
מכינה קדם צבאית "נחשון" - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
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מליאת
למידה

יום א'
בשבטז׳,29.1

יום ב'
בשבטח׳,30.1

יום ג'
בשבטט׳,31.1

יום ד'
בשבטי׳,1.2

יום ה'
בשבטיא׳,2.2

יום ו'
בשבטיב׳,3.2

עמיתעומרעמריעמרינטעעמיתמנחה תורן
נטעעומרנטעעמיתעומרמנחה לוגיסטי

נועם אלטמןעומרשרהנועם אלטמןיפתחאסף צורמוביל יום
גלעדמאיה לוינבו שפרןעמרינטעמאיה אלירזמוביל יום
עומר וגפןטל פריש ויובל לאונועם חזון ועלמהתום ואלונהחוגג ולילךעידו דר ואדווהתורנים
בוקר טוב + נקיונות7:00
ארוחת בוקר7:45

8:30

טובבוקר6:15
+כריכיםהכנת6:30

ניקיונות אחרונים
לידלתצפיתיציאה7:45

מוצב יפתח

טובבוקר6:45
ונקיונותכריכיםהכנת7:00

יציאה8:00

סיור בפזורה הבדואית עם
כוכבי המדבר:

טובבוקר6:00
וניקיונותכריכיםהכנת6:15

שבעלבאריציאה7:30

טובבוקר6:45
טובבוקר5:45ונקיונותכריכיםהכנת7:00

לשבטהיציאה6:30

טובבוקר6:30
ונקיונות

בוקרא.8:15

9:30

10:00

גורמיםבשריון-מ"פ8:30
ופעילות בטחונית בעזה

למכינהחזרה10:00

-אלסרה-אלעמורחליל9:00
כפר לא חוקי

נסיעה10.00
נסיעהפיזור/9.00שבטהסיור8:00לירוחםיציאה8:30שבעבאר8:00-10:00

למכינה

11:00

11:30

"צוקזמורהדור10:30
איתן"

אנדרטתיציאה12:00
הפלדה

-ירחיצורית13:00
"הגירוש מגוש קטיף"

הרצאה:-חורה11:00
רמוןלמצפהיציאה10:00בנים בנפרד, בנות בנפרד

החייםאלקנה-הרב9:15
והמורכבות בירוחם

לסורוקהיציאה10:30

לאנדרטתיציאה11:00
חטיבת הנגב

הדרכות12:00
שבעלבאריציאה12:30

שבועסיכום13.00

לרכבתיציאה14:00
באר שבע

שבת רשות

12:30
12:45
15:45

16:00

הדרכות14:00
ההתנתקות:

יפתח + נגה ניב
אנדרטת הפלדה:

אלבז + דביר

לרוחמהיציאה14:30

מחורהיציאה13:00

א.צ13:30

מחוזרגביםרכז-מנו14:00
דרום - ״משילות בלתי חוקית״

למיתריציאה15:00
-זיווןזאביק15:45-16:45

גיאוגרף וחוקר הנגב:
"הגאוגרפיה של הנגב, היחס

של הממשלות בעבר לנגב"

רמוןמצפה11:45
אילן רמון ורונה רמון:
עמית הראל + אדווה

מכתש רמון - היווצרות
המכתש, בעלי חיים וצמחים:

אודיאה + עומר

גוריוןבןלצריףיציאה13:30

בסורוקההרצאה11:30
א.צ12:30

התנדבות13:00-15:00
בסורוקה

לאוניברסיטתיציאה15:00
בן גוריון

באררכבתפיזור16:00
שבע
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יציאה
17:00

17:30

רוחמה15:30
כוכבי המדבר

קרחשבירת16:00
ניווטריצת-מד"ס18:00

"חוות-אלינסקיאיציק17:30
הפטריות בערד"

ברלגבעותיציאה18:30

גוריוןבןבצריףסיור14.30

גוריון:בןקבר16:30
שירה + אביבה

שבועפרשת17:30
הנגבלמכינתהליכה18:00

שדה בוקר

סמנכ"ללנגר-שגיא15:30
שיווק באוניברסיטה:

"חשיבות האוניברסיטה
בנגב"

בפקולטותסיור16:30
השונות באוניברסיטה

לשובליציאה17:30
למקלחות

שבעמבאררכבת16:20
לתל אביב

אביבלתלהגעה18:20
ההגנה - אוטובוס לעלמא

פרשת: בשלח
16:49שבת:כניסת
17:56שבת:יציאת

18:30

19:30

א.ע19:00
יוםעיבוד20:00

קבוצהשיחת20:30
(ישנים ברוחמה - כוכבי

המדבר)

א.ע19:30
הוואי20:30

יוםעיבוד21:30

(ישנים בגבעות בר- שבט
צופים)

א.ע18:30
ביתחוגי19:30

הויתור לעומת שלום - חוגג
מצרים בזירה הבינלאומית -

סול
מבצע קדש - תמרי
תעלת סואץ - גלעד

יוםעיבוד20:30

(ישנים במכינת הנגב)

לשובלהגעה18:00
+מקלחות

ברלגבעותיציאה19:30
א.ע20:00

יוםעיבוד21:00

(ישנים בגבעות בר - שבט
צופים)

משמר רשות:
חנהדיבייט-20:00

פרידמן ועופרי אילני:
האם זה מוסרי להביא

ילדים?

חוגי בית
אסי- המתת חסד

טל אלמקיס- הפלות
טליה- מה היא ההגדרה

של מוסר?
ירדן- נאמנות או מוסריות

שבת שלום!

(דוד בן-גוריון)"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"


