מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון  ,שדרות ,2021-2022 ,ה'תשפ"ב – שבוע  – 9חינוך
מליאת
למידה
מנחה תורן
מנחה לוג'
מובילי יום
מובילי יום
תורנים
7:00
7:45

ארבל
גלבוע

יום א'
 ,24.10.21י"ח חשוון
עידן
איתי
אופיר
ליהי
ליבי+אדר

יום ב'
 ,25.10.21י"ט חשוון
נטע
רון
מאיה מ
עידן גוטמן
אור+הדר שלום

יום ג'
 ,26.10.21כ' חשוון
עידן
איתי
רועי פ
רוני אפל
טלי+אלון עבאדי
בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר

יום ד'
 ,27.10.21כ"א חשוון
איתי
נטע
ליאור
מאוריסיו
שרון+דניאל

יום ה'
 ,28.10.21כ"ב חשוון
רון
עידן
שלי
נועם בן אריה
נעמה+גיא

 7:30יציאה לירושלים

יום הורים
 8:45הקמת עמדת
פתיחה ורישום
להורים
 9:00התכנסות
 9:30פתיחה

 9:30הגעה לסינמה סיטי
 10:00פתיחה (במליאות )
– חוליית חינוך

 10:30הפסקה
 10:45סיור במכינה
– ע"פ חוליות אם

 10:30ליגת השכונות –
לירן ג'רסי
 12:00עמית צומן מפקד
חוות השומר

 11:30סיכום
 12:00פיזור הביתה

ארבל
8:30

גלבוע

אימון – חמש אצבעות
(חינוך בספורט)

ארבל

פואטרי סלאם  -ליהי

גלבוע

החינוך בצה"ל – נטע

9:30
9:45

הפסקה

11:00
11:30

ארבל

 15:00הגעה והתארגנות

החינוך בצה"ל –רון

גלבוע

 15:30זמן מובילי יום

פואטרי סלאם  -ליהי

גלבוע

משבצת פתיחה – חוליית
חינוך

"חינוך?!"  -גלעד
פעילות תורמת לקהילה

17:15
ארבל
גלבוע

סיכום נודד – ידה"א

פעילות תורמת לקהילה

19:00
ארבל
20:00

גלבוע

מנהלת תיכון אמי"ת
טכנולוגי  -ציפי הרפנס

החינוך בהתנדבות –
חוליית קהילה
החינוך בהתנדבות –
חוליית קהילה

21:15
אפטר לו"ז
00:00

חוגי בית – חוליית חינוך

טיפוח מכינה לקראת היום
הורים  -קבוצה

א.צ  +זמן עבודה על פרויקטים
זמן מובילי יום
ארבל

17:45

ישיבת חוליות אם

אתגרים בחינוך ,התמודדות
עם משברים – אורי בינדר

הפסקה

12:45
15:45
16:00

אימון – אימון על מחזורי
פלג גוף עליון

אימון – ריצת נפח
2/3/3/4

יום ו'
 ,29.10.21כ"ג חשוון
נטע
עידן
עדי
יותם
יונתן+רוני רביד

בין חוסך "שבטו "לשונא"
בנו  -זאביק
הפסקה
"חינוך?!"  -גלעד
בין חוסך "שבטו "לשונא"
בנו  -זאביק
ארוחת ערב
ביה"ס הזמדנות אחרונה -
מיכל קיהן

בי"ס מגשימים
פעילות תורמת לקהילה

אתנחתא בית בנות

כניסת שבת17:35 :
צאת שבת18:31 :

אתנחתא בית בנות
פעילות תורמת לקהילה

ערב הפקה חינוך – פעילות
חברתית

בי"ס מגשימים

 17:00יציאה מירושלים
בתחב"צ חזרה למכינה

עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר  +משוב מובילי יום
זיכרון  +טד

פרשת חיי שרה

עיבוד יום וניקיונות ליום
הורים

ערה הקרנה – המאמן
קארטר
סבב חדרים ,נעילת מטבח  +שער ,דו"ח יומי

"הדואג לימים זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים ,הדואג לדורות מחנך אנשים" (יאנוש קורצ'אק)

שבת שלום!

