
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
   14שבוע   -, התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל ,

   29.11יום ב' כ"ה בכסלו  28.11כ"ד בכסלו  יום א' ות מליא 
 א' חנוכה  

   30.11יום ג' כ"ו בכסלו 
 ב' חנוכה  

   1.12יום ד' כ"ז בכסלו 
 ג' חנוכה  

 2.12יום ה' כ"ח בכסלו 
 ד' חנוכה  

  3.12יום ו' כ"ט בכסלו 
 ה' חנוכה  

 נטע   שחר  יואב   יעלי   נטע   יעלי    מנחה תורן 
 שחר  יואב   נטע   יואב   יעלי   שחר  מנחה לוגיסטי 

  יעלי   שחר  ענבל ונטע   שחר בסיור, יואב   -  חופש
        מובילי יום

        תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  אשל  

 
בוקר טוב והכנת   5:30 אהרלה   -רבנים שומרי משפט 

 סנדויצ'ים 
 בדיקת מים   6:00
 יציאה לאמאוס  6:15
הגעה לפארק קנדה   7:30

 והפסקה  

אורי    -אורח חיים בריא 7:45
 חרל"פ

ביקורת   -אימון גופני  8:30
 וינגייט  

 ארוחת בוקר והתארגנות   9:45

האסלאם והמזרח התיכון  
 אבשלום נחמני  –

ארוחת בוקר   7:00
 )רשות(  

סיכום שבוע +   7:45
 פרשת שבוע  

 סגירת מכינה   8:45
 יציאה לחופשה   9:00

  ערבה  
 

 נטע   -המפקד המחנך

 הפסקה   9:30
 

9:45 
  אשל  

 
 
 

  - תורת המשחקים  10:45 סיור אמאוס   נטע -המפקד המחנך
 תומר  

תעשיית הביטחון  
  -הישראלית מהצד השני 

 יאיר  

 

  -רבנים שומרי משפט  10:00 ערבה  
 אהרל'ה  

 הראל    -גלעד שליט  10:45

  - בחירה חופשית או גורל 
 תמר 

 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  אשל

 
 
 

 אפרת ליברמן    –פילוסופיה 
 

ארוחת צהריים   12:45
 והתארגנות לסיור  

 יציאה לסיור   14:30
 

  הכנה לפעילות חנוכה 12:00 סיור אמאוס  
 משמר בוגרים  ו  קיבוצית

 הרב אלקנה שרלו  12:00
ארוחת צהריים   13:15

 )למטה(
 תיאום   14:00
לקראת   ת ניקיונו 15:00
  יציאה

 
  ערבה  

 ארוחת צהריים   12:45
 

16:00 
הסעה ברכבת להבים   15:45 אשל

 רהט  
 פתיחת שבוע  17:00

 יציאה חזרה למכינה   16:00 סיור בבית הפלמ"ח   16:30
 הפסקה  17:00

 מקץ  פרשת  אימון גופני   פעילות תורמת לקהילה  
 ערבה   שבת שלום! 

17:15  
 

17:45 
הפנינג חנוכה עם   17:30  פעילות תורמת לקהילה  משפחות מארחות   קבלת פנים לטקס   19:00 אימון גופני   אשל  

 הקיבוץ  
 

  ערבה  
 ארוחת ערב   19:00

 
20:00 

טקס הענקת פרס ע"ש יוסי   ישיבת חוליות אם  אשל  
 הראל לדני לימור  

בנושא  משמר בוגרים  שיחת קבוצה  יהודה ושומרון   שבועסיכום 
 גבורה 

 

  שיחת קבוצה   ערבה  
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 

 )א.ד גורדון( במקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור"  -"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה  

 


