
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 שני שבוע חובק   40שבוע  –  פ"א, התש2020-2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א' קפסולה  
 , י"ט סיון30.5.21

 יום ב' 
 , כ' סיון 31.5.21

 יום ג' 
 , כ"א סיון 1.6.21

 יום ד' 
 , כ"ב סיון 2.6.21

 יום ה' 
   סיון, כ"ג 3.6.21

 יום ו'
4.6.21 

  נטע ב  יואב  נטע ב  אביחי/נטע ב  נטע ק   מנחה תורן 

  יואב  נטע ק  יואב  נטע ק  יואב   מנחה לוגיסטי 

  טל פ  עומר  גאיה  ניצן  גיל  אלה  מובילי יום 

  ענבר  עידו  שירה  אילאי  גאיה  גפן  מובילי יום 

  טל ב, ליז    נבו, גור  עומר, ענבר  אלה  תורנים 

   שירה,לידור  סהר, אור    גפן  תורנים 

 השכמה ופריסה  -6:45  
 נקיונות  -7:15
 יציאה להר אדיר  -8:00
הגעה, ארוחת   -8:30

 בוקר ופתיחת שבוע 
קצינת   -לבנון -9:00

הר   -מודיעין שרית זהבי
 אדיר 

  יציאה לג'וליס  -10:30
  -סאלח טריף -11:30

 דובר העד הדרוזית 
 הפסקת צהריים   -12:45
 לנצרת יציאה    -13:10
 הדרכות בנצרת   -14:00
יציאה לכפר    -15:05

 כמא
סיור בכפר   -15:30

 אודי מאירי  -כמא
מוזיאון   -16:45

 הצ'רקסי 
יציאה למקום    -18:00

 לינה 
מקום  הגעה ל 19:00
 ארוחת ערב   לינה,

 עיבוד יום 
 

 השכמה, ארוחת בוקר 
טיילת לואי, ארוחת   -8:30
 בוקר 
 מפגש עם סירה  -8:30
 לטיילת לואי יציאה  9:30

קצין משטרה   -10:00
משה   -אחראי מחוז חוף

 כהן 
יציאה למסגד    -11:15

 האחמדים 
מפגש עם שיח' של   -12:00

 שם  -קהילה אחמדית
  הפסקת צהריים  -13:00
הסתובבות בחיפה    -13:30

נקודת סוף שוק    -בחוליות
 תלפיות 

סיום   -סיור גרפיטי -17:00
 תחנת רכבת מרכז השמונה 

 חב"צ יציאה בת  -18:30
 הגעה למקום לינה   -19:00

 ארוחת ערב 
 עיבוד יום 

 

השכמה, ארוחת   5:45
 בוקר 
 נקיונות  -6:15
יציאה לתל אביב   -7:00

 בתחב"צ 
שיחה עם סגן ראש   -9:00
 אסף הראל   -העיר

מפגש במשרדים   -12:00
 של הארץ 

התרמה   -התנדבות  -13:00
 אקים + בית תמחוי 

יציאה ברכבת    -16:00
 לירושלים 

  -מפגש קשר יהודי -17:30
 נווה יעקב 

 ארוחת ערב 
 יציאה למקום לינה   -22:00
 הגעה   -22:30
 עיבוד יום   -23:00

 

השכמה, ארוחת   -6:45
 בוקר 
 נקיונות  -7:15
 יציאה  -8:00
התנועה לאיכות   -9:30

 השלטון 
 יציאה לים המלח   -11:00
הגעה לחמי זוהר,    -12:30

 הפסקת צהריים 
אוטובוס  סיור  -13:00

  -במפעלי ים המלח
 התחלה בנווה זוהר 

נסיעה לחוף עין    -15:00
 בוקק 
זמן רחצה בים   -16:00

 המלח ומקלחות 
יציאה למקום    -18:30

 לינה 
 ארוחת ערב 

 פעילות חברתית 
 עיבוד יום 

 

השכמה +   -4:00
מעגל בוקר  

 התארגנות ופריסה 
 עליה למצדה   -5:00
  -יוגה זריחה  5:30

 גאיה בן ארי 
 ארוחת בוקר  -6:00
הדרכות   -6:30

 זאביק  -במצדה
הרצל    -11:00
 עין גדי  -סינאי 
הפסקת    -12:15

 צהריים 
סיכום חובק   -12:45

 טל וענבר  -
יציאה    -14:00

 לפיזור מתל אביב 

 

 
 

 שבת שלום!  
 שבת פרשת

 "שלח" 
 

 19:24כניסת שבת: 
 20:25יציאת שבת: 

 

   מצדה מזרח חניון  ירושלים  חיפה חיפה  מקום לינה 

 


