
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 קמפוס נגב   -15שבוע   – פ"א , התש2020, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

כ"ג  , 9.12.2020יום רביעי  כ"ב בכסלו , 8.12.2020יום שלישי  כ"א בכסלו , 7.12.2020יום שני  כ' בכסלו , 6.12.2020יום ראשון  תאריך 
 בכסלו 

 

כ"ד  , 10.12.2020חמישי יום 
 בכסלו 

 גפן אלה גפן אלה גפן אלה גפן אלה גפן אלה קפסולה 
 יואב  ק נטע   יואב  נטע ק  נטע ב  אביחי  יואב  נטע ק  יואב  נטע ב  מנחה תורן 
איתי ושני   יהלי ואבישי  ניצן ועידו  ארד ויעל  נועם ושי  יואב וערבה  ענבר, דור  עומרי, ליז  מובילי יום

 נועם
 עילאי וגאיה  ונועםיניר 

 שי וענבר  זמנו ואופיר  אושר וטל  ניצן ומיכל  איתמר ונעה ב  טל פ ויניר  אילאי וגל  גיל ונועה  טהר, אחינועם  ענבר, עומר  תורנים
 7:15- 

 בוקר טוב  
 אימון  -7:30
ארוחת בוקר   -8:30

 ומקלחות 
9:45-  

 זאביק נתיב
 הנגב

 הפסקה  -11:00
11:30- 

הסיירת   -יוחנן אורון
 של הדרום 

זמן מובילי  -12:45
 יום 

ארוחת   -13:00
 צהריים

 רוני קינג -16:00
 'החי בנגב' 

 הפסקה  -17:15
יחידת חילוץ   -17:45

 הר הנגב 
 ארוחת ערב  -19:00
 קשר יהודי  -20:00
 עיבוד יום -21:15

7:15- 
 בוקר טוב  

 אימון  -7:30
ארוחת בוקר   -8:30

 ומקלחות 
9:45-  

משבצת פתיחת  
 עידו  -שבוע 
 הפסקה  -11:00
 ענבר -11:30

 זאביק נתיב
 'הנגב'
זמן מובילי  -12:45

 יום 
ארוחת   -13:00

 צהריים
ההתיישבות  -16:00

שי,    -וצהל בנגב
  איתי

 הפסקה  -17:15
 רוני קינג -17:45

 'החי בנגב' 
 ארוחת ערב  -19:00
 קשר יהודי  -20:00
 עיבוד יום -21:15

 בוקר טוב  -6:15
 ארוחת בוקר 

יציאה   -7:15
 מהמכינה 

 נסיעה לניצנה
דוד   -9:15

כפר   -פלמח
 הנוער ניצנה 

יציאה   -10:30
 לשבטה 

הגעה   -11:00
זמן   –לשבטה 

 התארגנות  
  –זאביק  -11:15
עיר    -שבטה
 נבטית 
חפש את   -12:30

 שבטה  - המטמון
ארוחת   -13:00

 צהריים
יציאה   -14:00

 לירוחם
הגעה   -14:45

 לירוחם
14:45- 

ית  יטופוגרפ
 שי ארנון -הנגב

 אלקנה  – 16:15
יציאה   – 17:30

 מירוחם
הגעה   – 18:30

 למכינה
ארוחת   – 19:00

 ערב 
ערב   – 20:00

סולמות   -חברתי
 ונחשים

עיבוד   – 21:15
 יום 

בוקר   – 6:00
טוב וארוחת  

 בוקר 
יציאה   – 7:00

 מהמכינה 
זאביק   – 8:45

 )שבטה( 
חפש   – 10:00

את המטמון  
 )שבטה( 

יציאה   – 11:15
 לקדש ברנע 

איציק   – 12:00
פיתוח   –לווי 

ההתיישבות  
 בנגב

ארוחת   – 13:00
 צהריים )שבטה( 

יציאה   – 14:00
 לירוחם

הגעה   – 14:45
 לירוחם

 אלקנה  – 15:00
יציאה   – 16:00

 למועדון הכפר 
תמר בן   - 16:15
תכנון   -משה

ערים 
פריפריאליות  

 בנגב
יאה  יצ - 17:00

 למכינה
הגעה   - 18:00
 הלמכינ
ארוחת   – 19:00

 ערב 
ערב   – 20:00

דניאל   –חברתי 
 ואיתי
עיבוד   -21:15

 יום 
 
 

