
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 שבוע חינוך   - 12שבוע  – , התשפ"ג 2022און , - מחזור כ"ו הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
13.11.2022  

 יום ב' 
14.11.2022 

 יום ג' 
15.11.2022 

 יום ד' 
16.11.2022 

 יום ה' 
17.11.2022 

 יום ו' 
18.11.2022 

 טללה טל איליי  טל רוני טל  מנחה תורן 
 רוני איליי  רוני רוני טל רוני  לוגיסטי 

 אלעד חוזה  יובל זיסו  אלדר שיבר אביתר אטואן  עמית מתנה   דניאל נוי  גפן מוביל יום 
 הילה מור עופר דוידסון   זואי אגיב   נגה כספי   שחף גני נטע פלסר   רותם  מוביל יום 

 עומרי ועומר לזרוף  נועה עדן ונעם לנמן  יהב ורן אוריה וליה  ואושרי אברהם  רונית ורונה    תורנים 
  חולצות מכינה  כולם בורוד יום חינוך בזום  מורים הזויים לאומנות  מחויט   קוד לבוש 

 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 
 
 

  גפן
 

 
 אימון גופני 

 
 אימון גופני  

 בן   – שיעור חניך 
 שומר הסודות 

 
חינוך דרך   -אלון בריקמן

 נתינה  

 
 משבצת סיכום שבוע חינוך  

  רותם 
 

   -אביחי 
 חינוך

 הפסקה  9:30
 

10:00 
  גפן

 
 

 - זאביק נתיב 
 חנוך לנער ע"פ דרכו 

 פילוסופיה 
 אפרת ליברמן  

 תיאוריות וסוגי שלטון 

 
 ארון הספרים 

 
חינוך   – איילת אביב 

 להנחלת זיכרון השואה 

 

  רותם  
 

 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  גפן

 הסעה מקריית גת  15:15
 הגעה למכינה  15:45

 

 גיורא רדלר 
 פילוסופיה יהודית 

שיעור ראשון  הקדמה לסדרת  
 השיעורים הבאים 

 
 דורון ברכה 

 שיטת חינוך "דרך כפר" 

 
 רצח רבין -אלקנה  – 12:00

 זמן מובילי יום  – 13:00
 ארוחת צהריים  – 13:30

חינוך דרך   – אבשה  -12:00
 הקוראן  

 זמן מובילי יום  -13:00
 ארוחת צהריים  -13:30

 

  רותם 

 זמן מובילי יום  12:30
 ארוחת צהריים , הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויקטים  13:00

 חוגי בית  - 14:00   אפטר לו"ז 
 עומר ד, דויד, מאיה א 

    

 
16:00 

  גפן
 משבצת פתיחה 
 חוליית חינוך

 
חינוך מיוחד  – סחר אבו גנם 

 בחברה מעורבת

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 אהרלה פוקס  
 שומרי משפט 

 אביחי   
 חינוך

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

 שבת שלום! 
 ענבל  רותם 

 חינוך
 טל אבן  

 דמות המדריכה 
 הפסקה  17:00

 
17:30 

   - טל אבן  גפן
 דמות המדריכה 

 
 משפחות מארחות 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 חינוך -ענבל 
 

 
   -עומר נאור  

 חינוך דמוקרטי 

 

במים לא   -יהב  – שיעור חניך  רותם 
מדברים וגם מחוץ להם,  

 עדיף לשתוק 

   -אהרלה פוקס 
 שומרי משפט 

 

 ארוחת ערב 18:30
 

19:30 
  גפן

 ישיבת חוליות אם 
 

 
 שיחת קבוצה 

 
פערים   -  שייח מוהנא פארס

 בחינוך בפריפריה וחינוך טכנולוגי  

 
 - נועה אבניאל בר און 
 חינוך נערים בסיכון  

 

 
המסע האישי   - אורלי גרי 

 שלי בחינוך
 

 
  רותם 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30
הקרנה "פורסט  - 22:00  אפטר לו"ז 

 גאמפ"
סיפורי ילדות של  ערב  - 22:00 הקרנה "בחזית הכיתה"  - 22:00 

 חולית חינוך
  

 


