
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 קפסולת שיטה סגרבסימן  18, שבוע  פ"א, התש2020, שובל -ד  מחזור כ"

 
 יום א'  קפסולה  

 , י"ב טבת 27.12.20
 יום ב' 

 , י"ג טבת 28.12.20
 יום ג' 

 , י"ד טבת 29.12.20
 יום ד' 

 , ט"ו טבת  30.12.20
 יום ה' 

 , ט"ז טבת 31.12.20
 יום ו' 

1.1.21 
 נטע  שחר נטע  לייה  שחר  לייה   שיטה  מנחה תורן

  אלכס ונדב  שיטה  תורני מליאה 
 חוליית שבת   רועי ושקד   יהודה ואלכס  עידו ונועה ט   יוהד וטל ק   דניאל ושירי   שיטה  מובילי יום 

 עידו ונופר   אסממו ושקד   נדב ונועה ט   יוהד וגלית   נועה ע ויהודה   שחר ושירי   שיטה  תורנים
 סדר ונקיון המכינה  + בוקר טוב 7:15
 ארוחת בוקר  7:45

 אימון גופני   7:30  שיטה  
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

 בוקר טוב  7:15 קבוצה    –איך המוח לומד שפה? 
 אימון גופני  7:30
ארוחת בוקר   8:45

 והתארגנות  

 בוקר טוב   7:15 אקטואליה  
 ארוחת בוקר   7:30
 נות נקיו 8:15

 הפסקה  9:30
מהיום יום לפלוסופיה:   קהילה    –אפקט הפרפר  אדיר   -הקשבה   שיטה  

  –אסתטיקה ותורת היופי 
 למידה  

 סיכום שבוע   9:45 זאביק 
 חוליית שבת  10:45

 
 הפסקה  11:00

ועבודה על    טיפוח מכינה  שיטה  
 פ חוליות אם  "ע פרויקטים

מהיום יום לפילוסופיה:   ף מגש הכס
הטוב והרע בהגות  

 למידה   -היהודית

  – בלתי פתורות תעלומות 
 קהילה  

 זמן מובילי יום   12:45

ארוחת צהריים   12:00
 והפסקה  

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

 יציאה מהרכבת  14:20 שיטה  
 פתיחת שבוע  16:00
 ישיבת חוליות אם   17:00

חנוכה, לא רק מה   קהילה  - Pumped up kicks נטע   -מינימליזם 
 זאביק  -שחשבתם 

 15:45 ku kux klan-  
 קהילה  

 שבת שלום! 
 פרשת ויחי 

 16:30כניסת השבת: 
 17:29צאת השבת: 

 הפסקה  17:15
 תיאום   17:00 שחר  -משמעותי פרק זמן   ידה"א   -עבדים היינו? נטע -2021 ארוחת ערב   19:00 שיטה  

   גלעד -מנהיגות 17:45
 

 ארוחת ערב  19:00
ישיבת תיאום   20:15 שיטה  

 קבוצתית 
עם אלוף   ZOOMשיחת     קהילה   -גזר דין מוות שיחת קבוצה   ערב צוות  

 פיקוד העורף אורי גורדין 
 

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

 
  " )ג'ון לנון(בזמן שאתה עסוק בהכנת תוכניות אחרותהחיים הם מה שקורה לך "


