
 ג׳אן פאול סרטרה  –הקיום קודם למהות 

 
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 אמצע  -  22שבוע   -, התשפ"ב 2023 -  2022למחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 מליאת  
 למידה 

 יום א׳ 
 08.01.23ט״ו בטבת 

 יום ב׳ 
 09.01.23ט״ז בטבת 

 יום ג׳ 
 10.01.23י״ז בטבת 

 יום ד׳ 
 11.01.23י״ח בטבת 

 יום ה׳ 
 12.01.23י״ט בטבת 
 

 יום ו׳ 
 13-14.01.23כ׳ בטבת 

 רוני  שחר עמית  נועה  עמית  נועה   מנחה תורן 
 עמית  נועה  שחר רוני  רוני  עמית   מנחה לוגיסטי 

 )ו( הילה ופרס )ש( נויה ומילי ו  גיא ה׳. ומאיה סגל  יעל ויאיא  נדב ועדי גיל  מאיה סרי ובטו  יואב ודניאל פריי   מובילי יום
 ערד הראל ומוריה  שירה ג. רוני ומוזס  יערה מאיה סגל וגורי  אלמה קורל ואנדאלו  עילי גל ויואב  אודליה יאיא אמרי וכפיר   תורנים

 נועה + רוני +   אריק  עמית +  שחר שחר )ב(   והערות  חופש
 

  

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

8:30 
   אורן 

 פתח״ש
 

 מרחב בטוח   – שיחת קבוצה
  שיעור מאיה מילר 

 בוקר צוות! 
 פרשת שבוע   סכמ״ש

 שיעור אלעד   שקד

 הפסקה  9:30
 

10:00 
  אורן 

 סמינר אמצע! 
 מוסר מוחלט:  –אפרת 

 דאונטולוגי 
 דבר אליי  החלפת חדרים

 
 זמן חוליית שבת  בוקר צוות! 

 שקד
 הפסקה  11:00

 
11:30 

  אורן 
סינמטק   – התכנסות  11.30

 שדרות 
 דברי פתיחה  12.30
 אריק שמיר  13:00

 
 

 זמן כתיבת מכתבים 

 
 גזענות  -נועה 

 הכרזת חדרים חדשים  12:30

 
 

 יציאה להתנדבויות  12:00

 
 

 זמן חוליות! 

 
 שקד

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

16:00 
 חקלאות  מקדיםסיור  אורן 

 ארוחת צהריים  14.30
 עמיר מנחם  16.00

 פעילות חברתית  17.30

 תיאום  14:30
 

  –חשיפת משוב אמצע ומסקנות 
 נעמה ושחר 

 

 
 

 זמן חדרים חדשים! 

 
 

 התנדבויות 

 
 

 שיעור עומר כהן 

 
 16:20כניסת שבת: 
 17:35צאת שבת: 

 פרשת השבוע: ויחי 
 שיעור מאיה סרי  שקד שבת שלום! 

 הפסקה  17:00
 הליכה למכינה  18.30 אורן  17:30

 ארוחת ערב  19.00
 צוות   -חוגי בית  20.00

 
 א.ג
 

 
 א״ג

 )ויקי( 

 
 התנדבויות 

 
 א״ג

 

  שקד
18:30  
 אוטובוס למכינה  21:00  19:30

 עיבוד יום  21:30
  מסע אל עצמי )שחר( עמית  -המקלדת  חוליית קבוצה  –פת״ל  ערב צוות 

  שקד
 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

הלוואי ויהיה לי בן      לו״ז עמית -אפטר  אפטר לו״ז 
 )אריק(  הומו 

 

 


