
 
 

 
 

 
 

 'יום ה
 י"א בשבט   06.02.20

 ' יום ד
 י' בשבט    05.02.20

 ' יום ג
 ט' בשבט    04.02.20

 

 ' יום ב
 ח' בשבט   03.02.20

 'יום א
 בשבט ' ז 02.02.20

 

 יום בנושא  גב מערבי נ דימונה+  מצפה  יום טיול  באר שבע + ניצנה  ירוחם 
 מנחה תורן  רון גיא תמר רון תמר
 מנחה לוג' גיא רון גיא תמר רון

 מובילי יום  מולי + עופר יסמין + עדי יושי + טופז נעה עם ו' + דן יונה + נווה + עילי
ה ונעה אופקמי  תורנים   שירה וייסלדר +.גל ז אנאל+חנה פלג+בן רוני שלו+יואב 

צומת שדה בוקר  – 07:00   
ב"ש שחרור   – 17:00  

יד מרדכי  - בוקר   07:00  מסלול עין עקב   
שחרור בטללים  – 18:00  

 מאבטח 

 בוקר טוב -6:45
  קיונותינ –  07:00
 א.בוקר – 07:30
 לאה שקדיאל – 08:30

 הפסקה 9:45

סיור \הרצאה\שיעור 10:00

 )עוד לא סגור(

 א.צהריים 12:00

 סיכום קמפוס 12:30

 נקיונות  13:30

יציאה הביתה  14:00

 בתחב"צ דרך באר שבע 

 בוקר טוב -6:45
  קיונותינ –  07:00
 א.בוקר – 07:30
 ראש מכינת הנגב – 08:30

 עלייה לאוטובוס09:45 -
 יציאה –  10:00
 שירותים - 10:45
 זאביק שבטה –  11:00
 יציאה באוטובוס –  13:00
 הגעה לתל ניצנה-13:25

 א.צהריים-13:30
 הדרכה בתל ניצנה - 14:00
 עלייה לאוטובוס- 15:00
 יציאה לירוחם-15:15

 הגעה והתארגנות -16:00

 ס"מד–  16:30

 מקלחות  17:30
 א. ערב  18:30

ראש   -עידו פרומר - 19:30

 מחלקת החינוך בירוחם

 עיבוד יום- 20:30
 

 השכמה-4:00

 בוקר טוב-4:15

 נקיונות -4:25

 והכנת קיט   פת שחרית-4:50

 נסיעה לשדה בוקר -5:30

 הגעה לשדה בוקר-5:50

 תחילת מסלול-6:00

ארוחת בוקר במנחת  -7:00

 מטוסים

הפסקה  -10:00-11:00

 במפל +הדרכה על עין עקב

 חזרה למסלול-11:00

עצירה במאהל לתה -13:40

 וקפה +ארוחת צהריים

 טקס דוד בן גוריון -15:20

 הפסקת שירותים -15:50

אוטובוס לחאן  -16:00

 השיירות

 מקלחות -16:20

משבצת תכנים -17:20

 דוד בן גוריון-חוליית למידה

 הפסקה-18:35

פעילות חברתית  -18:45

 אווירה ובידור בנגב

עיבוד יום וארוחת  -20:00

 ערב במקביל

 

 
 הדרכות: 

 שכבות סלע-
 מאיר הר ציון-
 פסלים סביבתיים-
תחנה תרמו -

 םסולארית אשלי

 בוקר טוב –4:45
נקיונות + -5:00-5:30

 התארגנות ליציאה

נסיעה מחאן -5:30-6:00

 השיירות למצפה רמון

 הגעה למכתש רמון 6:10

פעילות בוקר -6:10-7:00

 טוב +ארוחת בוקר

הדרכה על  -7:00-7:45

 יסמין ועדי-המכתשים 

מרכז מבקרים  -8:30-9:30

 במכתש רמון

מקהאן '-10:15-11:15

 ' שיחה וסיורוואלי
חוות  -12:00-13:00

 בודדים כרמי עבדת

ארוחת  -13:00-13:30

 צהריים

הגעה לאבו  -14:30-16:00

פעילות כוכבי  קורינת +

 המדבר

יציאה לחאן  -16:00

 השיירות

הדרכה קהילת  -18:00

 עומר-העבריים בדימונה

 ארוחת ערב -18:30

 עיבוד יום- 19:30

 מקלחות ולילה טוב-20:45
 

 

 

 

 בוקר טוב -6:30-6:45
 קיונותינ –  6:45-7:00
 א. בוקר– 7:00-7:30
 העמסת ציוד-7:30-7:55
  נתיב העשרה– 8:15-9:15

 -מיצג החומה סיור ב+ 

 נעמה תושבת המקום

-מחסום ארז-10:00-11:15

 למה צבןש
 ריצת ניווט –12:00-13:15

  ביער בארי

 א. צהריים–13:15-14:00
-התל גמ -14:30-15:15

 מרת
אנדרטת –16:00-17:15

 ש"צבר-ברוך כהן -הפלדה
הגעה לחאן  -18:30

 השיירות

הדרכה על הג'יהאד  -19:00

 אריאל -מיסלאהא
 א. ערב – 19:15-20:00

 עיבוד יום - 20:00

 מקלחות ולילה טוב-21:15
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ירוחם   בית 
 

 לינה מקום   חאן השיירות  חאן השיירות  חאן השיירות 

 בס"ד

 נחשון שדרות – קמפוס נגבז "לו
המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית –מכינה קדם צבאית "נחשון"   

קמפוס נגב 23ש"פ, שבוע , ת2020מחזור כ"ג הראשון, שדרות   
 