בוקר   -6:15
טוב וארוחת  

 בוקר 
יציאה   – 7:15

 למסלול
  

 הדרכות: 
מצודת גלאון,  

המלך  
עבדאללה, בית  

גוברים, עצי  
 אורן

 
ארוחת   – 13:15

צהריים +  
 משחק בוילה. 

המשך   – 14:00
 מסלול
חזרה   – 18:30

 למכינה
ארוחת   – 19:00

 ערב 
עיבוד   – 20:00

 יום 
 מדורה  – 20:30

בוקר   -6:30
טוב וארוחת  

 בוקר 
יציאה   – 7:30

 למסלול
  

 הדרכות: 
מצודת גלאון,  

המלך  
עבדאללה, בית  

גוברים, עצי  
 אורן

 
ארוחת   – 13:00

צהריים +  
 משחק בוילה. 

המשך   – 13:45
 מסלול
ארוחת   – 18:00

במצודת   ערב
 גלאון

יציאה   -19:00
 מהשטח

חזרה    – 20:00
 למכינה

עיבוד   - 21:15
 יום 

 

6:15 –  
 השכמה 

בוקר   – 6:45
 טוב

אימון   – 7:00
 יוגה
ארוחת   – 8:00
 בוקר 
יציאה   – 9:00

 מהמכינה 
10:00 – 

הפזורה  
  –הבדואית 

ארגון שומרי  
 משפט
יציאה   15:00

 לשדה בוקר 
הגעה   – 15:45

 לשדה בוקר 
יותם   – 16:00

 רגב
17:15 – 

  –גאולוגיה 
עפר שמואלי/  
טקס ומשבצת  

 בדד 
18:30 – 

יציאה משדה  
 בוקר 

הגעה   – 20:00
 למכינה

20:30 – 
 ארוחת ערב 

21:15 – 
משבצת  

  סיכום קמפוס
 גור  -
 

בוקר   -7:15
 טוב

 יוגה  – 7:30
ארוחת   -8:15
 בוקר 
יציאה   – 9:00

 מהמכינה 
10:00 – 

הפזורה  
  –הבדואית 

ארגון שומרי  
 משפט

יציאה   15:00
 לשדה בוקר 

הגעה   -15:45
 לשדה בוקר 

יותם   -16:00
 רגב

טקס   -17:15
לזכר בן  

גוריון+ בן  
גוריון  

והפרחת  
 השממה 

יציאה   -18:30
 משדה בוקר 

הגעה   -20:00
 למכינה

20:30 – 
 ת ערב ארוח

21:15 -  
משבצת  

 סיכום
 עידו  - קמפוס

בוקר   – 6:00
טוב וארוחת  

 בוקר 
6:30 –  

ניקיונות 
וסגירת  

 מכינה
7:30 –  

סיכום 
לקראת  
יציאה 

ופרשת  
 השבוע 

8:00 –  
אוטובוס 

 לקרית גת 
 
 
 
 
 

בוקר   – 5:00
טוב וארוחת  

 בוקר 
5:30 –  

ניקיונות 
וסגירת  

 מכינה
6:30 –  

סיכום 
לקראת  

 יציאה
7:00- 

אוטובוס 
 לקרית גת 

 

 

  16:17כניסת שבת 
  17:17צאת שבת 
 וישב -פרשת שבוע

 )שבת חנוכה( 
 שבת שלום!!

 


