
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 32בוע ש  – פ"א , התש2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א'  קפסולה  
 , כ"ב ניסן 4.4.21

 יום ב' 
 , כ"ג ניסן 5.4.21

 יום ג' 
 , כ"ד ניסן 6.4.21

 יום ד'
 , כ"ה ניסן 7.4.21

 יום ה' 
 , כ"ו ניסן 8.4.21

 יום ו' 
9.4.21 

 נטע ק  נטע ק  נטע ק  יואב  יואב  יואב  אלה  מנחה תורן 

 נטע ב  אביחי  נטע ב  נטע ב  נטע ב  נטע ק  גפן  מנחה תורן 

 יואב  גאיה  נועם  ענבר  ערבה  אבישי  אלה  מובילי יום 

 סהר ניצן   אחינועם  איתי  אילאי  אושר  גפן  מובילי יום 

 יעל, יניר  ליז, גור  עומר אופיר,  טל פ, שהם  גל, גיל  יהלי, ארד  אלה  תורנים 

 דניאל, שחר  שירה, טהר  איתי, לידור  דור, הדר  ניצן, שני נתיב  אילאי, אופק  גפן  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

  אלה 
 

 אהרל'ה פוקס  אימון  חברותות  -למידה עצמית
 שיעור אחרון  -שומרי משפט

בוקר טוב   -7:00 אימון 
 וארוחת בוקר  

 : יציאה ליד ושם 7:45
 :הגעה, התארגנו 8:45

  גפן 
 

 יזהר הס  אימון 
 התנועה המסורתית  

 משבצת אקטואליה  אימון 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  אלה 
 

 גיורא רדלר 
 האם יש אלוהים? 

 אביחי 
 הסכמים קואליציוניים 

סיור מודרך   -9:00 זאביק ויגן פרנדלי 
החיצוני של יד  באתר 

 ושם.
 סיום משוער  -11:00

  גפן 
 

 טרור יהודי 
 אושר 

 שיעור חניך  
 גאיה גולדנברג 

 אהרל'ה פוקס 
 שיעור אחרון  -שומרי משפט

 נטע ק 
 תעשיית האופנה 

 הפסקה  11:00

 
11:30 

  אלה 
 

 גיורא רדלר 
 האם יש אלוהים? 

 הרשת הירוקה  -הדר ים
 משבר האקלים 

 שיעור חניך 
 עומר  

משבר   -מאורדפנה 
 כלכלי גלובלי 

נסיעה חזרה   -11:30
 למכינה 
 נקיונות לשבת   -12:30
 ארוחת צהריים -13:30

  גפן 
 

 אבישי  -שיעור חניך
 פסיכולוגיה 

 אביחי 
 הסכמים קואליציוניים 

 זאביק ויגן פרנדלי 

 זמן מובילי יום  12:45

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

 
16:00 

 הסעה מקרית גת   -17:15 אלה 
 הגעה למכינה  -17:45

 

 תמר אהרון  
 מיניות בריאה  -מגדר

 כלכלה לדוברי עברית   -דוד
 הציבור החרדי 

 שמיני פרשת :  ערבה   -שיעור חניך גלעד 
 18:46כניסת שבת: 
 19:43יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 רעות מול אמינות  גפן 

 שי, שני 
 שיעור חניכה  אימון 

 נועם שני 
 מוטי שקלר 

 תרבות והיסטוריה 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

 פתיחת שבוע   -18:00 אלה 
 

 סדנת יוגה  
 ארי -בןרוני 

 טל אפרגן 
 שירות ופקיד בדובדבן 

 צפיפות   -אלון טל
 אוכלוסין וקיימות  

 נטע ק 
 תעשיית האופנה  

 

 ישיבת חוליות אם גפן 
 

 תמר אהרון  
 מיניות בריאה  -מגדר

 לדוברי עברית כלכלה    -דוד
 הציבור החרדי 

 שיעור חניך  גלעד 
 לידור  

 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 ישיבת חוליות אם אלה 
 

   -דיבייט שיחת קבוצה  
 הריסת בתי מחבלים 

 טקס יום השואה 
 משותף  
 בחוץ  

 ימים מיוחדים 
 אופיר ומיכל 

 

 פתיחת שבוע  גפן 
 

 פעילות חברתית  
 קבוצה  

 יונתן מופז 
 ושירות קבע סיירת מטכ"ל  

 נשים מרגלות  
 גיא חן 

 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


