
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 פנים בוע ש –, התשפ"ב  2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שדרות, 

 מליאת  
 למידה 

 יום ראשו 
 כ"א בשבט   23.12ן 

 יום שני 
 כ"ב בשבט   24.12 

 יום שלישי 
 כ"ג בשבט   25.12 

 יום רביעי 
 כ"ד בשבט   26.12 

 יום חמישי 
 כ"ה בשבט   27.12 

 יום שישי 
 כ"ו בשבט   28.12 

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

 עדי שפיצר  הדר שלום  הדר תשתית  אלהי  מאיה משה  טלי  ארבל  מוביל יום 
 אילון טיירי  אלון עבאדי  מישאל  נועה נלבוף  עידן גוטמן  אלון רשף  גלבוע מוביל יום 

 יואב ויעל  ליבי ואביב  שירה ואיליי  אבבץ ויהונתן  דניאל וליהיא  אופיר ורוני   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 ארבל 
 
 
 

  5 - 3ריצת זוגות  - אימון גופני 
כוח פלג   - אימון גופני  ארון הספרים ק"מ  

 גוף עליון  

 )רשות(  סיירת כושר  6:00
 

   -  פעילות חברתית
 חוליית קבוצה 

 
7:15-9:30 
 בוקר צוות 

                                                                       
                                                     

 גלבוע

 הפסקה  9:30

 
9:45 

 ארבל 
 
 
 

 זאביק  -הכנה לקמפוס נגב 

 - אוזניותסדנת  ידה"א  –ביקורת וינגייט  מורן חוקק   -אתניות וגזענות 
 שירי תמם  

 משבצת פתיחה חוליית שבת  9:30
 

 הפסקה  10:30
 

 עינת טיירי -סגנונות אישיות 10:45
 

 רון  -מרגלים ישראלים גלבוע

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 ארבל 
 

  -הרב אלקנה  11:45 דילמת ערכים    -אלהי  רון  -מרגלים ישראלים
 יהדות 

11:30-12:30 
אימון גופני בהובלת  

 הצוות 

 ניקיונות  12:00
 

 שעת סיפור   -נועם בלאט  זאביק  -הכנה לקמפוס נגב  גלבוע סיכום שבוע+ פרשת השבוע  13:15

 זמן מובילי יום  12:45

 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויקטים 13:00

 
16:00 

 ארבל 
 פתיחת שבוע  15.30

 
אסלאם ומזרח תיכון   16.30

 אבשה נחמני  –

 יהודה )רשות( – עם הספר  14:00

 פעילות תורמת לקהילה  פאנל אמצע 

 
   -סדנת "סמוך עליי"

 ליהי מימוני 
 

 חדלו להתנדב   -משבצת למידה   

 אהרלה   -החברה הישראלית  גלבוע

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 ארבל 

אפרת   - פילוסופיה  18:00
 )שיעור אחרון( ליברמן 

 חשיבות הצבעים -נעמה החברה הישראלית  -אהרלה

 פעילות תורמת לקהילה 

17:30-18:45 
 ערכים  -שיחת קבוצה

 
18:45-19:30  
 ארוחת ערב 

 

 פרשת שבוע: משפטים  
 16:49כניסת שבת : 
 למה בעצם ואיך בדיוק   -אביב  חדלו להתנדב  -משבצת למידה  גלבוע   17:49צאת שבת : 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 ישיבת חוליות אם  ארבל 
בן וייטראוב בוגר   21:30

 טייס )רשות(  - מכינה
  -החלטות של מפקדים שיתוף  בית מדרש 

 בני קצבורג 

פורום אחריות   19:30
 בהובלת הצוות 

 משבצת צוות   21:00
 שבת שלום! 

 גלבוע

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

 


