
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 כ"ה פנים בסימן קשר יהודי וחמשוש  –   37, שבוע  פ"א, התש2021, שובל -ד  מחזור כ"

 
 ג' סיוון   14.5יום ו'  ב' סיוון   13.5יום ה'  א' סיוון   12.5יום ד'  ר  יכ"ט אי 11.5יום ג'  יום ירושלים   –כ"ח אייר   10.5יום ב'  כ"ז אייר   9.5יום א'   

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

  לייה   , שחר  אדיר נטע      חופש 
   רותם   תורני מליאה
   שיטה  תורני מליאה 

  אביב   יובל   ליאור    גייל גיאפז רותם  ת יום\מוביל
  טל ב   נדב   נועה    איתמר   גילי   שיטה  ת יום\מוביל

  נגה ורסקי  הלל וצליל   יאיא ונעמה  רוני וירין   מעיין ועמית   רותם  תורנים
  גלית ושירי   יונתן ואסממו   טל ק וניר  דניאל ויוהד   הילה ונועה ע   שיטה  תורנים

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

 
8:30 

 נקיונות  בוקר טוב + 7:15 נגה  -חרדה 8:15 החלום ופשרו    רותם 
   אימון גופני  7:45
 א.בוקר והתארגנות   8:45

 נקיונות  בוקר טוב + 7:15
 אימון גופני    7:45
 א.בוקר והתארגנות  8:45

 

 נקיונות  בוקר טוב + 7:15 אקטואליה  החלום ופשרו    שיטה 
 אימון גופני    7:45
 א. בוקר והתארגנות  8:45

 נקיונות  בוקר טוב + 7:15
 אימון גופני    7:45
 בוקר והתארגנות . א 8:45

 

 הפסקה  
 

9:45 
  אבשלום נחמני   -אסלאם והמזרח התיכון  שיחת קבוצה   איתמר אנסבכר   למידה   –מגש הכסף   רותם 

 חוליית ספר מחזור ותוצרים    שיטה 
 

  אדיר    –סקרנות  גילי   -שיעור חניכה הרב אלקנה שרלו   -יהדות 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
 רותם 

 
 חוליית ספר מחזור ותוצרים 

 ת יום  \זמן מוביל 12:45
הרב אלקנה   -יהדות  11:15
 שרלו  

 פ"ש   +  סיכום שבוע 11:15 ענבל  –שיעור רכזת 
 נקיונות  12:00
 פיזור  13:00
 הסעה ללהבים רהט   14:00

 שבת שלום!  
 פרשת במדבר

 19:09 כניסת השבת:
   20:09 צאת השבת:

 צבא    שיטה 
 ת יום  \זמן מוביל 12:45

אבשלום    -אסלאם והמזרח התיכון  11:15 רועי  – שיעור חניך  איתמר אנסבכר  
 נחמני  
 פ"ש   +  סיכום שבוע 12:30
 נקיונות  13:00
 יציאה   14:00

 שבת שלום!  
 פרשת במדבר

 19:09 כניסת השבת:
 20:09 צאת השבת:

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

 
16:00 

קשר יהודי   רותם 
 בירושלים 

 תיאום משותף  15:00
 גלעד    - מנהיגות  16:00

  חמשוש מועמדים! בהצלחה   רסקי   – שיעור חניך  זאביק  

קשר יהודי   שיטה 
 בירושלים  

 תיאום משותף  15:00
  -כדורים כחולים סגולים  16:00

 ירדן כץ  

  חמשוש מועמדים! בהצלחה  למידה   –הפרעות נפשיות  זאביק  

 הפסקה  17:15
 

17:45 
הרצאה   17:30 רותם 

 משותפת  
   צבא    -טוהר הנשק אימון גופני   ירדן כץ   -כדורים כחולים סגולים

הרצאה   17:30 שיטה 
 משותפת  

   ענבל  -שיעור רכזת אימון גופני  גלעד - מנהיגות  17:15

 ארוחת ערב  19:00
   ישיבת חוליות סיום   ירין   – שיעור חניך  פעילות חברתית   חברותות  רותם  



 סיכום   21:30 20:00
 חברותות  שיטה 

 סיכום   21:30
   ישיבת חוליות סיום   שיחת קבוצה  פעילות חברתית  

   עיבוד יום + תדרוך יומי למחר 21:15-21:45
בגעגועים: אליה קפיטולינה, אליה, אליה. היא באה אל כל  שלם, ג'רו, ירו, לוחשת: יבוס, יבוס, יבוס, בחשכה. בוכה  ירושלים, אל קודס,, העיר משחקת מחבואים בין שמותיה"

 (..." )יהודה עמיחיאחד הקורא לה בלילה לבדו. אך אנו יודעים מי בא אל מי 


