
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 קשר יהודי + סיור יפו  –  12שבוע ,   "פתשה,  2020 ,שחףקפסולת ,שדרותהראשון , ד  כ"מחזור 

 '  יום א 
15.11.20 

 כ"ח בחשון 

 'יום ב
16.11.20 

 כ"ט בחשון

 'יום ג
17.11.20 
 א' בכסלו 

 'יום ד
18.11.20 
 ב' בכסלו 

 'יום ה
19.11.20 

 כסלוג' ב

 'יום ו
20.11.20 
 ד' בכסלו 

 עדי טל עידן  + ליאורומר ע ליאור עדי מנחה תורן
 אורלי ליאור עידן  טל עדי טל מנחה לוגיסטי + ראיונות

 רותם לב+יובל מיכל+גילי  אריאל+אופק רעות+רז שחק +איתמר  רותם לב+יובל מובילי יום
 עידו+אופק יאל+נגה רא שחק+ניק רותם נטף+בר  טל+רפאל  עידו+אופק תורנים
+ יום יפו ציונות בסיור    חג הסיגד   הערות

 חשיפה 
 

 ון המכינה "בוקר טוב" + סדר ונקי 7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
 בוקר טוב+נקיונות– 4:30

+ שחרית פת  – 5:20
 הכנת סנדוויצים

 עלייה לאוטובוס– 5:45

 
קבוצת   -סיגדסמינר   8:30

 ובית
 בוקר טוב  – 6:45
 כושר גופני  ני גופ  כושר-7:00

 כושר גופני 
ארוחת  -8:30

 בוקר+מקלחות
  הפסקה 9:30
קבוצת   -סיגדמינר ס 9:45

 ובית
, סמלים  יההררכ -ה"איד רז  - שיעור חניך

 הכנה לשבתמשבצת  ודרגות 

 הפסקה 11:00

 אביב-לתל יציאה  – 6:00
 תחילת סיור-8:00

  

 אהרלה - 11:45 11:30
ביקורת כושר  15:00

 ווינגיט 

פרוייקט  –חן הרמן  12:00
 שיבולים  

 
 התנדבויות -חוליית קהילה 

 

       ארוחת צהרים+ הפסקה     12:45

 
ארוחת צהריים   13:30

 סנדוויצים 
 חזרה למכינה  17:00

 
15:00 

  15:45 זמן מובילי יום / אקטואליה 
16:00 

 16:00 הגעה למכינה
פתיחת שבוע +   – 16:30

 חוליות אם

אורח חיים   15:00
 גייט וינ -בריא
 הפסקה 15:45

  -קשר יהודי 16:00
 פתיחה 

קבוצה – אורחות חיים
 ובית

 טופוגרפיה  רענון 
 עידן –

 תולדות -פרשתשבת 
 16:02כניסת שבת :
 17:15צאת שבת :

 הפסקה ארוחת ערב  -17:25 17:15

 
 

 ארוחת ערב 19:00
  -סיכום שבועי  20:00

 קהילה 

 
17:45 

  עידן  -בניית ציר ניווט מנהיגות  -גלעד  טל -שיטת הקאיזן איילת שקד )זום( -18:00
 שבת שלום !

חבר  -אלי בראור-19:15 19:00
מה חשוב " עמותת נחשון,

 " בחיים
 ארוחת ערב 

 

קבוצה  –טיפוח מכינה 20:00
ראשון מפגש  –קשר יהודי  שיתוף  בית מדרש   ובית

 בחברותות

 
 

 מי + תדרוך למחרעיבוד יו  21:15-22:00

 


