מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ד הראשון ,שובל ,2020 ,התשפ"א ,שבוע  - 15קמפוס נגב – קפסולת שיטה

קהילות בנגב
 7:15בוקר טוב  +מדידת חום

יום ב'
7.12.20
כ"א כסלו התשפ"א
לייה
נטע
שקד ועפרי
דניאל וחן
התיישבות בנגב
 7:00בוקר טוב  +מדידת חום +אריזת

יום ג'
8.12.20
כ"ב כסלו התשפ"א
אדיר
לייה
יונתן והילה
יוהד ושירי
מלחמות בנגב ובן גוריון
 7:15בוקר טוב  +מדידת חום +אריזת

יום ד'
9.12.20
כ"ג כסלו התשפ"א
שחר
נטע
עידו וגלית
אבישג ויהודה
טיול הכרת הסביבה
 6:00בוקר טוב  +מדידת חום

 6:30בוקר טוב  +מדידת חום

 7:45ארוחת בוקר

כריכים והעמסת ציוד

כריכים והעמסת ציוד

 6:15אריזת כריכים וציוד קבוצתי

 6:45ניקיונות וסגירת מכינה

 8:30פתיחה לקמפוס נגב– ידה"א

 8:00יציאה לכרמית

 8:00יציאה לבאר שבע

 6:45ח' בטיחות וציוד

 7:30ארוחת בוקר

 10:00הפסקה

 8:30סיור בכרמית – יישוב קהילתי

 8:30הגעה וא .בוקר

 7:00תחילת הליכה לנחל פורה

 8:00פיזור

 10:00ארוחת בוקר

 9:00הדרכה באנדרטת חטיבת הנגב

 10:30יציאה לאופקים

 9:30נסיעה לסיור

 11:15הדרכות באופקים:

 10:00סיור בפזורה הבדואית עם

 11:30הפסקה

או פר מפעל טקסטיל

ארגון שומרי משפט

 11:45מערכת הבריאות בפריפריה –

העתקת בסיסי צה"ל לנגב

 15:00סיום הסיור ונסיעה לקבר בן

ידה"א

 12:00סיור ומפגש בכפר הסטודנטים

גוריון

 13:00ארוחת צהריים והפסקה

"איילים" באופקים

 16:00הדרכות בחלקת הקבר:

יום א'
 6.12.20כ' כסלו התשפ"א
מנחה תורן
מ .לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
נושא היום

שחר
אסממו ואלה
שחר ונועה ע

 10:30סנ"צ יניב שלמה – יועץ לענייני
ערבים במשטרת ישראל

 15:45זמן מובילי יום

 13:00ארוחת צהרים

-

 16:15קהילת העבריים בדימונה –

 13:45נסיעה לבאר שבע

-

שטפונות בנגב

ידה"א

 14:30סיור ומפגש עם עידן אבישר –

 17:30נסיעה

 17:30הפסקה

מנהל תיאטרון הפרינג' בבאר שבע +

 18:00הדרכות באנדרטת ביר עסלוג':

 18:30סא"ל במיל' ואחיד אלהוזייל

הדרכת אוטובוס :בירת הנגב

-

ביר עסלוג'

 19:30ארוחת ערב

 16:00נסיעה לשבטה

-

העתקת בסיסי צה"ל לנגב

 20:30פעילות חברתית – ידה"א

 17:00העיר הנבטית שבטה – זאביק

 18:30נסיעה למכינה

 21:30עיבוד יום ותדריך למחר

הדרכה :החווה הסולארית

 19:15הגעה למכינה וארוחת ערב

 19:00נסיעה למכינה

 20:15רקמת המדבר והאישה

 20:00הגעה וא .ערב

הבדואית

 20:30ההתנתקות – למידה

 21:30עיבוד יום ותדריך למחר

 21:15עיבוד יום ותדריך למחר

לו"ז טיול באחריות ידה"א
 17:00הגעה חזרה למכינה
והפסקה
 18:30ארוחת ערב
 19:30פעילות חברתית – ידה"א
 21:00סיכום ועיבוד קמפוס נגב

דוד בן גוריון

יום ה'
10.12.20
כ"ד כסלו התשפ"א
אדיר
עומר ואלכסיה
גילי ורועי

שבת שלום וחג חנוכה שמח!

