
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 פנים בנושא קיימות  –  22שבוע  –, התשפ"ב 2022און ,-מחזור כ"ה הראשון, גל 

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , כ"א בשבט  23.1.22

 יום ב' 
 , כ"ב בשבט  24.1.22

 יום ג' 
 , כ"ג בשבט 25.1.22

 יום ד' 
 , כ"ד בשבט  26.1.22

 יום ה' 
 , כ"ה בשבט27.1.22

 יום ו' 
 , כ"ו בשבט  28.1.22

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

 ארז  הדר שחר יובל שיריזלי  שלו עילי  אלון  מוביל יום 
 מיכל  דן  רון  עידו  טליה   סטלה  דקל  מוביל יום 

 מיה בקר  מיכל  שלו שחר אורבך  אפרים  רומי  אלון  תורנים
 שוהם נועם חן  אלה סודרי  טליה  רוני פרבר  עידו הרץ דקל  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  אלון 

 
 

 אימון גופני 
 אהרל'ה פוקס 

 חברה ישראלית 
 הפורום לחשיבה אזורית 

 אתל מלכה 
 תמר אהרון 

 מגדר
 החלום ופשרו 

 בוקר טוב  8:30
  דקל  א. בוקר  8:45

 
 מאבקים סביבתיים 

 אלה
 הכנה לקמפוס נגב 

 ידה"א 
 שיעור חניך יוגב 
 ״חוסר ושיוויון״   

 הפסקה  9:30
 

9:45 
  אלון 

 
 

 שימור מול פיתוח 
 פולה כהן  -קק"ל 

 מערכות אקולוגיות 
 עילי וארז 

 הכנה לקמפוס נגב 
 ידה"א 

 שיעור חניך  
 יפתח 

 משבצת  9:30
 סיכום שבוע  -קיימות 

  דקל  )נעמה ושלו( 
 

 אהרל'ה פוקס 
 חברה ישראלית 

 הפורום לחשיבה אזורית 
 אתל מלכה 

 תמר אהרון  
 מגדר

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  אלון 

 התכנסות בירושלים  11:30
 פתיחת שבוע  12:00
סיור אקווריום   12:30

 ישראל  

 
 גיורא רדלר 

 פילוסופיה יהודית 

 סביבתיים מאבקים 
 אלה

 
 איך מצילים את הים  

 הדר ים 

 
 המלחמה שלנו 

 אביחי 

 
 נקיונות  10:30

 מערכות אקולוגיות  דקל  א. צהריים  12:00
 עילי וארז 

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

 
16:00 

 הסעה למכינה  -15:30 אלון 
 

 למכינה הגעה  17:00

 צרכנות נבונה 
 שקד לוי  

13:45-17:00 
 פעילות תורמת לקהילה 
 )תום ותומר + גן יער( 

 
 

 ארון הספרים

 
 הרב אלקנה שרלו  -16:45

 יהדות 

 פרשת משפטים
 16:44כניסת שבת:  
 17:36יציאת שבת:  

 שבת שלום! 
  דקל 

 הכנה לקמפוס נגב 
 זאביק 

 הפסקה  17:15
 

17:45 
 הצפצפה שירת  אלון 

 רוני פולאט 
 הכנה לקמפוס נגב 

 זאביק 
18:00 

 אימון גופני 
 שיעור חניכה 

 סטלה  
 

 אימון גופני 
 

 צרכנות נבונה  דקל 
 שקד לוי  

״איזהו גיבור הכובש את  
 יצרו״ 

 שיעור חניכה נועה בן שבת 

 

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
  Vegan Friendly שיחת קבוצה  ישיבת חוליות אם  אלון 

 )יובל יעקבי מבשל ( 
 

 שיתוף 
 

 משמר "פרסום ותהילה" 
 

 

  דקל 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 "כולם חושבים לשנות את העולם, אבל אף אחד לא חושב לשנות את עצמו" )לב טולסטוי(  

 


