
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   קפסולת שיטה בסימן המזרח התיכון  –  10, שבוע פ"א, התש2020-2021, שובל -ד  מחזור כ"

 
 יום א'  

01.11.2020 
 י"ד חשון 

 יום ב' 
02.11.2020 
 ט"ו חשוון 

 יום ג' 
03.11.2020 
 ט"ז חשוון 

 יום ד' 
04.11.2020 

 י"ז חשוון 

 יום ה' 
05.11.2020 

 י"ח חשוון 

 יום ו' 
06.11.2020 

 י"חשוון 
 

 נטע   אדיר   לייה  שחר  לייה    מנחה תורן
 חוליית שבת   אלכס ונועה   רועי וגילי  אור ורוני   עומר ונועה   מובילי יום

 נופר וניר   שירי ועידו   אבישג ואסממו   טל ק ויוהד   טל ב ושחר    תורנים
 ונקיון המכינהבוקר טוב + סדר  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 מדידת חום  בוקר טוב +  07:00   8:30

 מבחן רמות   –אימון גופני  07:15
 ארוחת בוקר והתארגנות   08:30

כרמל   –מזרח תיכון חדש 
 ( ZOOMלוצאטי ) 

  -"אלו ואלו דברי אלוקים חיים"
 ענבל  

 בוקר טוב  7:15
 ארוחת בוקר  7:30
 נקיונות והכנה לשבת  8:15
 הכנה לשבוע ארכיאולוגיה  9:15

 הפסקה  10:15 
 פ"ש   סיכום שבוע +  10:30
 חוליית שבת  11:30
 ארוחת צהריים ומנוחה   12:30

 
 הפסקה  9:30
ד"ר   -מדינות המפרץ אז והיום   9:45

 ( ZOOMמיכל יערי )
 אקטואליה  10:00
 גלעד  –רעיון פוליטי   10:30

  –האסלאם והמזרח התיכון 
 אבשלום נחמני   

 

11:00  
 ישיבת תיאום  11:45 אור    –פליטים ומבקשי מקלט    11:30

 טל ועומר    –בר קיימא  12:30 
 ארוחת צהריים    13:30

  הכנה לצבא    –ציות ואי ציות 

 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים  13:00
 זמן מובילי יום  15:45
 הגעה והתארגנות  16:00  16:00

פתיחת שבוע בנושא המזרח    17:00
 התיכון  

האביב הערבי ומלחמת  
 האזרחים בסוריה  

 

 
שומרי משפט   –ארהלה 

(ZOOM) 

 אדיר    –מנהרות הטרור  15:30
 הפסקה  16:45

 וירא  שבת פרשת  
 

 16:28 -כניסת שבת
 17:29 –צאת השבת 
 שבת שלום! 

 הפסקה  17:15
 הפסקה  18:00  17:45

יהונתן    –מבוא לחברה הישראלית  18:15
 טוקר  
 ארוחת ערב   19:15

 יעל ארד  –אימון גופני  18:30 זאביק   -מלחמת יום הכיפורים 
 ארוחת ערב והתארגנות   19:30

פרופ'   -עיראק וסוריה 17:00
 ( ZOOMאמציה ברעם )

 זמן מובילי יום   18:00

 

 ארוחת ערב  19:00
  ערב ערבי  שיחת קבוצה  20:30 ארגוני טרור במזרח התיכון  ישיבת חוליות אם  20:15  20:00

21:15-
21:45 

 עיבוד יום ותדרוך למחר 

 
 )פתגם ערבי( "אם אתה רואה אותי בעין יפה, אני רואה אותך בשתי עיניים יפות" – ָפק ֶבל עינתין""ֶאֶלה ְתׁשֹוְפִני ֶבל ֵעין ַאׁשּו


