מכינה קדם צבאית "נחשון" -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית ,מחזור כ"ג
הראשון ,גלאון ,2019 ,התש"פ ,שבוע  – 11קמפוס גולן
מנחה תורן
לוגיסטי
מוביל יום
תורנים

ראשון 10.11
עונג
נעה
בן ס +פארי
אלון+נועה
 5:00נסיעה לצפון

שני 11.11
אורי
עונג
נגה+איתי ד
אורי ש +עומר
 6:00השכמה
נקיונות  +ארוחת בוקר

שלישי 12.11
עונג
אורי
עידו +יעל פ
עמית כ +רחל
 6:00השכמה
נקיונות  +ארוחת בוקר

רביעי 13.11
עונג
נעה
רחל +אמיר
יונתן+עידו
 6:00השכמה
נקיונות  +ארוחת בוקר

חמישי 14.11
עונג
אורי
נועה +בועז
יואב+ראם
 5:00השכמה
נקיונות  +ארוחת בוקר

 9:30דגניה
"שם הרי גולן"

 7:45הקפצה לגמלא

 8:00אוטובוס
 9:00אנדרטת אגוז
+בופור נבי חזורי

 7:40הקפצה (מאוטובוס
שובל)
יציאה למסלול מליד הר
חוזק

יציאה למסלול
הקשר של ארהב לרמת הגולן +
חוק רמת הגולן נטע  +רחל +אורי

*כולל עצירה בכביש
 6או צומת המוביל

רחל\נגה  -צוות חוברת

(מאוטובוס שדרות)
*זמן שירותים קצר בגמלא

*זמן שירותים בדגניה

נדב שנהב

דגניה וטנק

*זמן שירותים

שלמה מנוח (דוד של נדב
שנהב)

פיקר

טופוגרפיה  +השבר הסורי
אפריקאי עדי

 11:00אוטובוס

8:30גמלא זאביק

 10:00אוטובוס

במסלול:
מלחמת ששת הימים

המשך דרך הר בנטל
גבורה אורי (המדריך)

בנסיעה:
-חידון מדע

 10:00-10:30ירידה לעיר
העתיקה
 10:30-11:15שהות בעיר
העתיקה
הכחדת חיות איתי ד+.רועי

10:30תל פאחר -
מורק ינון ודניאלה

חן  +אורי ש.

טנק צינטריון

חוגי בית:
אלי כהן ,הרי געש  ,חרמון

???? דור

ענבר  +יובל הלפרין +שגב

על רגל אחת:
הר חוזק אילן ויינרטנק צינטריון בן סיטוןשדות מוקשים נדב-אנדרטת גדוד 134

על רגל אחת:
-תעלות נגד טנקים בן סיטון

11:30- 13:00חקלאות
וסיור בבית בד
ארנון ברעם
ליד בני יהודה

 11:15-11:45חזרה להר

בן סיטון
11:30מג'דל שמס -
דרוזים דולאן אבו סלאח
*זמן שירותים

ברכת רם

*זמן שירותים

יורדאנוס
-טורבינות איתי אפשטיין

 14:00נסיעה
בנסיעה:
חידון אישים
ארוחת צהרים
תל סאקי

*זמן שירותים
14:30תל סאקי
זאביק

16:00
מצפה גדות
אייל +דנה

 11:45-12:30הליכה למפל
של גמלא
12:30-13:20שהות ליד
המפל
"על רגל אחת":
מפל גמלא והנשרים יואב
13:20-14:00הליכה חזור
מהמפל של גמלא
 14:00שירותים
 14:15נסיעה למרום גולן
הגעה למרום גולן
 14:30ארוחת צהריים
*זמן שירותים

*הפסקת שירותים? (כביש ראשי מסוכן
לחצייה)

 17:00הגעה לגדות
**זמן שירותים

17:15-18:15מדס

15:15מבשלת הגולן
עידו  +ליאל

15:45מדס יציבה
16:30מתכוננים למה?

13:00ארוחת צהריים
 +נסיעה

14:00כוח נתי
אבי זעירא

 15:30נסיעה 16:10-
 17:00התנדבות –
איסוף זבל בכינרת  -ח.
קהילה
חוף:אמנון
 17:00-18:00מקלחות
בחוף

המשך מסלול לאורטל
(לא על שביל הגולן)

 16:30הגעה למקום לינה
(עם הסבר על מקלחות)

אנדרטת אסון המסוקים  -עונג

18:00ארוחת ערב
+חלוקת מקלחות

 18:00נסיעה
הגעה לגדות

אשכול שוקרון

18:15ארוחת ערב

18:30ארוחת ערב

19:30ארוחת ערב

20:00ערב חברתי

19:00עיבוד יום +כללים
והגדרות למקום לינה
(עונג)
 19:30יום הזיכרון לרבין

19:30גאו-פוליטיקה

20:15
התיישבות בגולן

21:00-21:30פעילות הווי

אורי הייטנר

ח .קבוצה
אבשלום שחר

 21:00עיבוד יום

רויטל וגיא

נעה (המדריכה)
** כניסה למבנה לינה

21:30עיבוד יום

גדות (מותר כניסה אחרי
)19:00

מרום גולן (מותר כניסה
מתי שנרצה)

21:45-22:05
עיבוד יום
22:05ערב בנים בנות
בהובלת הצוות

מקום לינה

גדות (מותר כניסה
אחרי )16:00

המשך מסלול לכיוון מרום גולן
נסיעה

18:45חיים בגולן והמצב
הבטחוני בגולן

אריאל רוזנברג

ירידה מההר

אורטל (מותר כניסה אחרי
)18:00

סיכום קמפוס
מר וגברת פרוייקטורים

נסיעה למרכזית חיפה ופיזור

