
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 תפוצות וקהילות   –  10שבוע  –, התשפ"ב  2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שדרות, 

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , כ"ה חשון31.10.2021

 יום ב' 
 , כ"ו חשון1.11.2021

 יום ג' 
 , כ"ז חשון2.11.2021

 יום ד' 
 , כ"ח חשון3.11.2021

 יום ה' 
 , כ"ט חשון 4.11.2021

 יום ו' 
 , א' כסלו 5.11.2021

 נטע  איתי  רון  עידן  נטע  איתי   מנחה תורן 
 עידן  נטע  איתי  נטע  רון  רון   מנחה לוגיסטי 

 אביה  אלהי  טלי  עידו  יונתן  עדי ארבל  מוביל יום 
 עידן  נועה מ  גלעד אבבץ  נועה נלבוף  יותם  גלבוע מוביל יום 

 אורי ב. + מאיה משה מיקה + נועם ב.א  שירה + אופיר  ליהיא א. + מאוריסיו  דניאל + ליאור  נועם א. + איתי ברבר   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  ארבל 
 חברה ישראלית  -אהרלה  ריצת זוגות )טמפו(  –אימון 

סיור קהילות בשדרות ,  
אתגרים  התפתחותן, ייחודן  

 יקי כהן  -והקשר ביניהם 

  יהודה   -כור ההיתוך 
 ארד אימון יעל   6:30

 איתי רז  –תחקיר   
 הפסקה  9:30

 
9:45 

התכנסות ברמת אשכול,   ארבל 
 ירושלים 

דני   -חג הסיגד ומשמעותו לכולנו
 לימור 

יו"ר  סגן   -ירון שביט  10:00
 הסוכנות היהודית  

סיור קהילות בשדרות ,  
התפתחותן, ייחודן אתגרים  

 יקי כהן  -והקשר ביניהם 

פרשת שבוע +   9:00 בר גלעד –אימוץ 
 יהודה   -כור ההיתוך  גלבוע משבצת חוליית שבת 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

חוליית   -פתיחת שבוע  15:00 ארבל 
 תפוצות וקהילות 

 
 ישיבת חוליות אם  16:00

  אבשה  –מזרחנות  11:00 הרב אלקנה   - יהדות 11:45 הספריםארון  משבצת חולניקים   -חוגי בית
 נחמני 

לו"ז שבת   10:30
 גלבוע מועמדים

 זמן מובילי יום  12:45
 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויקטים 13:00

 
16:00 

 ארבל 

 פעילות תורמת לקהילה  קשר יהודי 

 גלעד -ציונות?! -15:30

 תורמת לקהילה פעילות  

 ארגווי   –חג הסיגד  12.30
 

 א.צ + פרויקטים   13.45
 

 זמן מובילי יום 17.15

 פרשת : תולדות 
 16:29כניסת שבת: 
  -הכנה לקמפוס גולן  -15:30 גלבוע 17:35יציאת שבת: 

 זאביק 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 ארבל 
 פעילות תורמת לקהילה  קשר יהודי 

  -הכנה לקמפוס גולן  -17:00
 זאביק 

 פעילות תורמת לקהילה 
 

פול באדי על   – אימון  18:00
 מחזורי 

 לו"ז שבת מועמדים  ליברמן אפרת   -פילוסופיה 
 גלעד -ציונות?! -17:00 גלבוע

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 ארבל 

 
 לשדרות נסיעה 

 
דני   -הקמת יחידת שמשון  שיתוף  בית מדרש 

 )במיל'( שחר תת אלוף 

חג   -ארוחת ערב חגיגית 
 הסיגד 

 
חפש את   - פעילות חברתית 

קהילות   -המטמון 
 יהודיות  

 שבת שלום! 
 גלבוע

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15
 משוב מובילי יום  22:00
 סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי  00:00

 

 יב( -ְוָנָשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵבץ ֵמַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָאֶרץ" )ישעיה י"א יא "


