
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
   28שבוע   -, התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל ,

 מליאת  
 למידה 

  ז' אדר ב'  10.3יום ה'  ו' אדר ב'   9.3יום ד'  ה' אדר ב'    8.3יום ג'  ד' אדר ב'   7.3יום ב'  ג' אדר ב'  6.3יום א' 

  נטע  יואב   עלי  י נטע   שחר   מנחה תורן 
  שחר  יעלי   \ נטע  שחר יעלי   יואב    מנחה לוגיסטי 

שחר, חצי יעלי )ערב(, חצי נטע   חצי נטע )ערב(   חצי יואב )בוקר(     חופש
 )בוקר( 

חצי יואב )בוקר(, חצי יעלי  
 )בוקר( 

 

  נועה מ אסף   עדן אלון  עמית דקל הילה  שגיא ברק  סהר תמר שמריהו   מובילי יום
  שירן ברק  בן קרן  מאיה י רום  אלי יעל פ  ליעד יהלי   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  

 
 בוקר טוב + נקיונות  7:15 החלום ופשרו  

 אימון גופני )ביקורת( 7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 אימון גופני   7:45

 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

  -משפט בינלאומי פומבי
 אריאל  

 

 יעלי    -אוקראינה ורוסיה   
 הפסקה   9:30
 

9:45 
  

 
ניצן מבי"ס   -הכנה לשבוע אתגר

 לסיירות 
הרב אלקנה   -יהדות  10:00 פעילות חברתית 

 שרלו
  יעלי   -אוקראינה ורוסיה

 סהר    -אומנות דילמות צבאיות  -הכנה לצבא   
 הפסקה  11:00

 
11:30 

  
 

  סיכום שבוע ופרשת שבוע    סיוון    -זיהוי פלילי יוסי ופרחיה אפטר   דילמות צבאיות  -הכנה לצבא 

  
 

ניצן מבי"ס   -הכנה לשבוע אתגר
 לסיירות  

  אסתי  -אולימפיאדה  יוסי ופרחיה אפטר  

 ארוחת צהריים   12:45
 

16:00 
רכבת להבים  יציאה מ 15:30 

 רהט  
ישיבת   -פתיחת שבוע  16:30

 חוליות אם  

״מקראות   -זאביק  14:00
 האימה״ השלמה ושאלות   

 הפסקה   15:15 

 יוסי ופרחיה אפטר   13:45
 הפסקה   15:00
 משפחות מארחות   16:30

  התארגנותנקיונות ו 13:30 פעילות תורמת לקהילה  
 ליום הורים  

 
 

 יום הורים   17:00

 פרשת פקודי 
 שבת שלום! 

 יוסי ופרחיה אפטר   13:45 
 הפסקה   15:00
 משפחות מארחות   16:30

17:15  
 

17:45 
  

 אימון גופני  
 

  יום הורים   פעילות תורמת לקהילה   משפחות מארחות   ארון הספרים
  

 ארוחת ערב   19:00
 

20:00 
 קשר יהודי   20:00 

 סיום ועיבוד יום   23:00
ערן   -משפטים וצפייה פיראטית שיתוף  

 פרזנטי  
  יום הורים ופיזור   שיחת קבוצה 

  שיחת קבוצה  
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


