
 )שמאי, מסכת אבות א'(  אמור מעט ועשה הרבה והווי מקבל כל האדם בסבר פנים יפות"..."

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
   בסימן שיחות שיקוף ושבת בוגרים שבוע פנים  – 18, תש"פ, שבוע  2019און, - גלאשון, כ"ג הרמחזור 

 יום א' 
 א' טבת 29.12

 יום ב'
 ב' טבת 30.12

 'יום ג
 ג' טבת 31.12

 'יום ד
 ד' טבת 1.1

 'יום ה
 ה' טבת 2.1

 'יום ו
 ו' טבת  3.1

 נועה  נועה  עונג  אורי עונג  אורי מנחה תורן
 יונתן + בן צ אורי ו + דנה יונתן + טאי ראם + יעל שגב + עמית ש נועה + עמית כ מובילי יום

  גת + אור שירה + אילן נועם + אורי ש יובל ב + שגב ליאל + נדב דנה + בן צ תורנים
       הערות
 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  07:15
 ארוחת בוקר 07:45
08:30 

 אימון גופני  
"שומרי   -נאוה/תמרה

 משפט"
 א"ג*הגעה לבושים ל

+ (המשך) חנוכה -זאביק החלום ופשרו 
 אימון גופני  זהות שיח על 

09:30  
09:45 

חומר מקומי / דור  -אורי  
 יעל  -גופני אימון   סדנא בשפת גוף –

זכותנו  –אלקנה  10:00
התפיסה     -על הארץ 

 הדתית ימנית

חומר מקומי /  –אורי 
 הטיול הגדול  –נועה 

הכנה לשבוע  
 ארכיאולוגיה 

11:00  
 פתיחת שבוע  14:30 11:30

 חוליות אם 15:00
המושג  –גיורא רדלר 

 המשך  -האלוהי
עקרונות האימון  – יעל

 הגופני 

 פיתוח  קול  –נועה 
ההתפתחות  –גיא 

 הכלכלית של סין 

  -למידה )יובל ב(
 הכנות לשבת בוגרים  אסקפיזם

 זמן מובילי יום / אקטואליה                   12:45
 ארוחת צהרים+ הפסקה                                                                                             13:00
 קשר יהודי 16:00

 יציאה למשפחות  16:00
הדלקת נרות  16:40

 חנוכה 

 – )איתי א( צבא 15:15
 שירת הצפצפה 

 אוכל   12:30
 התנדבויות

 מנהיגות  - גלעד 15:45
*מגיעים מוכנים למשפחות 

 מארחות
  רשות העתיקות -אורית 

17:15  
17:45  

הרצאה לכל   18:00
 המכינה

 ארוחת ערב 19:15
 

פרויקט  - הסעה 16:30
 הוסטל

 הסעה חזור  19:00
 -דוב פישמן  משפחות מארחות 17:00 התנדבויות

  אפיסטמולוגיה 

19:00  
20:00 

חברותות חגיגי   20:00
 /" סילבסטר-נובי"נשף  קבוצהשיחת  חנוכה 

 " חדשהאזרחית שנה "

הכנה לשיחות   20:00
 שיקוף

 שיחות שיקוף 20:30

סדנא בשפת גוף /  –דור 
 הטיול הגדול  –נועה 

 

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


