
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 מנהיגות ופוליטיקה נושא חוץ ב  26בוע ש,  ש"פ, ת 2020, שדרותהראשון ,  גכ"מחזור 

   
 ' יום א 

   כ"ח בשבט 23.2.2020
 'יום ב

 כ"ט בשבט 24.2.2020
 'יום ג

 ל' בשבט 25.2.2020
 'יום ד

 א' באדר 26.2.2020
 'יום ה

 דרב' בא 27.2.2020
 'יום ו

 ג' באדר 28.2.2020
 רון גיא תמר רון גיא תמר מנחה תורן
 אריאל ואורן  עילי ורוני ש  שירה ויואב טל פ ושירה ויזל  דנה ואלעד  אריאל ואורן מובילי יום

       תורנים
 'קשר יהודי' שבת   יום חוץ  -יום המשפחה     הערות
 ה "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינ 7:00
 ארוחת בוקר 7:30
8:20 

  
 

מה בין מנהיגות -זאביק
לבין פיקוד , מדינאות 

 ופוליטיקה 

 אימון כושר גופני  07:30
 ארוחת בוקר 08:45

 פעילות חברתית 
יעל  אימון כושר  07:30

 ארד
 ארוחת בוקר 08:45

 שבוע סיכום

 הפסקה 9:35
9:45  

 
 

 
 

 ימינה  -ח"כ מוטי יוגב 

09:45-11:15 
רות ישראל דדי ראש שגרי

ל  מצרים לשעבר עב
הפריצה לשגרירות  

  מצרים

ח"כ לשעבר אורי  10:00
 האיחוד הלאומי  -אריאל

ניר דבורי כתב צבאי של 
 רת מכינהסגי קשת 

  הפסקה 11:00
התכנסות במכינה עד  11:30

13:30 
משבצת פתיחה   -14:00

 של החולייה 

 רעיון פוליטי  -גלעד 
 תיאום  12:45

-בתל איכות השלטון יום
 ביבא

 11:30יציאה ב

הכנה לשבת קשר  -חגית
 יהודי 

על קידום  -99לובי 
אינטרסים חברתיים 

 לציבור 

ריים א.צה  
סיעה לירושלים לשבת נ

 קשר יהודי

 זמן מובילי יום / אקטואליה                   12:45
                                        ארוחת צהרים+ הפסקה                                                     13:00
16:00 

ישראל   -ח"כ עודד פורר
 ביתנו 

קהילה התנדבויות  14:00
 קבועות

 איכות השלטון יום
קהילה התנדבויות  14:00

 קבועות
 " מודירה כבירה"  -יולה

 תרומהשבת פרשת 
 17:00כניסת שבת : 
 18:13צאת שבת : 

 
 הפסקה 17:15
17:45 

שבצת מ –מנהיגות נשית
 פנים 

קהילה התנדבויות 
קהילה התנדבויות  איכות השלטון יום קבועות

 קבועות
 –מנהיגות בטרור 

 פניםמשבצת 

 
 שבת שלום !

 ארוחת ערב 19:00
20:00  

מבצע  -אדיר פרידור
 מוקד )סבא של רוני ש(

מאחורי   -יובל רוזנברג
הקלעים של היחסים  

האסטרטגים בין ישראל 
 לארה"ב 

  ןאיכות השלטו יום
 כחול לבן -ח"כ אסף זמיר 20:15ב יציאה מת"א

 
שחיתות  -דן מרגלית

 בפוליטיקה 

 
 

 ך למחר + הודעותעיבוד יומי + תדרו  21:15-22:00

 אפטר לוז
 the red sea"סרט  

diving club" 

 
 מנהיגים בעולם 

  

 


