
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 מחלוקת  –  7שבוע  – ב , ה'תשפ"2021-2022מחזור כ"ה הראשון , שדרות, 

 
מליאת   

 למידה 
 יום א'  

 , ד' חשוון 10.10.21
 יום ב'  

 , ה' חשוון 11.10.21
 יום ג'  

 , ו' חשוון 12.10.21
 יום ד' 

 , ז' חשוון 13.10.21
 יום ה' 

 , ח' חשוון 14.10.21
 יום ו' 

 , ט' חשוון 15.10.21
 נטע  עידן  איתי  רון  נטע  עידן   מנחה תורן 
 איתי  רון  נטע  עידן  איתי  רון   מנחה לוג' 
 אביה קמחי  איתי ברבר  איתמר  הדר תשתית  גיא הרפז  מאיה סקיבה  ארבל  מובילי יום
 אלון עבאדי  רוני אפל  רוני רביד  אורי ברוך  שירה גרין  מאוריסיו  גלבוע מובילי יום

 ליהי מימוני+אלהי  נועם בן אריה+הדר שלום נועה מלכה+נבו  רוני ונס+איתי רז  נועה נלבוף+דן  אלה+רועי פ  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
   ארוחת בוקר  7:45

8:30 
 ארבל 

 
 ריצה  –  אימון גופני

 תחרות  -  אימון גופני 2/3/3/5
 ריצה  –  אימון גופני אהרלה   -חברה ישראלית 

 מ'   200הפוגות 
  – פרשת שבוע

 ידה"א  – פקודה בלתי חוקית  גלבוע חוליית למידה 
 הפסקה  9:30

9:45 
 ארבל 

 

"מלחמת יום הכיפורים"  
משבצת   – ארון הספרים   ק נתיב זאבי -

 חה יפת

  –דניאל  –  שיעור חניך ידה"א  – פקודה בלתי חוקית 
 "חכו ותראו" 

ניקיונות וסגירת  
 מכינה 

 
 תדריך יציאה  9:00

  –רועי מאיר  –  שיעור חניך אהרלה  -חברה ישראלית  יהודה  -שיעור רכז  גלבוע
 "מציאות אמונה ועוד.."

 הפסקה  11:00

11:30 
 הגעה והתארגנות  15:00 ארבל 

 
 זמן מובילי יום  15:30

"מלחמת יום הכיפורים"  
  –אלון שטנברג  12:00   ק נתיב זאבי -

STAND WITH US 

  של סטוריה י הה –"יהדות 
  – בתי מדרש ומקומינו בזה" 

 הרב אלקנה שרלו 

סכסוך    –מעגלי שיח 
  ומחלוקת 

ימין, שמאל ומה   גלבוע
 עידן  -שביניהם 

 א.צ + זמן עבודה על פרויקטים  12:45
 מובילי יום זמן   15:45

16:00 
חוליית   –פתיחת שבוע  ארבל 

 שבוע מחלוקת 
חוליית    –התרמת דם 

 קהילה 

  –  שיעור חניך -15:15
 פילוסופיה  16:30 רוגבי  -איליי מרקוביץ 

   –אי הסכמות וספק 
 ליברמן  אפרת

 שבוע מחלוקת סיכום 

 פרשת לך לך 
 

 17:49כניסת שבת: 
 18:44צאת שבת: 

  -"רעיון פוליטי"  -15:15 גלבוע
 גלעד 

 הפסקה  17:15

17:45 
"תעשיית השקרים, מדיה   ארבל 

אקדמיה והסכסוך במזרח  
 בן דרור ימיני  -התיכון" 

"מדינת ישראל  
 רמי תמם  -מושחטת?" 

-"רעיון פוליטי"   -16:45
  –דיבייט  –"בית משפט"  לעדג

 חוליית קבוצה 

 א.ע 18:00
 

 פאנל צבא  19:00
 שבת שלום! 

עומר   –  שיעור חניך -16:45 גלבוע
 תעלומת רצח  –פישלר 

 ארוחת ערב  19:00

20:00 
  ארבל 

 ישיבת חוליות אם 
 

 יהודה  -שיעור רכז 
 שיתוף 

"קונפליקטים בפעילות  
אל"מ   –צבאית ואזרחית" 

 עודד בר מעוז 
  פאנל צבא 

ימין, שמאל ומה   גלבוע
 עידן  -שביניהם 

 משוב מובילי יום +   תדרוך יומי למחרעיבוד יום +  21:15
 סבב חדרים, נעילת מטבח + שער, דו"ח יומי  00:00

 
 (אבות, פרק ה'" )מסכת  כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים"


