
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 בנושא כלכלהפנים  –  26  , שבועהתש"פ, 2020, ובלש, הראשוןג "כמחזור 

 

 
 יום א' 

23.02.2020  
 בשבט התשע''פכ"ח 

 יום ב' 
24.02.2020  

 בשבט התשע''פ כ"ט

 יום ג' 
25.02.2020  

 בשבט התשע''פ ל'

 יום ד' 
26.02.2020  

 התשע''פ אדרב 'א

 יום ה' 
27.02.2020  

 התשע''פ אדרבב' 

 יום ו' 
28.02.2020  

 התשע''פאדר בג' 
 ירדן אייל אייל שירי אייל שירי מנחה תורן

 שירי ירדן שירי ירדן שירי אייל לוגיסטימ.
 בי ונמרודני נועה דובב ואיתי שלו אביחי ומאיה יועד ומיתר פרויד ושרוןגל  עמרי כהן ושירה מובילי יום

 קליינמןאיתי לינוי סבג ו גילי ואיתי דין יוסףנועה חמו ונועם  רותם ועידו גוטמן פרס ורוניאורי  טקלין ומיקה תורנים
 בוקר טוב + סדר וניקיון המכינה 7:00
 ארוחת בוקר 7:15

8:15  
 – , מנכ"ל ארקלרמי ביטנסקי

 חברות בן לאומיות וניהול,
 כלכלה וניהול.

ס פרויקט ונו  
 אימון כושר )יהונתן גן מור(

 –יעלי  / בצל ירוק –אייל 
 חתולים בצמרת

בוקר טוב – 8:15  
אימון כושר – 8:30  

 הפסקה 9:15

9:30  
רכזת הדרכה  –הדר סלוביץ 

הכנה לשבוע  –מרשות העתיקות 
 אריכאולוגיה

 זאביק – 9:30
התארגנות וסגירת  – 10:45

 מכינה

, מפקד ביה"ס שבי לבוןרס"ן 
ציב ולכלכלה במשרד לתק

תקציב המדינה,  – הביטחון
תקציב הביטחון ומה 

 שביניהם

ארוחת בוקר – 9:45 שרון ומאיה –פעילות קבוצה   

  הפסקה 10:45

 התכנסות במכינה – 14:00 11:15
 פתיחת שבוע – 14:30

, לשעבר המפקח על דודו זקן
כספים, בנקאות  –הבנקים 

 וחיסכון

 
 ביציאה לתל אבי – 11:30
 יעלי – יד נעלמה – 13:00
לינויס  –שכר חליפין  + ועומר

 ומיכאל
 

 התנועה לאיכות השלטון: כנס
דורית  -דברי פתיחה  - 14:00

 נישיבי
כהונת נבחרי  – 15:00-16:30

 ציבור תחת כתבי אישום
פרשת  – 17:30-18:45

 הצוללות
החלשת שומרי  – 19:15-20:45
 הסף בישראל

מיכאל  –סיכום הכנס  – 20:45
 פרתם

 
 לשובלחזרה יציאה  – 21:00
 הגעה משוערת – 22:30

הכנה לשבת  –חגית  – 11:00
 קשר יהודי

 ראיונות שנה ב' לכיש – 12:00

 אימון כושר
 ביקורת של מובמנט – 12:00

+  משבצת סיכום – 10:30
 פש + זמן אקטואליה

סגירת מכינה – 11:30  
יציאה לירושלים –12:30  

 ארוחת צהריים יםארוחת צהרי 12:30
 זמן מובילי יום זמן מובילי יום 15:45

16:00 
 -משבצת פתיחה  – 15:00

 חוליית כלכלה
 ישיבת חוליות אם – 16:00

 תיאום 15:00
 פעילות קהילתית רעיון פוליטי –גלעד  16:00

 נקיונות – 13:45
חיסכון  – מיכאל רביב – 15:00

 לטווח ארוך ופנסיה

 פרשת השבוע: תרומה
 16:56ניסת שבת: כ

 18:12צאת שבת: 

 הפסקה הפסקה 17:15

17:45 

 , ד"ר לכלכלהעמיחי פישלר
מבוא לכלכלה, היצא  –

וביקוש והתפתחות הכלכלה 
הישראלית מהקמת 

 המדינה.

 -פרויד גל  / בצל ירוק –אייל  פעילות קהילתית יהדות ונפש –פנימה 
 מוטיבציה

 שבת קשר יהודי
  ! שבת שלום

 

 ערב ארוחת ערב רוחתא 19:00

20:00 

 –אלקנה שרלו  - 20:00
 כלכלה ביהדות

 
גילי  –מונופולים  – 21:15

 ונירו

 ערב צוות
 – , אנליסט וכלכלןגלעד אלפר

קפיטליזם   – תורת החלחול
 וכלכלה חופשית

 בחירות: –משמר בוגרים 
 שלום נשים עושות-20:00

 הדרכה -ירדן  – 21:30
 יםבוגר/הדרכות חניכים-22:30

 סיכום משמר – 23:45

 

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות 21:15
 
 

 (רוברט סארנוף)ם." יד אחת לשניה, עד שלבסוף הוא נעלכלכלה היא אמנות העברת כסף מ"


