
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 24בוע ש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 , כ"ה שבט 7.2.21

 יום ב' 
 , כ"ו שבט 8.2.21

 יום ג' 
 , כ"ז שבט 9.2.21

 יום ד'
 , כ"ח שבט 10.2.21

 יום ה' 
 , כ"ט שבט 11.2.21

 יום ו' 
7.2.21 

 אביחי  יואב  נטע ב  נטע ק  יואב   אלה  מנחה תורן 

 יואב   נטע ב  נטע ק  נטע ב  אביחי   גפן  מנחה תורן 

 גיל, ערבה  יואב, יעל  זמנו, ענבר  גור, אופיר  ארד, זהרה   אלה  מובילי יום 

 הדר, שי  שני נועם, איתי  שחר, גל  עידו, עילאי  יפתח, ניצן   גפן  מובילי יום 

 גור, טל פ  עומרי, טל ב  נועה, עומר  ליז, ניצן  יהלי, שהם   אלה  תורנים 

 ענבר, דור  שני נתיב, נועם  שירה, אור  גאיה, אושר  נועה ב, דניאל   גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  אלה 
 

 הסכמי הביטחון  -הסכסוך שב"כ  -יואל קידר 
 אביחי 

 פיקודי -שירות צבאי
 נטע ב, טל א 

 אימון/ התנדבות 

  גפן 
 

 Welcome to the future 
 עידו, עילאי 

 מציאות מדומה   אימון  
 ניצן, שחר 

שי,   -עתיד האנושות
 אור/ התנדבות  

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  אלה 
 

 היסטוריית הדמים  שב"כ  -יואל קידר 
 רוקח  

 תמר אהרון 
 מגדר 

 סיכום שבוע/התנדבות  

  גפן 
 

 הביטחון הסכמי   -הסכסוך זאביק  
 אביחי 

 בורסה וכלכלת העתיד 
 גל 

 סיכום שבוע/התנדבות 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  אלה 
 

 שיעור חניכה   זאביק 
 טל ב 

 קשרי חוץ ופיקוד 
 הראל תגר 

 ניקיונות והכנות לשבת  

  גפן 
 

 עולם הסטארטאפים  
 בועז גולדמן 

 שיבוטים והנדסה גנטית  
 שחר 

 תמר אהרון  
 מגדר 

 לשבת ניקיונות והכנות  

 זמן מובילי יום  12:45

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

 
16:00 

  אלה 
 

 הסעה מארלוזרוב  -16:00
תחנות: ארלוזרוב, ההגנה,  

 קסטינה.  
 במכינה   -17:30

 התעשייה הביטחונית 
 יוסי חליפה 

 שיעור חניכה   גלעד 
 גאיה  

 פרשת : שקלים 
 17:05כניסת שבת: 
 18:01יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
שר המדע והטכנולוגיה   כלכלה לדוברי עברית   -דוד  גפן 

 יזהר שי  -לשעבר
 אימון 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

  אלה 
 

 פתיחת שבוע   -18:00
 אביחי 

  אימון  אימון ברוח צהל   כלכלה לדוברי עברית   -דוד

  גפן 
 

 שיעור מדריכה   גלעד   שיחת קבוצה   ישיבת חוליות אם  -18:00
 נטע ברסלע 

 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

  אלה 
 

 זכויות אדם בזמן מלחמה  ישיבת חוליות אם
 יורם קדרון 

 צבע העם מול צבא שכיר  שיחת קבוצה  
 יואב יפת 

 

  גפן 
 

 פתיחת שבוע  
 אביחי 

 משבצת בחירות  
 חולית קהילה  

 מיציאות מדומה  
 פעילות חברתית  

 מסע בזמן  
 שני נועם, עילאי  

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


