
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   פוליטיקה שבוע  –  8וע שב –  ג פ", התש2022, און -גל הראשון,  ו מחזור כ"

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , כ"א תשרי 16.10.2022

 יום ב' 
 , כ"ב תשרי 17.10.2022

 יום ג' 
 , כ"ג תשרי 18.10.2022

 יום ד'
 , כ"ד תשרי 19.10.2022

 ה' יום 
 , כ"ה תשרי 20.10.2022

 ז'-יום ו'
21-22.10.2022 

 רוני  טל  רוני  איליי     מנחה תורן 

 איליי  רוני  איליי  טל     לוגיסטי מנחה 

 ענת גליק אביתר אטואן  אלדר שיבר  עובדיה  מיה   גפן  יום   מוביל

 נעם פריד  נגה כספי  רונית פולק  עומר דובדבני    תםו ר יום   מוביל

 אלדר אלה,  ליבנה, דורון גל  , יונתן אסלן עדי לוי דורון עמית, נטע    תם ו רגפן,  תורנים 

 קיונות יבוקר טוב+נ  7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

    גפן 
 חזרה מחופשת סוכות 

 

  –רצים לבחירות עם ידה"א
 אימון גופני 

אלמוג כהן "עוצמה  
 יהודית"

ראש   – מטי צרפתי 
   רותם מועצה 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

ח"כ אלכס קושניר   –  9:45    גפן 
 "ישראל ביתנו"

הפסקה והתארגנות   –  9:30
 עמיות  למפגש

 התכנסות –  11:00

ההיסטוריה   –יוסי גל 
של הימין והשמאל  

    רותם בישראל 

 הפסקה  11:00

 
 גפן  11:30

 
 
 

 
הסעה רכבת קריית   – 15:15

 גת 
 הגעה למכינה  – 15:45

ח"כ איתן גינזבורג "כחול  
 לבן"

 פעילות חברתית –  11:30
 הפסקה –  12:30

13:00  –ODT 

 ארוחת צהריים  –  14:00

 ניקיונות 
 והכנות לשבת 

   רותם

 זמן מובילי יום  12:30

 קטים הפסקת צהריים, זמן עבודות על פרויארוחת צהריים ,   13:00

 
 פתיחת שבוע  -16:30   גפן  16:00

 אביחי 
 הפסקה  -17:30

 
 התנדבויות 

 

שיח בקבוצות  –  15:00
 קטנות 

 הפסקה –  16:00
 חוגי בית –  16:30
סיום מפגש  –  17:30

 והפסקה 

 לו"ז שבת 

   רותם

 הפסקה  17:00

 
17:30 

   גפן 
פתיחת שבוע חולית   -18:00

 הדמיית בחירות   –למידה 
 התנדבויות 

  –ליאור קצב    – 18:30
ראש קריית מלאכי  

 לשעבר  
 ארוחת ערב  – 19:30

 שבת פרשת 'בראשית'  
 17:39כניסת שבת: 
 18:38יציאת שבת: 

 שבת שלום! 
   רותם

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

   גפן 
 

ח"כ מיכל רוזין   – 20:00
 "מרצ"

 

 ארוחת ערב  – 19:00
פעיל    –רועי פלד   – 20:00

 פוליטי 

 אבשה   – 20:15
 פוליטיקה במזרח התיכון 

 לו"ז שבת 

   רותם

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

 


