
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 #2 אקתוןה 22וע שב,  תשפ"א,  שלדג,  2021, שדרותהראשון , ד  כ"מחזור 

 '  יום א 
 י"א בשבט 24.1.21

 'יום ב
 י"ב בשבט 25.1.21

 'יום ג
 י"ג בשבט  26.1.21

 'יום ד
 י"ד בשבט 27.1.21

 'יום ה
 ט"ו בשבט  28.1.21

 'יום ו
 ז בשבט ט" 29.1.21

  עידן  טל טל ליאור עידן  מנחה תורן
  עדי ושירה    תאיר ורון שלו ושחר  רוזי ועילי   עדי ושירה מובילי יום

  ותאיר עילי דדינאי ושק דניאל ופנינה   הדס ועידן ועמית תאיר  תורנים
    יום בנושא ספקנות   הערות
 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  7:00
 בוקר ארוחת  7:45
8:30  

 
 רותם -דיאטות מראה שחורה

בוגי יעלון  חבר הכנסת 
 זום( ) 9:30

 
 

   -המלחמה על סמים
 עילי 
 

  -פעילות ט"ו בשבט
  חוליית למידה 

 הפסקה 9:30
9:45  

  -שיעור חניך דניאל
 אלימות משטרתית 

 

מנהל   רלי זומר 10:00
חינוך  -ספר בית

 )זום(  אנטרופוסופי

 -קונספירציות
פרשת  שבוע+ סיכום ן ועידן רו -ררפקט הפפא עילי ותאיר

 אקטואליה + שבוע

 
 

  הפסקה 11:00
11:30 

  -World building כושר גופני 
 פנינה ושלו 

 ביטלס  -קונספירציה
 נועם ושחר 

 
 11:30-יציאה ב זאביק 

 

 ארוחת צהרים+ הפסקה                                                                                 12:45
 זמן מובילי יום / אקטואליה     15:45
16:00 

I believe I can fly 
 ושלו אורי

 
הכנה לזום עם שרית אור 

 באחריות למידה
15:15-16:00 
 גל  -המודל של קאס

 גלעד 
הל בית מנ שמולי בינג

מה זו   -ר ימין אורד ספ
 ם()זו אמפטיה בחינוך

 

 בשלח שבת פרשת
 16:35 כניסת שבת :
 17:49 צאת שבת :
 

 הפסקה 17:15
17:45 

  בית דרור -משאלי  להל
אני חושב משמע אני   כושר גופני  )זום( 

  כושר גופני  שלו  -?קיים 

 
 ם !שבת שלו

 ארוחת ערב סיכום שבועי + פרשת שבוע 19:00
20:00  

 )זום( קשר יהודי
אמה של אלה   שרית אור

 על אסון נחל צפית  -ז"ל 
 )זום( 

קצין   -אופיר ליוויוס 
 שיתוף ם( )זו אשי בצה"לחינוך ר

 
 

 

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות  21:15-22:00

   ”.חיל מעכשיו וליצור סוף חדש יכול להת   למרות שאף אחד לא יכול לחזור אחורה וליצור התחלה חדשה, כל אחד “-בעקבות השבוע אמצע 

 קרל ברד -


