
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"        
 פוליטיקה ומנהיגות שבוע  –  37שבוע   -, התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל ,

 יום א'   בס"ד 
 ז' אייר   8.5

 יום ב' 
 ח' אייר  9.5

 יום ג' 
 ט' אייר  10.5

 יום ד' 
 י' אייר  11.5

 יום ה' 
 יא' אייר  12.5

 יום ו' 
 יב' אייר  13.5

 שחר  יואב   יעלי   שחר  נטע   ענבל    מנחה תורן 
 נטע   שחר  יואב   יעלי   יואב   יעלי    מנחה לוגיסטי 

 יואב, חצי יעלי   נטע, חצי יעלי   שחר  ענבל    חופש
 עמית ושירן  שגיא ונדב  מיקש ויורוט  יורוט ושגיא  נדב ושירן  מיקש ועמית   מובילי יום

 לרה וג'וני  קארין ויעל פ  מתן ואביב  יעל צ ושרון ו  רותם ג ומאיה פ  שרון ק ומיקה מ   תורנים
  חוק הלגליזציה  חוק גיוס חובה  חוק הגבלת כהונת רה"מ  חוק איסור הונאה בכשרות  הליך חקיקת חוק   זמן מובילי יום 

 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  

 
, נקיונות וקיפולים  השכמה 6:00

 + הכנת כריכים  
ערבה יוצאים לאוטובוס,   7:00

 אשל זמן מובילי יום 
טובוס,  ואשל יוצאים לא  7:40

 ערבה זמן מובילי יום גן הורדים

 מיקש ועמית   -הפרדת רשויות  ישיבת חוליות סיום
 

  -פוליטיקה אמריקאית 
 קרן 

 בוקר טוב  7:15
 אימון גופני  7:30
 ארוחת בוקר  8:45

 ניקיונות סופ"ש 9:45
  

 הפסקה   9:30
 

9:45 
  

 
 הגעה לכנסת  8:20

סיור בכנסת+ פגישה עם   -9:00
 שר הדתות מתן כהנא 

 

השפעת התשקורת על  
 יורוט ונדב    -הפוליטיקה 

 ענבל  -חינוך פוליטי 
 

  40איך הופכים  10:30
תא"ל   -חיילים לפלוגה 

 במיל' בן ציון גרובר 

 
  סיכום שבוע 11:00

 פוליטיקה ומנהיגות +
 פ"ש: נועה מ ונועם  

 שחר  -  101פוליטיקה   

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  

 התכנסות בבויאר  13:00
 שיחת פתיחת שבוע  13:30

שרון בניאן   -דת ומדינה  14:00
 )על משמר הכנסת(

 הפסקה  15:30
 

הליכה לבית המשפט   12:00
 דק הליכה(   10העליון )

סיור בבית המשפט    12:30
 העליון  

טל    -מוביל  2איך להיות מספר 
 הרמן  

ארוחת צהריים   13:00 עמרי מרכוס  -ניהול קמפיין 
 למטה 

 ח״כ עופר כסיף  14:00

 
התארגנות  זמן  12:15

 ליציאה 
 ארוחת צהריים  13:00
 יציאה לירושלים   14:00

 
   שבת קשר יהודי  

 

 ארוחת צהריים   12:45
 

16:00 
שיחת הכנה לביקור   15:45 

 על משמר הכנסת  -בכנסת
 הפסקה  16:15

ליאור חייט   -משרד החוץ  16:30
 )דובר המשרד( 

 ארוחת צהריים+ הפסקה 
 נסיעה לבויאר  

בניית מחנה פוליטי   16:00
 נרי שוטן   -בשמאל 

 זמן מובילי יום  -15:45
 שחר  -  101פוליטיקה 

 זמן מובילי יום  -15:45
 חוגי בית 

 פרשת בהר   ח״כ ניר אורבך   16:00
   19:08שבת: הכניסת 

 20:01שבת: האת צ
 שבת שלום! 

השפעת התשקורת על   
 יורוט ונדב   -הפוליטיקה 

17:15  
 

17:45 
  

רדן  י – פילוסופיה פוליטית  18:00
 כץ

תאיר    -אקטיביזם חברתי  17:30
רוזנבלט )התנועה לאיכות  

 השלטון( 

מנהיגות חינוכית,   18:30 אימון גופני 
ד״ר נועם בן   - חלומות ואמונה 

 אשר

  הפסקה 
  

 ארוחת ערב   19:00
 

20:00 
 הליכה לשבט היובל  19:15 

 ארוחת ערב  19:40
 פתיחת שבוע  20:30

עיבוד יום + זמן מובילי   21:00
 יום

 הליכה ליובל  18:45
 נסיעה חזרה למכינה   19:30

 ארוחת ערב  20:45

 ארוחת ערב  19:45 פאנל בחירות  20:00
 פעילות חברתית  20:30

  זמן מובילי יום -19:45
קיצוניות   -שירן ושגיא

 ורדיקליות בפוליטיקה 
 

 אפטר לו"ז בחירות 

 
  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 "ארץ ישראל לא בזכות הכוח אלא בכוח הזכות" )מנחם בגין( 



 שעות לאוטובוסים: 

 7:10/   7:40מהיובל לכנסת  35קו  -בבוקר יום שני

 דק הליכה 10 -הליכה מבויאר ליובל

 / רכבת קלה  13:55דק(   25לבויאר ) 35קו   -אחרי בית המשפט


