
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 פוליטיקה - 31שבוע  -, התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שדרות, 

 מליאת  
 , כט אדר ב 1/4יום ו'  , כח אדר ב 31/3יום ה'  , כז אדר ב 30/3יום ד'  , כו אדר ב 29/3יום ג'  , כה אדר ב 28/3יום ב'  , כד אדר ב 27/3יום א'  למידה 

 עידן  איתי  רון  נטע  איתי  עידן   מנחה תורן 
  נטע  עידן  איתי  רון  נטע   מנחה לוגיסטי 

 עידו  איליי מרקוביץ  בר רועי מאיר  הדר שלום  רועי פוגרונד  ארבל  מוביל יום 
 ליבי  שירה גרין  עידן גוטמן  אבבץ  מישאל  הלל קצבורג  גלבוע מוביל יום 

 ליהי מ ונבו  נועם א ועומר  אלון ע ושלי  מילי ויהונתן  אלה ומתן  נעמה ואופיר   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  ארבל 
משה  -לנהל חייך כקמפיין 

 קלוגהפט 

 סיירת כושר  6:00
 

 ארון הספרים
 כוח פול בודי 

  –אש"ף, מאויב לאוהב 
מטרוריסטים    ההתפתחות
 יהודה  - אים לפוליטיק

 
 ספרינטים סדרי 

 אלון רשף   -פרשת שמיני 
  גלבוע 

 
 הפסקה  9:30

 
9:45 

  ארבל 
 

 שיעור פרידה  -גלעד 

  -מי רוצה להבין בפוליטיקה? 
 עידן 

 מוסי רז 
היועצת   -עו״ד שגית אפיק 

המשפטית הראשית של  
 הכנסת 

 נקיונות  
  גלבוע

 
 בן   -היכולת האנושית גבולות 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  ארבל 
הויכוח הערכי   11.45 ציפי ליבני  זאביק 

 הרב אלקנה  -בפוליטיקה
 ארוחת צהריים  11:45
 שבת רשות  יציאה לג'ו אלון  12:30

  גלבוע

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

 
16:00 

 ארבל 
פתיחת שבוע  

 פעילות תורמת לקהילה  פוליטיקה 

  -עם הספר )רשות(  14:00
 יהודה 

 פעילות תורמת לקהילה 
13.00-16.00 

מפגש ומעגלי שיח עם  
 כוכבי המדבר ואג'יק 

 פרשת :  תזריע 
 18:36כניסת שבת: 
 19:33יציאת שבת: 

 שבת שלום! 

 מאיה משה  -עיתון -שלטון-הון

 גלבוע
  -מי רוצה להבין בפוליטיקה? 

 עידן 
 הפסקה  17:15

 
17:45 

 ארבל 
 קשר יהודי 

 פעילות תורמת לקהילה 
  -זמן אקטואליה  19:45

 איליי 

  -הדיקטטורה של בג״ץ  17:00
 יורם שפטל 

 פעילות תורמת לקהילה 
  -זמן אקטואליה  19:45

 שירי 
 עמוס גבירץ  -גוש השלום

 

  גלבוע

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 ארבל 
 

 שיתוף  אכפתיות   -שיחת קבוצה  קשר יהודי 
 נבו  -פרספקטיבה חיובית 

 סיכום שבוע 
 

הסם הכי ממכר בתולדות   גלבוע
  אלון רשף   -האנושות 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

אפטר   22:00
   ליהי ודניאל  -בריחה חדר  11/9פרנהייט  -סרט עידן  -אקטיביזם שיפוטי   לו"ז 

 סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי  00:00
ם כושרו, סגולותיו ונטיותיו, כשהוא  מדינאי, שהשלטון בשבילו אינו מטרה אלא אמצעי לשרת את עמו ואידיאל חייו, חייב לבחון את הנסיבות, התנאים והצרכים של זמנו ומקומו, וג

 " )דוד בן גוריון( .לעמוד ליד ההגה, או שיסתלק זמנית או לחלוטיןבא לקבוע אם רצוי שיוסיף 


