
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 בסימן מנהיגות ופוליטיקה  25  , שבועפ"א, התש2021, שובל -ד  מחזור כ"

 
 ז' אדר   19.2יום ו'  ו' אדר   18.2יום ה'  ה' אדר   17.2יום ד'  ד' אדר    16.2יום ג'  ג' אדר   15.2יום ב'  ב' אדר   14.2יום א'  קפסולה  

  ענבל נטע  ענבל אדיר  שחר רותם  מנחה תורן
  לייה   אדיר  שחר נטע  לייה  שיטה  מנחה תורן

   שחר  ולייה אדיר   - נטע    חופש 
  שקד ואביב  רותם   תורני מליאה
  אסממו ואלה  שיטה  תורני מליאה 

  אביב   נויה   גיאפז   חן   הלל  רותם  ת יום\מוביל
  נועה  איתמר  שקד עפרי אור  שיטה  ת יום\מוביל

  מיכאל וקורל   ירין ופלס  יאיר וצליל   יוסי ושקד  עמית וליאור   רותם  תורנים
  הילה ונעה טוט  עינב ונופר  יותם ורועי  יונתן ועידו  אבישג וטל ב  שיטה  תורנים

 סדר ונקיון המכינה  + בוקר טוב 7:15
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

פתיחת שבוע מנהיגות   רותם 
 פוליטיקה ו
  

 בוקר טוב  7:15
 אימון גופני  7:30
 ארוחת בוקר והתארגנות   8:30

 

הסכסוך הישראלי  
פלסטיני/מנהיגים בעולם הערבי  

 אבשלום נחמני   -

 בוקר טוב  7:15
 אימון גופני  7:30
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:30

  �� חלום ופשרו ה

 בוקר טוב  7:15 שיטה 
 אימון גופני  7:30
 בוקר והתארגנות  . א 8:30

מנהיגות    - פרופסור עמיטל
 בקורונה  

   -)העבודה( עומר בר לבח"כ 
zoom  

 בוקר טוב  7:15
 אימון גופני  7:30
 בוקר והתארגנות  . א 8:30

מנהיגות חינוכית  
ד"ר   -חלומות ואמונה

 נועם בן אשר 

 

 הפסקה  
 

9:45 
  - נועה שוסטרמן 10:00 רותם 

למחקרי בטחון  המכון 
 zoom – לאומי 

  -)מרצ( ח"כ תמר זנדברג
zoom 

  –לאומיות וזכויות אדם  10:00
  -ח"כ בני בגין )תקווה חדשה(

zoom 

  אביב   –שפת גוף  9:30 ירין -שיעור חניך

פתיחת שבוע מנהיגות   שיטה 
 ופוליטיקה 

  -( מרצ)ח"כ תמר זנדברג 
zoom  

  -הסכסוך הישראלי פלסטיני 
 אבשלום נחמני  

ח"כ אבי דיכטר   11:30
 zoom - ))הליכוד

  ש  + פ"סיכום שבוע  9:45

 הפסקה   11:00
 

11:30 
 רותם 

 
 יהודה בנך   - סדנת כריזמה 11:00 ישראל בכר  12:00 שחר  -סקירת פוליטיקה 

 
 זמן מובילת יום  11:00
 הפסקה  11:15
 ארוחת צהריים  13:00

 סיכום שבוע +  10:45
 ירין   –פ"ש 

 סגירת מכינה  11:30
הסעה לבית קמה   12:00

 ורכבת להבים רהט 

 

הכנת שאלות והכרת   שיטה 
המרצים + מעבר על  

החוברת+מאזן הכוחות  
 בארץ 

 

  -יוסף חדד - מנהיגות  12:30 יהודה  - שיעור חניך  ישראל בכר   12:00
zoom  

נקיונות וסגירת   10:45
 מכינה 
הסעה לבית קמה   11:30

 ורכבת להבים רהט  

 

 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים  13:00
 זמן מובילי יום  15:45

 
16:00 

מה הופך מנהיג למנהיג   רותם 
התנועה   -חנוך   -טוב? 

 zoom -לאיכות השלטון

  כהנא ח"כ מתן  zoom 14:30-15:30 -  (ימינה) –עמיחי שיקלי  גלעד  -רעיון פוליטי 
 )ימינה( 
 הפסקה   15:45
  –יהודית או דמוקרטית  16:00

 אהרלה  

 שבת שלום! 
 פרשת תרומה 

 17:11 כניסת השבת:
 18:08צאת השבת: 

 

הרשימה  ) ח"כ עופר כסיף שיטה 
   zoom   -(המשותפת

  -)ש"ס( ח"כ משה ארבל  16:00
zoom 

 שבת שלום!  )ישראל ביתנו(  ח"כ אלי אבידר  zoom  - (ימינה)עמיחי שיקלי  
 פרשת תרומה 

 17:11 כניסת השבת:
 18:08צאת השבת: 

 



 הפסקה  17:15
 

17:45 
  ח"כ מרב מיכאלי רותם 

 zoom -)העבודה(
אלעד   -כלכלה מהיבט פוליטי מור"ק עוז צמח   -נטע 

 חפץ
   נקיונות 

דור   -כלכלה בפוליטיקה  שיטה 
 אברהם  

 חמד   -ימי נתניהו  גלעד   -רעיון פוליטי
 

   הרלה  א  -יהודית או דמוקרטית

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
פעילות   -בחירות שובל  רותם 

 חברתית 
תא"ל אלי   -  מנהיגות צבאית

   ר שרמייסט
עו"ד   -מאבק בשחיתות ה 19:30

  -)תקווה חדשה( סהר פינטו 
zoom 

   משמר 

יעל כהן פארן  ח"כ לשעבר  שיטה 
- zoom  

כחול  )אורית פרקש הכהן ח"כ  ערב חברתי   נטע   -מור"ק עוז צמח 
   zoom - (לבן

  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15-21:45

 
 " )וינסטון צ'רצ'יל( הפוליטיקה היא היכולת לחזות מה יקרה בעתיד, בתוספת היכולת להסביר לאחר מעשה מדוע זה לא קרה"


