
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 לדגשקפסולת , שבוע יו"ש  התשפ"א,  2021מחזור כ"ד הראשון , שדרות, 

 

 

 
 יום א'

28.2.21 

 יום ב'

 1.3.21 

 יום ג'

 2.3.21 

 יום ד'

3.3.21 

 יום ה'

4.3.21 

 עדי  עידן  טל ליאור טל מנחה תורן

 ליאור עדי  - טל - מנחה לוגיסטי

 לילי  מוריה כרמל שילת  דינאי מובילי יום

      תורנים 

 

  הגעה למכינה-14:00 

  פתיחת -עומר 14:30

  שבוע

צייטין   ג׳וליה 15:00

)מרצה לסוציולוגיה 

- במכללת ספיר(

היבטים פסיכולוגיים  

הסכסוך   של

  הישראלי פלסטיני

 הפסקה 16:45

 טליה ששון 17:15

)נשיאת הקרן 

החדשה לישראל 

פועלה   -לשעבר(

בתכנית ההתנתקות 

ומאחזים בלתי  

 מורשים 

  א.ע 18:30

  -דינאי ושילת  19:30

מבוא היסטורי  

 גיאוגרפי ליו"ש  

 עיבוד יום  20:45

 

 בוקר טוב  5:45

 נקיונות  6:00

פריסה+הכנת   6:30

 סנדוויצי'ים 

 תחילת נסיעה  -7:00

 -מחסום הל'ה-8:30

 . וסיור קצרתצפית 

מפגש עם שיבי  -10:00

)בנו של מנחם  פרומן

 פרומן(

 בחוות משואות. 

מפגש מג'ד גדוד  -11:15

 פאיז פארס -נחשון 

סיור מעיינות  -12:15

קצר .ומפגש בחוות  

 עם קרן אור.  משואות

 ארוחת צהריים. - 13:15

נסיעה לתצפית  -13:45

בישוב נווה  האלף

 דניאל. 

ביקור ופציה א  -14:30

 גאוןבשמורת עוז ו

 בצומת גוש עציון. 

אור קולי חיזיון -15:30

 קיבוץ כפר עציון 

מפגש עם יוחנן  -16:30

 בן יעקב . 

סיום משוער   -18:00

 וחזרה למכינה. 

 א.ערב  19:30

 עיבוד יום   -20:30

  אימון -7:00

  נקיונות -8:15

 ארוחת בוקר -8:45

 -שורשים ארגון - 9:45

מפגשים בין ישראלים  

 )זום( לפלסטינים 

  -גונן בן יצחק -11:30

מפעיל   -סוכן השב"כ

 "הנסיך הירוק" 

)ח"כ  -מוסי רז -15:30

במפלגת מרצ( הסכסוך 

 בעיני השמאל 

 -אברום בורג -17:00

)יו"ר הכנסת והסוכנות  

היהודית לשעבר(, פועלו  

בכנסת ובתנועת שלום 

 עכשיו 

 זמן מובילי יום  -18:30

 ארוחת ערב  -19:00

״המתנחלים״  -20:00

ניסן )רבש"ץ   איתן/סרט

בטחון בגוש   -אלון שבות(

 עציון 

 עיבוד יום   -21:15

 

 בוקר טוב  6:30

 נקיונות  -6:45

פריסה  -7:20

 +הכנת סדנוויצ'ים 

 תחילת נסיעה   -7:50

תחנת  מפגש ב -8:30

 דלק בית גוברין. 

הגעה לקירית  -9:30

 ארבע. 

אופציה למפגש עם  

 בועז העצני. 

הליכה רגלית  -10:30

מקרית ארבע דרך 

 ציר המתפללים 

 למערת המכפלה. 

מפגש עם -11:30

 נועם ארנון 

דובר הישוב היהודי 

 בחברון. 

ארוחת   -13:00

 צהריים  

הליכה  -13:30

לשכונת אברהם 

 אבינו ותל רומדה. 

מפגש עם -15:30

בשכונת בית   יפה

 הדסה.

  סיום משוער-17:30

 וחזרה למכינה.  

 א.ערב - 19:00

 עיבודי יום   -20:00

 בוקר טוב -6:45

 נקיונות  -7:00

 א.בוקר - 7:30

תחילת נסיעה   -8:15

לאנדרטת יעקב גברי  

 ניר עם 

עקיבא שבת   -8:30

)לוחם בפלס"ר גבעתי 

בצוק איתן( יום שישי  

 השחור ברפיח

 

נסיעה למרכז  -10:00

 המורשת בגוש קטיף 

 

 הדרכה  -10:30

11:30 -13:30      

סיור במרכז מורשת 

 גוש קטיף 

הפסקת  14:00

ל הדרכה שצהריים ו

 יד מרדכי אורי ב

נסיעה לנחל  -14:30

 עוז 

שיחה עם גור   15:30

נחל  )רבש"ץ כץ

החיים  -( עוז

 ובטיחות בעוטף 

 -רמי נגבי 17:15

עין השלושה  "ץרבש

בתצפית על גדר 

 עזה 

יציאה  -18:30

 למכינה 

  עמי איילון 18:30

)פוליטיקאי ואיש 

  -בטחון לשעבר(

היבט הסכסוך מצד 

עמותתו "עתיד כחול  

 )זום( לבן"

 ארוחת ערב  20:45

 עיבוד יום  21:25

 


