
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
   שבוע פוליטיקה  –  9בוע ש –  פ"ג , התש2022  , און -גל הראשון,  ו מחזור כ"

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 , כ"ח תשרי 23.10.2022

 יום ב' 
 , כ"ט תשרי 24.10.202

 יום ג' 
 , ל' תשרי 25.10.2022

 יום ד'
 , א' חשון 26.10.2022

 יום ה' 
 , ב' חשוון 27.10.2022

 יום ו' 
28.10.2022 

  איליי  טל  רוני  טללה  איליי   מנחה תורן 

  טללה   טללה  טל  רוני  טל   מנחה לוגיסטי 

  נטע  עמית מתנה  רונה  נועם קצב  נתן  גפן  יום   מוביל

  יהונתן סימן טוב  אברהם  אסלן  דויד   שחף גני  תםו ר יום   מוביל

  טל עצמון אביתר,  בן פיטרסאבי,  עופר, נועם לנמן   יאיר, רחל  נויקה , דורון א תם ו רגפן,  תורנים 

 קיונות יבוקר טוב + נ  7:15

 ארוחת בוקר  7:45

 
8:30 

 גפן 
 דיני מלכות 

 איליי 
 אימון גופני 

 בוקר טוב   -6:45
 ארוחת בוקר   -7:00
 עליה לאוטובוס   -7:45

 אימון גופני 
"מה זה פיוס? מבט אל  

   –סכסוכים של אחרים" 
 מיה סביר 

 

 רותם
 מבוא למגדר 

 ענבל 

 הפסקה  9:30

 
10:00 

 גפן 
 מבוא למגדר 

 ענבל 
 

 שיחת קבוצה  
 לוז כנס 

 תקשורת ועיתונות  
 דורון עמית  

  "יש עתיד"טעם  מח"כ 

 רותם
 דיני מלכות  

 איליי 
 שיחת קבוצה   

 
 פוליטיקה 

 זאביק

 הפסקה  11:00

 
 זמן מובילי יום  – 11:30 גפן  11:30

  –אלון שוסטר  – 12:00
 סגן שר הביטחון 

 חיים זיסוביץ'  
 איש תקשורת 

 לוז כנס 

 פוליטיקה 
 זאביק

ח"כ אבי דיכטר   – 11:30
 "הליכוד" 

 ארוחת צהריים  – 12:30
משבצת סיכום שבוע   – 13:30

 חוליית למידה  –פוליטיקה 

 

 רותם
 שכמוך מופקרת 

 שחף גני  

 זמן מובילי יום  12:30

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

 
16:00 

 גפן 
 מהמרכז לקיצון 

 אביחי 

 מערכי צבא 

 לוז כנס 
תמונת מצב ביטחונית  

 בהקשר פוליטי 
 יגאל קצב  

ניקיונות וסגירת    – 14:30
 מכינה 

הסעה לקריית   – 15:45
 גת  

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

 שבת שלום! 
 מערכי צבא  רותם

 הפסקה  17:00

 
17:30 

 גפן 
 רונית גוראון 

 
 ישיבת חוליות אם  

 
   ח"כ מיכאל ביטון "כחול לבן" חזרה למכינה 

 רותם

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

 גפן 
 עושות שלום ארגון נשים 

 
 ערן תמיר  

 יועץ משפטי לכנסת 
 פעילות חברתית 

 אייל זנדברג 
 עו"ד במשרד המשפטים 

 שיעור חוקה 
  

 רותם

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  20:30

 


