
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
   שיטהקפסולת  –קמפוס נגב    - 15שבוע א,  , התשפ"2020שובל, ד הראשון, "כמחזור 

 

 יום א'   
 א שפ"כ' כסלו הת 6.12.20

 יום ב'  
7.12.20 

 א כ"א כסלו התשפ"

 יום ג'  
8.12.20 

 א כ"ב כסלו התשפ"

 ד'   יום
9.12.20 

 כ"ג כסלו התשפ"א 

 '  יום ה
10.12.20 

 כ"ד כסלו התשפ"א 
 אדיר  שחר אדיר  לייה   שחר מנחה תורן 
 - נטע  לייה  נטע  - מ. לוגיסטי 
 יה עומר ואלכס גלית עידו ו הילה יונתן ו עפרי שקד ו לה ואאסממו   מובילי יום

 גילי ורועי   אבישג ויהודה   יוהד ושירי   דניאל וחן   שחר ונועה ע  תורנים
בנגב    שבותייתה   קהילות בנגב א היום  נוש בן גוריון  נגב וב חמות למ    טיול הכרת הסביבה   

זת + ארימדידת חום בוקר טוב +  7:00 ם חומדידת  קר טוב + בו 7:15 

 עמסת ציוד כריכים וה

 יציאה לכרמית   8:00

 קהילתייישוב  –רמית בכ ורסי 8:30

  ארוחת בוקר  10:00

 יציאה לאופקים  10:30

 הדרכות באופקים: 11:15

 לטקסטיעל או פר מפ

 נגב העתקת בסיסי צה"ל ל

 נטיםבכפר הסטוד ומפגש  יורס 12:00

 באופקיםם" ילי"אי

 ם ארוחת צהרי 13:00

 נסיעה לבאר שבע   13:45

  –עם עידן אבישר סיור ומפגש  14:30

+   ' בבאר שבעפרינגון ה יאטרתמנהל 

 בירת הנגב  ת אוטובוס: הדרכ

 נסיעה לשבטה  16:00

 אביק  ז –בטית שבטה הנ  עירה 17:00

 : החווה הסולארית  הדרכה 

 כינה ה למנסיע 19:00

 א. ערב הגעה ו 20:00

 למידה  –התנתקות ה 20:30

 עיבוד יום ותדריך למחר   21:15

ריזת + א + מדידת חוםבוקר טוב  7:15

 וד  והעמסת צי כריכים

 באר שבע  ל יציאה  8:00

 הגעה וא. בוקר   8:30

 חטיבת הנגב   רטתדהדרכה באנ 9:00

 נסיעה לסיור  9:30

בדואית עם  סיור בפזורה ה  10:00

 ארגון שומרי משפט 

עה לקבר בן  ונסי ם הסיור סיו 15:00

 גוריון 

 חלקת הקבר: הדרכות ב  16:00

 יון רדוד בן גו -

 ונות בנגב שטפ -

 נסיעה  17:30

 באנדרטת ביר עסלוג': הדרכות 18:00

 ביר עסלוג' -

 לנגב העתקת בסיסי צה"ל  -

 נסיעה למכינה  18:30

 הגעה למכינה וארוחת ערב  19:15

מדבר והאישה  רקמת ה 20:15

 ת  הבדואי

 למחר  עיבוד יום ותדריך  21:30

+ מדידת חום   בוקר טוב 006:  

יזת כריכים וציוד קבוצתי אר 6:15  

ח' בטיחות וציוד  6:45  

כה לנחל פורה יתחילת הל 7:00  

ידה"א יול באחריות לו"ז ט           

  למכינהחזרה הגעה  17:00

 והפסקה  

 ארוחת ערב  18:30

 א ה"יד –ת חברתית פעילו 19:30

 ועיבוד קמפוס נגב םסיכו 21:00

 

ידת חום  מד  +  בוקר טוב 6:30  

נות וסגירת מכינה  קיו י נ 6:45  

   קרבוארוחת   7:30

   פיזור  8:00

 

   שבת שלום וחג חנוכה שמח! 

 ר ארוחת בוק  7:45

 א ידה" –לקמפוס נגבה פתיח  8:30

 הפסקה   10:00

ני לעניייועץ  –סנ"צ יניב שלמה  10:30

 ל אים במשטרת ישרערב

 הפסקה  11:30

  –מערכת הבריאות בפריפריה  11:45

 א ידה"

 והפסקה  ת צהרייםארוח  13:00

 םוזמן מובילי י 15:45

 –  קהילת העבריים בדימונה 16:15

 א ידה"

 ה הפסק 17:30

 מיל' ואחיד אלהוזייל ב א"ל ס 18:30

 ב ארוחת ער  19:30

 א  ידה" –פעילות חברתית  20:30

   ותדריך למחרבוד יום עי 21:30


