
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 

 קמפוס נגב  - 15, שבוע   "א, התשפ 2020, שחף   כ"ד הראשון , שדרות,מחזור 

 

 יום ראשון 
  יום פנים 

  יום שני
  נגב מזרחי אוכלוסיות  

  יום שלישי
  נגב מערבי דרומי  

  יום רביעי
  טיול באזור 

  יום חמישי

  הלל  עדי  אבשלום  הלל  טלמובילי יום: 

 ליאור  עדי טל עידן  ליאור מנחה תורן:

  ליאור  עידן \טל עדי טלמנחה לוג': 

נגה + עמרי   יובל + רותם .נ.   שחק + מיכל  גילי + עמרי  עמרי + רעות  תורנים:  
 ויליגר 

  בוקר טוב 06:30
  מדס  06:45
  נקיונות 08:00
א. בוקר   09:30 -08:30

  + מקלחות
אלדד שובט   09:45
  איבים
  -נדב לידרור 11:30

ההתיישבות הציונית  
  בנגב

   א. צהריים  12:45
 טל  -בדואייה  16:00
יהלומה   17:45 - 19:00

מרכז חוסן   -זכות
   אופקים 

"מנגבים את   20:00
 הנגב" ידהא:(((

עיבוד יום-21:15  

 בוקר טוב  07:00
  נקיונות 7:15

ארוחת בוקר+ הכנת   08:00
  סנדוויצ'ים

פעילות   09:00 - 08:30
   הלל -פתיחת יום 

 יציאה לצומת שוקת  09:00
 

נסיעה   10:00 - 09:00
משדרות לצומת שוקת  

 )תחילת סיור שומרי משפט( 
סיור שומרי   15:30 - 10:00

סיור בכפרים   -משפט 
  בדואים

 יציאה למצפה רמון   15:45
סנדוויצים  אכילת  -

  -באוטובוס 
 

נסיעה מצומת   17:15 -15:45
  שוקת למצפה רמון

  -מירון נומיס  19:00- 17:45
מורה דרך ומרצה במדרשת  

  בן גוריון 
 חזרה למכינה  19:15

 
 

חזרה למכינה   21:00 -19:15
  ממצפה רמון 

הגעה משוערת   21:00
  למכינה 

  א. ערב  21:10
 עיבוד יום :(  21:30

 בוקר טוב  05:45
  ניקיונות  06:00
  הכנת סנדוויצ'ים 06:30
 יציאה לאוטובוסים  06:50

 
 

שדרות   07:00 -08:15
 למרחב עם 

 מרחב עם  -אליסון  08:30
 
 

מרחב עם   09:40 - 09:30
 לקבר בן גוריון 

 הדרכה קבר בן גוריון  09:55
 
 

קבר בן גוריון   10:45 -10:15
  לשיבטה

 א. בוקר  11:00
סיור עם זאביק   11:30

  בשבטה
 ארוחת צהריים  14:00
 נסיעה לירוחם  14:30
מרכז   - אסף שלו -15:30

 מדעי בירוחם 
 נסיעה לאגם ירוחם  -16:30

: הדרכה באגם ירוחם 516:4  
: יציאה לאלקנה 17:45  
: שיעור אצל אלקנה 18:00  
 : יציאה למכינה 19:00
עיבוד  ו הגעה למכינה 20:00

 יום
 א. ערב  20:30

  בוקר טוב 04:30
  פריסה  05:00
יציאה ליד   05:30

  הפלמחים
א. בוקר +   08:00

 שירותים 
 הגעה ליד הפלחים  09:00
יציאה למצפה   09:30
 אורלי 
הגעה למצפה אורלי   11:00

 הדרכה של חגי מרזן  -
  אוכל + שירותים  11:05
יציאה ממצפה   11:45
 אורלי 
הגעה לחוות   13:00

  שיקמים
תחילת שיחה עם   13:15
  שרוןעמרי 
סיום שיחה ויציאה   15:00

 בחזרה למכינה 
 הגעה למכינה  16:30
 מקלחות  17:00
  סיכום שבועי  18:00
  ארוחת ערב 19:00
ניקיונות וסגירת   19:30
  מכינה 

יציאה    07:30
  הביתה 

 


