המיניבוס

לוח זמנים | תכנית המיניבוס 2018
יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי
איסוף מרכבת בנימינה
סמינר מנטורינג בשטח
בהובלת "אבן דרך"

שבוע ראשון
15-18.8

שבוע שני
19-25.8

יום חמישי
סמינר מנטורינג בשטח
בהובלת "אבן דרך"
לינה בחניון יהודיה

לינה בחניון הבניאס
בית עלמין כנרת-
עמיחי שיקלי

מרכז מורשת בגין -סדנת
"על יהדות ודמוקרטיה"

הרצאת היסטוריון-
מר מוקי צור

"מעשה העז"-
יהונתן טוקר

מפגש עם אורנה שמעוני
בבית אייל

סיור בעיר דוד

לינה בירושלים
(ג'רוזלם הוסטל)

אתגרי החברה הישראלית
"אחדות תוך שונות"-
יום במרכז יצחק רבין
דה-לגיטימציה-
עמיחי שיקלי
שבוע שלישי לינה באברהם הוסטל
תל אביב
26-30.8

לינה בבית ספר שדה
כפר עציון

יום העמקה במגזר העסקי

יום בהובלת אביחי ברג-
גוש עציון בתש"ח
דרך שיריו של אלתרמן
טיול לילי
לינה בבית ספר שדה
כפר עציון

יום העמקה במגזר הציבורי

"איך מקימים סטארטאפ?" -כלכלת העולם-
שאול אבידב
מייקל אייזנברג
מאחורי הקלעים של
הרשתות החברתיות -חברת
"אינסייט פתרונות שיווק"

מפגש עם ראש עיריית
מודיעין ויו"ר השלטון
המקומי

סיור והרצאה בgoogle-
תל אביב

"פרלמנט צעירים"-
פאנל עם דמויות מפתח
בתחומי המגזר הציבורי

מפגש עם חברת VENN
לינה באברהם הוסטל
תל אביב

לינה בחוף פלמחים

זרמים ביהדות המתחדשת-
הרצאות בבית אבי חי

אתגרי הזירה-
הרצאות במכון INSS

האופציה החסידית-
ד"ר יחיאל הררי

תא"ל אודי דקל-
מפת אתגרי הביטחון
הלאומי של ישראל
בממדים השונים

גישות לחינוך יהודי-
ד"ר איתן שיקלי
הסכסוך הישראלי יהודי-
עמיחי שיקלי

גב' אורית פרלוב-
המדיה החברתית בעולם
הערבי ,שיח ללא גבולות

לינה במכינת בני ציון,
תל-אביב

שיחה עם בוגי יעלון
סיכום שבוע

יום העמקה במגזר החברתי

סיכום תכנית

מפגש עם עמותת
"איתן כל אחד יכול"

מפגש ,אבחון תעסוקתי
ועיבוד התכנית עם תמר
עדרי תאט -יועצת ארגונית

הרצאת מנהל פרויקטים
וקהילה ב"שקוף"
הרצאה וסדנת
פרויקט 21
"על יזמות חברתית"-
יהונתן טוקר
לינה במכינת בני ציון
תל אביב

על האש סיכום
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יום שישי

שבת

סנפלינג בנקיק השחור

שבת בקיבוץ חנתון

קבלת שבת
בקיבוץ חנתון בהנחיית
אודי הרשלר

מפגש עם עמיחי שיקלי
לינה במכינת תבור

סופ"ש בבית

סופ"ש בבית

