
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 בנושא אומנויות 21 , שבועהתש"פ, 2020, ובלש, הראשוןג "כמחזור 

 
*במהלך הפסקת 

 צהריים
 *אפטר לו״ז*

 יום א'
19/01/20 

 כ''ב בטבת 

 יום ב'
20/01/20 
 כ''ג בטבת

 יום ג'
21/01/20 
 כ''ד בטבת

 יום ד'
22/01/20 

 כ''ה בטבת

 יום ה'
23/01/20 
 כ''ו בטבת

 יום ו'
24/01/20 
 כ''ז בטבת

  שירי ירדן אייל שירי לאיי מנחה תורן
  אייל שירי ירדן אייל שירי מנחה לוגיסטי

  שלי ועומר איתי דין ולוקסי יעל לוי וגיא פרידמן נהוראי ואמראל גילי וגיא טל מובילי יום
  ואיתי שלויעלי  קרוואני ואדיסה ולינוי ב. אביחי קסטן ופרויד עמרי כהן ודיבו תורנים
 בוקר טוב + סדר וניקיון המכינה 7:00
 ארוחת בוקר 7:15
8:15 

סכסוך ה – זאביק -8:00 
 ישראלי פלסטיניה

 /״איראן זה כאן״ –ירדן
 -אמראל אסתטיקה, –שירה

 אמנות פלסטית
  אימון גופני

 

 הפסקה 9:15
9:30 

 

 - הדרכה של נעמה+לינוי ב 9:45
 ספרות שחזתה את העתיד

גיא ממן, פסנתרן להקת  -10:00
 "תווי פנים" -שלוה

פרופסור שרון כליפא  -9:15
 "פואטיקה" -גואטה

 הפסקה -10:30

תרפיה  –אשתר אורי  – 9:00
 באומנות

יוגה  -דניאלה מנגיסטו -10:00
 צחוק 

  

  הפסקה 10:45
11:15 

 

 הפסקה -11:15
 -גלהדרכה של לינויס ו -11:45

 אומנות המשחק
"על  מוזיקה  -יובל צורן -12:00

 ומנהיגות"
 א צהריים למטה – 13:15

 *ציור עם טקלין

אימון גופני בסימן 
 אימפרוביזציה

 
 *אוריגמי עם נעמה

 -טוני גרינמןעו״ד  11:30
 "זכויות יוצרים וקניין רוחני"

 א צהריים למטה - 12:45
  

 ארוחת צהריים 12:30
 י יוםזמן מוביל 15:45
 הגעה למכינה -15:00 16:00

 פתיחת שבוע -15:30
 -משבצת פתיחה -16:00

 חוליית אומנויות

שרון, פרויד, רותם  -חוגי בית
 ולרה

 זמן מובילי יום -15:15
 -תרצה בן יצחק -15:30

 "אומנות ויהדות"
   פעילות קהילתית

 הפסקה 17:15
17:45 

  שירי מעליות -טלבי -17:45 אימון גופני
 סטנדאפ  -דיבו -18:25

 -אמראל אסתטיקה, –שירה
 -ירדן / אמנות פלסטית

 ״איראן זה כאן״
   פעילות קהילתית

 ערב ארוחת 19:00
20:00 

נעה פ, גיא  – קפה דילמה
 , נועה יוסףשנברון

חוליות אם – שיתוף  
 

*הקרנה של עג׳מי*  

 "שירתיאטרון" -עמית מאוטנר
 

 **תחרות כשרונות

 וםזמן מובילי י -19:45
 סגירת מכינה -20:00
 זמן אקטואליה -21:15

 עיבוד יום -21:30

  

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15-21:45
 
 

 ( יז׳י קושינסקי) של אמנות הוא לא לתאר, אלא לעורר״״העקרון האמיתי 

 לוז סיור בחמישי:  
 השכמה 4:30
 בוקר טוב  5:00
  א בוקר + הכנת 5:15

 כריכים לקבוצה א
קבוצה א יוצאת מהמכינה לתחנה של צומת שובל   - 5:45

 + הכנת כריכים לקבוצה ב 
 אמנות בפריפריה במכינה  -הדרכה  -6:00
 507קבוצה א עולה על  - 6:13
 קבוצה ב יוצאת לצומת שובל  -6:30
 507עלייה על  - 6:58
  מוזיאוןהגעה לעזריאלי והליכה לכיוון  -אקבוצה  - 7:30

 תל אביב 
 הגעה לעזריאלי והליכה לכיוון המוזיאון  -קבוצה ב -8:15
ליד    אמנות בפריפריה לקבוצה א -הדרכה  -  8:15

 המוזיאון 
  התכנסות של שתי הקבוצות + הפסקת אוכל - 9:00
 תדרוך כניסה למוזיאון  - 9:45

 כניסה והתארגנות תיקים  -10:00
 דק  10-וידאו ארט -התחלת סיור במוזיאון 10:15
 ו ארט דיון על הוידא -10:25
 הדרכה של גיא.  -אימפרסיוניזם -הגעה לתערוכה  -10:35
  פעילות -10:45
 הדרכה של עומר -הגעה לתערוכה סולאר גרילה  11:10
 דק 10-צפייה בסרט קצר -11:25
 סיום והליכה לעירוני א  11:45
 הגעה והתארגנות בכיתה  - 12:00

  ארוחת צהריים - 12:30 
 ירה ש -״וארא״  -פרשת השבוע   - 13:15
  משבצת סיכום שבוע - 13:30
 "עג'מי"  -ריאליזם בקולנוע  -הרצאה של ירון שני - 15:00
 פיזור הביתה מעירוני א'  - 16:00

 


