מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון ,גלאון ,2022 ,התשפ"ב ,שבוע  -19שבוע תל אביב
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יום בשבוע

יום א
 ,2.1.22כ"ט טבת
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 9:00בוקר טוב וארוחת בוקר
 -9:45משבצת ציר זמנים -מיה
ברודסקי
 -11:30משבצת פתיחת שבוע-
שקד לוי
 12:45זמן מובילי יום
 13:00ארוחת צהרים
 -16:00משבצת תחנות -חוליית
תל אביב
 -17:15אימון
 19:00ארוחת ערב
-20:00אביחי -מהקיבוץ אל
העיר וחזרה
 21:15עיבוד יום
אפטר לו"ז :ערב הקרנת סרט
(כחולים)

 7:15בוקר טוב
 7:30נקיונות
 7:45אימון
 8:30ארוחת בוקר
 9:45איליי -יאללה מסיבה /זאביק
 11:30זאביק /איליי -יאללה
מסיבה
 12:45זמן מובילי יום
 13:00ארוחת צהריים
 16:00נקיונות
 " 17:45המרחב השלם בדרום
מזרח תל אביב" -גל רייס
-19:00ארוחת ערב
 20:00משבצת טבעונותVegan -
.Friendly
 21:15עיבוד יום

 6:00בוקר טוב והכנת סנדוויצ'ים
 7:00יציאה לרכבת קריית גת
 7:57עליית לרכבת לכיוון תל אביב
 9:00הגעה לתחנת תל אביב ההגנה
נסיעה בתחבורה ציבורית (חוליות)
 10:00סיור במוזיאון ההגנה
 11:30סיום סיור
 12:00ארוחת צהרים
 12:30נסיעה לאוניברסיטת תל אביב
 14:00סיור באוניברסיטת תל אביב
 16:00יציאה למקום הלינה
 17:00הלל משאלי -קהילת הלהט"ב
 19:00ארוחת ערב
 - 19:30מנכ"ל גוגל קלאוד
 21:15עיבוד יום
אפטר לו"ז :תחרות שירים

 7:00בוקר טוב
הכנת סנדוויצ'ים לבוקר ולצהריים
 8:00יציאה למחלקת הנוער
 9:00הגעה לתחילת סיור מחלקת
הנוער
 9:30קבלת פנים -אוכל וכו'
 10:00תחילת סיור
 12:00סיום סיור והפסקת צהריים
 12:45נסיעה למקום לינה
 14:15הגעה למקום לינה והדרכה
קהילה וקיימות
 14:45יציאה לחוף תל ברוך
 15:10הגעה לחוף והתחלת נקיון
חופים
 16:30סיום נקיון חופים וזמן
מובילי יום
 16:50הליכה למקום הלינה
 17:30עולם ההייטק -מיקי זובקוב
 19:00ארוחת ערב
 20:00הפליטים בדרום תל אביב-
ענת בן דור
 21:15עיבוד יום

 6:30בוקר טוב והכנת סנדוויצ'ים
 7:15נקיונות
 8:15יציאה לבנק ישראל בתחב"צ
 9:30מליאת תמר בסיור בבנק ישראל
הדס סיור שביל העצמאות טאבלטים-
מיה ברודסקי
 11:00מליאת הדס בסיור בבנק ישראל
מליאת תמר שביל העצמאות
טאבלטים -יהונתן
 12:30ארוחת צהריים -
פעילות בשוק הכרמל-
שקד ג ורוני ר
 14:00סיום פעילות ונסיעה למקום
לינה .
 15:30הגעה וירידה לפארק לסיכום
שבוע חם
 16:30פיזור

"אני משוטט ברחובות תל אביב בחיפוש אחר מילה שתצליח ללכוד בתוכה את אופייה של העיר הבלתי-רגילה הזו" .

