מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון ,קיבוץ גלאון ,התשפ"ב ,שבוע  -39נודד גליל
מנחה תורן
אחראי רכב
לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
מטרות

יום א'
,22.05.22כ"א אייר
יואב

יום ב'
,23.05.22כ"ב אייר
אלה

יום ג'
 ,24.05.22כ"ג אייר
איליי

יום ד'
 ,2225.05.כ"ד אייר
סיון

יום ה'
 ,2226.05.כ"ה אייר
אלה

יום ו'
 ,2227.05.כ"ו אייר
יואב

יום שבת
 ,28.05.22כ"ז אייר
סיון

סיון

איליי

יואב

איליי

יואב

איליי

אלה

יוגב ונועה ב
נועם ק והדר ו

רועי וברזין
מיה בקר והילה אסלן
היום אני אדבר עם
מישהו שלא דיברתי
איתו הרבה זמן

נעמה ורון
אורבך ומיה ברודסקי
היום אני סוגר פינה עם
מישהו שאני פחות בטוב
איתו
-6:30השכמה,
התארגנות והכנת
סנדוויצ'ים.
-8:00תדריך בטיחות
יציאה למסלול
קיבוץ ברעם
-10:00ארוחת בוקר.
-13:00ארוחת צהריים,
הדרכות:
שביל ישראל וספריה
-15:30הגעה לחניון
לילה
 -17:00הרצאה על אסון
מירון
 -18:30ארוחת ערב
 - 19:30עיבוד יום

עילי והילה
ביאנה וארזי
היום אני אלמד
ממישהו ואלמד אותו
משהו חדש"

דן ומאור
גיל ונועה בן שבת
היום אני מפרגן
למישהו על משהו
שהוא עשה
 -4:30השכמה,
התארגנות והכנת
סנדוויצ'ים.
-6:00תדריך
בטיחות יציאה
למסלול
-08:00ארוחת בוקר
-12:00נסיע לכנרת
– 13:00- 17:00
תדריך בטיחות
כניסה לכנרת
-19:00פעילות
חברתית
-20:00עיבוד יום

יעל ברזין
יואב לוי וטל

יעל ברזין
מאור סטלה

-10:15התכנסות ברכבת
בנימינה
-11:00יציאה למצפור
מורן ורדי
 -11:30הגעה למצפור
 -13:00זמן עלייה
לאוטובוס
-13:15יציאה לדאליית אל
כרמל
-14:00הגעה למכינת כרם
אל והפסקת צהריים
 14:30-16:00יונס
נסרלדין-ראש מכינת כרם
אלעם החניכים.
16:15-17:30ד"ר גבר אבו
רוקן+סיור בשוק+
הרצאות
-17:30שירותים ,מילוי
מים ועלייה לאוטובוס
 -17:45יציאה לחניון
האלה.
 -19:00הגעה למקום
לינה +ארוחת ערב
- 20:30עיבוד יום

-4:00השכמה ,
התארגנות והכנת
סנדוויצ'ים.
 -05:30תדריך
בטיחות יציאה
למסלול
-07:00ארוחת בוקר,
הדרכות:
עמק החולה
-12:00ארוחת צהרים,
הדרכות:
נחל דישון
חקלאות בגליל
ישעיה בן אמוץ קבר
-17:00הגעה לחניון
לילה.
-18:00ארוחת ערב
 -19:00פעילות
חברתית
- 20:00עיבוד יום

-5:30השכמה
התארגנות והכנת
סנדוויצ'ים.
-7:00תדריך בטיחות
יציאה למסלול,
הדרכות:
גיאוגרפיה
מרים פרץ
-9:00ארוחת בוקר,
הדרכות:
מלחמת לבנון 1
הרשב"י
-12:30ארוחת
צהריים ,הדרכות:
שריפת הכרמל
עין זבד
כיסא אליהו
-15:00הגעה לחניון
לילה
 -16:00הרצאה על
אסון מירון
- 18:00ארוחת ערב
-19:00עיבוד יום

-06:30בוקר
טוב+פריסה
 -07:00זמן מקלחות
 -8:30ניקיונות
והתארגנות ליציאה
 -9:00יציאה לכפר
כמא
 -10:00סיור במוזיאון
הצ'רקסי
 -11:30זמן שירותים
ועלייה לאוטובוס
 -11:45יציאה לבי"ח
העמק.
-12:45הגעה לבי"ח
העמק ,הרצאה ד"ר זיו
נאמן
-14:00יציאה לנווה
יעקב
 -17:00הגעה לקשר
יהודי ,תדרוך לשבת
והסבר על האורח
חיים.
 - 18:00התארגנות
לשבת.
 -18:45הדלקת נרות
-19:30תפילת קבלת
שבת
-20:30סעודת שבת
אצל המשפחות ולילה
טוב.

-9:00רשות -למי
שרוצה תפיל שחרית
-10:30סעודת שבת
אצל המשפחות
-13:30שינה בשבת
תענוג
-15:30הרצאה
לבנים ,הרצאה לבנות.
- 16:40חברותות,
פעילות ולימוד.
-18:15יציאה
לסעודה שלישית
(בנים ובנות בנפרד).
- 20:20הבדלה.

