
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 מנהיגות ופוליטיקה  -25בוע ש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 , ב' אדר 14.2.21

 יום ב' 
 , ג' אדר 15.2.21

 יום ג' 
 , ד' אדר 16.2.21

 יום ד'
 , ה' אדר 17.2.21

 יום ה' 
 , ו' אדר 18.2.21

 יום ו' 
19.2.21 

  נטע ב  יואב  נטע ב  ב נטע  יואב   אלה  מנחה תורן 

  אביחי  נטע ק  אביחי  יואב  ק נטע  גפן  מנחה תורן 

  דנה   עומר  אופיר  טל פ  זמנו  אלה  מובילי יום 

  אילאי  גאיה  נועה בן דוד  אור  אחינועם  גפן  מובילי יום 

  ניצן, יהלי  יניר, גאיה  נועם יואב  שהם, גל  גור, ליז  אלה  תורנים 

  שירה, דור  שני נועם, טל  אחינועם, יפתח  הדר, לידור  אופק, גל  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 פתיחת שבוע  אלה 
 

   -חוגי בית
 מנהיגים 

 8:15 אימון 
 ח"כ לשעבר רחל עזריה  

 המדריכה למהפכה 
 )זום(

  אימון 

 פתיחת שבוע   גפן 
 ואיתמר  לידור 

  אימון  אימון  אימון 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

 מצעי המפלגות+ קלפי  אלה 
 שהם, טל פ 

 גונן בן יצחק  
 פעיל במחאת בלפור 

 אביחי 
 הוא משקר במצח נחושה? 

 ח"כ עודד פורר  
 ישראל ביתנו  

 מפגש במכינה בחוץ  
 

  נקיונות  

 איך להתווכח   גפן 
 ענבר 

  נקיונות   זאביק/ משבצת באק אפ  גיורא  -10:00

 הפסקה  11:00

 
11:30 

 )זום( -11:15 אלה 
 השופט עוזי פוגלמן 

שופט בית המשפט העליון ויו"ר  
 וועדת הבחירות המרכזית 

 גיורא  -11:15
 

 עמרם מצנע   זאביק/ משבצת באק אפ 
 מנהיגות בפוליטיקה 

 סיכום שבוע   -11:00
 יציאה הביתה   -12:00

 

 גונן בן יצחק  גפן 
 פעיל במחאת בלפור 

 אביחי 
 הוא משקר במצח נחושה? 

 מתן כהנא   -13:00
 מפלגת ימינה  

 

 זמן מובילי יום  12:45

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

 
16:00 

 אהרלה   ליאור שליין   אלה 
 שומרי משפט 

 שיקלי  עמיחי 
 ראש מכינת תבור לשעבר 

 מפלגת ימינה  
 )זום(

 גלעד 
 רעיון פוליטי  

 פרשת : תרומה,זכור  
 17:11כניסת שבת: 
 18:07יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
צה"ל והכנסת, שיגעון או   גפן 

 אילאי  -טרפת
 אביחי 

 הבטחות בחירות? האמנם?! 
 נשק גרעיני והשלכותיו  

 אופק צלה  
 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 אימון   אלה 
 

 אביחי 
 הבטחות בחירות? האמנם?! 

 עיסוואי פריג'  
 מפלגת מרצ 

 מפגש במכינה בחוץ 
 )במידה ויתאפשר(  

 שיעור מדריך 
 יואב 

  

 מירב מיכאלי   גפן 
 )זום(

 אהרלה  
 שומרי משפט 

 גלעד 
 רעיון פוליטי 

  

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 קשר יהודי  אלה 
 

 ח"כ צבי האוזר 
 מפלגת "תקווה חדשה"  

 )זום(

 דיבייט סוגיות פוליטיות  
 שהם, טל פ.  

 אלעזר שטרן 
 מפלגת יש עתיד  

 )זום(

  

 קשר יהודי  גפן 
 

   -אלי שרמייסטר
 מנהיגות בצה"ל )זום( 

  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


