
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 מזרח התיכון במאחורי הקלעים  -, התשפ"ב  2022און ,-מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 י"ד שבט 16.1.2022

 יום ב' 
 ט"ו שבט  17.1.2022

 יום ג' 
 ט"ז שבט  18.1.2022

 יום ד' 
 י"ז שבט 19.1.2022

 יום ה' 
 י"ח שבט 20.1.2022

 יום ו' 
 י"ט שבט 1.2022?21

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

  גיל נועם חן  מיכל מיה בקר גיא בן עמי  הדס מוביל יום 
  מוזס  מאור דרורי  יובל יעקבי  ווין  רומי  תמר  מוביל יום 

  נועה ליבני, אלה   רוני פרבר, יוגב  עדי בינימין, גיא א  אליאס, שקד ג  רון, עמית   תורנים 
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  הדס

 משבצת פתיחת שבוע 
 חוליית מ.ה.ב.ה 

 
 אימון  -7:45

 וארוחת בוקר  -8:45

 המצוד אחר בן לאדן
 גיל ונועם חן

 
 אימון  -7:30

 ארוחת בוקר  -8:45

 
 בוקר טוב  -7:00
 ניקיונות  -7:15

 ארוחת בוקר  -8:15

 
 

 הבוגד  תמר 
 שקד לוי ונדב

 הפסקה  9:30
 

9:45 
 מבוא למודיעין  הדס

 סיון 
 זאביק 

 פוליטיקה במזרח התיכון 
11:15- 10:00  

 יורם כהן ראש השב״כ לשעבר 
 חמשת החיסולים הגדולים

 איתי ברזין ועילי 
המפרץ הערבי  -9:00

 במציאות המשתנה רועי קייס 
 סיכום שבוע  -10:30

 

 קבינט החיסול  תמר 
 יובל שיריזלי והילה אסלן

 מצרים והאחים המוסלמים 
 טליה ואפרים 

 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
 קבינט החיסול  הדס

 יובל שיריזלי והילה אסלן
 

 קבלת החלטות בשטח  -11:30
 דני לימור 

 הפסקה -12:30
 מה קורה עם איראן?  -12:45

 אודי לביא  

 
הרשות הפלסטינית והחמאס אחרי  

 שומר החומות 
 גל ברגר

 
 האיום בתוך העם היהודי -12:00

 אבי אריאלי 
 ארוחת צהריים -13:30

 
דוד   -עסקת שליט -11:30

 מיידן 
 ארוחת צהריים -12:45

גיוס סוכני שב"כ יעל   -13:30
 ענבר 

 

 למודיעין מבוא  תמר 
 סיון 

 

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

 
16:00 

 17:30 -15:30 הדס
 סדנת מציאת חיילים חטופים 

 סא״ל שמואל סגל 

 האויב הנעלם  התנדבויות   הבוגד שקד לוי -16:45
 אלון בן דוד 

 פרשת : יתרו  פיזור  -14:45
כניסת שבת:  

יציאת שבת:  16:42

 אביחי -16:45 תמר  שבת שלום! 17:44
 הקבינט

 

 התנדבויות  

 הפסקה  17:15
 

17:45 
 המלחמה הקרה -18:15 הדס

 רומי ויעל 
 הפסקה -18:00

 הקבינט -אביחי 18:15
 התנדבויות  

 
 לי זה לא יקרה 

 ליאור אביטל  
 
 

 

 גנבת הארכיון האיראני  -18:15 תמר 
 יפתח וגיא ארזי 

 הפסקה -18:00
המצוד אחר בן לאדן גיל   -18:15

 ונועם 

 התנדבויות  
 

 

 ארוחת ערב 19:00
 

20:00 
 ארוחת ערב  -19:15 הדס

 המלחמה הקרה  -20:15
 חדר בריחה

+ 
 חי בהוליווד

 
 שירת הצפצפה רוני פולאט -19:30

פעילות חוסן נפשי  חן   -20:45
 ומיה בקר 

 
 

 

 ארוחת ערב  -19:15 תמר 
 גנבת הארכיון האיראני  -20:15

 
 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 

 


