
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 הקהילה האתיופית    -10שבוע -, התשפ"ב  2021און , - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 ,כ"ה חשון31.10.21

 יום ב' 
 כ"ו חשון , 1.11.21

 יום ג' 
 , כ"ז חשון2.11.21

 יום ד' 
 , כ"ח חשון3.11.21

 יום ה' 
 , כ"ט חשון 4.11.21

 יום ו' 
05.11.21 

 אלה סיון  אלה סיון  יואב  איליי   מנחה תורן 
 סיון  איליי  יואב  אלה איליי  יואב   מנחה לוגיסטי 

 יואב לוי  לייה בר זהבי  סטלה  יערה  דניאל אמביי  יוגב אולניק  הדס  מוביל יום 
 עמית בר דוד  מוזס בר  נועם חן  אור יגור  נועה בן שבת  שוהם סולומון  תמר  מוביל יום 

 נטע  שקד לוי  נועם קונסטרינסקי  דן בינדרמן  הילה אסלן  גיא ארזי  הדס  תורנים
 יונתן יניב  עידו הרץ יעל גוטמן  לירי  איתי ברזין  שקד גרשון  תמר  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  הדס 

 
 אימון  -07:30 אימון  -07:30

 
 לחשיבה אזורית הפורום 

 אתל מלכה 
 

 החלום ופשרו 
 

בוקר טוב   -07:15
 וארוחת בוקר 

 נקיונות לשבת  -08:00
  תמר 

 
 אלה  - שיעור מדריכה

9:30  
 

9:45 
  הדס 

 
 

 כור היתוך ורב תרבותיות 
 איתי, יפתח 

 
 הכנה לקמפוס גולן 

 זאביק נתיב  
 

 אלה  - שיעור מדריכה
 

 מגדר
 תמר אהרון 

 
חניך טל  שיעורי  -09:15

 ושלו
  תמר  אימון יעל ארד  -10:45

 
 כור היתוך ורב תרבותיות 

 שקד ג, אפרים
 הפורום לחשיבה אזורית 

 אתל מלכה 
 שיעור חניך איתי ב 

11:00  
 

11:30 
  הדס 

 
 

 חג הסיגד ומשמעותו היום
 דני לימור 

 
 פילוסופיה יהודית  

 גיורא רדלר 
 

 
 ארון הספרים

  שיעור חניכה לייה 
 לוז שבת  

 מגדר  תמר 
 תמר אהרון 

12:45  
13:00  

 
16:00 

  הדס 
 קשר יהודי  

 21התכנסות בר' זווין  16:00
 

 מצפה גל  -נורית גרוסמן 15:00
 

 חברה ישראלית  -16:00
 ארהלה פוקס 

 
 

 פעילות תורמת לקהילה 

 הכנה לקמפוס גולן  -15:30
 

 
התרבות   -14:00

 האתיופית וחג הסיגד 
 ארגאווי טספה 

 אלקנה   -16:45

 פרשת :  
 כניסת שבת:  
 יציאת שבת:  
 שבת שלום! 

 העלייה והקליטה  -16:00 תמר 
 שמשון קבדה 

 מנהיגות   -15:30
 גלעד

17:15  
 

17:45 
  הדס 

 הרצאה קשר יהודי  17:30
 הפסקה ואוכל  -18:45

 

 העלייה והקליטה 
 שמשון קבדה 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 מנהיגות  -17:00
 גלעד

 
 הפסקה  -18:00

 טקס רבין )גלאון( -18:30
 ארוחת ערב  -19:15

 

 חברה ישראלית  תמר 
 ארהלה פוקס 

  הכנה לקמפוס גולן  -17:00

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
 מפגש חברותות  -19:45 הדס 

 חזרה למכינה  -21:45
 

 
 ישיבת חוליות אם 

 חוליית למידה  -משמר שיחת קבוצה 
 

 גזענות ומחאה 
 שחר ודניאל 

 
 

  תמר 
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 

 



 

 


