
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 שבוע ירושלים  -02שבוע  –, התשפ"ג 0202און , -מחזור כ"ו הראשון, גל

 יום א' 
 כ"ב טבת 2212210202

 יום ב'
 כ"ג טבת 2212210202

 יום ג'
 כ"ד טבת 2212210202

 יום ד'
 כ"ה טבת 2212210202

 יום ה'
 כ"ו טבת 2212210202

 יום ו'
20.01.2023 

  רוני איליי טללה רוני טל מנחה תורן
  טללה רוני טל איליי טללה לוגיסטי

  ענת עדי לוי רחל יובל עומר דובדבני מוביל יום
  דויד מאיה רותם שחורי אסלן אליה מוביל יום

  זואי ואושרי תמר ועמרי אלה וליבנה נעם פריד ורונה בן וענת תורנים
השאלה 
 היומית

איך ירושלים מתמודדת עם 
 המחלוקות שיש בה?

איך אנחנו מחברים את 
פלסטיני -הסכסוך ישראלי
 אלינו?

איך הגוונים השונים בחברה 
הירושלמית משקפים את החברה 

 הישראלית?

למה ואיך התנ"ך צריך להיות 
 רלוונטי לחברה בישראל?

מה החשיבות של ירושלים 
 ?0202ההיסטורית לנו בשנת 

 

 
  

 בוקר טוב - 24:2
 ארוחת בוקר והכנת כריכים - 2422

 נקיונות וסגירת מכינה - 2422
 יציאה מהמכינה - 2422

פריקת ציוד בתיכון  - 2422
 לאומנויות

 נסיעה לגן הסוס - 2422
 הגעה לגן הסוס – 22422
 פתיחת הסדרה – 22422

סיור במערב העיר בעקבות  – 224:2
 זכויות אדם + הדרכות חניכים4

הגאווה )נעם קצב וליה, סימן מצעד 
 ונויה(

מגרש הרוסים )אלחנן ועדו מהלל, 
 מאיה רותם ועמרי(

 כיכר ספרא )רוי ונועה שינה, נטע ועודד(
ארוחת צהריים בכיכר  – 22422

 ספרא
סיור בשכונת מוסררה  – 2:422

 בעקבות הפנתרים השחורים
 הליכה לקולג' – 22422

 הפסקה - 22422
שחור  מפגש עם פנתר – 22422

 )ראובן אברג'יל(
 הכנה למזרח ירושלים - 22422

 הליכה למקום לינה – 18:00
 

 ארוחת ערב – 22422
 חוגי בית – 22422
 עיבוד יום – 02422

 ציפורי לילה

 בוקר טוב - 24:2
סידור ציוד אישי  - 2422

 והכנת כריכים
 ניקיונות - 2422

הליכה לגן הפעמון  - 2422
 וארוחת בוקר

לעוטף  פתיחה - 2422
 ירושלים בגן הפעמון

סיור בעוטף ירושלים  - 2422
)קבר רחל, תצפית בגילה, 

 הדרכה(
הפסקת צהריים  - 20422

בטיילת ארמון הנציב + 
הדרכה חניכים )עומר 

 דובדבני ורחל, שחף ועופר(
המשך סיור )סיור  – 22422

 רכוב(
 נסיעה לקולג' – 2:422

 הפסקה - 22422
 עדות אישית )ג'ק – 22422

 מונייר(
 הפסקה – 224:2

הרצאה "שפויה  – 22422
 בחלומה" )ד"ר אילן אזרחי(

 הליכה למקום לינה – 22422
 

 ארוחת ערב – 22422
 פעילות חברתית - 02422

 עיבוד יום 02422
 ציפורי לילה

 בוקר טוב - 24:2
 סידור ציוד אישי והכנת כריכים - 2422

 ניקיונות - 2422
 וארוחת בוקרהליכה לגן הפעמון  - 2422

 נסיעה למורשת אברהם - 2422
 זרמים ביהדות )נאווה חפץ( - 2422

 הפסקה - 2422
 רב שיח - 22422

 סיכום הסדרה - 22422
 הקפצה למשכנות שאננים – 20422

 הפסקת צהריים – 20422
פתיחה והיכרות עם מדריכי  – 224:2

 עיר דוד
הדרכה משכנות שאננים )עדי ונויקה, 

 ביר(דורון אבניאל וד
ממשכנות שאננים להר  – 2:4:2-22422

 ציון וקבר דוד
הדרכה קבר דוד )רועי סיני ורונה, הילה 

 ומתנאל(
סיור רובע נוצרי  – 22422-22422

 וכנסיית הקבר
הקפצה ליער השלום, עצירה  – 22422

 בתיכון לאומנויות להעמסת ציוד
 סיכום ומשוב ביער השלום –224:2

 
 הלל(פרשת שבוע )עדו מ – 22422

 אימון - 22422
 ארוחת ערב - 02422

 עיבוד יום –02422
 מקלחות

 ציפורי לילה

 בוקר טוב - 2422
סידור ציוד אישי, הכנת  - 2422

 כריכים וארוחת בוקר
 ניקיונות - 2422

 הקפצה להר הזיתים – 2422
 תצפית ופתיחה לדו יומי – 24:2
 נחל קדרון, המונומנטים – 22422

"הסיפור סדנת עקדה  – 22402
 הראשון של ירושלים"

סיור עיר דוד עליון )תצפית,  22402
 (Gארמון, חפירות מזר, שטח 

 מיצג תלת מימד – 20422
ארוחת צהריים באוהל  – 22422

 אדרת
 המשך סיור – 2:422

 פייר וורן – 2:402
אלה  ונועם לנמן,הדרכה חניכים )שניר 
 ודויד(

 נקבת חזקיהו – 22402
, ועומר דובדבניהדרכה חניכים )טל 

 יהב ואבי(
 עלייה לאדרת – 224:2

סדנת "נביא בעירו"  – 22422
 וסיכום יום

 הקפצה ליער השלום – 22402
 

 אימון – 22422
 ארוחת ערב -02422

 פעילות חברתית  – 024:2
 עיבוד יום – 02422

 מקלחות
 ציפורי לילה

 בוקר טוב - 2422
סידור ציוד אישי, הכנת  - 2422

 וארוחת בוקרכריכים 
 ניקיונות - 2422

מבוא ורקע לתקופת  – 2422
 בית שני

הליכה לתצפית ארמון  – 2422
 הנציב

תצפית, מבוא לתקופת  – 2402
 החשמונאים

 פסיפס – 2422
כניסה לאמה  – 22422

 החשמונאית
 הקפצה לחניון גבעתי -22422

 חניון גבעתי – 22422
הפסקת צהריים  – 20402

 באוהל אדרת
כניסה לחפירות  – 22402

 פעילות ביובל
עליה לגן הארכיולוגי  – 2:422

 )דוידסון(
מרכז דוידסון, שערי  – 2:422

 חולדה
הדרכה חניכים )דורון עמית 

 ועמית, יונתן אסלן וזואי(
 נסיעה ליער השלום – 2:4:2

 סדנת סיכום – 22422
 סיכום סדרה ומשובים – 224:2

הקפצה לתחנה  – 22422
 מרכזית

 זור מתחנה מרכזיתפי – 22422

 
 
 

שבת פרשת 
 "וארא"
 22422כניסת שבת4 
 224:2צאת שבת4 

 שבת שלום!
 
 

 

 


