
המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  - הקדם צבאית "נחשון" המכינה   
 

ירושלים  -19שבוע  , 2022-2021התשפ"ב   קבוצת שובל,  - מחזור כ"ה הראשון    
 ( 1יום א' )בית  "ש מוצ 

2.1.22 
 ( 2יום ב' )בית 

3.1.22 
 יום ג' )שסעים(

4.1.22 
 יום ד' )דתות( 

5.1.22 
 ם(-יום ה' )הסכסוך על חלוקת י

6.1.22 
 נטע   נטע   יואב   יעל יואב   יואב   מנחה תורן 

מנחה  
 לוגיסטי 

 ענבל   שחר יעל   נטע   שחר 

יואב  שחר ,    חופש  יעל   יעל ויואב בטיול הכנה   נטע   
 תומר ונוי  ברק ומיקה  עברי ואסתי  סהר ומיקש עמית ועדן   מוביל יום 

 קארין מתן  דניאל עמית בש  אלון שרון ק  יעל פ שרון ו  ג'וני ונעה ג  תורנים
 
 
 

ברכבת   20:00
 סבידור 

 לטרון  20:30
אספות  תה 21:15

והגעה ליער  
 שלוםה

שיחת   21:30
 פתיחת שבוע 

 מתחילים שבוע! 

 השכמה        - 5:20 השכמה                                    - 4:55 השכמה                            - 6:00 השכמה                                     - 6:25 השכמה                                  - 7:00 

סנדוויצים אשל    - 7:00-7:45
 והתארגנות ערבה

סנדוויצים ערבה    - 7:45-8:25
 והתארגנות אשל 

 פתיחת יום  8:25-8:30
 נסיעה להר הזיתים  – 8:30
 תצפית פתיחה +   – 9:00

הר הזיתים   -הדרכה -9:20
ואנשים חשובים שקבורים  

 במקום )נדב ועומר(
 

סדנת עקדה "הסיפור   – 9:50
 הראשון של ירושלים"  

סיור עיר דוד עליון   – 11:00
 )תצפית, ארמון שטח גי( 

ארכיאולוגית בית   -הדרכה
 ראשון )לרה ואביב( 

סנדוויצים אשל והתארגנות    - 6:25-7:10
 ערבה

סנדוויצים ערבה והתארגנות    - 7:10-7:55
 אשל 

 פתיחת יום  -7:55-8:00
מבוא ופתיחה לבית שני )עזרא   – 8:00

 ונחמיה(
  -תצפית טיילת ארמון הנציב  – 8:45

פיגוע דריסה בארמון הנציב )עדן   -הדרכה
 ואסתי( 

 מבוא לחשמונאים ותצפית  – 9:10
 פסיפס  - 9:40

 כניסה לאמה החשמונאית – 10:10
 נסיעה לגבעתי   -  11:30 – 11:10

חניון גבעתי   -הדרכה – 11:35-11:45
ופיגוע הטרור שהתרחש במקום )רותם  

 ואסף( 
 גבעתי ודירוג ביובל   - 11:35

 

סנדוויצים אשל    - 6:00-6:45
 והתארגנות ערבה

סנדוויצ'ים ערבה   - 6:45-7:30
 והתארגנות אשל 

 ניקיונות  - 7:30-7:50
 פתיחת יום  -7:50-7:55

סיור הקו   -8:00-10:30
מיער השלום    -העירוני 

 לכיכר ספרא   
הפנתרים השחורים   -הדרכה

 )רוני ומויסה( 
סיור   - 10:30-12:15

 בעקבות הפנתרים השחורים 
 במוסררה 

 
 הליכה לשוק  12:15

סנדוויצים אשל    -4:55-5:40
 והתארגנות ערבה

ערבה  סנדוויצים   -  5:40-6:25
 והתארגנות אשל 

 פתיחת יום   -6:25-6:30
 נסיעה לירושלים  – 6:30
התארגנות וכניסה להר   – 7:30
 הבית 
סיור בהר   – 10:00 – 8:00

