
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 בנושא אומנות שבוע פנים  -24שבוע  –, התשפ"ב  2022און , - מחזור כ"ה הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
   , ה' אדר א' 6.2.22

 יום ב' 
 , ו' אדר א' 7.2.22

 יום ג' 
 , ז' אדר א' 8.2.22

 יום ד' 
 , ח' אדר א' 9.2.22 

 יום ה' 
 , ט' אדר א' 10.2.22

 יום ו' 
11.2.22 

נושא היום+  
 שאלה מנחה 

  יום אומנות בציור  יום מוזיקה וכתיבה   יום אומנות בציור  יום קולנוע   יום תיאטרון ומשחק  

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

  עידו הרץ שלו ענבר  רוני פרבר  ארז מנדלסון  גרינברג ביאנה  הדס  מוביל יום 
  יולי סבאג  שקד לוי   נועה בן שבת  אורי בר אוריין  נדב אורון  תמר  מוביל יום 

  אלה סודרי  דניאל  שוהם  נדב  שליו הדס  תורנים
  אפריים  נועם ביאנה  גיל יובל יעקובי  תמר  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 בוקר ארוחת  7:45
 

8:30 
  הדס 

 
 

 אימון גופני 
 אהרל'ה פוקס 

 חברה ישראלית 
 בוקר טוב   -6:30 אימון גופני 

סיום    תניקיונו -7:15
 רבעון ויציאה הביתה  

 
 חופשת תל"ת  

  תמר 
 

 בואו נדבר על זה 
 אביחי 

 הפסקה  9:30
 

9:45 
   הדס 

 איך יוצרים סדרה? 
 גיורא חמיצר  

 אומנות מחאתית 
 תמר אהרון 

 
 ארון הספרים

 

 יציאה לקריית גת  09:15
 עליה לרכבת   -10:00

 

 אהרל'ה פוקס   תמר 
 חברה ישראלית 

 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
   הדס 

 גיורא רדלר 
 פילוסופיה יהודית 

 בואו נדבר על זה 
  אביחי 

 
 אפרים לפיד  
 מערך צבא  

 
 הגעה לתל אביב  -11:30

ונסיעה בחוליות  
 באוטובוסים  

 

  תמר 
 

 אומנות מחאתית 
 תמר אהרון 

 

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

 
16:00 

  הדס 
 פתיחת שבוע  

 חוליית שבוע אומנות  

 שיעור חניך 
 יוגב 

 
צביעה    -פעילות תורמת לקהילה
 וציור בקיבוץ 

 שיעור חניכה  -15:15
 רומי 

 תיאטרון גבעתיים  -12:30
 מפגש עם דורון פולק  

שיחה עם   13:00-14:00
 השחקן אוהד קנולר 

 תצוה פרשת :  
 17:01כניסת שבת: 
 18:02יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 שיעור חניכה  תמר 

 נועה בן שבת 
 זהות יהודית   -15:15

 גלעד
 הפסקה  17:15

 
17:45 

  הדס 
אומנויות    -אימון גופני

לחימה אבא של נועה בן  
 שבת

 
 השפעה של היהדות על אומנות 

 זאביק 
 

 
צביעה    -פעילות תורמת לקהילה
 וציור בקיבוץ 

 זהות יהודית   -16:45
 גלעד

 
סיכום שבוע   -14:15

 אומנות  
  - סיכום רבעון -15:00

 אביחי 

 

 שיעור חניכה  -16:45 תמר 
 רון  

 

 ארוחת ערב  19:00
 

20:00 
  הדס 

 ישיבת חוליות אם 
 

 
 שיחת קבוצה 

 

 
 תנועה מספרת סיפור 

 צביקה היזיקיאס 

 
 שיתוף 

 סיום רבעון שני  

 
 

 

  תמר 
 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15
   דה וויס  -אפטר לו"ז  ערב סרט  -אפטר לו"ז   

 שילר  פרידריךשמחוקק לה את חוקיה." ~ "האמנות היא בת חירות; ההכרח הרוחני ולא הצורך הגשמי, הוא 

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%A8
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%A8
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%A8

