
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 המשך סמינר משואה לתקומה    –  36שבוע  – , ה'תשפ"ב 2021-2022מחזור כ"ה הראשון , שדרות, 

 
מליאת   

 למידה 
 יום א'  

 , ל' ניסן 1.5.22
 יום ב' 

 , א' אייר2.5.22
 יום ג' 

 , ב' אייר 3.5.22
 יום ד' 

 , ג' אייר 4.5.22
 יום ה' 

 , ד' אייר 5.5.22
 יום ו' 

 , ה' אייר6.5.22
    עידן נטע איתי   מנחה תורן 
    איתי  עידן רון  מנחה לוג'
    אורי ברוך הדר תשתית  עומר מאיר ארבל מובילי יום 
    ליהי מימוני  אור בניאל  נועה מלכה גלבוע מובילי יום 

    יואב ויעל  ועפרי הדר  נעה נלבוף עידן גוטמן ובר גלעד  ם תורני
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר   7:45

8:30 
 ארבל

 יציאה  6:30
 תצפית מצפה הראל 8:00

 אימון גלבוע ארבל

יציאה לאנדרטת נופלי   8:30
 שדרות

 טקס יום הזיכרון  8:45
 יציאה למכינה  9:20

יום הזיכרון לחללי מערכות  
 שבת שלום!  יום העצמאות  ישראל 

 גלבוע

9:30  

9:45 
יעל הרצל בחולדה,  10:00 ארבל

קבר אפריים צ'יז'יק,  
 "המטווח", צינור השילוח 

 יהונתן וולף  - איידס 
   ליאור  - פוסט טראומה 

 פרשת: אמור
 19:05כניסת שבת: 
  - הפתרון לבעיות שלכם  גלבוע 20:38צאת שבת: 

 מאיה תימור 
11:00  

11:30 
 ארבל

 נווה שלום, פארק רבין  11:30
 חדר זיכרון+ איתי ברבר - מוסר 

סיכום סמינר משואה  
 לתקומה  

   
 הלל -יציאה מהדת  גלבוע

12:45  
15:45  

16:00 

 ארבל
 הקסטל + א.צהריים 13:00

סיור בבית הקברות   15:30
 בקרית ענבים 

טקס באנדרטת   16:15
 הפלמ"ח

 ניקיונות  פעילות תורמת לקהילה 
    תדריך יציאה 

 גלבוע

17:15  

17:45 
 ארבל

 סיום ויציאה למכינה  18:15
 פעילות תורמת לקהילה 

דודי   -סיפור אישי  19:45
 ארדיטי 

ערב יום הזיכרון לחללי 
     מערכות ישראל

 גלבוע

19:00  

20:00 
 ארבל

 עיבוד יום 20:45 שיחת קבוצה 
     ערב שירי לוחמים   21:45

 גלבוע
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר + משוב מובילי יום  21:15

     המשך ערב שירי לוחמים    אפטר לו"ז 
 סבב חדרים, נעילת מטבח + שער, דו"ח יומי  00:00

ַמע טּוַפת דֶּ ַאל ָהֻאָמה, שְׁ שְׁ י  ־ "ָאז תִּ ָרה: מִּ ָאמְׁ ם. וְׁ סֶּ יַנתָוקֶּ דִּ ָנה מְׁ תְׁ ָעָליו ָלְך נִּ ף שֶּ סֶּ נּו ַמַגש ַהכֶּ ים, ַיֲענּו ָלּה: ֲאַנחְׁ טִּ ם שֹוקְׁ ַניִּ ַהשְׁ ם? וְׁ ים." )נתן אלתרמן, מגש הכסף(  ־  ַאתֶּ הּודִּ  ַהיְׁ
 


