
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 35בוע ש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 ,י"ג אייר 25.4.21

 יום ב' 
 , י"ד אייר 26.4.21

 יום ג' 
 , ט"ו אייר 27.4.21

 יום ד'
 , ט"ז אייר 28.4.21

 יום ה' 
 , י"ז אייר 29.4.21

 יום ו' 
30.4.21 

 נטע ב  יואב  יואב  נטע ק  נטע ב  יואב  אלה  מנחה תורן 

 יואב  אביחי  נטע ק  נטע ב  יואב  נטע ב  גפן  מנחה תורן 

 ליז  אופיר  מיכל  זהרה  עומרי  גור  אלה  מובילי יום 

 אחינועם  יפתח  אושר  טל  גל  נועם  גפן  מובילי יום 

 שהם, נועם  ניצן, ענבר  גיל, דנה  עומר, טל ב  יואב, גאיה   אלה  תורנים 

 אילאי, הדר  איתמר, שני נתיב  שחר, נועה א  נועה ב, סהר  דניאל, אור  עידו, גאיה  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  אלה 
 

 אלקנה שרלו 
 יום ירושלים 

   -טל שאול
 ניהול, פיקוד, מנהיגות 

 שיעור חניך  אימון פילאטיס 
 עומר גונן 

 אימון 

  גפן 
 

 - חן הרמן
 שיבולים 

 מוס
 אוטנטיות  

 שיעור חניכה  
 ניצן שחר 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  אלה 
 

  פעילות חברתית 
שיעור הכנה לקראת   -זאביק

 רמת הגולן 

 אגדות האחים גרים שיעור מדריך 
 מני פרסיל 

 התנדבות בנוי בקיבוץ 

  גפן 
 

 שיעור חניך   ענבר ברנד  -שיעור חניכה
 עילאי אשור 

 חניכה שיעור 
 גאיה 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  אלה 
אוטובוס מקרית   -15:15

 גת 
 הגעה למכינה  -15:45

 גיורא רדלר 
 האם יש אלוהים 

 
 

 
 החודש הלאומי  -זאביק

 
 ניקיונות לקראת יום הורים  

 מחזור כ"ה  

 
 אגדות האחים גרים

 מני פרסיל 

 ניקיונות והכנות לשבת  

 גפן 

 זמן מובילי יום  12:45

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

  ישיבת חוליות אם  -16:15 אלה 
 הרצאה  -יעל ארד

 פציעות בספורט 

 -דני לימור
 מבצע אחים 

 

 
 מזרחנות 

 אבירן חסיד 

 
 הכנה לקמפוס גולן  
 ליאנה רוטשטיין  

 פרשת : אמור 
 19:01כניסת שבת: 
 19:59יציאת שבת: 

 שלום! שבת 

 גפן 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

  אלה 
משבצת לזכר אסון נחל  

 צפית 
 שי, ארד 

 אימון עם יעל  -18:00
 גמישות ליבה ומתיחות 

 כלכלה לדוברי עברית    -דוד
 החברה החרדית 

 שיעור אחרון 

 
דובר מחוז ירושלים  

 במשטרה 
 רוני מרקוביץ' 

 ארוחת ערב 
 תמר  -18:30-19:45

 

 אימון עם יעל  -17:00 גפן 
 גמישות ליבה ומתיחות 

 תמר אהרון  -17:00
 מגדר 

 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

הקרנת טקס זיכרון   -20:00 אלה 
 לאסון נחל צפית  

קשר יהודי מפגש   -21:00
 במכינה 

 - מתן שפי
 שירות בגדודים 

 הדס פלד 
 חוק, שלטון ומחאה בסין  

 
 בני ברקן 

  כיבוש רמת הגולן   -דיבייט

 מרצה  גפן 
 

 חגית ריין 
 על בניה ז"ל 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


