
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 פנים  שבוע  - 12שבוע   –, התשפ"ב 2021און , - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , י' כסליו 14.11.21

 יום ב' 
 , י"א כסליו 15.11.21

 יום ג' 
 , י"ב כסליו 16.11.21

 יום ד' 
 , י"ג כסליו 17.11.21

 יום ה' 
 כסליו , י"ד 18.11.21

 יום ו' 
 ט"ו כסליו  19.11.21

 איליי  סיון  איליי  סיון  אלה יואב   מנחה תורן 
 אלה יואב  סיון  אלה יואב  איליי   מנחה לוגיסטי 

 הרץעידו  גיא ארזי  יהונתן יניב  נועם ק  גיא בן עמי  הדר וינשטיין  הדס  מוביל יום 
 יעקב  לירי  שליו ענבר  איתי ברזין  יובל יעקבי  מאור דרורי  תמר  מוביל יום 

 מיכל אלבלק  יואב לוי  רומי אפריים  ליה בר זהבי  ארז  הדר קדוש  הדס  תורנים
 שהם יובל שריזלי  אור   יובל גולדנברג  עילי הלר   נדב אורון  תמר  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  הדס 
 אימון  

 
 בוקר טוב  06:45

 אימון  07:00

 גיא א  -שיעור חניך
 ״אין לי ארץ אחרת״ 

 בוקר טוב  -7:00
7:30 

הכנה לשבוע ארכיאולוגיה  
 גילי שטרן  -
 ארוחת בוקר  9:00

 
 ניקיונות 

  תמר 
 יובל ג  -שיעור חניך 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  הדס 
 הכנה לשבת מועמדים 

 

 
 גלעד  -ציונות -09:15

 שיחת קבוצה 
 שיעור חניך ארז 

 
 לוז שבת מועמדים 

  תמר 
 תמר אהרון  -מגדר יואב  -צבא העם? -09:15 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  הדס 
 פילוסופיה יהודית  

 גיורא רדלר 

  יואב  -צבא העם? -10:45
 זמן מובילי יום   -11:30

 דורון לוינסון  -12:00
 ארגון פצועי צה"ל  

 תמר אהרון   -מגדר
  

  תמר 
 

  שיעור חניך בר מוזס  גלעד  -ציונות-10:45

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

 
16:00 

 הדס 
 - קשר יהודי

התכנסות ברח' זוין   15:00
 ירשולים  21

פתיחת שבוע וישיבת   16:00
 חוליות אם 

 לילך אהרון  -15:30
- רבנים שומרי משפט -16:00

  הרל'ה פוקס א
 פעילות תורמת לקהילה 

 השלמות לקמפוס גולן 
 זאביק 

 

15:00-  
 ח"כ אבי דיכטר )משותף(

 

 וישלח פרשת :  
 16:02כניסת שבת: 
 17:15יציאת שבת: 

 הפורום לחשיבה אזורית  תמר  שבת שלום! 
 אתל מלכה 

הרב אלקנה   -יהדות-16:45
 משותף() שרלו

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 הרצאה  17:30 הדס 
 א. ערב  18:45

 

 לחשיבה אזורית הפורום 
  אתל מלכה 

 פעילות תורמת לקהילה 

 
 משפחות מארחות 

 
 

 
 אימון  -18:15

 

 רבנים שומרי משפט  תמר 
  אהרל'ה פוקס 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

  הדס 
 חברותות  19:45

 סיכום ונסיעה לגלאון  21:30
 

 מצפה גל 
 נורית גרוסמן 

 ארון הספרים
 

מסיבת   -אפטר לו"ז -22:30
 תחפושות 

 עיבוד יום  -20:00
 פעילות חברתית -20:30

 שיתוף 
 

 

  תמר 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 

 רבי נחמן מברסלב -"אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות."


