מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון ,גלאון ,2022 ,התשפ"ב ,שבוע  -23קמפוס נגב

מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
שאלת היום

יום א'
 ,30.1.22כ"ח שבט
אלה
יואב
גיא בן עמי ויערה
הדר וינשטיין וטל
מה יחס המדינה לעוטף עזה? האם
ההתנתקות הייתה מהלך נכון
ביטחונית?

יום ב'
 ,31.122כ"ט שבט
סיון
איליי
אור ואפריים
יוגב ורוני רייס
מה אתגרי ההתיישבות בנגב?

יום ג'
 ,1.2.22ל' שבט
אלה
יואב
יפתח ואלה
עידו הרץ ושחר אורבך
מדוע חשוב לטייל בנגב?

יום ד'
 ,2.2.22א' אדר א'
איליי
סיון
איתי ורוני
אייל ונועם
האם החזון של בן גוריון התממש? על
מי האחריות ביחס לבדואים?

יום ה'
 ,3.2.22ב' אדר ב'
אלה
איליי
אדר ויהונתן
ארז ורומי
מה החשיבות של הנגב למדינת
ישראל? ומה תפקידנו ביחד לפיתוח
הנגב?

 9:00התכנסות בסבידור תל אביב
 9:15עלייה לאוטובוס ויציאה
 10:00עצירת העלאת חניכים צומת
אשדוד עד הלום
 10:30הגעה לניר עם
הפסקת שירותים
 10:45תחילת סיור
עצירה במצפה ניר
עצירה במצפור אסף
עצירה במאגר ניר עם
 12:30ארוחת צהריים במאגר ניר עם
*הדרכה מה אפשר לעשות ב15
שניות -מיה בקר
 13:00נסיעה לאנדרטת חץ שחור
 13:30הדרכה על אנדרטת חץ שחור-
סיון המדריכה
 14:00הרצאה ברוך רבש"צ
היישובים
 15:30נסיעה לניצן
 16:15סיור במוזיאון מורשת גוש
קטיף
 18:00יציאה לגלאון
 18:45הגעה לגלאון
 19:00ארוחת ערב
 20:00אמנון זיו -קב"ט חוףאשקלון
 21:15עיבוד יום +הדרכה על קהילת
חינוך ניצנה

 5:30בוקר טוב
 5:45הכנת סנדוויצ'ים לבוקר
וצהריים
 6:30שעת גג יציאה לניצנה
 8:00הגעה לניצנה ותחילת סיור
ועבודה בקהילה החינוכית
 9:45יציאה לכביש 10
*הדרכה הסכם השלום עם מצריים-
יובל יעקובי ויוגב
 10:30סיור כביש 10
עצירה במצפור ברלב
 12:30סיום סיור ונסיעה לתל שבטה
 13:00ארוחת צהריים
*הדרכה  11נק בנגב -יואב
 13:30תחילת סיור שבטה
 16:30סיום סיור שבטה ונסיעה
לגלאון
 18:00הגעה למכינה וארוחת ערב
 19:00אריה לוי-העלאת יהודים
לנגב
 20:00עיבוד יום ותדרוך למחר
20:30לילה טוב

 4:00השכמה והכנת סנדוויצ'ים
לבוקר וצהריים
 4:45בדיקת מים ועלייה לאוטובוס
 6:45תדריך יציאה למסלול  -יערה
 7:00יציאה למסלול שעת גג
 7:30סיום עלייה והפסקת מים
*הדרכה -תחנת הכוח באשלים -גיל
ושקד לוי
 11:30הגעה לעין עקב וארוחת
צהריים
*הדרכה עין עקב -אלה המדריכה
*הדרכה התיישבות לא חוקית בנגב-
הילה ומאור
*הדרכה העיר עבדת -נועם חן ואלה
 16:00סיום מסלול בתחנת דלק
עבדת
 17:00נסיעה לגלאון
 18:00הגעה לגלאון
 18:30ארוחת ערב
 20:00פעילות חברתית משבצת
קבוצה
 21:15עיבוד יום

 6:15בוקר טוב
 6:30הכנת סנדוויצ'ים לבוקר
וצהריים
 7:20עלייה על האוטובוס
 7:30שעת גג יציאה לקיבוץ רביבים
 9:00יגאל צחור -התחלת סיור
רביבים ארכיון גולדה מאיר
 10:00הרצאה האוכלוסייה הבדואית
בתצפית -יגאל צחור
 11:30סיור הרצאה
+זמן שירותים
 11:45נסיעה לקבר בן גוריון
 12:30הגעה לקבר בן גוריון והרצאה
של שירי אחיאסף
 13:30ארוחת צהריים
 14:30טקס בקבר בן גוריון
*הדרכה בן גוריון כמנהיג -איליי
 15:00יציאה לירוחם
 16:00אלקנה
 17:30נסיעה חזרה למכינה
 19:00ארוחת ערב בסגנון מדברי
 20:00שיחה עם חוסיין
 21:15עיבוד יום
*קהילת העבריים בנגב -דניאל וגיא
ארזי

 7:15בוקר טוב
 7:30אימון
 8:30ארוחת בוקר
 9:45מרצה /מצב הנגב כיום
והחשיבות הבטחונית של הנגב
למדינת ישראל -יפתח וגיא ארזי
 11:30ניקיונות
 13:00ארוחת צהריים
 14:00משבצת סיכום שבוע -נועה
ותומר
 15:00הסעה לקריית גת

"ישנה לדעתי משימה אחת שאינה רגעית וחולפת אלא היא משימת הדור :עלייה וישובו של הדרום והנגב .נוכל לה אם נשתמש בשתי התכונות שנתברכנו בהן :חלוציות ומדע"
דוד בן גוריון

