
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 קמפוס רמת הגולן  - 36שבוע  –  פ"א, התש2020-2021, און - גלהראשון,   דמחזור כ" 

 יום א' קפסולה  
 כ' באייר 2.5.21

 יום ב' 
 כא' באייר  3.5.21

 יום ג' 
 כב' באייר  4.5.21

 יום ד' 
 כג' באייר  5.5.21

 יום ה' 
 כד' באייר   6.5.21

 

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

  אביחי  טל  נטע ב  יואב  נטע ב   מנחה לוגיסטי 

  יהלי  אבישי  גור  ליז  ערבה  אלה  מובילי יום 

  דור  שני נועם  ניצן  ענבר  נועם  גפן  מובילי יום 

       אלה  תורנים 

       גפן  תורנים 

 בוקר טוב  -04:15  
 יציאה מהמכינה  -05:30
 עצירת שירותים  -08:30
הגעה לטנק הסורי   -09:00

 בדגניה 
ארוחת   -09:00-09:30

בוקר+ הדרכה על הטנק  
 ניצן ועומר  - הסורי

  -אודי מנור- 9:30-10:45
החשיבות הביטחונית של  

 רמת הגולן 
יציאה מדגניה לתל   -11:00
  סאקי
 זמן שירותים -11:50

  -יצחק נגרקר -12:00-13:15
הקרב בתל סאקי )יחד עם  

  שובל(
ארוחת   -13:45 -13:15

 צהריים + זמן שירותים
פעילות הנצחה בתל   13:45
 ליז וענבר  -סאקי
יציאה מתל סאקי   14:00

 למצפה שלום 
הרצאה עם מאיר   - 14:30
אלי כהן, מצפה   -שובל 

 השלום וכפר חרוב 
יציאה ממצפה   16:30

 השלום
 הגעה לחניון דליות  -17:00
 ארוחת ערב  -18:00
 עיבוד יום  -19:00

 

 השכמה  -04:45
יציאה מחניון דליות אל  - 06:00

  אום אל קנטיר 
 תדריך ויציאה למסלול -06:25

 במהלך המסלול הדרכות: 
 ענבר ברנד  - עין קשתות
 נטע בר סלע  -שביל הגולן

 עומרי  -צמחייה ואקלים
 גור וגיל  -אסון המסוקים

 ליז  -על המיםהקרב 
 ארוחת צהריים במסלול  -12:30
שעת גג לסיום המסלול   -18:00

 והגעה לחניון חורשת גבעת יואב 
 ארוחת ערב  -18:30
 עיבוד יום  -19:30

 
 

 השכמה - 07:30
בוקר טוב+ ארוחת בוקר   -08:15

 מפנקת 
 יציאה למסלול - 09:00

  במהלך המסלול הדרכות:
 גל ויהלי  -המוביל הארצי

דנה וטל פ/ איתמר   -מוקשים
 ויפתח 
 הגעה לחוף סוסיתא  -13:00

  -הדרכה על סוסיתא והכנרת
 ענבר קרייזל וטל ב 

ארוחת צהריים,   -13:00-17:00
 רחצה בכנרת 
התנדבות ניקיון   -17:00-19:00

 זבל
  ארוחת ערב  -19:00
 פעילות חברתית - 20:00
 עיבוד יום  -21:00

 
 

 השכמה  - 05:45
יציאה מסוסיתא   -07:15

 למחנה אחמדייה 
 הגעה -07:45

תצוגת תרגיל   08:00-10:00
 טנקים במחנה אחמדיה 

יציאה ממחנה  - 10:15
 אחמדיה לגמלא 

 הגעה לגמלא  - 10:45
הדרכה של   -13:30 -11:00

 זאביק+ ארוחת צהריים 
הנשרים   -הדרכה של נטע קינג

 ברמת הגולן 
 יציאה מגמלא  -13:45
 להר בנטל הגעה  - 14:30

  -אורי אבני - 14:45-16:00
 כיבוש החרמון 

יציאה מהר בנטל   - 16:15
 לכפר הנשיא 

הגעה למכינת גליל   -17:00
 עליון בכפר הנשיא 

  -אורי הייטנר -17:30-18:45
 ההתיישבות ברמת הגולן 

 ארוחת ערב - 19:00
 

 
 

  השכמה -05:45
יציאה מכפר הנשיא   - 07:15

 למצפה הר בנטל 
הגעה למצפה, זמן   - 08:00

 שירותים וארוחת בוקר 
הדרכה על מלחמת האזרחים  

 בסוריה 
הרצאה של    - 10:30 - 9:00 

הר בנטל )דרוזי ברמת   -אחמד 
 הגולן(
 יציאה לאל רום  - 10:30
הגעה לאלרום+ זמן   - 11:00

 שירותים 
  -רונן רפאלי - 12:15 - 11:15

 חקלאות ברמת הגולן 
יציאה מאל רום לנבי   - 12:30

 רי חזו
 הגעה 13:00
הדרכה על נבי   - 13:20 - 13:10

 חזורי ומבצר נמרוד 
הגעה+ ארוחת   - 13:20-14:00

 צהריים
- הדרכה קרב תל פאחר- 14:00

 הם+ סיכום קמפוס ש
יציאה מתל פאחר   -14:45

 לתחנת רכבת כרמיאל 
 עצירת שירותים  -15:30
הגעה לכרמיאל ופיזור  - 16:45

 לרכבת 
 
 

 
 שבת שלום! 

 
 פרשת  
 "בהר  

 בחוקותי"
 

 כניסת שבת 
19:06 

 יציאת שבת 
20:05 

   כפר הנשיא  חוף סוסיתא  חורשת גבעת יואב  חניון דליות   מקום לינה 

 


