
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 קמפוס נגב  –  23  , שבועהתש"פ, 2020, ובלש, הראשוןג "כמחזור 

 

 
 

כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה ויישובה. מאמץ זה   -"בנגב ייבחן העם ומדינתו
)דוד בן גוריון(  דו של עמנו בתולדות המין האנושי"לה של מדינת ישראל ומעמיקבע את גור  

 

 יום א' 
2/2/20 
 ז' בטבת

 יום ב'
3/2/20 

 ח' בטבת 

 יום ג'
4/2/20 

 ט' בטבת

 יום ד'
5/2/20 

 י' בטבת 

 יום ה'
6/2/20 

 י"א בטבת
ישיר אייל אייל  מנחה תורן  ירדן ירדן 
 אייל אייל ירדן שירי  שירי מ. לוגיסטי
ואניורוני כהן ואורי קר מובילי יום עה שנברון ושגב תגרונ   רותם נחמיאס וטקלין נעה יוסף ועמית ווסרמן נעה לוקסמבורג ואיתמר טג'ר 

סמבורג ונועה שנברוןעה לוקננ תורנים בורג ועידו כראדיננעה לוקס  אשתר ועומר פארן אורי נעה שנברון ויעלי   חמו ואמראל 

 :יום נגב מערבי 
 

 השכמה  – 5:30
 בוקר טוב  -5:45
 הכנת כריכים  – 6:15
 עלייה לאוטובוס   - 7:00

 נסיעה לנתיב העשרה
 דק'(  50)

הגעה לנגב מערבי - 7:50  
סיור בנתיב העשרה / אשל  -8:00

 מרגלית 
 )זמן שירותים(

נסיעה לניר עם  -9:20  
דק'( 20)   
עםהגעה לניר  - 09:4  

 – "מנהרות השלום" -טל רהב  – 9:45
 יחסי רצועת עזה וישראל

 גרעין חיילים -10:20 
 דק'( 55)נסיעה לכרם שלום  - 11:20
 הגעה לכרם שלום –12:15
 ארוחת צהריים  – 12:15
 ואחיד אלהייזל/  -12:45

 מצרים -סיפור אישי+ יחסי ישראל
 סיור בכרם שלום -14:15

 ם()זמן שירותי
הדרכות:  -15:45  

אורי פ. ואיתי ק.  -. גוש קטיף1  
מיכאל ונעמה  –. נחל עוז 2  

נסיעה  לשדה בוקר  -16:15  
נסיעה( 1:15)   

הגעה לשדה בוקר - 17:30  
ארוחת ערב  -18:00  
עיבוד יום  -19:00  
  לילה טוב  -20:00

 יום טיול – "עין עקב":
 

השכמה  – 4:30  
בוקר טוב  -5:00  
 כריכים הכנת  -5:15

 + ארוחת בוקר 
 יציאה למסלול  -6:00

 עין עקב           
 הדרכות: -7:00

 טל ואורי א.  -. פסלים סביבתיים3
 יועד וגל פ. –. מיצד צין 4

 המשך מסלול  -7:45
 הגעה לעין עקב  -12:45

 ארוחת צהריים 
 + הדרכות:

 נמרוד ואדיסה -. הנשרים בנגב5
  נהוראי ועומר –. שטפונות בנגב 6

 המשך מסלול  -13:15
 הדרכה במהלך הדרך :

 נועם חמו  –טרסות 
 סוף המסלול   -15:30

 הגעה לקבר בן גוריון + טקס 
 הדרכה:  :15:45

 גיא טל ומיקה –הנקודות  11. 7 
 דק'( 30נסיעה לירוחם )  -16:00
הגעה לירוחם -16:30  
זמן התארגנות ומקלחות  -16:30  
  -גלית ווינדלפלד -18:00
. בדימונה הכור  

 ארוחת ערב  – 19:15
 עיבוד יום  -20:15
 לילה טוב  -21:30

 ניצנה:-יום שבטה
 

 השכמה  -5:30
 בוקר טוב  -6:00
 הכנת כריכים  – 6:15
 נסיעה לשבטה  -7:00

 )שעה נסיעה (
 הגעה לשבטה -8:00

 )זמן שירותים(
 שיבטה   -זאביק -8:30
 זמן הפסקה  -9:30

 שיבטה –משבצת למידה  -10:00
 ארוחת צהריים  -12:30
דק'  30עלייה לאוטובוס ) -13:15

 נסיעה(
 הגעה לאשלים – 13:45
 הדרכה: -13:50

  –.  חווה סולארית 8
 אורי ק. 

 EDF -סיור בחווה הסולארית -14:00
 )זמן שירותים(

 נסיעה לניצנה  – 15:15
 דק' נסיעה( 40)

 הגעה לניצנה -16:00
 הדרכה: -16:20

 ינוי ס. ושרון ל –. ניצנה 9
 פעילות קבוצה  -16:45
 הפסקה  – 17:45
 פורום משפחות שכולות  -18:00
 ארוחת ערב  -19:30
 עיבוד יום  -20:30
 לילה טוב -21:30

 
 

 מוכרים:-יום בכפרים הבלתי
 

 השכמה -5:30
 בוקר טוב-6:00
 הכנת כריכים -6:15
 20נסיעה לאבו תלול )שעה ו -7:00
 דק' (
 תלולהגעה לאבו  -8:20
הרצאה על אורח החיים  -8:30

 הבדואי / יוסף אלפיומי.
 דק ( 30נסיעה לאבו קוידר ) -10:00
 הגעה לאבו קוידר-10:40

 כפרים בלתי מוכרים.
 הדרכה: -12:15

נועה  –. מערכת הבריאות בנגב 10
 דובב. 
 הפסקת צהריים -12:30
 דק'( 20נסיעה לבאר שבע ) -13:15

 )זמן שירותים(
 אל משעלי/ פיתוח הנגב ארי  -14:00 

 הפסקה +התארגנות למד"ס  -15:30
 מד"ס ניווטים/ יעל ארד  -16:00
  1מקלחות קבוצה  -17:30
 2מקלחות קבוצה  -18:15
 ארוחת ערב + תיאום -19:00
 ניר גור/ ידע וכוח מציל חיים   -20:00
 עיבוד יום  -21:15
 לילה טוב  -22:00

 

 יום באר-שבע:
 

השכמה -6:00  
בוקר טוב  -6:30  
הכנת כריכים -6:45  
ניקיונות  -7:15  
ירדן כץ/  -8:00  

"The startup nation"  
אבי דבוש / פריפריה  -8:30  

יציאה להתנדבות  -10:00  
התכנסות חזרה  -14:00

 במקום הלינה 
סיכום קמפוס -14:30  
נועה  - פרשת שבוע -15:45

 שנברון 
הביתה  יציאה -16:00  

 
 

 פרשת השבוע
ת י"ב בטב  

 פרשת בשלח
16:49כניסת שבת:   
17:57יציאת שבת:   

 
!שבת שלום  

  

  ☺חוזרים הביתה  באר שבע  ניצנה  ירוחם שדה בוקר  לינות


