
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 26שבוע  –, התשפ"ב  2022און , - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 י"ט אדר א' 20.2.22  

 יום ב' 
 , כ' אדר א' 21.2.22

 יום ג' 
 , כ"א אדר א' 22.2.22

 יום ד' 
 , כ"ב אדר א' 23.2.22

 יום ה' 
 א' , כ"ג אדר 24.2.22

 יום ו' 
25.2.22 

 סיון  איליי  אלה אלה יואב  סיון   מנחה תורן 
 איליי  סיון  איליי  סיון  אלה איליי   לוגיסטי 

 עילי  מיה בקר  נועה ליבני  נועם חן  מאור  טל אלון  מוביל יום 
 גיל לייה  איתי שחם  יערה  אלה   יואב לוי  דקל  מוביל יום 

 רועי  גיל רוני רייס  שקד לוי  שוהם מיה בקר  אלון  תורנים
 סטלה  נועה ליבני  אור  ארז  ג׳וני  דן  דקל  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  אלון 

 
 

 אימון גופני 
 סמינר צבא ומנהיגות 

 בוקר טוב    6:45
הכנת סנדוויצ'ים בוקר   7:00

 צהריים
 עלייה לאוטובוס  7:45
 שעת גג יציאה צפונה  8:00
 דק(  15התרעננות )עצירת  9:30

הגעה למשגב עם חלון   11:15
 ללבנון
 הרצאה  11:30
 ארוחת צהריים 12:45
 יציעה למצודת כוח 13:15
תחילת סיור מוזיאון   14:00
 הרעות
סיום סיור והפסקת   15:00

 שירותים 
יציאה לבית העלמין כפר  15:20
 גלעדי
 הגעה לאנדרטה  15:45

*הדרכה על כפר גלעדי ובית 
 העלמין
ה אנדרטת האריה  *הדרכ 
 השואג 

 * הדרכה הקרב בתל חי
יציאה לבית החייל  17:00

 קריית שמונה 
 הגעה וחלוקת חדרים 17:30
 ארוחת ערב  19:00
 קבוצה  -פעילות חברתית 20:00
 עיבוד ויום ותדרוך למחר  21:00

 
 
 
 
 
 

 סמינר צבא ומנהיגות 
 בוקר טוב  7:30
 ארוחת בוקר 8:00
נסיעה למכללת תל חי   9:15

 )עם התיקים( 
התכנסות באודיטוריום   9:45

 זרנגנין לכנס 
 מנחה: אלון בן דוד 10:00

רא"ל שאול מופז, אלי כהן,  
בני בן מובחר, קלוד בלחסן.  

 סרט "מבצע צמצום טווח"
שר  דובר פותח  11:00

 הביטחון בני גנץ 
אלוף )מיל( אליעזר   11:15
 שקדי 
 הפסקה 11:45

ניהול משברים   12:00
 בישראל

מנחה: תא"ל )מיל( עודד  
 טירה 

שי באב"ד, פרופ' עידית  
מטות, בועז ביסמוט ופרופ'  

 דורון לביא 
 ארוחת צהריים 13:30

 אתגר המשילות  14:30
אמי אוחנה, יצחק גרשון,  

ישראל זיו, ניצב עמר  
פרץ,שמעון לנקרי וד"ר ענאן  

 וואהבי
 הפסקה 15:45

 טקס לזכרו של איתן 
גל הירש, רמי צור חכם,  

 אביאל בלחסן 
 הפסקת שירותים  16:40
 יציאה לגלאון 17:00
 הגעה למכינה  20:30
 עיבוד יום 21:00

 
 מרצה 

 
 אימון גופני 

  דקל  יעל ארד 
 

   הפסקה  9:30
 

9:45 
  אלון 

 
 מאור    -שיעור חניך

 רגליים 4לוחם על 
  הכנה לשבוע יו״ש 

 ניקיונות וסגירת מכינה  
  דקל 

 
 רון   -שיעור חניך
 הפלות 

 תמר אהרון  
 מגדר

   הפסקה    11:00
 

11:30 
  אלון 

 
 

 גיורא רדלר 
 פילוסופיה יהודית 

  הכנה לשבוע יו״ש 
 יציאה לשבת יו"ש

  דקל 
 

 תמר אהרון 
 מגדר

טקס לזכרה של   12:45
 מיכל סלע 

 זמן מובילי יום  12:45
 עבודות על פרויקטיםארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן 

 
13:00 

 
16:00 

  אלון 
 רכבת קרית גת  -15:15

פתיחת שבוע   -16:00
 אביחי  -ורבעון 

 רעיה לוי גודמן  15:15 יואב   -שיעור מדריך
16:45 

 הרב אלקנה שרלו  -
 יהדות 

 פרשת : תצוה 
 17:04כניסת שבת: 
 18:02יציאת שבת: 

 שבת שלום! 

 איפה החברות שלך?  דקל 
 אביחי 

  הפסקה  17:15
 

17:45 
  אלון 

 אימון גופני 
 אלה ואיליי  

 איפה החברות שלך? 
 אביחי 

 
 הפסקה  18:00-18:15

מעגלי   18:15-19:00
 שיח

 

  יואב   -שיעור מדריך דקל 

   ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
  אלון 

 ישיבת חוליות אם 
 

 
משבצת חוליית קהילה  

 קוטביות  
 אורבך וסטלה 

 אילת בר זהבי ונסטיה 
 

 
  דקל 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 "המנהיגות מטרתה ליצור הווה מוצלח ובעת ובעונה אחת לבנות עתיד מזהיר." 


