
מכינה קדם צבאית "נחשון" - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
פוליטיקה–8שבוע–התשפ"ג,2022-2023,שובלהראשון,כ"ומחזור

מליאת
למידה

יום א'
תשריכ"א16.10.22

יום ב'
תשריכ"ב17.10.22

יום ג'
תשריכ"ג18.10.22

יום ד'
תשריכ"ד19.10.22

יום ה'
תשריכ"ה20.10.22

יום ו'
תשריכ"ו21.10.22

שחר (ו) | עמית (ש)רונירונימאיהמנחה תורן
עמית (ו) | מאיה (ש)שחרמאיהעמיתמנחה לוגיסטי

רותם מרקוביץ' ושחרמילי וינשטיין ותמר רוזנמןיהלי ורסנו ואודליה כהןעמית לוי קנטור ויעל שנהבמובילי יום
יקותיאלי

אביב עם שלם, מיכלתמר סייג, גיא הוברמן, יהלי רזתורנים
פריבורקין, נטע עידן

ערד מגן, רון גורי, מיטב
דניאלי

הילה טל, דניאל פרץ,
צוק אבירם

בוקר טוב + נקיונות7:15
ארוחת בוקר7:45

8:30
א"ג–7:15ביתביתביתאורן

ניקיונות+טובבוקר0815
התארגנות+א.ב0845

א"ג–7:15
ניקיונות+טובבוקר0815

התארגנות+א.ב0845

מילי וינשטיין ויהלי
ורסנו - התנחלויות

הפסקה9:30

10:00
מבוא–(מדריך)שחרביתביתביתאורן

לפוליטיקה
רותם מרקוביץ' ועמית לרנר
- רשם המפלגות וקמפיינים

ח"כ משה טור-פז – יש
עתיד

פוליטיתאזרחות–אריקשקד
הפסקה11:00

11:30
ביתביתביתאורן

אריק – אזרחות פוליטית
בני שליחים – משרד החוץ

לו"ז חוליית שבת

שחר (מדריך) – מבואשקד
לפוליטיקה

ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים12:30
יוםמוביליזמן15:45

16:00
ביתביתאורן

פתח"ש אריק + פתח"ש חולייה

–כהנאמתןח"כ–13:30זאביק נתיב – על פוליטיקה
המחנה הממלכתי

הפסקה-15:30
–פריידניאל-16:45

הסתה ורצח רבין

פרשת : בראשית
17:35שבת:כניסת
18:39שבת:יציאת

שבת שלום!

שקד
דניאל פריי – תקציב מדינה

הפסקה17:00
ביתביתאורן17:30

דניאל פריי – תקציב מדינהאלמוג כהן – הציונות הדתית
וינשטייןמילי–18:00

ורותם מרקוביץ' - מדינה
יהודית/דמוקרטית?

ערבארוחת–19:00זאביק נתיב – על פוליטיקהשקד
ארוחת ערב18:30
ביתביתאורן19:30

ישיבת חוליות אם
–לשדעמרם–18:30

הכלכלית
ערבארוחת–19:30

לזימינעמהח"כ–20:00
– העבודה שקד

עיבוד יום + תדרוך יומי למחר20:30
יהלי ורסנו ושחר יקותיאלי -שחר יקותיאלי - ילדי השלוםביתביתאפטר לו"ז

כלכלת אסימונים
עמית לרנר – הסכמי אוסלו

“יש בן חורין שרוחו רוח של עבד, ויש עבד שרוחו מלאה חירות; הנאמן לעצמיותו – בן חורין הוא, ומי שכל חייו הם רק במה שטוב ויפה בעיני אחרים – הוא עבד." – הראי"ה



“יש בן חורין שרוחו רוח של עבד, ויש עבד שרוחו מלאה חירות; הנאמן לעצמיותו – בן חורין הוא, ומי שכל חייו הם רק במה שטוב ויפה בעיני אחרים – הוא עבד." – הראי"ה


