
 ארקליטוס  -׳אינך יכול להיכנס פעמיים לאותו הנהר׳ 

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 14שבוע  -, התשפ"ב 2023 -  2022מחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 ג' כסלו  27.11.2022

 יום ב' 
 ד' כסלו  28.11.2022

 יום ג' 
 ה' כסלו  29.11.2022

 יום ד' 
 ו' כסלו  30.11.2022

 יום ה' 
 ז' כסלו  1.12.2022

 יום ו' 
 ח' כסלו  2.12.2022

 שחר )ו( | שחר )ש( שחר עמית  אריק  רוני  שחר  מנחה תורן 
 עמית )ו( | רוני )ש(  עמית  שחר רוני  שחר רוני   מנחה לוגיסטי 

 הילה ויהלי   שיר לקס ואיתי  רוני והראל  נטע ונועם גלעד  יאיר הראל ועמית פרס  יערה ושחר   מובילי יום
 שירה גולן, עומר, עילי  צוק, אמרי, יערה  הדר, זהר, אביב  דניאל פרץ, עמית קנטור, מילי ו.  נדב, תמר סייג, נועה פרנס  יובל, רותם, נעמה   תורנים
 רוני )ב( רוני )ע( אריק עמית )ב(,  שחרעמית )ע(  , שחר )ב( עמית מיל׳ מאיה, עמית מיל׳   חופש
 נקיונות בוקר טוב +   7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  אורן 

 
 
 א"ג 7:15

 בוקר טוב+ נקיונות  8:15
 א. ב  8:45

 
 

לא מה   -חרדים  -יחיאל אמויאל 
 שחשבתם

 
 הפלות בארה״ב  -יובל נחמני 

 
 

 
 האזרח הגלובלי  -ערד מגן 

 

 
 
 אריק   -סכמ״ש 
 מאיה סגל    -פרשת שבוע 

 סודי   -מרי צרפתי אי  שקד
 

 פרטיזנים  -הילה טל 

 הפסקה   9:30
 

10:00 
  אורן 

 
 

 אפרת ליברמן    -פילוסופיה 
 המשך משל המערה 

רותם   -על ערבים ויהודים
 מרקוביץ ושירה גולן 

היהודים באים, אבל   –רוני 
 לאן? 

היווצרות   -אבשה  10:15
מדינת הלאום במזרח  

לבנון כמקרה   -התיכון
 בוחן 

תדריך הכנה לשבת  
 נקיונות מתמיינים +  

 שוק ההון  -עמית  שקד

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  אורן 

 
 

 ארון הספרים
 

 תיאום!   - 14:00

 ארוחת צהריים  12:00
חינוך לימודי   -אהרלה  13:00

 ליבה 
מיכל    -ניסויים חברתיים 13:00

 ויערה 

  הצלחה וכשלון  -נועם גלעד שוק ההון  –עמית 

  שקד
 

 
היהודים באים, אבל   –רוני 

 לאן? 

 
 שיעור חניכה   -שיר לקס 

 

 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים  12:30
 זמן מובילי יום   15:45 
 

16:00 
 התכנסות  15:30 אורן 

 תיכון בית שולמית 
  -שכונת רמות ירושלים 

 2אסירי ציון 
 פתח״ש 16:00

+   ישיבת חוליות אם 16:30
 אדהוק 

 הפסקה  17:00

 
 ענבל מנהלת חינוכית  

מיכל    -ניסויים חברתיים 13:00
 ויערה 

חינוך לימודי   -אהרלה 14:15
 ליבה 

 
 
 

 פעילות תורמת לקהילה 

 
 
 

  -הרב אלקנה שרלו 16:15
 רצח רבין 

 פרשת : ויצא 
 16:16כניסת שבת: 
 17:07יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
  שקד מאיה סגל   -מעבירה

והשלמות  סיכום   -זאביק נתיב
 לגמלא בפרט ולרמה״ג בכלל 

 
 משפחות מארחות   16:00

17:00  
 הרצאה על אהבה  17:30 אורן  17:30

 ארוחת ערב   18:30
 

סיכום והשלמות  -זאביק נתיב
 לגמלא בפרט ולרמה״ג בכלל 

 
 משפחות מארחות  

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 א.ע.  1900

 
 
 א"ג

 

  ענבל מנהלת חינוכית   שקד
 ארוחת ערב   18:30
מפגש חברותות מעגל   19:45 אורן  19:30

 פתיחה 
 סיום ויציאה למכינה  21:30

 שיתוף   19:30
  מפגש משפחות מארחול  20:30

 נציגי קהילה ל
 

 
 א"ג 18:30
 א.ע 19:30
 

 
 שיחת קבוצה 

התעללות   - שירה מוזס 
 בחיות 

 

  אושר   -יאיר אדן  שקד

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30



 ארקליטוס  -׳אינך יכול להיכנס פעמיים לאותו הנהר׳ 

 


