מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ד הראשון  ,שדרות ,שלדג , 2020 ,התשפ"א  ,שבוע  - 15קמפוס נגב

יום א'  6.12.20כ'
בכסלו תשפ"א

יום ב'  7.12.20כ"א
בכסלו תשפ"א

יום ג'  8.12.20כ"ב
בכסלו תשפ"א

יום ד'
 9.12.20כ"ג
בכסלו תשפ"א

יום ה' 10.12.20
כ"ד בכסלו
תשפ"א

יום בנושא
מנחה תורן

פנים
עומר  +עידן

נגב מזרחי
טל

נגב מערבי
ליאור

יום טיול
עידן

טל

מנחה לוגיסטי

טל

עדי

טל\עידן

ליאור

מובילי יום
תורנים

שירה  +ריצ'

עדי  +דינאי

לירז  +נבו

רותם  +שיפ

שירה וריצ'

 7:00בוקר טוב
 7:15ניקיונות
 7:45א.בוקר
 8:30אורי פינטו-
מנכ"ל אשכול נגב
מערבי
 9:30הפסקה
 9:45הפערים
החברתיים והנגב-
לירז ורותם
 11:30קהילת
העבריים בדימונה-
עדי
 12:45הפסקה
 14:00זום עם תומר
דקל מומחה לענייני
הבדואים בנגב
 15:00המשך
הפסקה
 16:45הוואי  +זמן
מובילי יום
 17:15הפסקה
 17:45מדס
 19:00א.ע
 20:15זום עם נמרוד
פלמח – ציונות
וחלוציות בנגב
 21:00עיבוד יום

 7:00בוקר טוב
 7:15ניקיונות
 7:45פריסה
 8:30יציאה לצומת
שוקת
 10:00תחילת סיור
בדואים
ביישובי הסביבה
עלייה לתצפית ליד
מושב נבטים
מפגש עם הקהילה
הבדואית
הרצאה מנציגי
ציבור
ביקור באום אל
חיראן
 15:00יציאה מצומת
שוקת לירוחם
 15:50הגעה לגן
פסל הזהות
 16:00שיחה עם עדי
רוזנברג
 16:30סיום שיחה
וזמן נוחיות
 16:45יציאה למרכז
המדעי
 17:00אסף שלו-
המרכז המדעי
בירוחם – חינוך
בירוחם
 – 18:00אלקנה
מארח בביתו(יכול
להידחות ברבע
שעה)
 19:00יציאה
למכינה
 20:45א.ע
 21:15עיבוד יום
לילה טיל

 5:30בוקר טוב
 5:45נקיונות
 6:30פריסה
 6:55עלייה
לאוטובוס
 7:00יציאה לשבטה
 8:30סיור זאביק
בשבטה
 11:30יציאה לניצנה
 12:00דויד פלמח
מנהל ניצנה
 13:00הפסקת
צהריים בחורשה
מחוץ לניצנה +
חלוקה לחברותות
 13:30יציאה לשדה
בוקר  +חברותות
בניסעה
 14:30הרצאה של
מכון מורשת בן
גוריון
 16:00יציאה
למרחב עם
 16:30הרצאה עם
אליסון – ועד
רחבעם
 – 17:30נסיעה
למכינה
 – 19:15ארוחת
ערב
 – 20:00עיבוד יום
עמוק
 – 20:20עיבוד יום
רגיל
 20:45חלוקה
למקלחות ולילה
טוב (:
נתראה מחר מלירז

 4:30בוקר טוב +
בדיקת ציוד
 4:45פריסה –
הכנת סנדוויצים +
א.בוקר
 5:30יציאה
מהמכינה לכיוון יד
לפלחים
 9:00הגעה ליד
לפלחים  +הדרכה
 9:30יציאה למצפה
אורלי
 11:00הגעה
למצפה אורלי 3 +
הדרכות
 11:45יציאה לדיר
של חוות שקמים
 13:00הגעה לדיר
 13:15שיחה עם
עומרי שרון בדיר
 15:00יציאה
למכינה
 16:30הגעה
למכינה
 17:00מקלחות
 18:00סיכום שבועי
 19:00א.ע
 19:30נקיונות
וסגירת מכינה

 7:30יציאה הביתה

יום הערכה למחזור
כ"ה גיוסים לשלטון
נודר נדר !

