
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 בוע חינוךש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 , י"א שבט 24.1.21

 יום ב' 
 , י"ב שבט 25.1.21

 יום ג' 
 , י"ג שבט 26.1.21

 יום ד'
 , י"ד שבט 27.1.21

 יום ה' 
 , ט"ו שבט 28.1.21

 יום ו' 
29.1.21 

  נטע ב  יואב  נטע ק  נטע ב  יואב  אלה   מנחה תורן 

  נטע ק  נטע ב  יואב  נטע ק  אביחי  גפן  מנחה תורן 

  ניצן, יניר  זהרה, שהם  נועה, עומרי  דנה, יואב  נבו, יעל  אלה  מובילי יום 

  עידו, גאיה  אושר, טל  סהר, שי  ענבר, לידור  ניצן, שני נועם  גפן  מובילי יום 

  ערבה, רוקח  יזמנו, יהלי  ליז, אבישי  גאיה, יניר  גל, גור  אלה  תורנים 

  דור, גל  אילאי, נעה א  שחר, אחינועם  איתי, איתמר  טהר, עילאי  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 נימוסים  אלה 
 ארד ונועה 

8:15   
 אלקנה )זום( 

 אימון  
 אביחי 

 חוגי בית  
 חינוך 

 סיכום שבוע חינוך  
 חוליית חינוך 

 

 בית קפה   גפן 
 חוליית חינוך 

 חוגי בית  חלום ופשרו  
 חינוך 

 סיכום שבוע חינוך  
 חוליית חינוך 

 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

 פתיחת שבוע   אלה 
 ארד, טל 

 בחירות  
 חולית קהילה 

 בוגי יעלון   -9:30
 )זום(

 שיעור חניך 
 זמנו  

 ניקיונות  
 וסגירת מכינה 

 

 משבצת פתיחת שבוע   גפן 
 שני נתיב 

 אימון כוח משולב 
 שני נתיב 

 טוב רע וניטרלי  
 טהר, טל 

 ניקיונות  
 וסגירת מכינה 

 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 איך נוסד בי"ב  אלה 
 ליז, יהלי 

 משבצת סרט 
coach carter 

 עמותת לוטן  יום ספורט 
 גדי ורשבה )זום(

 סיכום רבעון  
 יציאה הביתה  

 

 דמות המפקד כמחנך   גפן 
 גאיה ועידו 

עבדאללה   -12:00-13:00
 ראש אגף החינוך הערבי -חטיב

 מזכ"ל הצופים -קלי כהן
 תנועות הנוער )זום(

 עמותת נירים 
 אידן פלדמן )זום( 

 

 זמן מובילי יום  12:45

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
16:00 

 אלי זחלקה   אלה 
 חינוך בחברה הערבית  

איך   -"חנוך לנער..שונא בנו" 
 זאביק -נכון לחנך 

 המשך יום ספורט  -15:00
 המפקד כמחנך  -16:00

 בשלח פרשת :   ישיבת חוליות אם
 16:52כניסת שבת: 
 17:51יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 הם הצליחו, איפה נכשלנו?  גפן 

 אביחי 
 מערכות חינוך בעולם  

 ענבר, נועה א 
 פערים בחינוך  
 שי, שני נועם 

  גלעד  

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 הם הצליחו, איפה נכשלנו?  אלה 
 אביחי 

 שיעור מדריכה  אימון 
 נטע ברסלע 

   גלעד  

 אימון   גפן 
 

איך   -"חנוך לנער..שונא בנו" 
 זאביק -נכון לחנך 

 חינוך בלתי פורמאלי  
 אילאי  

   ישיבת חוליות אם  

 ט"ו בשבט ברביעי + סדר ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 מטרות החינוך  קשר יהודי  אלה 
 ליאור הלוי )זום( 

 חינוך מיוחד  
 שריד אדמוני )זום(

 הגיל הרך 
 טל, טל 

  

 קשר יהודי   גפן 
 

מערכת החינוך מכינה אותנו  
 לחיים האמתיים? ניצן,נועם 

 קצין חינוך ראשי 
 צביקה פאירזיין )זום( 

 דור המסכים  
 לידור  

  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


