
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 כלכלה ויזמות  -   26, שבוע , התשפ"ב2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שדרות, 

 מליאת  
 למידה 

 יום ראשון  
 י"ט באדר  20.2

 יום שני  
 כ' באדר  21.2

 יום שלישי  
 כ"א באדר   22.2

 יום רביעי 
 כ"ב באדר   23.2

 יום חמישי 
 יום ו'  באדר  כ"ג  24.2

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

    אופיר  הדר תשתית  אורי גרינשטיין  ארבל  מוביל יום 
    מאיה תימור  דניאל  נעה נלבוף  גלבוע מוביל יום 

        תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ⁷ארוחת בוקר 7:45

 
8:30 

  ארבל 
 

 משולב כוח וריצה  -אימון עצים
 טלי  -מרגלים 

 שינה  בראור 
 סיירת כושר )רשות(  7.00

יעל   - אימון כוח 6:30
 ארד 

משבצת סיכום   7:30 
  גלבוע שבוע חולייה 

 רוני רביד   -קרמינולוגיה  

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  ארבל 
 

אלין    -ניהול כלכלי ומושגי יסוד גלעד  -מנהיגות 
 עצמון 

 ניר יונס  -השירות ביממ
 

 אופיר  -תרבות האונס  11.00
 איגור  - עצמאות כלכלית

  -פרשת שבוע ויקהל 
 ליהי מימוני ורוני אפל 

 סיכום שבוע 
  גלבוע נקיונות 

 
 הפסקה  11:00

 
11:30 

 התכנסות + בדיקות  13:00 ארבל 
הרב   -כלכלה ויהדות 11:45 ביקורת וינגייט  ארון הספרים זמן מובילי יום  14:00

  אבשה נחמני    -מזרחנות  אלקנה  
 גלבוע

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

 
16:00 

 ארבל 
 יהודה   - פתיחת רבעון  14:30
חוליית   -פתיחת שבוע  15:00

 כלכלה ויזמות 
הדר    -יזמות ופיתוח  - 16:00

 אשוח  

 תרומות דם 13.00
 

 פעילות תורמת לקהילה 

 אהרלה   -כלכלה וענייני היום 
 פעילות תורמת לקהילה 

יהודה   -עם הספר 14.30
 )רשות(

 
 שירי   -שפת גוף 

 פרשת : ויקהל  
 17:14כניסת שבת: 
 18:12יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
"איפה אלוהים היה   איתי  -יחסים קפיטליסטים גלבוע

 גלעד  -בשואה?" 
 הפסקה  17:15

 
17:45 

תפיסות ניהול ויזמות בעולם   ארבל 
 בועז גלעד   -העסקי

 פעילות תורמת לקהילה 
רועי   -זמן אקטואליה  19.45

 מאיר 

 פעילות תורמת לקהילה  איתי  -יחסים קפיטליסטים
אביב   -זמן אקטואליה  19.45

 קורן 

יאנה   - עבודה גלובלית 
 שכטרמן  

 

  אהרלה  -כלכלה וענייני היום גלבוע

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 ארבל 
 

 ישיבת חוליות אם 
 

 קבוצה  - פעילות חברתית  בית מדרש 

 משבצת פתיחה   - 20:00 
 חברותות   - 20:30

 דורן שפריר   -הצלחה  - 22:00
 הפסקה  23:45 - 23:15
 משבצת סיכום   -  23:45

חוליית כלכלה   -הכרישים
 ויזמות 

 

  גלבוע

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

 


