
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 23קמפוס נגב שבוע  – , התשפ"ג 2022און , - מחזור כ"ו הראשון, גל

 יום א'  
29.1.2023' 

 יום ב' 
30.01.2023 

 יום ג' 
31.01.2023 

 יום ד' 
01.02.2023 

 יום ה' 
02.02.2023 

 יום ו' 
03.02.2023 

 איליי  טל טללה איליי  טללה אביחי  מנחה תורן 
מנחה 
 לוגיסטי 

 טללה רוני איליי  טל רוני טללה

 אלה, נטע  שניר, טננ  אלה, סיני, נויקה  אליה ודויד ליבנה ומאיה  יהב אור וטל   מוביל יום 
 דויד, יסמין  אלבז,שחף אלחנן הילה נויה,דביר שינה,עודד דובדב ומיה  תורנים 

עיירות  מה החשיבות של   שאלה יומית 
 הפיתוח וכיצד ניתן לפתחן 

מה היא ההיסטוריה של הנגב מקום  
 המדינה 

האם ניתן להפוך את חיי  
הפריפריה בנגב לשווים בחיים  

 במרכז

מה ההשפעות של החדשנות על באר  
 שבע

 
 שבת רשות!!! 

 
 

 

 בוקר טוב  8:15
 משבצת אביחי  9:00

 הפסקה  10:00
עמית ) שיעור   10:30

 ספרדית ( 
 הפסקה  11:30
 אימון כיף   12:00

 ארוחת צהריים  13:00
 חוליות אם   16:00

 הפסקה  17:00
 טיפוח מכינה  17:30
אדיר ) עובד   19:20

 סוציאלי ( + עיבוד יום 
ארוחת ערב של  21:00

ההורים המטרופים של  

     קצוש 
 

 בוקר טוב 05:30
א. בוקר והכנת   05:45

 כריכים
 סגירת מכינה  06:15

 עלייה לאוטובוסים  07:00
 הגעה לשבטה  08:00

סיור בשבטה עם   08:30
 זאביק 

 ארוחת צהרים 12:30
 יציאה להתנדבות 13:45
 התנדבות בניצנה  14:00
 יציאה למקום לינה  17:00

 הגעה למדרשה 18:00
 פעילות חברתית 18:30

 ארוחת ערב  19:30
 עיבוד יום   20:30         

 לילה טוב  21:00
 ציפורי לילה

 
לינה: מכינת הנגב במדרשת  

 בן גוריון 
 

 בוקר טוב   7:00
 נקיונות 7:15

 א בוקר והכנת כריכים   7:45
 יציאה לקבר בן גוריון 8:30

 טקס קבר בן גוריון 8:45
 יציאה   9:30

 מרכז מבקרים מכתש רמון )גפן(   10:30
+ תצפית מכתש: הדרכות )מכתש רמון,  

 שטפונות, חי וצומח, אילן רמון( 
 )רותם( 

מרכז מבקרים מכתש רמון     11:30
)רותם( + תצפית המכתש: הדרכות  

)מכתש רמון, שטפונות, חי וצומח, אילן  
 רמון( 

 )רותם( )גפן( 
 א צהריים מכתש   12:30

 נסיעה   13:00
אימון )גן הראשונים    14:15-15:30

 ירוחם( 
 הגעה לאלקנה 16:20

 יציאה למקום לינה  17:30
 מקלחות   18:00

  ניקיון יסודי של 18:45
 המלקחות!!!!!!!!!! 

 ארוחת ערב   19:30
 פעילות חברתית   20:15

 עיבוד יום   21:15
 לילה טוב   21:45

 ציפורי לילה 
 

 לינה: כפר נוער נרדים
 
 
 

 בוקר טוב 06:00
 נקיונות  06:15

 א. בוקר והכנת כריכים 06:45
 עלייה לאוטובוסים  07:30

הגעה לרביבים ) מרכז   9:00
גולדה מאיר ( + סיור + שיחה  

 עם מוכתר+רביבים 
 

) ארוחת צהריים תהיה בין  
 הסיורים (  

 
עלייה לאוטובוס לכיוון   - 14:45 

 דימונה  
ראש עיריית דימונה בני   -15:45

 ביטון 
 יציאה לבאר שבע 17:00

 משילות וביטחון בנגב   18:00
 אלי שמול 

 ארוחת ערב  19:30
 

 עיבוד יום 21:30
 לילה טוב  22:00

 ציפורי לילה
 

 באר שבע  - לינה: הבית של גולני

 בוקר טוב 07:15
 נקיונות  07:30

 א. בוקר הכנת כריכים  08:00
 הליכה רגלית אל שער הנגב  08:45

השארת תיקים ופיצול   09:00
 למליאות 

 שער הנגב  –גפן  09:30
 סיור בעיר העתיקה  –רותם  

 מחליפים 10:30
כינוס במוזיאון וארוחת   12:00

 צהריים
 פרשת שבוע   13:00

 סיכום ח  13:20
 הליכה לרכבת ופיזור  13:45

 
 
 
 

 
 לוז שבת רשות!!!! 

☺ 

 


