מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון ,שובל  ,2021 - 2022,התשפ"ב – שבוע מספר  – 9שבוע חינוך
מליאה
מ .תורן
מ.לוגיסטי
חופש
מוביל יום
תורנים
גיוסים
7:15
7:45

אשל

8:30

אשל
ערבה

יום א'  24.10יח' חשוון

יום ב'  25.10יט' חשוון

נטע
יעלי

שחר
יואב

אסף ודביר ר
סיוון ודניאל ר

שירן ואנני
יהלי והראל

יום ג'  26.10כ' חשוון
יעלי
שחר
ענבל ונטע
ליטל ונועה מ
מיקה פ ונתי
-בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר

 -7:00בוקר טוב ויציאה
לאימון
 -8:00ארוחת בוקר וזמן
התארגנות

9:30
9:45

אשל
ערבה

 -11:15התכנסות במרכז
הנוער "נהורה" (כתובת-
תרצה  -19מרום נווה ר"ג)
 -12:00תדרוך

 9:00חצאיות בחאקי -רנית
היימן

11:00
11:30

אשל
ערבה

 -12:15סיור במרכז
 -13:00חינוך בדור ה– Y
תמיר ליאון
 -14:30יציאה בתחב״צ
לביה״ס אנתרופוסופי
״זומר״
 -15:15שיחה עם אליה אלון,
סגן מנהל בית הספר

12:45
15:45
16:00

אשל
ערבה

 -16:30זמן מובילי יום
 -17:00יציאה למכינה

חוגי בית
 -12:30זמן מובילי יום

מסגרות של חינוך מיוחד –
אורלי פסל (עדני הנגב)

הפסקה
בין "חנוך לנער על פי
דרכו" לבין "חוסך שבטו -
שונא בנו" – זאביק
הרלוונטיות של מערכת
החינוך -דביר רחמים
הפסקה
שיעור מדריכה – יעלי
בין "חנוך לנער על פי
דרכו" לבין "חוסך שבטו -
שונא בנו" – זאביק

יום ד'  27.10כא' חשוון

יום ה'  28.10כב'
חשוון
נטע
יעלי
יואב
קארין ונדב
רותם ג ויעל פ
--

"מערכת חינוך-סינון" -
אוהד שמאמה (ראש מכינת
מיתרים לכיש לשעבר)

 -7:00בוקר טוב
 -7:15אימון
 -8:30א.בוקר +
התארגנות

 7:00בוקר טוב +נקיונות
 7:30ארוחת בוקר
 8:15תדרוך ליום הורים –
קבוצה
 8:45הקמת עמדת פתיחה
ורישום להורים
 9:00התכנסות
 9:30סיכום שבוע חינוך
(מפגש הורים וצוות
במקביל)

נוער בסיכון – נריה כהנא
(עמותת נירים)

 9:30חינוך פיננסי
והתנהלות כלכלית-
איתי בן זאב (מנכ״ל
הבורסה)
 10:45הפסקה

 10:30הפסקה
 10:45סיור במכינה

פערים בחינוך – אבי דבוש

 11:00חינוך דרך
התנדבות ונתינה-
אלון בריקמן (עמותת
אלון ואלה)

נטע
יואב
שחר ויעלי
אביב ורוני ה
מיקה מ ואביגיל
--

ארוחת צהריים ,הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים
זמן מובילי יום
 14:00חינוך משולב -שגיב
הרלוונטיות של מערכת
 15:30חינוך?! – גלעד
אלבז (מנהל תיכון "יחד")
החינוך -אסף
 -15:15הפסקה
 15:30פילוסופיה של החינוך שיעור מדריכה – יעלי
 -18:15זמן מובילי יום
– ענבל

 14:00חינוך מבוגרים-
דפנה גרניט
 -17:45זמן מובילי
יום

יום ו'  29.10כג' חשוון
יואב
שחר

 11:30סיכום
 12:00פיזור משוער

17:15
17:45

 17:00פילוסופיה של
החינוך – ענבל
 17:00חינוך?! – גלעד

אשל
ערבה

19:00
20:00

21:15

אשל
ערבה

פתיחת שבוע חינוך (אביב)
פתיחת שבוע חינוך אנני)

 18:00כוכבי המדבר -דיאב
אל גלבאן

ארוחת ערב
בית הספר של העתיד –
 18:00ארוחת ערב
 -19:00להיות חניך במכינה -אור ביצור
נאה דורש נאה מקיים –
יותם רגב
 -20:15עיבוד יום
אפטר לו"ז -קולונוסופיה
(הסרט ״הזדמנות שנייה״)
עיבוד יום

 18:30חינוך בלתי פורמלי-
ענבל אופיר

 19:45ארוחת ערב
 20:30פעילות חברתית

 18:00חינוך בצה״ל –
נועם בן אשר

שבת שלום!
פרשת חיי שרה

ניקיונות וטיפוח
מכינה חגיגיים לפני
יום הורים

" איך בונים ספינה? אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הגדול ,הרחב והאינסופי .ולא מקבצים אנשים ואומרים להם
להכין תוכניות ,לאסוף חומרים ולבנות ספינה( ".אנטואן דה סנט -אקזופרי)

