
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   16שבוע   – פ"א , התש2020, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 נר שלישי  – יום א'  קפסולה  
 , כ"ז כסלו 13.12.20

 נר רבעי   -יום ב'
 , כ"ח כסלו 14.12.20

 נר חמישי   -יום ג'
 , כ"ט כסלו 15.12.20

 נר שישי  -יום ד'
 , א' טבת  16.12.20

 נר שביעי   -יום ה'
 , ב' טבת 17.12.20

 נר שמיני  -יום ו'
18.12.20 

 נטע ק  נטע ב  יואב  נטע ק    אלה  מנחה תורן 

 נטע ב/יואב   נטע ק  נטע ב  אביחי    גפן  מנחה תורן 

 גל, גאיה  ליז, נבו  ערבה, שהם  יניר ענבר    אלה  מובילי יום 

 גאיה, שחר  אור, שני נתיב  טל, נועה ב  נעה א, לידור    גפן  מובילי יום 

 אבישי, טל ב  רוקח, דנה  יואב, גל  גור, זהרה     אלה  תורנים 

 שני נועם, ניצן  יפתח, הדר  אופק, עידו  עילאי, דור    גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  אלה 
 

  the social dilemma- 
 דנה וגור 

מרמה  שוחד  -אביחי
 והפרת אמונים 

אימון עם   -7:30-8:20
 יעל 

  גפן 
 

 שיעור חניך    
 יפתח בר סלע 

 שיחות שיקוף  
7:15-9:45 

אימון עם   -8:30-9:20
 יעל 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  אלה 
 

  the social dilemma- 
 דנה וגור 

 שיעור מדריכה 
 נטע ברסלע 

הרצאה   -9:30-10:20
 עם יעל 

  גפן 
 

 איילת זהבי   
 פסיכולוגיה 

הרצאה   -10:30-11:20 משבצת קהילה  
 עם יעל 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  אלה 
 

 שיחות שיקוף   אימון  הראל אברהמי  -11:45  
 +ניקיונות לשבת 

  גפן 
 

 הראל אברהמי  -13:00  
 ארוחת צהריים -14:00

 ניקיונות לשבת 

 זמן מובילי יום  12:45

 קטים צהריים, זמן עבודות על פרויהפסקת ארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

  אלה 
 

 גלעד   
 רעיון פוליטי 

 פרשת :   שיחות שיקוף 
 כניסת שבת:  
 יציאת שבת:  
 שבת שלום! 

 אלי בראור     גפן 
 עמותת נחשון 

 יואב סגלוביץ' 
 מאבק בשחיתות  

 הפסקה  17:15

 
17:45 

  אלה 
 

 יציאה מרכבת ק.גת  -18:30 
 הגעה למכינה   19:00

 אלי בראור   -17:30
 עמותת נחשון 

?  

  גפן 
 

 יציאה מרכבת ק. גת   -19:30 
 הגעה למכינה   -20:00

 גלעד  
 רעיון פוליטי 

שוחד מרמה   -אביחי
 והפרת אמונים 

 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

  אלה 
 

 הדלקת נרות   
 )צוות( שיעור על חנוכה 

  פעילות חברתית   ערב צוות  

  גפן 
 

 הדלקת נרות   
   (צוות)שיעור על חנוכה 

  ערב צוות   פעילות חברתית  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


