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

 יום א'  קפסולה  
 , ו' אייר 18.4.21

 יום ב' 
 , ז' אייר 19.4.21

 יום ג' 
 , ח' אייר 19.4.21

 יום ד'
 , ט' אייר 20.4.21

 יום ה' 
 , י' אייר 21.4.21

 יום ו' 
22.4.21 

  נטע ק  נטע ב  אביחי  יואב  נטע ב   מנחה תורן 

  נטע ב  יואב  נטע ב  נטע ק  יואב   מנחה תורן 

  גאיה  יהלי  טל ב  יעל  ענבר  אלה  מובילי יום 

  גאיה  שירה  נועה א  נועה ב  אילאי  גפן  מובילי יום 

       אלה  תורנים 

       גפן  תורנים 

   
יום התנדבות "ניקיון 

 ליון" יהמ
 

הגעה למרכזית  -11:00
 ירושלים 

 
יציאה לעינות  -11:30

 תלם
 

 פתיחת שבוע   -12:30
 

התנדבות "ניקיון  -13:30
 המליון" 

 
 יציאה לבויאר  -16:30

 
 שי ניצן  -18:00

 
 ארוחת ערב -19:15

 
 עיבו יום  -20:00

 
 ירושלים המערבית ומחאות 

 
 השכמה  -6:00
יציאה ברכבת הקלה  -7:00

 לגן הסוס 
 פתית יום  -8:45

פתיחת הסדרה הרב  -10:15
 נאווה חפץ  

ירושלים פנים רבות  -10:45
סיור בירושלים   -לה

 המערבית 
 ארוחת צהריים  -13:00
סיור בעקבות   -14:00

 הפנתרים השחורים 
מפגש עם ראובן  -15:30

 אברג'יל פנתר שחור
 הקפצה למקום הלינה  -16:30
עליה   -שיעור הכנה  -17:15

 להר הבית
 ב צוות ער -18:30
 א. ערב -19:30
 עיבוד יום  -20:30

 

 
 דתות בירושלים

 
 השכמה  -6:00

 יציאה הקפצה לכותל  -7:0
הגעה ובידוק בטחוני  -7:30

 לקראת העליה להר הבית 
סיור בהר הבית עם  -8:00

 עמי מיטב 
 כניסה לרחבת הכותל  -10:00
סיור  -רבעים ודתיות -11:00

 בעיר העתיקה 
 צהריים צהפסקת -13:30
 הליכה להר ציון  -14:30
 סיור בהר ציון -15:00
 נסיעה מקום הלינה -16:00
 ארוחת ערב -18:00
שיח בין דתי  -19:00

 בהשתתפות כומר, רב ושיח.
 עיבוד יום  -20:00

 
 עוטף ירושלים

 
 השכמה  -6:00
 יציאה מבויאר -7:00
 פתיחת יום -7:30
 נאווה חפץ  -סקירה -8:00
 מזרח ומערב סיור -9:00

 בעוטף ירושלים 
 הפסקת צהריים  -13:00
 המשך מסלול  -14:00
 הפסקה  -15:30
 -הרצאה ומצגת  -16:00

 שפויה בחלומה 
 הפסקה  -17:00
 סיכום הסדרה -17:30
נסיעה לחניון לילה   -18:30

 עין קובי
סיכום שבוע חולית   -19:00

 ירושלים 
 א. ערב -20:00
 פעילות חברתית -21:00

 
 הרי ירושלים  -יום טיול

 
 השכמה  -6:00

 
ארוחת בוקר עין   -6:45
 קובי 

 
 יציאה למסלול  -7:30

 
 יד קנדי   -11:30

 
 עין עוזי   -13:30

 
סיום משוער   -16:00

 בהדסה עין כרם 
 פיזור עצמאית בתחבצ.  

 

 
 שבת שלום! 

 
 שבת פרשת  
- " אחרי מות
 קדושים"

 
כניסת 

 18:38שבת:
יציאת  

 19:52שבת:

 


