
 

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 קפסולת רותם –בסימן טיול לעין עקב   17, שבוע  פ"א, התש2020, שובל -ד  מחזור כ"

 

 
 
 

 "המדבר מדבר, קורא לך להיות שמח, מזכיר לך שהכל פורח, אצלך בלב..." )שרון מאור( 
 
 

  

 יום א'  קפסולה  
 , ה' טבת 20.12.20

 יום ב' 
 , ו' טבת 21.12.20

 יום ג' 
 , ז' טבת 22.12.20

 יום ד' 
 , ח' טבת 23.12.20

 יום ה' 
 , ט' טבת  24.12.20

 יום ו' 
 , י' טבת 25.12.20

  אדיר  לייה   אדיר   שחר  שחר  רותם  מנחה תורן
  קורן ונעמה  רותם   תורני מליאה

  עומר ושקד  נעמה ויאיר   עמית ומיה   רוני וגיאפז   שחר ר ואור   רותם  מובילי יום
  דניאלה ואביב   מיכאל וצליל   מעיין ונדב פ   קורל ונויה   נדב י ושחר א   רותם  תורנים

 סדר ונקיון המכינה  + בוקר טוב 7:15
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

בוקר טוב +   7:15  רותם 
 מדידת חום 

אימון גופני  7:30  
ארוחת בוקר   8:30

 והתארגנות 

בוקר טוב + מדידת חום  7:15  
אימון גופני  7:30  
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:30

 בוקר טוב  07:00 נדב יוסף  -ספורט מוטורי יום טיול לעין עקב  
 ארוחת בוקר   07:15
   סגירת מכינה  07:45
הסעה לרכבת   08:15

 להבים רהט   

 

 הפסקה  9:30
 

9:45 
אתגרים ודילמות   רותם 

 צבא  - בפיקוד
הכי קשה להיות   10:00   הרב אלקנה שרלו  - יהדות 

 ואב רביד  י –מלש"ב 
  

 הפסקה  11:00
 

11:30 
 רותם 

 
 

 קיימות  
  – 2יום הערכה מס'     שיחת קבוצה    אהרלה פוקס   –שומרי משפט 

 בהצלחה!  
 

 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים  13:00
 זמן מובילי יום  15:45

 
16:00 

 אקטואליה   16:15 רותם 
 הפסקה   17:30

 ישיבת חוליות אם   16:00
 ישיבת תיאום  17:15

 נקיונות  14:45 
 זמן מובילי יום   15:45
סיכום שבוע + פ"ש   16:00

 )מיכאל( 

 שבת שלום! 
 פרשת ויגש 

 16:25כניסת השבת: 
 17:21צאת השבת: 

 

 הפסקה  17:15
 

17:45 
 גלעד  -רעיון פוליטי  18:15 למידה   -ניהול זמנים  רותם 

 ארוחת ערב  19:30
חנוכה, לא רק מה   

 זאביק  -נושחשב
  

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
 זמן מובילי יום   20:00 רותם 

 ק"י   20:30
עיבוד יום ותדרוך   21:45
 למחר  

   פעילות חברתית   + תדריך למחר  עיבוד יום

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



 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 קפסולת שיטה  –בסימן טיול לעין עקב   17, שבוע  פ"א, התש2020, שובל -ד  מחזור כ"

 
 
 

 
 "המדבר מדבר, קורא לך להיות שמח, מזכיר לך שהכל פורח, אצלך בלב..." )שרון מאור( 

 

 יום א'  קפסולה  
 , ה' טבת 20.12.20

 יום ב' 
 , ו' טבת 21.12.20

 יום ג' 
 , ז' טבת 22.12.20

 יום ד' 
 , ח' טבת 23.12.20

 יום ה' 
 , ט' טבת  24.12.20

 יום ו' 
 , י' טבת 25.12.20

  ענבל   נטע   לייה   אדיר   נטע   שיטה  מנחה תורן
  עידו וטל ב  שיטה  תורני מליאה 

  אבישג ושחר   איתמר וחן   ניר וגלית   אלה ויותם   אור וטל ב   שיטה  מובילי יום 
  טל ב ועומר   אלה ויונתן   רוני ואור   איתמר ועינב   טל ק וים   שיטה  תורנים

 סדר ונקיון המכינה  + בוקר טוב 7:15
 ארוחת בוקר  7:45

בוקר טוב + מדידת   7:15 שיטה  
 חום

אימון גופני  7:30  
ארוחת בוקר   8:30

 והתארגנות 

בוקר טוב + מדידת חום  7:15  
אימון גופני  7:30  
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:30

 בוקר טוב  07:15     פעילות חברתית 
 ארוחת בוקר   07:30
 סגירת מכינה   08:15
הסעה לרכבת   09:00

 להבים רהט  

 

 הפסקה  9:30
כור היתוך ורב   שיטה  

 צבא    –תרבותיות 
אורי   -השבי המצרי  10:00  הרלה פוקס א – שומרי משפט 

 אהרנפלד  
  – 2יום הערכה מס' 

 בהצלחה! 
 

 הפסקה  11:00
הרב אלקנה   -יהדות  11:15 גזענות בקיימות  שיטה  

 שרלו 
הכי קשה להיות   11:15 

 יואב רביד  -מלש"ב 
  

 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים  13:00
 זמן מובילי יום  15:45

 טל בראל  -תותכ 16:15 שיטה  
   הפסקה  17:30

 תיאום ישיבת  15:00
 גלעד   -רעיון פוליטי  16:00

 נקיונות  14:45 
זמן מובילי יום   15:45
חנוכה, לא רק מה   16:00

      זאביק  - נושחשב

 שבת שלום! 
 פרשת ויגש 

 16:25כניסת השבת: 
 17:21צאת השבת: 

 

 הפסקה  17:15
הופכים את שיטה   שיטה  

 קהילה    –לקהילה 
   פ"ש   סיכום שבוע +   ישיבת חוליות אם   18:00

 ארוחת ערב  19:00
 ק"י   20:30 שיטה  

עיבוד יום ותדרוך   21:45
 למחר 

   שיחת קבוצה       +תדריך למחרעיבוד יום 

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


