
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון" 

 , קמפוס ירושלים 27, תש"פ, שבוע 2020און, - מחזור כ"ג הראשון, גל 
 

 

 יום שבת 
 ד' אדר 29.2

 יום א'
 ה' אדר 1.3

 יום ב'
 אדרו'  2.3

 יום ג'
 ' אדרז 3.3

 יום ד'
 ח' אדר 4.3

 יום ה' 
 ט' אדר 5.3

 נעה עונג נעה אורי עונג אורי מנחה תורן

 שלי וייסמן ינון שני אייל שפיצר יעל פרדו איתי דניאלי  מובילי יום

 רחל+יורדנוס נגה +איתי א שירה+ראם פורמן +יובל ב נועם +ועידו  תורנים

 ירושלים העירונית יום קדושה בית שני יום בחירות בית ראשון  נושא/ הערות

 

 

 השקמה-05:45
 בוקר טוב-06:15
 ארוחת בוקר + הכנת ארוחת צהריים-06:30
 ניקיונות- 07:10
 הקפצה ליער השלום ופריקת ציוד -07:30

 
 

 פתיחה תצפית הר הזיתים- 08:40
 הדרכה:טופוגרפיה בירושלים

 
 

 יום בחירות!

 השקמה 06:15
 בוקר טוב-06:45
 ארוחת בוקר-07:00
 ניקיונות-07:30
 פתיחה לבית שנימבוא וסדנת  -08:00
הליכה תצפית ארמון הנציב ומבוא לתק  -09:10

 חשמונאית
 פסיפס-09:40

 השקמה-05:15
 בוקר טוב-05:45
 ארוחת בוקר-06:00
 ניקיונות - 06:30
 הקפצה להר הבית -07:00
עלייה להר הבית עם עמי  -07:45
 מיטב

 

 השקמה  06:00
 בוקר טוב -06:30
 ארוחת בוקר -06:45
  ניקיונות-07:15
סיור בעקבות הקו העירוני מיער  -07:45

 השלום לשער החדשה 
 הדרכה : 

 כלכלת ירושלים

 

 

 ירידה לקדרון -09:40
סדנת עקדה :"הסיפור הראשון של ירושלים" -10:00

 בקדרון+קפה ותה
 הדרכה: בית חולים אוגוסטה ויקטוריה

 

 כניסה:אמה החשמונאית-10:10
 ביובלפתיחה בגבעתי ודירוג  -11:30
 ארוחת צהריים+כניסה עיר דוד-12:20

 הדרכה:ירושלים בעת העתיקה

 זמן חופשי בכותל -10:00
עיבוד להר הבית בכיתת  - 10:20

 תודה לצה ל

 רכבת קלה להר הרצל-10:00
 סיור בהר הרצל-10:30

 הדרכה:פיצוץ מלון המלך דוד

 

 
 סיור עיר דוד עליון-11:00
 ארוחת צהריים -12:40

 

מעבר בתעלות הניקוז , מרכז דודיסון ,  -13:10
 שערי חולדה

 עלייה לרובע היהודי 15:40
 הדרכה:הרבעים בירושלים

 הפסקה ברובע היהודי- 16:00
  

סיור נצרות : הקדמה רובע - 11:20
 נוצרי וכנסיית הקבר

 הדרכה:טמפלרים
 ארוחת צהריים-13:20

העלייה  שיחה עם שלו וובו:סיפור- 12:30
 והכיסופים לירושלים

 

הקפצה מקשר  -20:00
 יהודי לכיתה.

 כניסה לפייר וורן - 13:40
 נקבת חזקיהו-14:30

 
 הפרבר הרודיאני-16:20
 סדנת סיכום בית שני- 17:00

 

מפגש עם אלברטו :נזיר  -14:20
 במנזר סן סלוודור

:מפגש עם מוסלמי בכיתת 15:40
 תודה לצה"ל

 רכבת קלה לשוק וארוחת צהריים -13:30
 ארוחת צהריים בשוק-14:00
 הליכה לצריף הנשיא -15:00
 הצגה בבית הנשיא -15:30

 הדרכה:גבעת התחמושת

 
 יהודה גליק -21:00

סיכום מערכת המים והמצור האשורי  -15:30
 +עלייה לאדרת

 סיכום יום אדרת,מי זה נביא?-16:00

 לירושליםהגעה - 17:00
 רחוב דרך חברון

 

 סיכום יום- 18:00
 הקפצה ליער השלום 18:30
 ארוחת ערב-19:10

 עיר הקודש-17:15
 הקפצה ליער השלום-18:15
 מדס 19:00

 סדנת סיכום הצגה-16:30
 סיכום ופרידה-17:15
 הקפצה לתחנה מרכזית-18:10

 

 הקפצה  לתחנה מרכזית-17:00 

 מדס - 18:30
 ארוחת ערב -19:30
 פעילות הווי 20:30
 עיבוד יום - 21:45

 ערב מוזיקלי-20:30
 עיבוד יום -21:45

 ארוחת ערב-20:00
 עיבוד יום 21:30

 

 


