
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   בסימן זיכרון ועצמאות 33  , שבועפ"א, התש2021, שובל -ד  מחזור כ"

 
   13.4יום ג' א' באייר    12.4יום ב' ל' בניסן  11.4יום א' כ"ט בניסן  קפסולה  

הזיכרון לחללי מערכות ישראל ערב יום 
 ולחללי פעולות האיבה 

 

זכרון ושכחה. אי אפשר   "שני כוחות ניתנו לנו:

לנו בלעדי שניהם. אילו לא היה לעולם אלא זכרון, 

היינו כורעים תחת משא   מה היה גורלנו?

הזכרונות. היינו נעשים עבדים לזכרוננו, לאבות  

אבותינו. קלסתר פנינו לא היה אז אלא העתק של  

דורות עברו. ואילו הייתה השכחה משתלטת בנו 

כלום היה עוד מקום לתרבות, למדע,   - לכלי

 להכרה עצמית, לחיי נפש?"

 )ברל כצנלסון, מתוך "מקורות לא אכזב"( 

 
 
 
 

 נטע   שחר  נטע  רותם  מנחה תורן
 אדיר  לייה   אדיר   שיטה  מנחה תורן

  רותם   תורני מליאה
  שיטה  תורני מליאה 

    רותם  ת יום\מוביל
    שיטה  ת יום\מוביל

 גלית   שירי   הילה   רותם  תורנים
 אלה ואיתמר   נעה וניר   עפרי וטל ק   שיטה  תורנים

 נקיונות   בוקר טוב + 7:15
 ארוחת בוקר   7:45

 
8:30 

בוקר טוב+ נקיונות  06:45 רותם   
ארוחת בוקר  07:15  
סגירת מכינה  07:45  
בשביל הנופלים  –יציאה לסיור  08:00  

 בוקר טוב ונקיונות  7:15 אדיר   –למה לא 
 אימון גופני    7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

בוקר טוב+ נקיונות  06:45 שיטה   
ארוחת בוקר  07:15  
סגירת מכינה  07:45  
 בשביל הנופלים  –יציאה לסיור  08:00

 בוקר טוב ונקיונות  7:15
 אימון גופני    7:45
ארוחת בוקר   8:45

 והתארגנות 

 ונקיונות בוקר טוב   7:15
 אימון גופני    7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

9:30  
 

9:45 
 קורן     – שיעור חניך  ענבל   –חצי חצי  סיור בגבעת תום ותומר, ניצנים ונגבה רותם 
 איתמר    -פרדוקס האנושות אדיר   -למה לא  סיור בגבעת תום ותומר, ניצנים ונגבה שיטה 

 הפסקה   11:00
 

11:30 
 רותם 

 
 ישיבת חוליות סיום   סיור בגבעת תום ותומר, ניצנים ונגבה

 אקטואליה   12:45
 יוגב אופיר  –צוק איתן 

 ישיבת חוליות סיום   סיור בגבעת תום ותומר, ניצנים ונגבה שיטה 
 אקטואליה   12:45

 יוגב אופיר   –צוק איתן 

 פרויקטים רוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על א 13:00
 זמן מובילי יום  15:45

 
16:00 

 סיום משוער  13:30 רותם 
 ארוחת צהריים והפסקה    14:30

מי שעומד מצדדיי  
 נטע   –ומאחוריי 

רונן    –שואה והקמת המדינה  13:45
 נקיונות וסגירת מכינה  14:45
 פיזור   16:00

 סיום משוער  13:30 שיטה 
 ארוחת צהריים והפסקה    14:30

 אריה גולדמכר מספר על נדב ז"ל    13:45 ענבל   -חצי חצי
 נקיונות וסגירת מכינה  15:00
 פיזור   16:00

 הפסקה  17:15
 

17:45 
"רצים   -אימון גופני דור כהן   -סיפור אישי  רותם 

 לזכרם" 
 

מי שעומד מצדדיי   דור כהן   -סיפור אישי  שיטה 
 נטע  –ומאחוריי 

 

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
  ערב שירי לוחמים   שיחת קבוצה   רותם 
  ערב שירי לוחמים   שיחת קבוצה   שיטה 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15-21:45

 


