מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון ,שובל ,2019-2020 ,התש"פ – שבוע  – 14שבוע פנים בנושא מנהיגות ופוליטיקה

מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מנהיגי יום
תורנים
גיוסים

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

1.12.19

2.12.19

3.12.19

4.12.19

5.12.19

6.12.19

ג' כסלו התש"פ
ירדן
שירי
מיתר ועדיאל
לינוי סבג ומיכאל

ד' כסלו התש"פ
שירי
אייל
עומרי גולדברג ומאיה
יעל לוי וגיא פרידמן
אמראל ורותם -גבעת
וושינגטון

ה' כסלו התש"פ
אייל
שירי
אורי פרס ורוני כהן
עידו ברכה ושלי זיו

ו' כסלו התש"פ
שירי
ירדן
איתי שלו ויועד פלס
נהוראי ואורי קסטן

ז' כסלו התש"פ
אייל
ירדן
איתי ק .ונועה שנברון
רותם נחמיאס ואדם

ח' כסלו התש"פ
ירדן
אייל
איתי שלו וגל אטרקצי
לינוי בן עמרם ועמית

-

-

גל ונעמה -באר יעקב

נועה יוסף ושגב-גדרה

-

7:00
7:30
8:15

"בוקר טוב"  +סדר וניקיון המכינה
ארוחת בוקר
 - 8:00ירדן -מוות לערכים
 /אייל -דובים ויערות

9:15
9:30
10:45
11:15

הפסקה
עינת ורצקי  -פילוסופיה

 – 15:00התכנסות
 – 15:30פתיחת שבוע

ח"כ רם בן ברק -כחול לבן
 – 15:00ישיבת תיאום

ישיבות חוליות אם
17:15
17:45
אימון גופני

21:15-21:45

ברזלים בשניים – חוליית
למידה

שיחת קבוצה

לובי  -99קשרי הון שלטון

תדרוך לשבת מועמדים+
פ"ש" -ויצא"-קליינמן

טל  -חוק המכינות /
עידו " -שסעים בחברה
הישראלית"

נקיונות והכנות לשבת
מועמדים

הפסקה

12:30
15:45
16:00

19:00
20:00

אימון גופני

צוות חדר אוכל  -תדרוך

 – 8:00טל  -חוק המכינות
 /יועד "אני עצמי ואנוכי"

סיכום שבוע -מנהיגות
ופוליטיקה

משבצת פתיחה לשבוע
מנהיגות ופוליטיקה

גלעד  -רעיון פוליטי

אייל -דובים ויערות /
ירדן  -מוות לערכים

ערב צוות

זאביק  -מנהיגות

"דרכנו" -שבט אחים
ואחיות

ארוחת צהריים
זמן מובילי יום
 – 13:45רבנים למען זכויות
פעילות קהילתית
אדם
 - 15:00הפסקה
הפסקה
-16:10זמן מובילי יום
 - 16:25משפחות מארחות

פעילות קהילתית

ארוחת ערב
ע"וד סהר פינטו  -המאבק
תת אלוף אלי שרמייסטר-
בשחיתות
מנהיגות צבאית
 -22:00אפטר לו"ז-חניכים
עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

הרב אלקנה שרלו -חנוכה
וגבורה יהודית

-17:30אימון כושר -יעל
ארד

שבת פרשת ויצא
כניסת שבת16:18 :
צאת שבת17:17 :
שבת מועמדים
שבת שלום !

פעילות חברתית
-22:00אפטר לו"ז-
דיבייטים

"פוליטיקאים אינם מאמינים לרוב הדברים שהם אומרים ,אך תמיד הם מופתעים מחדש ,כשהאחרים מאמינים להם" (שארל דה גול)

