
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 פנים בנושא כלכלה  –  24שבוע   -, התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל ,

  ט' אדר א'  10.2יום ה'  ח' אדר א'  9.2יום ד'  ז' אדר א'  8.2יום ג'  ו' אדר א'  7.2יום ב'  ה' אדר א'  6.2יום א'  
  נטע   יעלי  ענבל   יעלי   שחר מנחה תורן 

  שחר נטע   שחר  נטע   יעלי   מנחה לוגיסטי 
  יואב במיל'   יואב במיל'  יואב במיל', נטע, יעלי   יואב במיל', שחר  יואב במיל'  חופש

  הראל ויהלי  בן ואלה  עומר ומיקה מ  מויסה ו  עמית דקל וקרן  מובילי יום
  סהר ונועה מ  מיקש וברק  מאיה י ויורוט  דביר ר ונועה ג  אסתי ותומר מ  תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
 בוקר טוב + נקיונות  7:15 

 אימון גופני   7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

 בוקר טוב + נקיונות  7:15 ענבל  - כלכלה קלה 
 אימון גופני   7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

והמזרח התיכון  האסלאם  
 אבשלום נחמני  –

 

 הפסקה   9:30
 

9:45 
 
 

אפרת ליברמן   -פילוסופיה
 )שיעור אחרון( 

כל מה שרצית לדעת על כלכלה   
 שחר   -והתביישת לשאול

הרב אלקנה    -יהדות  10:00
 שרלו  

רונן אגסי המשנה   10:00
 למנכ"ל בנק לאומי 

 

 זאביק   -הזהות היהודית שלי
 הפסקה  11:00

 
11:30 

 התכנסות ברכבת   12:30
  -משבצת פתיחה  13:15

 חוליית כלכלה 
 Into the - למידה  14:45
wild   

 הפסקה    16:00

  -הזהות היהודית שלי  11:30 פקודות צה״ל   -הכנה לצבא 
 זאביק  
 ארוחת צהרים  12:45
 אהרלה    -גישות כלכליות  13:30
 הפסקה   14:45

חנוך   -בנק ישראל והקורונה
 דננברג  

 

  -זמן חוליות אם  11:45
 סיכום רבעון 

 ארוחת צהריים  12:45
נקיונות וספירות   13:30
 מלאי  

 

  - הימורים קזינו ומה שביניהם 
 מתן  

 אהרלה    -גישות כלכליות  11:30
 ארוחת צהריים   12:45
כל מה שרצית לדעת על   13:30

 שחר   -כלכלה והתביישת לשאול
 הפסקה   14:45

 

 ארוחת צהריים   12:45
 

16:00 
פוסט טראומה אצל   16:30

 יואב רוט    -חיילים 
 גלעד   -מנהיגות 16:15
 הפסקה   17:30

פרופ׳ מישל   15:15-16:30
ראש חטיבת   -סטרבצ׳ינסקי 
 ישראל המחקר בבנק  

סיכום שבוע ורבעון   15:00 פעילות תורמת לקהילה  
 ענבל -

מאיה יקואל    -פרשת שבוע 
 וברק 

 תצוה פרשת 
 שבת שלום! 

  -פסיכולוגיה רוחנית  16:30
 עדן  

 הפסקה  17:15
 

17:45 
 חדרים  נקיונות  17:45
 החלפת חדרים   18:45
 ארוחת ערב   20:00
 עיבוד יום   21:00

 

 סגירת מכינה  16:00 פעילות תורמת לקהילה   הפסקה   יהלי   -שיעור חניכה 
 יציאה לרכבת   16:15

 
 הכנה לצבא  

 ארוחת ערב   19:00
חברותא טלפונית   21:30  20:00

 קשר יהודי  
  חופשה נעימה!   שיחת קבוצה    יוקר המחיה  -סמי קונפידן  פעילות חברתית 

 
 תדרוך יומי למחר  עיבוד יום +  21:15

 


