
 מיכאל ביטון  –אין דבר שלמדת בחייך או שאתה לומד, שלא תמצא לו שעה ומקום 

 
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  

 18שבוע   -, התשפ"ב 2023 -  2022למחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 א' טבת  25.12.22

 יום ב' 
 ב' טבת  26.12.22

 יום ג' 
 ג' טבת  27.12.22

 יום ד' 
 ד' טבת  28.12.22

 יום ה' 
 ה' טבת  29.12.22

 יום ו' 
 ו' טבת  30.12.22

 שחר עמית  רוני  אריק  עמית  רוני   מנחה תורן 
 עמית  רוני  שחר עמית  רוני  שחר  מנחה לוגיסטי 

נעמה גולדשטיין ועמית   יאיר אדן ומאיה מילר  זאק ווקסטוק ומילי וינשטיין  אודליה כהן וגיא גנני  נועם בן משה ושירה מוזס   מובילי יום
 רחמים לרנר 

 יובל נחמני ויואב גלער 

אוראל חמי, יהלי ורסנו    תורנים
 ויובל נחמני 

בר מועלם, זאק ווקסטוק, איתי  
 טסלר 

גיא גנני, עמית לוי קנטור והילה  
 טל

נטע עידן, נועה קורן ומיטב  
 דניאלי 

יעל שנהב, יהלי רז ואיתי  
 צור 

תמר רוזנמן, מאי רונן  
 ושחר יקותיאלי 

   נועה   אריק + רוני שחר +  שחר )ב( עמית   חופש
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
 אימון גופני  7:15  אורן 

 בוקר טוב+ נקיונות  7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

 שיחה אורי  08:00 - 07:30
 אימון ביקורת  09:00 - 08:00

 
 מוסר   –אפרת ליברמן 

ערכת  אמ  -עילי פלג 
 החינוך 

 ופרשת שבוע  סכמ"ש

שבת   - הדר רוזנבלום   שקד
 שמות 

 הפסקה  9:30
 

10:00 
   אורן 

מלחמת לבנון   – למידה 
 הראשונה 

 
 טיפוח מכינה 

10:30 – 12:00 

מבצע קארין    -איתי טסלר  רוני  -שיעור מדריכה 
A 

 סגירת מכינה 
אוטובוס לרכבת   10:20

העקרונות הבסיסיים   -עמית   שקד להבים
 החיים של 

 מעגל הזנות  -נויה פז 

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  ארון הספרים  אורן 

 א.צ.  12:00
העקרונות הבסיסיים   -עמית 

 של החיים 
  נקיונות לחמשוש

  רוני  -שיעור מדריכה  שקד

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

16:00 
 15:00התכנסות  אורן 

 תיכון בית שולמית 
  -שכונת רמות ירושלים 

 2אסירי ציון 
 פתח״ש 15:30

התחלקות לזוגות לפי   16:30
טבלה והליכה להדלקת נרות  

(16:40-17:00 ) 

 תאום!  – 14:30
 

 ענבל -ענבל מנהלת חינוכית 

 צמחונות  -פריבס  13:00
 חברה בישראל  -אהרלה 14:30

 
 
 

 פעילות תורמת לקהילה 

 
 
 

 הרב אלקנה שרלו  16:15

 פרשת : ויגש 
 16:09כניסת שבת: 
 17:24יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
 

 מעבירה: שירה גולן 

 חברה בישראל -אהרלה  13:00 משבצת של זאביק  שקד
 צמחונות  –פריבס  14:30

 הפסקה  17:00
חזרה לבית שולמית   18:15 אורן  17:30

 וארוחת ערב 
הליכה לבית ברחוב   19:30

פרופס, חברותות בנושא  
 חנוכה ומסיבה 

  משבצת של זאביק 
 הפסקה  15:30

 משפחות מארחות  16:00

 
 

 פעילות תורמת לקהילה 

 
 
 א"ג

 

  ענבל -ענבל מנהלת חינוכית  שקד

 ארוחת ערב  18:30
  סיום ויציאה למכינה  21:45 אורן  19:30

 זמן חוליות! 
 

 פת"ל
מרגלים   – יעלי )כ״ה!( 

 ישראלים 
סטריאוטיפים ערבים  

 רותם -ויהודים
 

  שקד
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  2030



 מיכאל ביטון  –אין דבר שלמדת בחייך או שאתה לומד, שלא תמצא לו שעה ומקום 

 

 

 

 


