
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"     
 חובק ישראל   40שבוע   -, התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל ,

   2.6ג' בסיוון  יום ה'    1.6ב' בסיוון  יום ד'   31.5א' סיוון   יום ג' 30.5כ"ט באייר  יום ב' 29.5כ"ח באייר  יום א' 
 יעלי   יואב   נטע   יעלי   שחר  מנחה תורן 

 שחר  נטע   יואב   שחר  יואב   מנחה לוגיסטי 
  יעלי, שחר   ענבל    יואב   נטע   חופש

 יעל ורועי  יעל ורועי  עומר ורימון  עומר ורימון  שחר ולרה  מובילי יום
 איטגב ומאיה יקואל   אריאל ופרציץ   בן ונדב   עברי וקרן   בנסי ויהלי   תורנים

 
 

 השכמה   7:00
 התארגנות, קיפול, הכנת אוכל 

 משבצת פתיחת שבוע  9:00- 10:00
 יציאה לעכו   10:15

 
שיחה ממלא מקום   13:00-11:00

 ראש העיר זאב נוימן וסיור בעכו  
 

 הפסקת צהריים  -13:00-14:00
 

 נסיעה לבית ג'ן   -14:00-15:00
 

עם   סיור בבית ג׳ן  -15:00-16:30
האיל דבור על הדרוזים+ הדרכה  

 שלנו  
 

 נסיעה לחיפה  16:30-18:00
 

הדרכה על מסגד   18:30-18:00
  -האחמדים בטיילת לואי חיפה 

 רוני ואלה   
 

הרצאה על העדה   19:00-20:15
 מסגד האחמדים  - האחמדית 

 
היכל   -נסיעה למקום לינה 20:15

 ספורט רוממה 
 

 ארוחת ערב + מקלחות  -21:00
 

 עיבוד יום ותדרוך למחר  22:00
 לילה טוב!  

 השכמה  6:30
 התארגנות, קיפול וארוחת בוקר   7:00

 
 ערים מעורבות   -חוגי בית 8:15-9:15

 
 נסיעה לרפאל  - 9:15-9:50

 
 הדרכה על רפאל מערכות   9:50-10:00

 
סיור ברפאל ע"פ   10:00-12:00

 מליאות  
 

נסיעה לבוסתן תם   12:00-13:00
   וארוחת צהריים

 
ביקור והתנדבות   13:00-15:00

 בבוסתן תם 
 

 openנסיעה לקיסריה  15:00-16:00
valley - 
 

סודי ,  - חוליית חובק  - 16:00-17:00
 הזמר במסכה 

 
 שיחה עם אסף חפץ   17:00-18:30

 
 נסיעה לתל אביב  18:30-19:30

 מכינת בינ"ה   -לינה
 

 ארוחת ערב   20:00
 

 עיבוד יום ותדרוך למחר   21:30

 השכמה  7:00
התארגנות, קיפול וזמן הכנת   -7:30

 סנדוויצ'ים 
 נסיעה לאוניברסיטת ת"א 7:30-8:30

 
 חוליית חובק   -פתיחת יום - 8:30-9:00

 
סוגיית הפליטים בישראל    - 9:00-10:30

 ענת בן דור  -
 

 הפסקה  10:30-11:00
 

והשפעתה    תקשורת  11:00-12:15
 יונית לוי   -בקבלת החלטות 

 
 ארוחת צהריים   12:15-13:30

 
 יהונתן טוקר   -15:00-13:30

 
 אצבעות   5ליר גולן  16:00-15:00

 
 נסיעה ברכבת לירושלים   16:00

 
מפגש סיום עם קשר יהודי   21:30- 18:30

 + ארוחת ערב  
 

 מתנ"ס   -הגעה למקום הלינה 22:00
 עיבוד יום ותדרוך למחר  -22:30

 מקלחות  23:00
 

 לינה במתנ"ס רמות אלון  

בוקר טוב, קיפול והכנת   5:30-6:30
 אוכל  

 נסיעה לרוחמה  6:30-8:00
 -החממה למנהיגות בנגב - 8:00-13:00

 פתיחת סיור   -כוכבי המדבר 
סיור ביישובים אל סרה, ערערה, אבו  

 ת.  קרינא
 ארוחת צהריים  13:00-14:00

 (3נסיעה  )חייבים להגיע עד  14:00
 

שיחה והתנדבות בחוות   15:00-17:00
 ניצ"ן לזכרם  

 
 נסיעה למדרשה  17:00-17:45

 הגעה והתארגנות  17:45
 

 אימון קונספט   19:15-18:00
 

 ארוחת ערב  - 19:30
 

 פעילות חברתית שירן ועמית    -20:15
 

 תדרוך למחר עיבוד יום ו  - 21:45
 

 
 
 

 
 

 
 

 השכמה וקיפול   7:00
 אימון גופני  7:30-8:30
ארוחת בוקר   8:30-9:30

 והתארגנות 
 נסיעה לירוחם   9:30-10:00

הרצאה עם הרבנית   10:00-11:00
לאה שקדיאל בבית הכנסת  

 אפיקים בנגב   
 נסיעה לאלקנה  11:00-11:30
מתארחים בבית   11:30-12:45

 של הרב אלקנה  
 

סיכום חובק באגם   13:00-14:00 
 ירוחם 

 
 הסעה למרכזית באר שבע   14:00

 
 יציאה הביתה, שבת שלום! 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 


