
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 קפסולת רותם   בסימן החברה הישראלית 14, שבוע  "פ, התש2020-2021, שובל -ד  מחזור כ"

 
 יום א'   קפסולה  

29.11.20 
 י"ג כסלו 

 יום ב'  
30.11.20 

 י"ד כסלו  

 יום ג'  
1.12.20 

 ט"ו כסלו 

 יום ד'  
2.12.20 

 ט"ז כסלו  

 יום ה'  
3.12.20 

 י"ז כסלו  

 יום ו'  
4.12.20 

 י"ח כסלו 
 ענבל נטע  לייה   נטע  לייה  לייה  רותם  מנחה תורן
 חוליית שבת   ליאור וקורל   מעיין ומיכאל   שקד ונדב פ  גייל ונדב י   יובל ונעמה   רותם  מובילי יום

   עמית ומיה   רוני ושחר א   ירין ונגה  יאיר וצליל   קורן ודניאלה   רותם  תורנים
 סדר ונקיון המכינה  + בוקר טוב 7:15
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

פרופ' תמר   \"מסיבת קיטורים" לייה   -חלונות וחלומות  רותם 
     רוני   –כתריאל  

האסלאם והמזרח התיכון     �� החלום ופשרו 
 אבשלום נחמני   –

 נקיונות  8:15
 סיכום שבוע ופ"ש 9:45

 הפסקה  9:30
 

9:45 
חנוך   - תיקי ראש הממשלה  רותם 

 מהתנועה לאיכות השלטון  
צור    –כלכלה בהיבט פילוסופי 

 ( ZOOM) טאוב
 ארוחת בוקר   9:15

ניר בן  סדנא עם  10:00 
   סיני

  –על הספקטרום  10:00
   חן הרמן  

 הפסקה  10:45
 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
 רותם 

 
,  אלכס פרידמן - בעלי מוגבלויות אלעד חפץ   –מעמדות   

 יו"ר ארגון "נכה, לא חצי בן אדם" 
החברה   –מחלות נפש 
 למתנ"סים  

  

קריאה פילוסופית  
עינת   –בתרבות עכשווית 

 ורצקי 
 ארוחת צהריים   12:45

 
לקראת פעילות   14:30

חונכויות   קהילתית: 
 שירה    –אישיות 

 חוליית שבת  11:15
ארוחת צהריים   12:15

 ומנוחה 

 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרוייקטים  13:00
 זמן מובילי יום  15:45

 
16:00 

 להבים מהסעה   14:30 רותם 
 פתיחת שבוע  15:30
 ישיבת חוליות אם   16:30

 גלעד   - חזון
 

 תיאום  17:00

 זמן מובילי יום  16:15 זאביק  -הנגב ואנחנו 
 

לקראת פעילות   16:30
החם  הבית  קהילתית: 
   אירית  -בשדה צבי

 יעל ארד  16:00
 הפסקה  16:45
  פרופ' עומר מואב  17:00

(ZOOM  ) 

 
 שבת שלום! 

 פרשת השבוע:וישלח 
 16:18 כניסת השבת:
 17:16צאת השבת: 

 הפסקה  17:15
 

17:45 
 הפסקה  17:30 רותם 

 אימון גופני   17:45
   גופני עם יעל אימון  18:30 נדב פלס  –ראפ  אימון גופני    צבא   –טוהר הנשק  18:00

התארגנות וארוחת   19:15
 ערב

 

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
 די קשר יהו שיחת קבוצה   רותם 

 
מושגי   -אפטר לו"ז 21:45)

 ( ענבל –יסוד בכלכלה 

  –"שהכל ברא לכבודו"  משמר בנושא קלאסיקות  
 להט"בים בחברה הדתית  

  פעילות חברתית   

 תדרוך יומי למחר עיבוד יום +  21:15-21:45

 
 

ֹּאֶמר ֵאָליו, ַמה" ֹּאֶמר, ַיֲעקֹּב-ַוי ֶמָך; ַוי ָך .שְּׁ מְּׁ ֹּא ַיֲעקֹּב ֵיָאֵמר עֹוד שִׁ ֹּאֶמר, ל ם--ַוי י, אִׁ ָרֵאל-כִׁ שְּׁ בראשית מתוך פרשת השבוע, .." )יִׁ
 כ"ט( -ל"ב, כ"ח

  


