
 

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון"  

שבוע קמפוס חובק  40שבוע  , התשפ"א, 2021מחזור כ"ד הראשון , שדרות,    

 יום א'   
 י"ט בסיון  30.5.21

 יום ב'  
 כ' בסיון  31.5.21 

 יום ג' 
 כ"א בסיון  1.6.21

 יום ד'  
 כ"ג בסיון  2.6.21

 יום ה' 
 כ"ד בסיון  3.6.21

מנחה  
 תורן  

 טל ועדי  עידן וליאור  עדי ועידן  ליאור וטל  טל ועדי 

מובילי  
 יום

 זיו ואלון  שילת ורעות  דינאי ונועם  רייצ'ל ויובל  ליאל ובר 

 עידו+רותם נטף   תורנים
 וכרמל ושלו 

 עמרי ויליגר+רותם לב 
 ואורי ורוזי  

 רפאל+נגה  
 ורון ושחר 

 ניק+ניקול  
 ולירז ועילי 

 נועם+הלל 
 וגל ושירה  

 בוקר טוב 6:15 
 התארגנות  6:20
 נקיונות  6:40
 יציאה אל הפארק.  7:50
 ארוחת בוקר 7:05
 הכנה לקמפוס.  7:30
 יציאה לבנימינה.  8:00

 
בדד   - משבצת פתיחה   10:00-11:30

 בחוף הקשתות קיסריה 
 

 רדי.ויציאה אל מצפה מורן  11:30

, , עלייההגעה למצפה מורן 12:00
לאנדרטה, )טקס?( , תצפית, ירידה 

 שיחה עם אבא של מורן או זאביק. 

 יציאה למעגן מיכאל  13:30

 א.צהריים  14:30

שיחה עם מוקי בצר במעגן  15:00
 מיכאל 

 

 בוקר טוב 7:00
 התארגנות והכנת סנדוויצ'ים  7:15
 תדריך יציאה . 7:45
 יציאה למקום מפגש הסיור. 8:00

סיור  -שמוליק בוכריס 11:00-8:30
בדרום תל אביב סיום  בתחנה 

 המרכזית

 הליכה לתחנה המרכזית החדשה.
 הפסקה  11:20

 -ףסיעל מארגון יוני   12:45 -11:45
מייצגת צד אחר בנוגע לפליטים 

 בתל אביב.

החרש           \מתחנת רכבת ההגנה 271קו 
 דקות( 23)

ח " הגעה למוזיאון הפלמ 13:30
 בתחב"צ וארוחת צהריים 

14:30-17:30   
 ח "מוזיאון הפלמ

 
  -מרכז סילעית -נעמה ריבלין 18:00

 הוצאת  נשים ממעגל הזנות 

 בוקר טוב   6:15
 התארגנות והכנת סנדוויצים. 6:30
 יציאה ליד לשריון .  7:00

 סיור ביד לשריון.  8:30

שיחה עם תושב נווה שלום ואב  10:15-11:45
 שכול לתומר )מגבעת תום ותומר(.

הפסקה וא. צהריים+ הכנת סנדוויצים   11:45
 לאחר כך

 יציאה אל חיריה.  12:15
 

 סיור בחיריה  13:00
 הסברה על התהליך של המפעל. 

עולים להר עם האוטובוס לתצפית על תל אביב  
שיחה על קיימות  -מתחלקים לשתי קבוצות 

 ומיחזור.
 

 סיום ונסיעה ליד לבנים בפתח תקווה  15:45
 הגעה ליד לבנים   16:30

 סיור במקום 
 

 בן דוד של דינאי 17:00
 

 נמרוד שפרוני מפקד בסיס פלמחים לשעבר.  18:45

 בוקר טוב   7:15
 התארגנות הכנת סנדוויצ'ים 7:30
 תדריך יציאה. 8:00
 יציאה לכיוון מרכז מורשת   8:15

 המודיעין. 
 

 מרכז למורשת המודיעין  9:00
 פתיחה+ סרט תדמיתחצי שעה -
 שעה הרצאה בנושא הטרור-
שעה הרצאה במבוך ההנצחה+ -

 אוהל שם. 
 שעה פרשייה מודיעינית -
דקות מייצג המתאר מניעת  40-

 פיגוע טרור.
 14:00סיום משוער 

 הפסקת צהריים 

יציאה לגן אלנבי )רחוב   14:45
 הרצל פינת העצמאות(

 הגעה משוערת לבסיס חצור.

 סיס חצורסיור בב 15:30-17:30

 יציאה אל באר שבע  17:30

 
 בוקר טוב 7:00
התארגנות  7:10

 והכנת סנדוויצ’ים  
יציאה לעיר  7:50

 העתיקה. 
סיור בעיר   8:30

 העתיקה. 

 יציאה לרוחמה   10:30

כוכבי מפגש עם  12:00
 המדבר ברוחמה

 סיכום שבועי  15:00

פיזור ברכבת  16:00
 שדרות
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שיחה עם מיכי נבו מקים מכינת   17:00
 אבא של יובל -גל, אחראי מנדל צפון 

 נסיעה לתל אביב. 18:30

 הגעה משוערת וארוחת ערב. 20:30

 עיבוד יום וחזרות לטקס 21:30

 

 

 

  

 

  

 

 א. ערב  19:30

 עיבוד יום  20:30

 פעילות חברתית 21:30

 

 
 הליכה לאולם ספורט בפתח תקווה 20:15

 
 ארוחת ערב 20:30
 עיבוד יום  21:30

 

 אבא של עמרי עדי ווינטראוב   19:30

 יצאה למקום לינה.  20:30

 א. ערב  21:00

 עיבוד יום   21:45

 בני עקיבא  -פתח תקווה 9עדי שפיק  בני עקיבא   -תל אביב בני עקיבא   -תל אביב לינה 
 העוגן הקהילתי באר שבע 

 בבית!

 

 

 "החיים מתחילים כשאנחנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו"


