
 חברתית למנהיגות הישראלית המדרשה - "נחשון" צבאית קדם מכינה

 גולן קמפוס – ג"התשפ ,2022 , און-גל ,הראשון ו"כ מחזור

  

 יום ראשון  יום 
  , כ"ו חשוון 20.11.22

 יום שני 
 , כ"ז חשוון 21.11.22

 יום שלישי 
 , כ"ח חשוון 23.11.22

 יום רביעי 
 , כ"ח חשוון 24.11.22

 יום חמישי 
 , כ"ט חשוון25.11.22

 טללה איליי  טל רוני  טללה מנחה תורן 

 טל רוני  רוני  טל איליי  מנחה לוגיסטי 

 מאיה, עודד  שינה, שניר  דורון אבניאל, וינו  יסמין נויקה,  אליה, יהב  מוביל יום 

 דובדבני, ליאור  אלדר, תמר אלעד, ענת אלחנן, הילה  דויד וטל  תורנים 

רמת הגולן היא דוגמה לדו קיום  האם אוכלסיה אזרחית וצבא יכולים לחיות ביחד?  מה החשיבות של רמת הגולן מבחינה ביטחונית?  שאלת היום 
 מוצלח?

מאפיין את רמת הגולן  מה 
 גאוגרפית? 

על  כיפורהשפעה של מלחמת יום 
 רמת הגולן? 

  בוקר טוב 05:30  לוז
 א. בוקר התארגנות א.צ  05:45
  סגירת מכינה 06:30
 עלייה לאוטובוסים   07:00
 09:30עד  עצירת התרעננות  09:00
 שניר וינו הגעה לתל פאחר הדרכה  10:15
 הליכה לנבי חזורי 11:15
  הגעה לנבי חזורי 11:30
 הדרכה על יחידת אגוז 11:45

 עלייה לאוטובוס  12:30 
 הגעה לעמק הבכא 13:00
 ארוחת צהריים  13:15
 הדרכה:קרב הבכא אביחי 14:15
 עלייה לאוטובוס   15:30
 הגעה למפקדה הסורית  16:00
 הדרכה רוני 16:15
 עלייה לאוטובוסים   17:15
  הגעה לאלרום 17:45
 מקלחות :( 18:15
 חג הסיגד  -חולית קהילה   19:15
 ארוחת ערב  20:15
 עיבוד יום   21:15
"ובלילה בלילה, בשעות   לילה טובב  21:45

  הקטנות התפילות הפשוטות מבקשות"
 ציפורי לילה

 בוקר טוב  07:00
 אימון גופני  07:15
 ארוחת בוקר א.צ 07:45
  נקיונות 08:45
 ארגון ציוד מסודר להעמסה 09:15
 עלייה לאוטובוס   09:30
 הגעה צומת אמיר הדרכה על התיישבות בגולן   09:50
  מצפה גדות הדרכה על הרמה הסורית )קק"ל( 10:10
  יציאה למאגר בנטל 11:00
 הגעה למאגר והדכרה על מים וחקלאות בגולן  11:40
  יציאה להר בנטל 12:00
  הגעה להל בנטל 12:15

 רועי שביט   -הרצאה על המצה הבטחוני ברמה
  ארוחת צהריים 13:15
 עלייה לאוטובוסים   14:15
 הגעה לבסיס קצביה 15:00
 תדריך בטיחות  15:05
 תחילת סיור בסיסי  15:15
 סיום בבסיס  -18:15
 עלייה לאוטובוס   -18:30
 הגעה לאלרום -19:00
 ארוחת ערב  -19:20
 מקלחות -20:00
 עיבוד יום   -21:00
 לילה טוב  -21:30

 "ובלילות ובלילות עולות עולות בי מנגינות"
 ציפורי לילה

 בוקר טוב  05:00
 נקיונות  05:15
ארוחת בוקר + התארגנות   05:45

 לא. צהרים
סריקה של השטח, לוודא  06:30

 שנקי 
 עלייה לאוטובסים   06:45
 מעלה גמלא  07:45
 סיור עם זאביק  08:00
 ארוחת צהריים  12:00
 עלייה לאוטובוסים   13:00
 הגעה למג'דל שמס  14:00
 סיור במג'דל שמס 14:15
 רבייה -דרוזים ברמה  16:15
 ריצה לאוטובוס  17:15
 הגעה לאלמגור 18:15

 והתארגנות ללינה 
 ארוחת ערב  19:00
 פעילות חברתית  20:00
 עיבוד יום   21:00
"לילה לילה מסתכלת   21:30

  הלבנה"
  ציפורי לילה

 בוקר טוב  06:15
 נקיונות  06:30
 ארוחת בוקר 07:00
  מעבר על השטח 08:00
 עלייה לאוטובוס   08:30
 תדריך עין זיוון  09:15
 תחילת מסלול  09:30
  נקודת הדרכה 10:15
 המשך מסלול  10:45
 ארוחת צהרים 12:00

 הדרכה:הנעדר מהגולן 
 המשך מסלול  13:00
 הפסקה  14:30
 ממשיכים ללכת  15:00
 מרום גולן 16:15
 לייה לאוטובוס ע  17:15
הגעה לאלמגור  18:15

 והתארגנות ללינה 
 ארוחת ערב  19:00
 חברתית  פעילות 20:00
 עיבוד יום   21:00
"לילה טוב יפה    21:30

 שלי"
 ציפורי לילה

 בוקר טוב  06:15
 נקיונות  06:30
 ארוחת בוקר 07:00
מעבר על השטח לוודא  08:15

 שנקי 
 עלייה לאוטובוס   08:40
 למצפה אופירהגעה  09:20
אורי לוחם במדינת  -הרצאה 09:30

 אויב 
 עלייה לאוטובס   10:15
 הגעה לתל סאקי 10:45
 הרצאה  11:00
 ארוחת צהריים  12:15
 עלייה לאוטובוס   13:15
הגעה לדגניה א'  הדרכה   14:00

 על הטנק הסורי 
 פעילות סיכום  14:45
עלייה לאוטובוסים ופיזור    15:30
 הביתה 
  לחיפה הגעה משוערת 18:00

ו"להכיר" כוונתי: לדעת כל עץ ואבן שבה" –"והנה החלטתי להכיר את הארץ   

מתוך מכתבי יוני –יוני נתניהו   


