית

על הדברים   -אייל 
 החשובים באמת /

 "ברוכים הבאים"  –טל 
 סיכום שבוע + פ"ש 

  הפסקה 10:45

11:15 
 
 
 

דמוקרטיה  –איתי שלו 
והגנה על מיעוטים / גל  

קונפורמיזם  –אטרקצי 
 חברתי

 פילוסופיה  –עינת ורצקי 
ניקיונות והכנות  - :1511

 לשבת
א.צהריים למטה – :3012  

 ארוחת צהרים+ הפסקהישיבת תיאום          – 15:00 12:30
 זמן מובילי יום 15:45

16:00 

 התכנסות במכינה - 15:00
 טל – פתיחת שבוע  - 15:30

 
  –חוליית גיוסים  - 16:00

פולואפ + הכנה תדרוך 
 לאורחויות

 יהדות  -הרב אלקנה שרלו  זהות יהודית  –גלעד 
 פרשת השבוע: בראשית 

 17:39כניסת שבת: 
 18:36צאת שבת: 

 הפסקה   17:15

יעל   –אימון גופני  - 17:30 שיתוף קבוצות 3 –אימון גופני  שמיני עצרת ושמחת תורה הושענא רבה 17:45
 ארד

 שבת במכינה
 שבת שלום !

 הפסקה   19:00

  פאנל צבא הכנה לשבוע שואה  ישיבות חוליות אם   20:00

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

 עייפות בלתי מוסברת / פיק ברכיים לא מובן / צל שרב על כל הדרך / ואבק לבן / אבל עודך משווע / לגשמי ברכה / עוד רחוקה מנוחתך / "  
 )נעמי שמר(  ."כל / יתחדשו וישובו ימי החולאחרי החגים יתחדש ה  


