יום א'
 31.5ח׳ סיוון
מנחה תורן
מובילי יום
תורנים
הערות
7:15
7:45
8:30

תמר
אנאל

מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון  ,שדרות , 2020 ,תש"פ
שבוע  – 40לוז קפסולת בנות בנושא כלכלה
יום ד'
יום ג'
יום ב'
 3.6יא׳ סיוון
 2.6י׳ סיוון
 1.6ט׳ סיוון
עומר
רוני שלו

גיא
נעה אופק

תמר
זהר

אימון כושר
חוליית צבא – שבועה
וממלכתיות

11:00
11:30

משבצת הדרכות

אימון כושר
הפסקה
 9:30עינת ורצקי –
פילוסופיה בתרבות
העכשווית
הפסקה

חנה -חדשות

 11:00אפריים
אסכולאי -ישראל
והגרעין
זמן מובילי יום  /אקטואליה
ארוחת צהרים +הפסקה
 12:15זמן מובילי יום
 12:30א.צהריים
 13:45גלעד
ם
 16:45תיאו
 14:00זאביק – מורק
אום-כתף
הכנה לחובק

12:45
13:00
16:00
הגעה 15:30
 16:00פתיחת שבוע
17:15
17:45

רלי קצב -על תרומת זרע
הפסקה

 17:00חוליות סיום

21:15-22:00

יום ה'
 4.6יב׳ סיוון

רון
אנאל

תמר
פלג

"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר

9:30
9:45

19:00
20:00

יום ו'
 5.6יג׳ סיוון

אורן כהן – הנדל"ן
בישראל

אימון כושר

אנאל -ענף הבנייה

אלק וייסלדר –
ההייטק בישראל

תמר -התנהלות כלכלית

שיתוף

עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

סגירת מכינה

רוני והבה -פסיכולוגיה
בציורים
הפסקה

ארוחת ערב
 20:30יהונתן טוקר-
החברה הישראלית

סיכום שבוע

 11:00אלקנה שרלו-
יהדות

פעילות חברתית

אריה גייזר -שוק ההון

פרשת שבוע

משבצת כלכלה –
חברות מונופול
בישראל

שבת שלום !

יום א'
 31.5ח׳ סיוון

מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון  ,שדרות , 2020 ,תש"פ
שבוע  – 40לוז קפסולת בנים בנושא עדות ותרבויות
יום ד'
יום ג'
יום ב'
 3.6יא׳ סיוון
 2.6י׳ סיוון
 1.6ט׳ סיוון

יום ה'
 4.6יב׳ סיוון

יום ו'
 5.6יג׳ סיוון

מנחה תורן

גיא

תמר

גיא

רון

רון

תמר

מובילי יום
תורנים
הערות
7:15
7:45
8:30

יובל
עופר וסאלי
שבוע עדות

חג'מה
טל וייס ,רום

דן
טל עדני ,אריאל

עופר
יובל ,איל

אריאל
גל גבאי ,טל פ

מולי
יושי,זיו

"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
חוליית עדות ותרבויות –
פעילות חברתית
הפסקה

9:30
9:45

אימון כושר

 9:30אפרים אסכולאי-
מדען גרעין
איסלם -עמיר אהוד

11:00
11:30

זאביק -מור"ק אום-
כתף

הפסקה
 11:00עינת-פילוסופיה
בתרבות עכשיווית

12:45
13:00
16:00
הגעה 15:30
 16:00פתיחת שבוע
17:15
17:45
 17:00חוליות סיום

משבצת הדרכות

משבצת צבא -שבועה
וממלכתיות

19:00
20:00
 18:30אימון כושר
21:15-22:00

אימון כושר

טל וייס" -השד העדתי"

סיכום שבוע

 12:30אלקנה שרלו-
יהדות

זמן מובילי יום  /אקטואליה
ארוחת צהרים +הפסקה
 12:30גלעד – זהות
 17:00משבצת הכנה
יהודית
לחובק
 13:45א.צהריים
 16:00תיאום
הפסקה
רון -ממשלת  36השרים הרב נחמיה שמרלינג –
ספרדים  VSאשכנזים
ארוחת ערב
שיתוף

הפסקה
 9:45שיעור חניך –
איתן -יהדות בחו"ל
 11:00שיעור חניך-
עופר
הפסקה

פרשת שבוע  -עילי

 19:00יהונתן טוקר-
חברה ישראלית

עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

שיעור חניך סלמון -
ראפ

שיחת קפסולה

גל גבאי -יהדות מרוקו

שבת שלום !

