
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 חינוך בנושא   15שבוע  ,"פ, תש 2019, שדרותהראשון ,  גכ"מחזור 

 יום א' 
 י' כסלו  8.12.19

 'יום ב
 יא' כסלו 9.12.19

 'יום ג
 יב' כסלו 10.12.19

 'יום ד
 יג' כסלו  11.12.19

 'יום ה
 כסלויד'  12.12.19

 'יום ו
 טו' כסלו 13.12.19

 מרת עומר  גיא גיא תמר גיא מנחה תורן
 עדי ופלג  אראל ואייל גל וחנה  אנאל ונועם  ייליונתן וא פלג ועדי  מובילי יום

 עמנואל וזהר  אריאל וג'וש יובל גינוסר וטופז  יושי ודביר וטל עדני  יעל עמנואל וזהר  תורנים
       הערות
 בוקר טוב 6:15 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  7:15

 נקיונות 6:30
א. בוקר והכנת  6:45

 יכיםכר
 תחנה יציאה ל 7:30
 ל אביברכבת לת 8:29

 ההגנה 
פר הירוק הגעה לכ  10:40

 התמקמותו
הרצאה של גילי  11:00

 מנהל ביה"ס איימיס
מעגלי שיח עם  12:00

 ש"ש מאיימיס
 א. צהריים  12:30
סיור עם מנהל   13:15

הפנימיה של איימיס בן 
ה של מנהל  רצא+ הדבש

ביה"ס העולים החדשים  
 וקבכפר היר

ס על ביה"הרצאה  -14:30
 של עולים חדשים מרוסיה 

שיחה עם רכזת  -15:00
שכבת י"ב של הכפר 

 הירוק
אחת  שיחה עם -15:45

על  של איימיסות המנהל
תי ספר במשמעות קיום ה

 ל הבינ"
 כינה יציאה למ 16:30
 עיבוד יום  21:15

 ון המכינה "בוקר טוב" + סדר ונקי
 ארוחת בוקר ארוחת בוקר 7:45
 -משבצת חוליית צבא 8:30

 היררכיה ודרגות 
ט הקמת שב -עזרא יהודה

 וחשיבות תנועות הנוער 
חינוך דמוקרטי  -גיל חדש 

 וההקמה של נירים 
 בוקר טוב 6:45 אימון כושר גופני   6:45

 הפסקה הפסקה 9:30
9:45 

משבצת פתיחה שבוע 
 חינוך 

10:00-11:00 
חינוך  -משה  אלינור

 אנתרופוסופי
 מה בחינוך -זאביק

שבצת תוכן חוליית מ
בעד ונגד מערכת  -חינוך

 החינוך בישראל 

 
 ארוחת בוקר-7:00

 סיכום שבוע חינוך -7:40

  הפסקה הפסקה 11:00
סגן ראש העיר מיויש לו  11:30

מודיעין וחבר עמותה יחד 
הקמת בית ספר וחינוך –

 משולב דתי וחילוני 

חינוך   -לירי רכזת בוגרים
פעילות חברתית חוליית   אימון כושר גופני  מודע מגדר

 חינוך 
9:00-10:00 

 סגירת מכינה

  זמן מובילי יום / אקטואליה  זמן מובילי יום / אקטואליה  12:45
  ארוחת צהרים+ הפסקה ארוחת צהרים+ הפסקה 13:00

 16:00  
15:00-17:00 

ראש מכינת  דרור ינאי
חינוך  -אצבעות חמש 

 בספורט

קהילה התדבויות   -14:00
 קבועות

קהילה התנדבויות  14:00
 קבועות

 חינוך?!  -גלעד 
 לח ויש שבת פרשת

 16:19 כניסת שבת :
 17:19 צאת שבת :

  הפסקה הפסקה 17:15
17:45 

17:30-19:00 
מנהל ברנקו  מואטידודו 

 סברנקו ויי -וייס 

קהילה התנדבויות 
 קבועות

דבויות קהילה התנ
 קבועות

 
17:30-18:45 

חינוך   -לימור עפרת
מחוננים וסיפור אישי 

 בחינוך

 שבת שלום !

  ארוחת ערב ארוחת ערב 19:00
נוער  על -זהבי  שיפי 20:00

 בסיכון
 "בית דרור"  –הלל 

 חינוך מיוחד  -עירית ששון חינוך יהודי  -דניאל "עתיד פלוס" 
 
 

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

 קהדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים" יאנוש קורצ'א "


