
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 8שבוע  -, התשפ"ג 2022 - 2023מחזור כ"ו הראשון, שדרות, 

  

 מליאת  
 למידה 

 יום ג' 
 , כ"ג תשרי18.10

 יום ד' 
 , כ"ד תשרי 19.10

 יום ה' 
 , כ"ה תשרי 20.10

 יום ו' 
 , כ"ו תשרי 21.10

 יום ש' 
 ,כ"ז תשרי22.10

 
 

  עומר  עומר  עמית  נטע  עומרי   מנחה תורן 
    עומר  עמית  עומר   מנחה לוגיסטי 

    אודיאה גבאי  אלון תורג'מן  טליה ווינפלד  כרמל  מוביל יום 
    נועם רוזנברג  הילה קסטנבוים   עידו חוגג מירון  מוביל יום 

   יפתח העצני ועתליה אופן  דביר חן וגל נתיב  ליאור שרביט ועומר בן אסולין  מאיה אלירז ונבו שפרן   תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:00
 ארוחת בוקר  7:45

8:30 
 מד"ס פוליטי   כרמל

 ( רשות) סיירת כושר 7.00   פוליטיקה במזה"ת -אבשה  6:30
 

 שינה 
 בוקר רשות ארוחת  9:00

 

   -חוליית פוליטיקה  משפחה בשכונה  -מפגש הכנה  8.30  
 הכנסת

 

 הפסקה  9:30

10:00 
  כרמל

 פוליטיקה בבית מדרש  -הרב אלקנה 

 שגיא מור  -שיעור חניך
  חוגי בית 10:00 ועדת  -חוליית פוליטיקה  שיטת בחירות 

  מרצה 11:30 ועדת  -חוליית פוליטיקה  הכנה למצדה  -זאביק  מירון 

 הפסקה  11:00

11:30 
 כרמל

 התכנסות  13.00
 זמן מובילי יום  13.30

 ברוכים הבאים לנחשון  14.00
ת  חוליי -משבצת פתיחה  15.00

 פוליטיקה 

 הכנה למצדה  -זאביק תפיסות כלכליות -פוליטיקה חוליית 
 
 )בראשית(  -פרשת השבוע

 אורי נאור

 סעודת שבת  -13:00
עם הספר:  -יהודה  14:00

מבוא לתקופת השופטים  
 שבטים )רשות( 

 

  אלי  - )בראשית( -פרשת השבוע לוביסטים   - עמית  תפיסות כלכליות -חוליית פוליטיקה  מירון 

 אקטואליה זמן  12:30
 ארוחת צהריים + זמן עבודות על פרויקטים  12:45
 זמן מובילי יום  15:45

16:00 
 כרמל

 פז -משה טור
 יש עתיד 

ביקור ראשון   -תוכנית אביב  13.00
 בבית ספר גוטוירט  

  לוביסטים  - עמית 
 תיאום  14:00

 

 סעודה שלישית)רשות( -17:15
 

  יאיר כהן -שיעור חניך מירון 
 מעגל זכות   -18:00

 הפסקה  17:00

17:30 
 אמיר אוחנה  כרמל

 ליכוד
 מוסי רז  

 אלון דוידי   -ראש העיר שדרות מרצ
 פרשת: בראשית 

 17:41כניסת שבת:
 18:39יציאת שבת:

 סיכום שבת  -18:30
  הבדלה 19:00

 מירון 

 ארוחת ערב 18:30

 מירון  19:30
 

 ישיבת חוליות אם 

   -חוליית פוליטיקה 
 הכנסת

- משמר ראשוןת פתיח  19:30
 וליטיקה מסביב לעולם פ

גיאופוליטיקה   -עידן 20:30
 והמלחמה הקרה  

 חוגי בית   22:00
 סיכום   23:00

 שבת שלום! 

 ארוחת ערב  19:15
החזרת המכינה  20:00

 לקדמותה 
 

  שיחת קבוצה  21:00 פילוסופיה בפוליטיקה -אפרת  כרמל 

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30
 אפטר לו"ז + משוב מובילי יום  21:00
 סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי  23:00

 ,שרת משה -"פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי." 

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%A8%D7%AA
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%A8%D7%AA
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%A8%D7%AA

