
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 34, שבוע  פ"א, התש2021, שובל -ד  מחזור כ"

 
 יא' באייר   23.4יום ו'  י' באייר   22.4 יום ה'   ט' באייר   21.4יום ד'  ח' באייר   20.4 ג'  יום ז' באייר   19.4יום ב'  ו' באייר   18.4א יום   קפסולה  

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

  לייה  , נטע  אדיר , שחר  אדיר במילואים    חופש 
  ענבר ויובל  רותם   תורני מליאה
  עידו וחן  שיטה  תורני מליאה 

 אור   צליל  ליאור  רוני   קורל    רותם  ת יום\מוביל
 דניאל   עינב וים   יהודה ויותם   דניאל וחן   נועיקי ואבישג    שיטה  ת יום\מוביל

 עמית ונויה   גיא וענבר   הלל ויוסי   חן ואופדיסנו   כאל ירין ומי  רותם  תורנים
 אסממו וחן   ומר  נדב וע הילה  אור ו גלית וגילי   עפרי ויוהד    שיטה  תורנים

 סדר ונקיון המכינה  + בוקר טוב 7:15
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 החלום ופשרו    נטע  -מי שעומד מצדדי ומאחוריי   רותם 
 ארוחת בוקר(   8:30)

 בוקר טוב  6:15 יער להב  - ניקיון המיליון
 ארוחת בוקר  6:30
 נקיונות  7:00

סיכום שבוע + פ"ש   8:15 יער להב  - ניקיון המיליון שיחת קבוצה   קהילה  -הלן קלר    שיטה 
– 
 

 הסעה ללהבים רהט  9:15

 נ הפסקה 
 

9:45 
חינוך אנתרופוסופי/ נימוסי   zoom -  "סופר נני" -מיכל דליות   רותם 

 שולחן   
- סיכום שבוע + פ"ש  8:15 ניקיון המיליון  

 ללה
 הסעה ללהבים רהט  9:15

  ניקיון המיליון   זאביק   חן הרמן   –תכנית שיבולים    שיטה 
 הפסקה   11:00

 
11:30 

 רותם 
 

ליאת )מנחת   -ההורה האידיאלי   
 "עידן ההורות"(  -הורים 
 ארוחת צהריים  13:00

 
חינוך דרך   – חמש אצבעות -14:30

 הספורט  

בין "חנוך לנער על פי דרכו"  
שונא   -לבין "חוסך שבטו
 זאביק  -בנו" )ספר משלי(

 ניקיון המיליון  
 סיום משוער  14:00
ארוחת  הגעה,  14:30

 והפסקה   צהריים
 

 שלום! שבת 
 פרשת "אחרי מות" +

 "קדושים" 
 18:55כניסת השבת: 

 19:53צאת השבת: 

 צבא    -המפקד המחנך 11:30   שיטה 
 ארוחת צהריים  13:00

 
חינוך דרך   –חמש אצבעות  14:30

 הספורט  

 ניקיון המיליון   שקד   -חלומות
 סיום משוער  14:00
הגעה, ארוחת   14:30

 צהריים והפסקה  
 

 שבת שלום! 
 פרשת "אחרי מות" +

 "קדושים" 
 18:55כניסת השבת: 

 19:53צאת השבת: 
 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים  13:00
 זמן מובילי יום  15:45

 
16:00 

 הסעה מלהבים  14:30  רותם 
 פתיחת שבוע  15:30
מנהל     - אלבז  בשגי 16:00

 במודיעין   "יחדתיכון "

-תמיר ליאון  -Yדור ה  הרב אלקנה  -יהדות  הפסקה   16:00
zoom 

 

 הסעה מלהבים  14:30  שיטה 
 פתיחת שבוע   15:30
 גלעד - מנהיגות  16:00

אלכס    -"נכה, לא חצי בן אדם"
 פרידמן וחנן טל  

האולימפיאדה  
 קהילה   -הפראלימפית

 נקיונות  15:45
 שיעור עם יעל   17:00
 אקטואליה  18:00

 

 הפסקה  17:15



 
17:45 

שחר   - שיעור חניך  אימון גופני   גלעד  -חינוך?!   רותם 
 אופדיסנו 

 שיעור עם יעל   17:00
יעל   -אימון גופני  18:00

   ארד

 

  אימון גופני   19:00 הרב אלקנה  -יהדות 17:30 אימון גופני    גלית   -פשע במקסיקו  שיטה 
 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

אל"מ סמואל   19:45  רותם 
רמ"ח החינוך   -בומנדיל 

 בצה"ל 
 ישיבת חוליות סיום   21:00

שמוליק   - חינוך ללמידה שקד  –תורת המשחקים  סמינר קבוצה  
 שוורץ 

 

אל"מ סמואל   19:45  שיטה 
רמ"ח החינוך   -בומנדיל 

 בצה"ל 
 ישיבת חוליות סיום   21:00

ארוחת ערב   20:15 פעילות חברתית  נטע   -מי שעומד מצדדי ומאחוריי
 והתארגנות 

 

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

 
 
 


