
 

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 שבוע יו"ש  -27שבוע   –, התשפ"ב 2022און, -מחזור כ"ה הראשון, גל

 ראשון שישי + שבת  
 כ"ו אדר א'  27/2 

   28/2שני 
 כ"ז אדר א' 

   1/3שלישי 
 כ"ח אדר א' 

 רביעי ⅔ 
 כ"ט אדר א'  

   3/3חמישי 
 ל' אדר א'

מנחה תורן + מובילי  
 יום 

 סיון 
 עילי ונדב 

 איליי 
 יואב אליאס ויולי 

 אלה
 יערה ועילי 

 סיון 
 גיל ומיכל 

 סיון 
 גיא ארזי ואלה 

 יואב 
 הדר קדוש ונדב 

 סטלה, רועי  -אביחי שישי  לוגיסטי + תורנים 
 רון, שלו  -שבת 

 אביחי 
 גיא ארזי, מיכל 

 איליי 
 שקד גרשון, תומר  

 אלה
 יובל יעקובי, יובל שיריזלי 

 אביחי 
 יאיר, נועה בן שבת 

 יואב 
 רוני פרבר, אורי 

 קדומים  מיקום ושאלת יום 
 הכרת האוכלוסייה ביו"ש

 שומרון 
מה האתגרים הביטחוניים ביהודה ושומרון?  

 וכיצד צה"ל מתמודד מולם?  

 בנימין 
האם ההתיישבות ביו"ש היא מתוך  

 אידיאולוגיה או נוחות?  

 גוש עציון 
איך נראים חיי היום יום ביהודה  

 ושומרון? 

 חברון 
האם התנ"ך מהווה הצדקה ליו"ש  

 והאם זה עדיין רלוונטי? 

 גוש עציון 
מה היא ההשפעה שלנו על מה  

 שקורה ביו"ש? 

 יציאה מהמכינה  11:30 לו"ז
 הגעה לקדומים   13:00

 פתיחת שבוע   13:30
 התארגנות לשבת   14:00

 הדלקת נרות )כניסת  16:45
 ( 17:06שבת 

 חובה  -תפילה    17:15
 ארוחות אצל המשפחות   18:15

 שיחה עם דניאלה וייס   20:30

 שבת
 ארוחת בוקר    09:30

 חוגי בית    10:15
 ארוחות צהריים אצל המשפחות  12:00

 קדומים מעגלי שיח עם נוער  15:00
 הפסקה  16:30

 מעגל זכות   17:00
 ( 18:00הבדלה )יציאת שבת  18:15

 ארוחת ערב  19:00
 מקלחות אצל המשפחות  19:30

ראש מועצת קדומים וסיכום   21:00 
 שבת 

 השכמה   5:45
 פינוי(   6:30ניקיונות ) 6:00

 ארוחת בוקר )מצפה ישי( 6:45
  בוקר טוב 7:30

 זמן מובילי יום  8:00
 יגאל דילמוני )קדומים(  8:30
 בועז העצני )קדומים( 9:45

 נסיעה לפדואל  11:15
 תצפית המרפסת של המדינה  11:45

נועה  -*הדרכה הר פדואל ומרפסת המדינה 
 בן שבת, אורבך  

נסיעה לאיתמר, תצפית שלושת   12:15
 הימים  

שקד לוי,   -*הדרכת תצפית שלושת הימים 
 רוני פרבר  

 באיתמר  ארוחת צהריים 13:30
 נסיעה לאלון מורה 

 בני קצובר )הר כביר(  14:30
 נסיעה להר ברכה   16:30
 הגעה להר ברכה  17:00

 שרון הלר   17:30
 ארוחת ערב  19:00

 גל עידן  -סמח"ט שומרון   20:30
 עיבוד יום  21:45

 

 השכמה  6:00
 ארוחת בוקר  6:15

 ניקיונות  6:45
  בוקר טוב 7:30

 *הדרכה חומת מגן איליי 
 ענבל מלמד )הר ברכה( בנית הר 8:15

 נסיעה לשילה  9:45
תמר אסרף/ אתר שילה )לפי    10:30

 מליאות( 
 דן, בן עמי  -*הדרכה שילה  

 ארוחת צהריים  13:00
 "תכנית המאה" סיון  13:45

 נסיעה לעפרה 
 פנחס ולרשטיין )עפרה( 15:00

 רון,יוגב  -*הדרכה עפרה 
 נסיעה לגוש עציון  16:30

 אימון   18:00
 ארוחת ערב   19:00

 מקלחות   19:45
 זמן מובילי יום  20:45

 עיבוד יום  21:15
 

 השכמה  6:00
 ארוחת בוקר   6:15

 ניקיונות  6:45
  בוקר טוב 7:30

 טליה, אייל  -הדרכה ישיבת הר עציון *
 יציאה רגלית לאלון שבות  8:00

 יוחנן בן יעקב )בישיבה(  8:45
 ישיבת הר עציון  10:30

 הליכה לאלון הבודד   12:30
 ארוחת צהריים באלון הבודד  13:30

 *הדרכה אלה המדריכה 
 חיזיון אור קולי )כפר עציון(  14:30

 ירידה לעין סג'מה  15:45
 *הדרכה עין סג'מה יפתח ונועם חן  

 סיום במשואות  17:00
stand with us 17:15 

 זמן מובילי יום  18:45
 ארוחת ערב  19:15

 עיבוד יום  20:15
 פעילות חברתית  21:00

 השכמה  7:00
 ארוחת בוקר   7:15

 ניקיונות  7:45
  בוקר טוב 8:30

 נסיעה לחברון  9:00
 יפה בלייכברד  10:00

 סיור לתל רומידה  12:00
שקד גרשון,   -הדרכה תל רומדיה  *

 אדר מועלם 
 א. צהריים בבית הדסה  13:00

 סיור לשכונת אברהם אבינו   13:45
 רועי, תומר   -*הדרכה אברהם אבינו  

סיור במערת המכפלה, יוני   14:45
 עטיה  

יובל    -*הדרכה מערת המכפלה 
 שיריזלי, ביאנה 

 נסיעה למשואות   16:30
 הגעה לחוות משואות  17:30

 אימון  18:00
 ארוחת ערב  19:00

 מקלחות  20:00
 עיבוד יום  21:00

 

 השכמה  7:00
 ארוחת בוקר  7:15

 ניקיונות  7:45
 בוקר טוב  8:30

 
 יהונתן רוטשילד  9:00

 
 מרים גוטליב  10:30

 
 שורשים   12:00

 
 זמן מובילי יום   13:45

 
 סיכום שבוע )גיל והדר(  14:15

 
 פיזור למרכזית ירושלים  15:15

  משואות יצחק  משואות יצחק  משואות יצחק  הר ברכה  קדומים  לינה

 


