
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
   רותםקפסולת  –קמפוס נגב    - 15שבוע פ"א,  התש, 2020, ובלש, הראשון  ד"כמחזור 

 

 

 יום א'   רותם
 כ' כסלו התשפ"א  6.12.20

 יום ב'  
7.12.20 

 כ"א כסלו התשפ"א 

 יום ג'  
8.12.20 

 כ"ב כסלו התשפ"א 

 יום ד'  
9.12.20 

 כ"ג כסלו התשפ"א 

 ם ה'  וי
10.12.20 

 כ"ד כסלו התשפ"א 
 שחר   לייה נטע   אדיר   נטע   מנחה תורן 
 - נטע  לייה  נטע  - מ. לוגיסטי 
 מיה ורוני  עמית וענבר  עמית רוני ו מיה ועומר   קורל ויובל מובילי יום

 אביב ויאיר  חן ואור   קד קורן וש ל ונדב י ייג נויה ונדב פ  תורנים

מדידת חום   +בבוקר טו 7:15   חום  + מדידת  בוקר טוב 6:00 

 אריזת כריכים והעמסת ציוד קבוצתי 6:15

   שדה בוקר לנסיעה  6:45-8:00

 בן גוריון )ידה"א( : דוד  הדרכה 8:00-9:00

 ארוחת בוקר  9:00-9:45

   ל ארברז   – התיירות בנגב 9:45-10:30

אנדרטת הקומנדו  לנסיעה לאשלים  10:30-11:00

 הצרפתי  

 ת: הדרכו  11:00-12:00

 נדו הצרפתי מהקו -

 ימות קי  - תחנת הכוח באשלים -

 טה נסיעה לגן הלאומי שב 12:00-12:30

 ארוחת צהריים  12:30-13:00

 זאביק  –טה סיור בגן הלאומי שב 13:00-15:00

 הפסקה  15:00

 נסיעה לנאות חובב  15:30

 : נאות חובב הדרכה 16:15

 יציאה למכינה  17:15

 הגעה למכינה וארוחת ערב  18:00

 א ידה" –חברתית  פעילות  19:30

 עיבוד יום ותדרוך למחר   21:00

 מדידת חום   טוב + וקר ב 07:15

 ארוחת בוקר   07:45

 תיחת יום במליאה  פ 08:30

 קת  צומת שוה ליציא 09:15

עם ארגון   סיור בפזורה הבדואית - 10:00-15:00

 ט שפשומרי מ 

 ר ונסיעה לחוות קורנמל וסיום הסי 15:00

 קורנמל חוות  - בודדיםתיישבות ה – 15:45-17:00

 נסיעה   17:00

 אר שבע  סיור בעיר העתיקה בב 18:00-20:00

 כינה  נסיעה למ 20:00

 רב וארוחת עהגעה  20:30

 וד יום ותדריך למחר  עיב  21:15

 מדידת חום ב +  בוקר טו 06:15

אריזת כריכים וציוד   06:30

 בוצתי ק

 ציוד ח' בטיחות ו 07:00

 הליכה לנחל פורה תחילת   7:15

ידה"א יול באחריות ז טלו"        

   

 למכינה רה חזהגעה  17:00

 ארוחת ערב  18:30

  –ת חברתית פעילו 19:30

 א ידה"

 ועיבוד קמפוס נגב םסיכו 21:00

 

  

+  בוקר טוב 306:0

 מדידת חום  

גירת  נקיונות וס 45:06

 מכינה  

בוקר   וחת אר :4507  

פיזור   30:08  

ארוחת בוקר   7:45  

אל"מ  - גבהמצב הבטחוני בנ 8:30

 ז"י רמ"ח אמל"ח  שגב  צחי

הפסקה  9:30  

   אדה" י –יחה לקמפוס נגב פת 459:

הפסקה   11:00  

זאב  פרופ'   –הקומנדו הצרפתי  11:15

ןזיוו  

   םארוחת צהריי 13:00

זמן מובילי יום  15:45  

ניר גור    -הישרדות בנגב 16:00  

קה הפס 17:15  

אומנה    –ווינדלפלד  יתגל 17:45

יהםינבשעין ומה  גר  

ימון גופנאי  0019:  

ב ארוחת ער  20:00  

עיבוד יום ותדריך למחר   21:00  


