
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"     
 , שבוע כלכלה 24שבוע  – , התשפ"ג 2023און , - מחזור כ"ו הראשון, גל

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
05.02.2023 

 יום ב' 
06.02.2023 

 יום ג' 
07.02.2023 

 יום ד' 
08.02.2023 

 יום ה' 
09.2.2023 

 יום ו' 
10.2.2023 

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

 רועי סיני  אושרי פינקלשטיין  נתן איינה  דורון עמית    רן אלבז  עדי לוי  גפן מוביל יום 
 נועם פריד   רועי וינוקור  יהונתן סימן טוב  אוריה למאן  שחף גני  דורון גל רותם  מוביל יום 

 אבי, לזרוף   שניר, יהל  ליבנה, יאיר  שחורי, איילה  עמרי, אור  נועם קצב, טל עצמון   תורנים
איך מסתדרים כלכלית כיום   איך בונים קריירה?  למה חשוב ללמוד כלכלה?   שאלה יומית 

 בישראל? 
איך להשיג את המיליון/ההון  

 הראשון? 
על מה מתבססת הכלכלה  

 הישראלית?
 

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

8:30 
  גפן

 
 

 חבר עמותה    -רן מרגוליס
 מבוא לכלכלה 

 2008 -משבצת כלכלה
 דורון ע. ונתן 

 
 

 אימון גופני  

קצוש נפגעי    -שיעור חניכה
טראומה בצבא ונפגעי  

 סמים בטיול הגדול 

 
 ניקיונות וסגירת מכינה  

  רותם 
 

 ניהול זמן טללה  הכנה לאתגר 

 הפסקה  9:30
 

10:00 
  גפן

 הגעה לקרית גת  -14:00
 הגעה למכינה   -14:45

 

 
 זאביק נתיב  
 ראש המכינה 

  הכנה לאתגר 
 ארון הספרים

  
 אוריה   -שיעור חניך רותם  סיכום שבוע ופ"ש 

 הקשר בין בריאות לכלכה 
שירות משמעותי   -נבו ארז

  13בצה"ל )מפקד שייטת 
 לשעבר(

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  גפן

משבצת פתיחה שבוע   15:00
 כלכלה

 

 
 גיורא רדלר 

 " 2"ודאות וספקנות 
 מכירה פומבית  14:00

 זמן מובילי יום  11:30
 שאול אמסטרדמסקי  -12:00

 כלכלה בישראל 

 זמן מובילי יום  -11:30
 אלקנה   -12:15

 "כלכלה ויהדות" 

 זמן מובילי יום  11:30
 אבשה -12:00

נסיכויות הנפט במפרץ  
 וסעודיה 

 משחקי קופסא  14:30

 
  רותם 

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

 
16:00 

  גפן
 

 ישיבת חוליות אם 

 
 גליה טורן חן 

 "שיווק עצמאי" 

 
 

 פעילות תורמת לקהילה 

 אהרלה פוקס  
 "מגילת העצמאות" 

 פרשת :   טללה   -ניהול זמן 
 כניסת שבת:  
 יציאת שבת:  
 שבת שלום! 

 ענבל רותם 
"אידיאולוגיות בסיסיות  

 בשירות הכלכלה" 

 
 זואי -שיעור חניך

 הפסקה  17:00
 

17:30 
  גפן

 אפרת  
 פילוסופיה  

 "אושר" 

 
 משפחות מארחות 

 אירוע נטיעות בקיבוץ  

 
 פעילות תורמת לקהילה 

 ענבל
"אידיאולוגיות בסיסיות  

 הכלכלה" בשירות 

 
 אימון גופני 

 

 אהרלה פוקס   רותם 
 "מגילת העצמאות" 

 

 ארוחת ערב  18:30
 

19:30 
  גפן

 זמן מובילי יום  -19:30
 מאיר מתנה  -20:00

יזמות וחשיבה מחוץ  
 לקופסא 

 
 קשר יהודי  

 
 רון גולדפרב 

 התנהלות כלכלית נכונה  

 
 

 פעילות קבוצה  

 
 ניסים יניב  

 שוק הנדלן בישראל 

 
  רותם 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30



  משבצת לילה    ערב טד     אפטר לוז 

 


