
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 פנים בנושא קהילות   -16שבוע  – , התשפ"ג 2022און , - מחזור כ"ו הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 י"ז בכסלו   11.12.2022

 יום ב' 
 י"ח בכסלו  12.12.2022

 יום ג' 
 י"ט בכסלו  13.12.2022

 יום ד' 
 כ בכסלו   14.12.2022

 יום ה' 
 כ"א בכסלו  15.12.2022

 יום ו' 
 כ"ב בכסלו  16.12.2022

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

  אביתר אטואן  דורון עמית   עדי לוי  יובל זיסו  רחל לקצ'או  גפן מוביל יום 
  עומרי ארז  מתנאל יניב  דורון גל   דוידסון עופר  עדו עבאדי  רותם  מוביל יום 

  נגה ועידו עבאדי  אלבז ואסלן  רונה ומיה  עמית וזואי  אבי ודובדבני   תורנים
הקשיים של המיעוטים    שאלה יומית  

 והתמודדותם 
מה הופך קהילה בארץ לחלק   

 מהחברה הישראלית  
האם לקהילות שאינן יהודיות  
 חובה להפגין נאמנות למדינה 

קהילות שונות  האם 
בישראל יכולות לחיות  

 בקיום משותף 

 

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

8:30 
  גפן

 
 בוקר טוב  05:15

 נקיונות  05:30
הכנת כריכים לארוחת   05:45

 בוקר 

 אבוד 
 רוני 

 
 אימון גופני 

 
 עמית קניג

 "להטוטי מוח" 

 
 תלת חנוכה 

  רותם 
 

 אליה   -שיעור חניכה
 

 הפסקה  9:30
 

10:00 
  גפן

 
 עלייה לאוטובוס   06:30
 הפסקת שירותים  07:00
 הגעה לפארק קנדה  07:30

 פתיחת סיור   07:45

 
 גיורא רדלר  

 היחס למושג האלוהי 

הקהילה   -שיעור חניך
 הבוכרית 

 אלחנן 

 תהל״ה   
ארגון לתמיכה במשפחות  

 להט״ביות 

 
 תלת חנוכה  

  רותם 
 

 שיעור מדריך 
 רוני 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  גפן

 הסעה מקריית גת  14:15
 הגעה למכינה   14:45

 יציאה למסלול סיור  08:30
התכנסות במעיין   10:00

 התמרים 
 הליכה לכנסיית אמאוס  10:30

 עודד מיטב  11:30
 מובילי יום  12:30

 אימון מקוצר   13:00
 ארוחת צהרים   13:30

 אלקנה   -12:00
 חנוכה 

 אפטר לוז חוגי בית   -15:15
 נועה עדן, אליה ונויקה 

 מובילי יום   11:00
 אבשה -12:00

 

  רותם 

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

 
16:00 

משבצת פתיחה של   15:00 גפן
 חוליית קהילה במליאות 

 אביחי   16:00
 קהילות  

הגעה לכנסיית אמאוס   11:00
 והדרכה על סיפור ההתגלות 

 יציאה לקברות המכבים 12:00
הגעה לקברות, הפסקת   12:30

 צהרים והדרכה קברות המכבים 

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 אהרלה פוקס  
 קנאות ואקטיביזם בקהילה 

 נקיונות לקראת   -14:00
 תלת  

 יציאה לתלת   -16:00

 פרשת : וישב 
 16:17כניסת שבת: 
 17:24יציאת שבת: 

 שבת שלום! ומבורך 
 ענבל רותם 

 מנהלת חינוכית 

 הפסקה  17:00
 

17:30 
  גפן

 אימון גופני  17:30
 ארוחת ערב עדות  18:30

 נסיעה לנבי סמואל  14:00
 הגעה והפסקת שירותים  14:30

 הדרכה של זאביק  14:45
 יציאה חזרה למכינה  16:00

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 ענבל
 מנהלת חינוכית 

 
 חג שמח לכולם  

 

 

 אהרלה פוקס   רותם 
 קנאות ואקטיביזם בקהילה 

 ארוחת ערב  18:30
 

19:30 
 ישיבת חוליות אם  19:30 גפן

 זמן מובילי יום  20:30
 עיבוד יום  21:00

 
 קניות   -שיחת קבוצה 

 
 מה זה להיות עיברי בישראל? 

 
 ערב צוות 

  
 רותם 

 יום + תדרוך יומי למחר עיבוד   20:30
    פיתות בדואיות בטאבון   אסף שחורי ואברהם    -חוגי בית    אפטר לוז 

 


