
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 שבוע הכנה לקייטנה  32שבוע  – , התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל ,

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
3.4.22 

 ב׳ בניסן 

 יום ב' 
4.4.22 

 ג׳ בניסן 

 יום ג' 
5.4.22 

 ד׳ בניסן 

 יום ד’ 
6.4.22 

 ה׳ בניסן 

 יום ה' 
7.4.22 

 ו׳ בניסן 

 יום ו' 
8.4.22 

 ז׳ בניסן 
 יעלי   שחר  יואב  יעלי   יואב  נטע    מנחה תורן 

 יואב  נטע   יעלי   שחר נטע   שחר  מנחה לוגיסטי 
  יעלי, יואב   שחר, ענבל במילואים חצי יום  נטע, ענבל      חופש

 עדן ודביר .ר. מאיה י. ורוני הרמן  נתנאל ו ואריאל  לרה ותומר .מ.  רום ורימון  שרון ק. ותומר .ב.   מובילי יום
 שירן ודניאל ר  מיקפ ואסף  גיא בהט וליטל  מתן ונדיה  אורי והילה  לרה ורימון   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  

 
 בוקר טוב + נקיונות  7:15

 אימון גופני   7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

 בוקר טוב + נקיונות  Fyre Festiva  -רון  
 אימון גופני   7:45

 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45
 

  -ליל הסדר 8:30-11:00
 שיעור מקדים 

 

נקיונות פסח   7:00
 חגיגיים

 ארוחת בוקר  8:30
הכנה לבוקר   9:15

 בוגרים  

 אפקט מנדלה   -יעל צבר    

 הפסקה   9:30
 

9:45 
  

 
הפורום לחשיבה   -אלה נאור 

 אזורית 
סידור המליאה   11:00 פוליטיקה אמריקאית  -ליטל  הפרעות אכילה וסוגיות  -אנני 

 סדר ארוחת הל
 בוקר בוגרים   10:00 

 יועד  - שיעור חניך  הרגנו את נמו  -ג׳וני   
 הפסקה  11:00

 
11:30 

מנהלת המתנ"ס   -דניאלה ביטון   
   בבית שמש

לריקוד ולשיר + הכנות  חזרות  פרק זמן משמעותי  -שחר
 לוגיסטיות לקייטנה 

סיום בוקר   14:30 ארוחת סדר חגיגית   11:30
 אליסה בארץ הפלאות   -יואב   בוגרים והפסקה  

 ארוחת צהריים   12:45
 זמן חזרות לשיר וריקוד   15:45

 
16:00 

 איסוף מלהבים   -14:30 
  -פתיחת שבוע -15:30

 חוליית קהילה קיימות  
 חוליות אם   -16:30

נטע שליט )ארגון   -שנת שמיטה
 בר קיימא( 

חזרות +תדרוך לו"ז   15:00
 קייטנה  

 הפסקה  16:15
 משפחות מארחות   16:30

 פרשת מצורע  קיפולים והפסקה   פעילות תורמת לקהילה  
 18:45כניסת השבת: 
 19:41צאת השבת: 

 שבת שלום! 
 הפסקה   17:15

 
17:45 

  
 אימון גופני  

  - : הילה גלבוע 17:30  פעילות תורמת לקהילה   משפחות מארחות   יואב  -אליסה בארץ הפלאות
 החיבור בין טיפול וחינוך  

 א ערב למטה  19:00

 

  שחר   -פרק זמן משמעותי 
 ארוחת ערב   19:00

 
20:00 

דני   -מבצע אחים  19:30 שיחת קבוצה  פעילות חברתית  ארון הספרים    לימוד שיר וריקוד לקייטנה 
 לימור 

 
  שיחת קבוצה  פעילות חברתית  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 

 


