
 
המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  - מכינה הקדם צבאית "נחשון" ה  

שבוע עבודה  –  21מחזור כ"ה הראשון, שבוע    
   

 י"ט בשבט   21.1ו'  י"ח בשבט    20.1ה'  י"ז בשבט     19.1ד'  ט"ז בשבט   18.1ג'  ט"ו בשבט    17.1ב'  י"ד בשבט    16.1א'  

 נטע   יעלי    יעלי   יואב   נטע    שחר  משמרת בוקר  
 ענבל   שחר  יואב   שחר  שחר  יואב   משמרת ערב  

מטבח  -מנחה לוגיסטי    נטע    נטע  יעלי   יואב   יעלי    
  ענבל   רכב  

  יואב  שחר נטע   יעלי    חופש
  יהלי ומויסה  עמית ד ונועה מ  יועד ושרון ו  מתן ועמית בח  רוני ב ושחר סטון  מוביל יום 

  דניאל רוזנפלד ועמית בש  יואב פ וארבל  נדב ונדיה  רותם ג ואנני  רום ובן  תורנים
 רכב:   -לו"ז לוגיסטי 

איסוף כריכים לעובדי   6:00
הבוקר והערב מאור הנר  

 והבאתם למפעל 
הקפצת מתנדבי בוקר   8:30

 מד"א   -לב"ש 
הסעת חמגשיות משובל אל   9:00

בני דרום לא. צהריים עבור  
  עובדי הבוקר

הקפצת מתנדבי ערב   13:30
  ואיסוף מתנדבי בוקר

--- 
 איסוף מתנדבי ערב   19:00

 
 מטבח:   -לו"ז לוגיסטי

פריסת בוקר במטבחון   9:00
לעובדי ומתנדבי הערב )עובדי  

 בוקר: כריכים במפעל(  
ארוחת צהריים לעובדי   12:45

ומתנדבי הערב במכינה )עובדי  
 בוקר: חמגשיות במפעל(

--- 
די  ארוחת ערב לעוב  19:00

ומתנדבי הבוקר במכינה )עובדי  
 ערב: כריכים במפעל(  

 

 -משמרת בוקר
בוקר טוב   5:30

 והתארגנות  
 יציאה למפעל   6:00
 תחילת עבודה   7:30

סיום עבודה   15:30
 ונסיעה 
הגעה, התארגנות   16:30

 ומנוחה  
 פעילות חברתית   17:45
 ארוחת ערב   19:00
סיכום יום ולילה   20:00

 טוב  

   -בוקרמשמרת 
 בוקר טוב והתארגנות   5:00
 יציאה למפעל   5:30
 תחילת עבודה   6:30

 סיום עבודה ונסיעה  15:30
הגעה, התארגנות   16:30

 ומנוחה 
 סדר ט"ו בשבט  17:45
 ארוחת ערב   19:00
 סיכום יום ולילה טוב   20:00

   -משמרת בוקר
 בוקר טוב והתארגנות   5:00
 יציאה למפעל   5:30
 תחילת עבודה   6:30

 סיום עבודה ונסיעה  15:30
הגעה, התארגנות   16:30

 ומנוחה 
  -אנני ארבל ומיקהש  17:45

 סחר בעובדים 
 ארוחת ערב   19:00
 סיכום יום ולילה טוב   20:00

   -משמרת בוקר
 בוקר טוב והתארגנות   5:00
 יציאה למפעל   5:30
 תחילת עבודה   6:30

 סיום עבודה ונסיעה  15:30
התארגנות  הגעה,  16:30

 ומנוחה 
 קרן   -שיעור חניכה  17:45
 ארוחת ערב   19:00
 סיכום יום ולילה טוב   20:00

   -משמרת בוקר
 בוקר טוב והתארגנות   5:00
 יציאה למפעל   5:30
 תחילת עבודה   6:30

 סיום עבודה ונסיעה  15:30
הגעה, התארגנות   16:30

 ומנוחה 
גיא בהט   -שיעור חניך  17:45

 לין  
 רב  ארוחת ע 19:00
 נקיונות   20:00
 סיכום יום ולילה טוב   21:00

ארוחת בוקר   7:15
 למעוניינים 

הסעה לרכבת להבים   8:00
 ופיזור הביתה  

 - משמרת ערב
פריסת בוקר   9:00)

 במטבחון( 
 פעילות חברתית  11:30
 ארוחת צהריים  12:45
 יציאה לעבודה  14:30
 תחילת עבודה  15:30
סיום עבודה   23:30

 ונסיעה 
הגעה לשובל   00:30

 ולילה טוב  
 
 

   -משמרת ערב
פריסת בוקר   9:00)

 במטבחון( 
 סדר ט"ו בשבט  11:30
 ארוחת צהריים  12:45
 יציאה לעבודה  14:30
 תחילת עבודה  15:30
 סיום עבודה ונסיעה  23:30
הגעה לשובל ולילה   00:30

 טוב  
 
 

   -משמרת ערב
פריסת בוקר   9:00)

 במטבחון( 
רתם   -אדם חצי בן  11:30
 מויסה 
 ארוחת צהריים  12:45
 יציאה לעבודה  14:30
 תחילת עבודה  15:30
 סיום עבודה ונסיעה  23:30
הגעה לשובל ולילה   00:30

 טוב  
 
 

   -משמרת ערב
פריסת בוקר   9:00)

 במטבחון( 
העתיד יכול להיות   11:30

 יואב  - מפחיד 
 ארוחת צהריים  12:45
 יציאה לעבודה  14:30
 תחילת עבודה  15:30
 סיום עבודה ונסיעה  23:30
הגעה לשובל ולילה   00:30

 טוב  
 
 

   -משמרת ערב
פריסת בוקר   9:00)

 במטבחון( 
מיקה   -שיעור חניכה  11:30
 מנשה 
 ארוחת צהריים  12:45
 נקיונות   13:30
 יציאה לעבודה  14:30
 תחילת עבודה  15:30
 סיום עבודה ונסיעה  23:30
הגעה לשובל ולילה   00:30

 טוב  
 
 

 


