מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון  ,שובל ,2021-2022 ,ה'תשפ"ב – שבוע  – 23קמפוס נגב

מ .תורן
מ .לוגיסטי
חופש
מובילים/ות
תורנים/ות

ראשון  30.1כ"ח שבט
עוטף עזה  -ההתנתקות ,הקשיים
ומה עושים?
יואב
יעלי
שחר
מאיה ותומר (וברק)
שרון קפלן וליעד
05:45 - 06:45בוקר טוב  +א .בוקר
 +סגירת מכינה
 06:45 - 07:15הכנת סנדוויצ'ים
 07:15 - 07:25בדיקת מים וציוד
07:25 - 07:30פתיחת יום
07:30 - 08:45נסיעה שובל  -מרכז
קטיף  +מרכז מורשת קטיף (הדרכה
באוטובוס).
 8:45 - 9:00זמן שירותים
 9:00 - 11:30סיור במרכז קטיף +
חוגי בית
11:30 - 11:40הפסקת שירותים
11:40 - 12:00נסיעה מרכז קטיף -
בית ספר שדה שקמים (ניצנים) +
(הדרכה באוטובוס) יאיר פרג'ון.
 12:00 - 13:15יאיר פרג'ון  -ראש
מועצת חוף אשקלון לשעבר
 13:15 - 14:20נסיעה ניצנים  -בארי
14:20 - 14:30א .צהריים
 14:30 - 15:30הרצאה של מארגני
פרויקט מגדלור ליד קיבוץ בארי
 15:30 - 16:15נסיעה בארי  -ישע.
 16:15 - 17:45התנדבות בקטיף
תותים בישע  +שיחה עם אבא של
ברק ,אורי ,על חקלאות בעוטף.
17:45 - 19:00נסיעה ישע  -שובל
19:00 - 19:45ארוחת ערב
 19:45עיבוד יום

שני  31.1כ"ט שבט
מסלול בעין עקב
יואב
שחר

שלישי  1.2א' אדר
ההתיישבות בנגב ובן גוריון
שחר
נטע
יעלי ויואב

רביעי  2.2ב' אדר
תרבות ,חקלאות והתחדשות בנגב
יעלי
שחר
נטע

חמישי  3.2ג' אדר
בירת הנגב  -באר שבע
נטע
יואב
ענבל

אלון ופישביין
אביגיל וגיא בטש

גנותי וקרן
עומר ותמר

ג'וני ומיקה פ
דני ונועם

שגיא וגביש
אנני ונדב

04:00 - 04:40בוקר טוב  +א .בוקר
 +סגירת מכינה
04:40 - 04:50בדיקת מים
04:50 - 05:55נסיעה שובל -
ספרנטינות
05:55 - 06:00תדריך טיול
 06:00 - 12:30מסלול הסרפנטינות
 מעיין עין עקבהתחלת המסלול בעין עקב  14קמ2 ,
הפסקות
הדרכות:
הנגב מבחינה גיאוגרפית  -אסתי ו
הרט"ג  -יואב המדריך
12:30 - 13:00
הדרכות במעיין:
עין עקב ומעיין שכבה-אורי ובהט לין
החי והצומח בנגב  -יעל צבר ווסרמן
13:00 - 13:30א .צהריים
 13:30 - 16:30מסלול מעיין עין עקב
 עין עבדת 16:30- 17:00מתיחות והפסקה
17:00 -17:15הדרכה על עבדת -
תומר ונועה מינקובסקי
17:15 -18:15פעילות הווי-סהר
18:15 - 19:45נסיעה למכינה
 20:00 - 20:40ארוחת ערב
 20:45עיבוד יום

 5:00 - 5:30בוקר טוב  +א .בוקר +
סגירת מכינה
5:30 - 6:15הכנת סנדוויצ'ים
6:15 - 6:30בדיקת מים  +פתיחת יום
6:30 - 8:15נסיעה למדרשת בן גוריון
 +ראש מכינת הנגב ומדרשת בן גוריון
(הדרכה באוטובוס)
08:15 - 08:30הפסקת שירותים.
 08:30 - 10:00הרצאה של ראש מכינת
הנגב אלון גור  -התיישבות ופיתוח
הנגב
10:00 - 10:15הפסקת שירותים
(10:15 - 10:30הדרכה) סנ"צ יניב
שלמה  +יחס המשטרה לבדואים
 10:30 - 12:00סנ"צ יניב שלמה -
הבדואים בנגב
12:00 - 12:30א .צהריים
12:30 - 14:00ריצת ניווט במדרשה
14:00 - 14:10שירותים
 14:10 - 14:30נסיעה לצריף בן גוריון
14:30 - 16:00סיור בצריף בן גוריון
16:00 - 16:10שירותים
16:15 - 17:45נסיעה צריף  -שובל
17:45 - 18:30ארוחת ערב
 18:30 - 18:40הפסקת שירותים
( 18:40 - 18:55הדרכה) אריאל שרון -
מויסה ואנני
19:00 - 20:30שיחה עם עמרי שרון
(הבן של אריאל שרון)  -ההתנתקות
20:30עיבוד יום

5:30 - 6:30בוקר טוב  +א .בוקר +
סגירת מכינה
6:30 - 7:00הכנת סנדוויצ'ים
07:00 - 08:00נסיעה שובל  -שיבטה.
8:00 - 11:00סיור בשבטה עם זאביק
11:00 - 11:10הפסקת שירותים
11:10 - 11:40נסיעה שיבטה -
אנדרטת קומנדו צרפתי
12:15 - 11:45הדרכה תחנת הכוח-
קרן וסיון והדרכה הקומנדו הצרפתי -
אריאל ונתי
 12:40 - 12:15נסיעה אנדרטה -
קורנמל
13:30 - 12:40ארוחת צהריים +
שירותים
13:30 - 14:00הדרכה דרך היין וצורת
התיישבות חוות בודדים  -מיקש ואביב
14:00 - 15:00סיור בחוות קורנמל
 15:00 - 15:15זמן שירותים
15:15 - 16:30נסיעה קורנמל  -שובל
16:30 - 16:45זמן התארגנות
ושירותים
(16:45 - 17:00הדרכה) ראש עמותת
איילים
 17:00 - 18:00הרצאה של ראש
עמותת איילים
 18:15 - 19:00ארוחת ערב
19:00 - 19:30עיבוד יום
19:30פעילות הווי

6:30-7:30בוקר טוב  +סגירת
מכינה (נקיונות סופ"ש)
7:40 - 8:40אימון גופני
8:40 - 9:40א.בוקר+מקלחות
9:40 - 0:05הכנת סנדוויצ'ים
 10:05 - 10:20פתיחת יום
ובדיקת מים
10:20 - 10:45נסיעה שובל -
מתחם הקטר
10:45 - 11:00זמן שירותים
11:00 - 12:30
סיור במתחם הקטר ומרכז
הנצחה לחיילי אזנ"ק  +שיחה על
מורשת וההיסטוריה של באר
שבע והתפתחות העיר העתיקה
 12:30 -13:00א .צהריים
 13:15-14:00המשך סיור
 14:00-15:00עיבוד קמפוס
 15:00פיזור

