מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון ,שדרות ,2021 - 2022 ,התשפ"ב – קמפוס נגב חלק ב'
מליאת
למידה
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מוביל יום
מוביל יום
תורנים
7:00
7:45

ארבל
גלבוע

יום ראשון
 6.2ה' באדר
רון
עידן
גיא
אלה
עדי  +מתן

יום שלישי
 8.2ז' באדר
נטע
איתי
מילי
מישאל
נועם בלט +אביה
בוקר טוב  +נקיונות
ארוחת בוקר

יום שני
 7.2ו' באדר
עידן
רון
רועי מאיר
מאיה תימור
אופיר +נועם אזולאי

 - 5:30בוקר טוב
 - 5:45ניקיונות
 - 6:35יציאה לבאר שבע
 - 7:30ארוחת בוקר
 - 8:30הרצאה יאיר מעיין  -מנכ"ל
להתיישבות הבדואית בנגב

ארבל
ואינטרוולים 200/300/400

8:30
גלבוע

ארבל

"פיתוח גוף"  -מתן

גלבוע

"קרימינולוגיה ופשע"  -רוני רביד

 - 9:45זמן שירותים
 - 10:00יציאה לגן לאומי עבדת
 - 11:05התחלת סיור בעבדת
(חוליית למידה  +זאביק)
הפסקה

11:00

"זהות יהודית"  -גלעד

גלבוע

ארבל

 14:00התכנסות  +בדיקות
 14:30זמן מובילי יום
 15:00פתיחת שבוע  -ידה"א

גלבוע

 16:00נגישות  -אביה פשחור

16:00

 14:30עם הספר  -יהודה (רשות)
"זהות אישית"  -ליהיא
"המלחמה הקרה"  -עידן

 - 15:00יציאה לנבטים
 - 15:45התארגנות  +זמן
שירותים
 16:00הרצאה  -אלון דור

 15:00-17:30סיור בניצנה

 13:15-14:00א.צהריים
 14:00-15:00סיכום
שבוע +רבעון
 15:00נסיעה לבית של
גולני לקחת תיקים ויציאה
הביתה

הפסקה

17:15
ארבל

19:00

 - 14:00ארוחת צהריים

 -12:00הרצאה ארגון "במדבר"
בירוחם
ארוחת צהריים בפארק ירוחם

 12:00-13:15יוהן אטלן-
ההתיישבות בנגב ותמיכה
דמוגרפית

זמן מובילי יום
ארוחת צהריים  ,הפסקת צהריים ,זמן עבודות על פרויקטים

12:45
13:00

17:45

 -9:30סיוון קויפמןן  -בן גוריון
והפרחת השממה

 10:00הגעה לבית ספר
סיגליות
 10:30-11:45אבי דבוש-
״יחסי כוחות בין פריפריה
למרכז״
 11:45-12:00זמן שירותים

ארבל
11:30

 -6:15בוקר טוב
 -6:30ניקיונות
 -7:25עלייה לאוטובוסים
 -7:40הגעה לקבר בן גוריון+
ארוחת בוקר
 -8:20תחילת טקס  +הדרכה-
תרומתו של בן גוריון לנגב (נועם
אזולאי)+

 5:00סיירת כושר  -רשות
 6:00השקמה
 6:30בוקר טוב
 6:45ניקיונות
 7:30יציאה
 8:50יציאה בתחב"צ לבית
ספר סיגליות

הפסקה

9:30

9:45

יום רביעי
 9.2ח' באדר
איתי
נטע
נוי
ליבי
איילון +רוני רביד

יום חמישי
 10.2ט' באדר
רון
עידן
ליהיא
אדר אלחנתי
יותם  +הדר שלום

יום שישי

גלבוע

"המלחמה הקרה"  -עידן
הכנה לצבא – שיעור רכז

"תקשורת"  -עידן גוטמן

 -17:30נסיעה לשדה בוקר
 - 18:30אימון יציבה
ארוחת ערב

 -19:00עדי ווינטראוב  -ראש
מחלקת גינקולוגיה בסורוקה-
שגרת החיים עם הקורונה
בביה"ח והרפואה באיזור הנגב

חופשה נעימה!

פרשת  :תצוה
כניסת שבת17:02 :
יציאת שבת18:01 :
שבת שלום!

ארבל
20:00
21:15
22:00
00:00

גלבוע

ישיבת חוליות אם
בית מדרש
 21.30חברותות קשר יהודי

 - 19:30ארוחת ערב
 - 20:15עיבוד יום

 -20:15יציאה למקום הלינה
(הבית של גולני)
 20:45הגעה למקום הלינה
 -20:45ארוחת ערב
 -21:30עיבוד יום

עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר
משוב מובילי יום
סבב חדרים ,נעילת מטבח ושער ,דו"ח יומי

