
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 שבוע באווירת פורים -26בוע ש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 , ט' אדר 21.2.21

 יום ב' 
 , י' אדר 22.2.21

 יום ג' 
 , י"א אדר 23.2.21

 יום ד'
 , י"ב אדר 24.2.21

 יום ה' 
 אדר , י"ג 25.2.21

 יום ו' 
26.2.21 

  יואב  יואב  נטע ב  נטע ק  נטע ב  אלה  מנחה תורן 

  נטע ק  נטע ב  אביחי  יואב  נטע ק  גפן  מנחה תורן 

  יואב  יעל  גור  זהרה  יניר  אלה  מובילי יום 

  איתמר  איתי  שני נועם  נועה אהרון  גל  גפן  מובילי יום 

  יניר, טל פ  גאיה, גיל  שהם, נועה  אופיר, ארד  עומר, דנה  אלה  תורנים 

  ניצן, שחר  לידור, עילאי  נועה ב, אחינועם  הדר, ענבר  אושר, אילאי  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  אלה 
 

 ירדן כץ   אימון 
 רכזת בוגרים 

  אימון  אימון/ טיול 

  גפן 
 

 הדר גולדין   אימון 
 גולן פרחי 

  אימון כוח   אימן/טיול 

 
9:45 

  אלה 
 

 תמר אהרון   התנדבות בנוי בקיבוץ  
 מגדר 

  ניקיונות וסגירת מכינה  אביחי/ טיול 

  גפן 
 

 אורי בנקי 
 אהבת חינם  

 ירדן כץ  
 רכזת בוגרים 

 בית כלא לנוער 
 אחינועם ונועה 

  ניקיונות וסגירת מכינה 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

אוטובוס מרכבת   -15:15 אלה 
 קרית גת 

 למכינה הגעה   -15:45

 חיסול דיראני  -אביהוד
 מערך צבא 

 לילה בחוף תוניס  אלעד בנימין ? 
 טיול /

 סכום שבוע  -11:00
 יציאה הביתה  -12:00

 

 שיבוטים והנדסה גנטית   גפן 
 שחר דרורי 

 תמר אהרון 
 מגדר  

 סכום שבוע  -11:00 אביחי/ טיול  
 יציאה הביתה  -12:00

 

 זמן מובילי יום  12:45

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

 ההכתרה   אלה 
 חוליית למידהא 

 אלקנה שרלו 
 פורים 

 כלכלה לדוברי    -דוד
 עברית 

 גלעד 
 רעיון פוליטי/ טיול 

 

 פורים 
 שמח!! 

 פרשת : תצווה 
 17:15כניסת שבת: 
 18:11יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 פתיחת שבוע   גפן 

 אקטואליה 
 שיעור חניכה  

 אחינועם 
 מסיכות 

 שני נתיב, שירה 
 אושר  -מה שעובד

 טיול /

 הפסקה  17:15

 
17:45 

  -18:00 אלה 
 פנינה תמנו שטה  

 שרת העליה והקליטה  
 זום

 משבצת משוב 
 חולית למידה  

 שיעור חניך  
 גיל 

 חוגי בית למידהא
 טיול 

 

 

 אלקנה שרלו  -17:15 גפן 
 פורים 

 ירדן כץ  
 בוגרים רכזת  

 גלעד 
 רעיון פוליטי/ טיול 

 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 משתה   ישבת חוליות אם  אלה 
 חוליית קהילה  

 פעילות חברתית 
 יניר, ענבר 

   -חוק הפונדקאות
 דיבייט 

  

 מגילת אסתר  ישיבת חוליות אם גפן 
 נועם וניצן 

 משתה פורים 
 קהילה 

 פעילות חברתית  
 קבוצה  

  

 תדרוך יומי למחר עיבוד יום +  21:15

 


