
מכינה קדם צבאית "נחשון" - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
חינוךשבוע-התשפ"ב,2022-2023,שובלהראשון,כ"ולמחזור

מליאת
למידה

יום א'
בחשווןי"ט13.11.2022

יום ב'
בחשווןכ'14.11.2022

יום ג'
בחשווןכ"א15.11.2022

יום ד'
בחשווןכ"ב16.11.2022

יום ה'
בחשווןכ"ג17.11.2022

יום ו'
בחשווןכ"ד18.11.22

רונימאיהשחררונימאיהמאיהמנחה תורן
עמיתשחרעמיתמאיהרונישחרמנחה לוגיסטי

דניאל פריי ומילימאיה סגל ונועם בן משהיהלי רז ונויה פזעמית פרס ומאיה סרישיר פינקלשטיין ויאיר הראלהילה טל ונועם גלעדמובילי יום
וינשטיין

שירה גולן, דניאל פריי,תורנים
מאיה מילר

תמר שני, גיא גנני, זאק
ווקסטוק

רותם מרקוביץ', יובל נחמני,
יהלי ורסנו

הילה טל, מוריה, אביב עם
שלם

גל מונינה, מילי פרישמן,
דוד רחימוב

תמר רוזנמן, נטע עידן,
מיטב דניאלי

רוניאריק + מאיהשחרשחר (ב)עמיתחופש
בוקר טוב + נקיונות7:15
ארוחת בוקר7:45

8:30
אילת דליות - מערכת החינוך

בישראל
ניקיונות+טובבוקר7:15

גופניאימון7:45
והתארגנותבוקרארוחת8:45

ניקיונות+טובבוקר7:15
גופניאימון7:45
בוקרארוחת8:45

והתארגנות

סיכוםמשבצת0830יחידת מיטב
הפסקה1000

הפסקה9:30

10:00
בשער10:00בהתכנסותאורן

בבית ספר דמוקרטי בהוד
השרון

10:30-11:15פתחש

אירית אמויאל - חינוך לגילאפרת ליברמן - משל המערה
הרך

הפסקה11:00
א.צ12:00

דיבור-יקותיאליגלי10:30
ישיר עם ילדים שעברו

טראומה - למה?

שבתמשבצת10:30אבשה10:15
מועמדים שקד

הפסקה11:00

11:30
ספר,בביתסיור-11:30אורן

שיחה עם מנהל הבית ספר
גיא

עםפגישה-13:15
התלמידים

הסעה14:00-15:30

דניאל ברקלי -כוכבי המדבר
א.צ12:30

סיפוראורבך-סמדר14:00
אישי דרך חינוך

הפסקה15:00

הפלותנחמני-יובל13:00
בארה"ב

שירה מוזס - התעללות
בחיות

המשך לו"ז שבתחוגי בית
מועמדים

שקד

אהרלה13:00

יאיר אדן - אושר

ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים12:30
יוםמוביליזמן15:45

16:00
16:00-18:00אורן

שיחה עם מדריך מהכפר
וסיור בפנימיה ושיחות עם
תלמידים (שאלות תשובות)

ענבל מנהלת חינוכית - חינוך
אהרלה14:30בצבא

פעילות תורמת לקהילה

שרלואלקנההרב16:15
- יהדות

פרשת : חיי שרה
16:18שבת:כניסת
17:19שבת:יציאת

שבת שלום!
זאביק נתיב - "חוסך שבטושקד

שונא בנו" / "חנוך לנער על פי
דרכו"

פרטיזניםטל-הילה14:30

17:00
לאוטובוסיםעליה18:15אורן17:30

למכינהיציאה18:30
למכינההגעה19:45

זאביק נתיב - "חוסך שבטו
שונא בנו" / "חנוך לנער על פי

דרכו"

הפסקה15:00
משפחות16:00-19:00

פעילות תורמת לקהילהמארחות

א.ג17:30
א.ע.18:30

חינוך,-אריק20:00
למה? ענבל מנהלת חינוכית - חינוךשקד

בצבא
ארוחת ערב18:30
לוחמיםעמותתשגיב-20:00אביחיא.עאורן19:30

ללא גבולות
אפטר לוז- ערב סרט

עמותתבריקמן-אלון20:00
אלון ואלה

אפטר לוז- ערב כשרונות
שקד

עיבוד יום + תדרוך יומי למחר20:30



חופשים:

ה׳ - רוני


