המכינה הקדם צבאית "נחשון"  המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית –
מחזור י"ט הראשון  ,שדרות  , 2016 ,תשע"ו – שבוע חוץ בנושא צבא וביטחון – 22
יום א'
24/1/15
יד' בשבט
מנחה תורן
מובילי יום
תורנים
7:15

גילי
נטע וירין
ברלב ושניר

יום ב'
25/1/15
טו' בשבט  ראש השנה
לאילנות
גיל
עבאדי ואסף
עינב וירדן הראל

מור
ברקן וצח
מארק ועדי

גילי
ליקריץ ומעין
קרין ונגה

מור
מיכל ואריק
חנוכה וענבל

ארוחת בוקר

8:00
יחידת בוגרי מכינות הקד"צ

9:15
9:30
אל"מ עתי שלח  מפקד
יהל"ם והנדסה ,פיקוד
העומק
10:45
11:00
11:30
עידו גל רזון  PTSD

12:45
זמן מובילי יום
13:00
16:00
  15:15ברוכים הבאים
צבא וביטחון!
  16:00התנדבות טו'
בשבט
17:15

יום ג'
26/1/15
טז' בשבט

יום ד'
27/1/15
יז' בשבט

יום ה'
28/1/15
יח' בשבט

זאביק 
שירותו הצבאי

  5:30ניקיונות +
סנדוויצ'ים
  7:00יוצאים לתל אביב
רמ"ד מיטל ליאני  אחראית
 8:20התכנסות וכיבוד
על גיוס לזרוע היבשה
 9:009:30פתיחה אלוף
)מיל( דני רוטשילד יו"ר
קרן ענבר
הפסקה
 9:3010:15היכרות עם
קהילת המודיעין
 11:00 10:15הסביבה
סתיו כהן  רב סרן בשייטת
האסטרטגית של ישראל
ד"ר יצחק דגני
אוניברסיטת בר אילן
זמן אקטואליה
הפסקה
 1111:15הפסקה
 12:15 11:15טרור
פלסטיני סא"ל )מיל(
שבתאי בריל  יום כיפור,
אלון אביתר לשעבר יועץ
מודיעין והמצאת המזל"ט
למתאם הפעולות
בשטחים
 12:1513:00איום הטרור
במרחב הג'יאהד העולמי
מר יורם שוויצר ר' התוכנית
טרור ומלחמה
ארוחת צהריים  +הפסקה
 14:0015:00התמודדות
אישית וקהילתית עם
טרור אל"מ )מיל( אורלי
גל
 15:30חיים צמח  הסיפור
 15:0016:00המאבק
של עוז
בטרור ניתוח אירוע פיגוע
כביש החוף רב ניצב
בדימוס אסף חפץ
הפסקה

 8:0010:00מוזיאון האצ"ל

 10:3012:00מוזיאון
ההגנה

  13:00ארוחת צהריים
  14:00סיור בקריה

עיבוד שבוע

יום ו'
29/1/15
כז' בטבת

17:45
ניר הולצמן  אסון
הנגמ"שים

19:00
20:00

  19:00כושר גופני
  20:00ארוחת ערב

21:30

אבי סער  סוגיית המנהרות

  19:00כושר גופני
  20:00ארוחה חגיגית
לכבוד טו' בשבט (:

 16:1017:20פרשיית
מודיעין עמי מורן לשעבר
איש שב"כ
 17:35 17:20הפסקה
יהודה וגמן  תפיסת
 18:30 17:35רשתות
הביטחון של מדינת ישראל
חברתיות ד"ר רונית
מרזן אונ' חיפה
 18:3019:00סיכום יום
ארוחת ערב
 20:30שלמה דרור 
קרבות יום כיפור בצומת
לקסקור טרטור

ליאור פלג  מודיעין

עיבוד יומי ,תדרוך למחר ,וזמן הודעות
אפטר לו"ז  שני בערב סרטים :פרל הארבור ,שר מלחמה ,בופור

חולית צבא וביטחון היקרים
תודה רבה על עבודה קשה
ומסירות ,אוהבת אתכם
ומעריכה,
הפרויקטורית נטע

