
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
  כלכלה  פנים בנושא - 24תש"פ, שבוע   2020און, - כ"ג הראשון, גלמחזור 

 עממי  -" אבל כסף זה הרוב והרוב קובע ,כסף זה לא הכל בחיים "

 יום א' 
 י"ד בשבט  9.2

 יום ב'
 ט"ו בשבט  10.2

 'יום ג
 ט"ז בשבט  11.2

 'יום ד
 י"ז בשבט 12.2

 'יום ה
 י"ח בשבט 13.2

 'יום ו
 י"ט בשבט 14.2

 אורי אורי עונג  נועה  עונג  אורי מנחה תורן
 נועם  ליאל  איה דנה עומר ינון מובילי יום

 שלי ונגה  נטע יורדאנוס אייל ש דניאלה ו נועה ואורי פ.  טאי ואילן גאיה ועדי  תורנים
  לינה בבית ספר נופי ים    יום מל"מ הערות
 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  07:15
 ארוחת בוקר 07:45
08:30 

הסכסוך  –זאביק  
 סיכום רבעוני  -צוות  הישראלי פלסטני 

 
פוליטיקה, זהב  –אור 

 וברזל
 אוכלי עשב –אורי פ. 

 

מסדר ציוד  08:00-11:00
 לוגיסטי 

 ( מרוץ הר שושנים)
+   פרשת שבוע 08:30

 סיכום שבועי

09:30  
תחנת  –התכנסות  09:30 09:45

 רכבת סבידור מרכז, ת"א

האם התורה  – אלקנה
סוציאליסטית או 

 קפיטליסטית

סקירה היסטורית של  -דור
 יציאה הביתה  09:00 נסיעה לתל אביב 11:00 שיחת קבוצה כלכלת ישראל

11:00  
 יום מל"מ  –פתיחה  11:00 11:30

 קהילת המודיעין  11:30
תמורות בסביבה  12:15

 האסטרטגית

ספקנות  –גיורא רדלר 
 וודאות

פנסיות  -מיכאל רביב  11:15
 וחלוקת תקציבים

 -יהב יונזרי  11:30
 פאגאיה 

צמיחה  –עומר מואב  14:00
כלכלית ופיתוח חברתי, אי 

שוויון בהכנסות וניעות 
 חברתית

 

 זמן מובילי יום / אקטואליה                   12:45
 ארוחת צהרים+ הפסקה                                                                                             13:00
 אודות קרן ענבר 14:00 16:00

אתגר הסייבר  14:30
 בישראל

 פרשיית המודיעין  15:45

  -שמוליק ניצן 14:00
 פלוסופיה כלכלית 

פעילות  /תרומת דם 16:00
 לקיבוץ 

 ציונות  - גלעד 15:45 התנדבויות
אסטרטגיה של חברות  -שי טל

  גדולות והגבלים עסקיים 

17:15  
 סיכום יום העיון  17:30 17:45

 יציאה   18:00

פעילות  /תרומת דם
 לקיבוץ 

 הפסקה 19:30
משפחות  17:00 התנדבויות

 מארחות
 הפסקה 17:15

  ארוחת ערב 19:00

19:00  
האג'נדה  –גלעד אלפר  אימון גופני  אימון גופני יעל ארד  19:00 יהדות ונפש  –פנימה  פתיחה  -שבוע כלכלה  20:00

  הכלכלית של זהות יהודית 

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