 הבית עם עמי מיטב  
 

 הפסקה בכותל  –10:00-10:50
 זמן חוליה  -11:05-10:50

 
הליכה והגעה   -11:05-11:15

 לכניסת מנהרות הכותל 
סיור  אשל  -11:20-12:00

מן  , ערבה ז מנהרות הכותלב
 חופשי בכותל  
אשל זמן חופשי   11:40-12:20

בכותל, ערבה סיור במנהרות  
 הכותל  

סנדוויצים אשל     - 5:20-6:05
 והתארגנות ערבה

סנדוויצים ערבה    - 6:05-6:50
 והתארגנות אשל 

 ניקיונות  - 6:50-7:10
 פתיחת יום  7:10-7:15

 נסיעה לגימנסיה   – 7:20-8:00
 )שמים שם את התיקים הגדולים( 

 
 הליכה רגלית לרחביה  8:10-8:30

סיור ברחביה עם   -8:40-10:40
 מנה חלפון  

 
 

 נסיעה לנחלאות   -11:00-11:30

הפסקת צהריים   13:00-14:00
 באוהל אדרת  

הפסקת צהריים   12:40-13:20 הפסקת צהריים בעיר דוד12:20-13:10
 בשוק מחנה יהודה  

הפסקת צהריים   12:20-13:15
 בכותל 

הפסקת צהריים   11:30-12:00
 בנחלאות  

  
 הפסקת צהרים  13:30-14:00הפסקת צהרים                    -11:30-12:00הפסקת צהריים              12:40-13:20          הפסקת צהרים    12:20-13:10הפסקת צהרים           13:00-14:00 

 בנחלאות                                                הודה              באוהל אדרת                                     בעיר דוד                                                           בשוק מחנה י  
 



 
פייר וורן ונקבת    16:30  –  14:00

 חזקיהו
 סדנת נבואה  – 17:00
 סיכום יום – 18:00
 נסיעה ליער השלום  – 18:30

 יואליש קרויס  - 19:00-20:00
 א. ערב  - 20:00-20:30

 
 עיבוד יום  - 20:45

        מקלחות

תעלת הניקוז, מרכז דוידסון   – 13:10
  - צנחנים בכותל   -הדרכה  -)במרכז דוידסון

 עמית ותומר ב(, שערי חולדה 
 עלייה לרובע היהודי  – 15:40
 הפסקה קצרה  – 16:00
 פרבר הרודיאני  -16:20
 סדנת סיכום בית שני  – 17:00
 סיכום יום – 18:00
 נסיעה ליער השלום  – 18:35

 אימון  - 19:00-20:00
 א ערב  - 20:00

 
 עיבוד יום - 20:30

        מקלחות

הזרמים השונים   -הדרכה
בחברה החרדית )יואב פ  

 ואלה(  
הפוליטיקה בחברה   -הדרכה

 החרדית )רום והילה( 
הליכה   -13:25-13:40

 לשכונת מאה שערים 
סיור במאה   -13:40-15:45

 שערים ובזיכרון משה 
מצעד הגאווה   -הדרכה

בירושלים ושירה בנקי ז"ל  
 )שירן ורוני(  

שיחה עם  -16:00-17:10
מנחם איזן פעיל ויזם  

חברתי על אתגרי החברה  
 החרדית 

הקפצה ליער השלום   17:15
 לקחת את התיקים 

סיכום עם המדריכים   17:35
 של עיר דוד 

 הקפצה לנס הרים 18:30
                                                      

        
 אימון גופני  - 19:20-20:15 

 
 א ערב  - 20:15
+ הכנה עיבוד יום - 20:45

 להר הבית 

        מקלחות

סיור בעיר   -13:15-15:15
   העתיקה 

 נסיעה לגימנסיה  -15:20-15:45
שיחה עם ח"כ   -16:00-17:15

 זאב אלקין  
 נסיעה לנס הרים   17:15

 חוגי בית חוליה  - 18:45-20:00
 א ערב   20:00

 
 פעילות הווי  - 20:45
 עיבוד יום - 21:45

        מקלחות

 ניווט בשכונת   - 12:00-14:30
 נחלאות  

 סיכום הניווט  14:30-15:00
ה לגימנסיה  הליכ 15:00-15:45

 לקחת את התיקים  
 

הליכה רגלית לגן   -15:50-16:00
 העצמאות 

סיכום שבוע בגן   16:00-17:00
 העצמאות 

 פיזור   - 17:00

 
 


