
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   שבוע חינוך  -9שבוע -  פ"ב , התש 2021, און -גל הראשון,    המחזור כ" 

 מליאת  
 למידה 

 יום א'
 , י"ח חשון 24.10.21

 יום ב' 
 , י"ט חשון 25.10.21

 יום ג' 
 , כ' חשון 26.10.21

 יום ד' 
 , כ"א חשון27.10.21

 יום ה'
 , כ"ב חשון 27.10.21

 יום ו' 
28.10.21 

 סיון  יואב  אלה  סיון  איליי  יואב   מנחה תורן 

 יואב  סיון  איליי  אלה  יואב  אביחי   לוגיסטי מנחה 

 טל  עילי  נועם ק  דן  יפתח  הדר קדוש  הדס יום   מוביל

 נועם ח  רוני פ  יובל ג  רוני אלדר  שקד לוי  בר מוזס  תמר  יום   מוביל

 גיא א  יואב א  יולי  אייל  לייה  עידו  הדס תורנים 

 נעמה  יעל  שחר רוני רייס יעקב  לירי  תמר  תורנים 

 נקיונות  +   בוקר טוב 7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 בוקר טוב  -7:00  
 אימון  -7:15

 ארוחת בוקר וניקיונות   -8:30

 י תקציב החינוך האמריקא 
 רומי ויעל   

 בוקר טוב  -7:00
 אימון  -7:15

 בוקר וניקיונות ארוחת  -8:30

 חינוך מעורב 
 דני אלעזר 

 בוקר טוב   -7:15
 ארוחת בוקר 

 הפסקה  9:30

 
9:45 

  הדס
 

 
 חינוך צהל"י 
 כרמל דפרין 

 חינוך מיוחד וסיפור אישי 
 סמדר אורבך 

 חוות השומר 
 נועם אמזלג 

 הזכות לחינוך  
 רעיה לוי גודמן 

נקיונות והכנות   -7:45
 למפגש הורים 

 התכנסות   -9:00
 פתיחה    -9:30

  תמר 
 

 מטרות החינוך בישראל 
 איליי 

 חמ"ד 
 יואב אליאס, נועה בן שבת  

 -בין חוסך "שבטו" "לשונא" בנו 
 זאביק

 הפסקה  11:00

 
11:30 

אוטובוס יוצא   -15:15 הדס
 מקרית גת 

 הגעה למכינה  -15:45

 
 טיפוח מכינה 

 חוליית קבוצה  

 בישראל מטרות החינוך 11:15
 איליי 

 חמ"ד 
 יואב אליאס, נועה בן שבת 

 -בין חוסך "שבטו" "לשונא" בנו 
 זאביק

 הפסקה  -10:30
 סיור במכינה  -10:45
 סיכום להורים  -11:30
 יציאה הביתה   -12:00

 חינוך מיוחד וסיפור אישי 11:15 תמר 
 סמדר אורבך 

 חוות השומר 
 נועם אמזלג 

 הזכות לחינוך  
 רעיה לוי גודמן 

 זמן מובילי יום  12:45

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

  מה שלא למדתי בבית ספר    זמן רשות  
 פעילות תורמת לקהילה  

 פעם ראשונה 

  שפת הסימנים   אנשי חינוך משפיעים

 
16:00 

פתיחת שבוע   -16:15 הדס
 במליאות  

 פרוייקטורים 
 רוני פרבר, עילי 

 חכמת זקנים  
 אביחי 

15:30-  !? 
 גלעד אולשטיין 

 חינוך למנהיגות  
 מימי שמש 

 חיי שרה פרשת : 
 17:16כניסת שבת: 
 18:20יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 מה שלא למדנו בבית ספר   תמר 

 תומר ואפרים 
 "החינוך"-15:30

 סיון 
 נקיונות לקראת יום הורים 

 הפסקה  17:15

 
17:45 

  הדס
 לבחור החופש  

 הלל משאלי 

 מה שלא למדנו בבית ספר  
 תומר ואפרים 

 
 פעילות תורמת לקהילה  

 פעם ראשונה 

 "החינוך"-17:00
 סיון 

  נקיונות לקראת יום הורים 

 חכמת זקנים   תמר 
 אביחי 

17:00-  !? 
 גלעד אולשטיין 

 חינוך למנהיגות  
 מימי שמש 

 

 ארוחת ערב  19:00

 
20:00 

 חברתי חינוך לשינוי     הדס
 ' אמנון רבינוביץ       

 הדרך לחברה טובה יותר  
 אורי בנקי 

 מנכ"ל משרד החינוך  -19:00
 יגאל סלוביק 

 ארוחת ערב  -20:15

 חינוך דרך צה"ל  
 יעל הס  

 סיכום שבוע  
 רוני פ, עילי 

 
 

  תמר 

 עיבוד יום ותדריך למחר  21:15

   סרט ערב    ביקורת על חינוך דרך אומנות   אפטר לו"ז 

 


