המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית "נחשון" מכינה קדם צבאית
מחזור כ"ג הראשון  -שובל ,2020 ,התש"פ ,שבוע  - 19שבוע ירושלים

מנחה תורן
מ .לוגיסטי
מובילי יום
תורנים

יום א'
ח' בטבת
5.1.2020

יום ב'
ט' בטבת
6.1.2020

יום ג'
י' בטבת
7.1.2020

יום ד'
י"א בטבת
8.1.2020

יום ה'
י"ב בטבת
9.1.2020

ירדן
שירי
ניבי ושירה
רותם ויועד

שירי
אייל
אדיסה ואורי קרואני
גל אטרקצי ונהוראי

ירדן
אייל
לינוי בן עמרם ויועד
אדיסה וטל ביטנסקי

אייל
ירדן
מיקה ועדיאל
מאיה וניר

ירדן
שירי
נמרוד ורותם
אמראל וגיא טל

 6:00השכמה
 6:30בוקר טוב ומשבצת פתיחה
 7:00ארוחת בוקר ונקיונות
 – 8:00הקפצה ליד בן צבי
 8:30הצגה "פגישה בבית הנשיא"
 – 9:20עיבוד להצגה
 10:20הקפצה להר הרצל
 – 10:45סיור הר הרצל
 – 12:45שיחה עם שלו וובו:
סיפור העלייה והכיסופים של
הקהילה האתיופית לירושלים
 – 13:45ארוח"צ
 14:30נסיעה ברכבת הקלה לעיר
העתיקה
 15:00סיור רובע נוצרי
 18:00נסיעה לבויאר
 18:30שיחת סיכום ופרידה
 19:15ארוחת ערב
 20:00משבצת חולייה ועיבוד יום
 21:30התארגנות לשינה

 7:00השכמה
 7:30בוקר טוב ומד"ס
 8:30ארוחת בוקר ונקיונות
 - 9:30נסיעה לגן הסוס
 10:00סיור זכויות אדם
(הדרכות :ההסתדרות
הציונית העולמית ,הסוכנות
היהודית ,קרן היסוד ,קק"ל,
כיכר ציון)
 13:30הפסקת צהריים
 14:30שכונת מוסררה:
בעקבות הפנתרים השחורים
 16:00הליכה לקולג'
 16:30שיעור מקומות
קדושים
 17:30הפסקה
 18:00שיח בין דתי
 19:30נסיעה לבויאר
 20:00ארוחת ערב
 21:00עיבוד יום ומ .חוליה
 22:00התארגנות לשינה

 -4:30השכמה
- 5:00ארוחת בוקר
ונקיונות
 -6:00נסיעה להר הבית
 -7:00סיור בהר הבית
 10:00הפסקה
 -10:30נסיעה לקבר
רחל
 -11:30סיור בקבר רחל
 13:00נסיעה
 13:15ארוח"צ
 14:00תצפית גילה
 15:00תצפית על
שכונות מזרח העיר -
מטיילת ארמון הנציב
 16:00משבצת סיכום
חוליה
 16:30פיזור

 6:00השכמה
 5:15השכמה
 6:30בוקר טוב ומשבצת פתיחה
 5:45בוקר טוב -תיקים בחוץ
 7:00ארוחת בוקר ונקיונות
 6:00סנדוויצ'ים וסגירת מכינה
 – 8:00מבוא וסדנת פתיחה לבית
 6:45העמסה
שני
 – 7:00יציאה מהמכינה
 8:45נסיעה לטיילת ארמון הנציב
 – 9:00פריקה בתיכון בויאר
 9:30תצפית ,פסיפס
ונסיעה
 10:15כניסה לאמה החשמונאית
 – 11:00פתיחה בהר הזיתים
 11:15הקפצה לחניון גבעתי
 12:00סדנת עקדה" :הסיפור
 12:30ארוח"צ
הראשון של ירושלים"
 – 13:00נחל קדרון ,המונומנטים 13:15 :תעלת הניקוז ,מרכז
דוידסון ,שערי חולדה
תה וקפה ,ארוחת צהריים
 15:45עליה לרובע היהודי
(הדרכה על יד אבשלום)
 16:15הפרבר ההרודיאני
 14:00סיור עיר דוד עליון
 17:00סדנת סיכום בית שני
(הדרכה על דוד המלך)
 18:00סיכום יום
 – 15:30כניסה לפיר וורן
 18:30נסיעה לבויאר
 – 16:30נקבת חזקיהו
 19:15מד"ס
 – 17:30סיכום מערכת המים
 20:15מקלחות וארוחת ערב
והמצור האשורי
 21:30מ .חוליה ועיבוד יום
 – 18:00סדנת נבואה
 22:30התארגנות לשינה
 – 19:00משבצת סיכום יום
 – 19:30נסיעה
 20:00ארוחת ערב
 21:00משבצת חולייה ועיבוד יום
 22:00התארגנות לשינה

"ירושלים היא העיר הקטנה הגדולה ביותר בעולם" (עמוס אילון)

