
 הישראלית למנהיגות חברתיתהמדרשה  -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 שבוע פנים בנושא תרבויות   –  10, תש"פ, שבוע  2019און, - כ"ג הראשון, גלמחזור 

 "אדם לא תרבותי כמוהו כזברה ללא פסים." ~ פתגם אפריקני             

 יום א' 
 ן ווה' מרחש 3.11

 יום ב'
 ן וו' מרחשו 4.11

 'יום ג
 ן ז' מרחשוו 5.11

 'יום ד
 ן וומרחש' ח 6.11

 'יום ה
 חשוון מר 'ט 7.11

 'יום ו
 ן וחשומר 'י 8.11

 אורי עונג  נועה  עונג  אורי נועה  מנחה תורן
 נטע ועדי עדי ונועם  נטע ואור אליה ורחל  אלון ואיה טאי וינון מובילי יום

 יורדאנוס ונועם איתי ד ובן צ בועז ונועה  בן ס וליאל גיא ושירה  חן ושני  תורנים
  יום צוות /אורחויות אורחויות אורחויות אורחויות  הערות
 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  07:15
 ארוחת בוקר 07:45
08:30 

לקראת קמפוס  -זאביק אימון גופני  
 גולן 

-הסכסוך הסוני  - שירה
הסכסוך  - יובל ה /שיעי

 בין טאיוון לסין
חוליית  -סיכום שבוע פילוסופיה  -שמעון 

 תרבויות

09:30  
09:45 

מגדר ומיניות   -נועה 
 בתרבויות שונות

 הפסקה  9:45
עדות  -משה שי  10:00

 קוריאה   צלם מצפון
 הפסקה 11:15

 הפסקה  9:45
יהדות   –אלקנה  10:05

 בחו"ל 

הכנה לקפוס   -ידה"א 
 גולן 
 

מה הקשר   -ליאור אנגל
 בין חול ים לאייפון 

11:00  
11:30 

פילוסופיה   –גיורא רדלר  
 יהודית

 טיפוח מכינה 
 

 
 זמן מובילי יום  11:45
 הפסקת צהריים 12:15

 
 

תרבויות נעלות  -דור ועדי
 תרבויות נחותות

הכנות לשבת     
 

 זמן מובילי יום / אקטואליה                   12:45
 ארוחת צהרים+ הפסקה                                                                                             13:00
 לוז שבועי  15:00 16:00

סיפור  -גיא בז'רנו 15:15
 אישי

 הפסקה 16:30
פתיחת שבוע   16:45

 חמש וחצי(תרבויות )עד 

סיפור  –אליאסף פרץ 
 התנדבויות אישי   

 –סימונה הלפרין  15:00
 התרבות בסינגפור

 
 -אביבה נגוסה   16:15

 עדות עולה מאתיופיה 

 ישיבת תיאום – 14:30
  –חוליית למידה 

 קניבליזם בקונגו 

 פרשת השבוע: לך לך 
 16:32כניסת השבת: 
 17:24יציאת השבת: 

17:15  
 גופני ימון א 17:45

התרבות  –דוד לייבל 
  אימון גופני  שפחות מארחותמ התנדבויות בוייטנאם

19:00  
  בנים/בנות  -צוות ערב  פעילות חברתית  שיחת קבוצה "יהדות ונפש"  –פנימה  חוליות אם 20:00

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-22:00


