
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 בנושא צבא ובטחון  31שבוע פנים  -, התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל ,

 כ"ט באדר ב'   1.4 יום ו' כ"ח באדר ב'   31.3 יום ה'  כ"ז באדר ב'   יום ד' כ"ו באדר ב'    29.3 יום ג' כ"ה באדר ב'   28.3 יום ב' כ"ד באדר ב'   27.3 יום א'  
 יואב  עלי  י נטע   ואב  י שחר שחר  מנחה תורן 

 נטע   ואב  י יעלי   שחר נטע   יעלי   מנחה לוגיסטי 
  נטע  יואב ושחר   יעלי      חופש

        מובילי יום
        תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  

 
 בוקר טוב+ נקיונות  7:45
 אימון גופני   8:15
 ארוחת בוקר והתארגנות  9:30

 בוקר טוב והכנת כריכים 6:00
 סגירת מכינה  6:45
 יציאה לועידת התנ"ך   7:00

תעשיות הביטחון  -עמיר וייס
 בישראל 

 החלום ופשרו  
 

בוקר טוב +   7:15
 ארוחת בוקר 

סיכום שבוע   8:00
צ  יעל   -ופרשת שבוע

 והראל  

  

 הפסקה   9:30

 
9:45 

  
 

   ארון הספרים 10:30
 הפסקה   11:30

 הרשמה וכניסה   9:00
ראש הממשלה    -פתיחה 10:00

 נפתלי בנט  
 מושב פתיחה   10:30

הרב אלקנה   -יהדות  10:00
 שרלו  

והמזרח   האסלאם 9:30
 אבשלום נחמני    –התיכון 

 נקיונות סופ"ש  10:45

 סגירת מכינה  9:00
 פיזור  9:15

  

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  

 
 מפגש עם ראש אכ"א   12:00 גלעד   - שיעור פרידה  11:45

מושבים מקבילים ע"פ   13:00
 בחירה  
 הפסקת צהריים 14:00

 ארוחת צהריים  11:45 דוד עברי  – מבצע אופרה 
 יציאה לג'ו אלון  12:30
מפגש ומעגלי שיח   13:00

 כוכבי המדבר ואג'יק   עם

 

  
 

 

 ארוחת צהריים   12:45
 זמן מובילי יום   15:45

 
16:00 

התכנסות בבית   15:30 
 שולמית 

 ענבל  -פתיחת שבוע  16:00
 ישיבת חוליות אם   16:30

 

מושבים מקבילים ע"פ   14:45 זאביק  
 בחירה 
נשיא המדינה יצחק בוז'י   16:00

 הרצוג ואירוע סיום הועידה  

  חזרה למכינה  16:00 פעילות תורמת לקהילה 
 והפסקה 

 

 תזריע  פרשת
 

 שבת שלום! 
 

 הפסקה   17:15
 

17:45 
 הרצאה   17:30 

 ארוחת ערב   19:00
 

 מופע סיום חגיגי  17:30 עמית בח  -לא היה כלום 
עלייה   - סיום האירוע  19:00

 לאוטובוסים  

  אימון גופני  פעילות תורמת לקהילה 
  נדב   -הדברים הקטנים הגדולים 

 ארוחת ערב   19:00
 

20:00 
 חברותות   20:00 

 סיום ונסיעה   22:00
חוליית   -משבצת פתיחת שבוע

 צבא ובטחון  
  נבו ארז   -מבצע כחול וחום משמר בנושא האיום האיראני   עיבוד יום   20:30

  
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 

האדם, האזרח הישראלי. ביטחון הוא גם החינוך של האדם, הוא הבית שלו, הוא   –ביטחון איננו רק הטנק, המטוס וספינת הטילים. ביטחון הוא גם, ואולי אף קודם כול האדם "
(1992..." )יצחק רבין הרחוב והשכונה שלו, הוא החברה שבתוכה צמח. וביטחון הוא גם התקווה של האדם . 

 

 


