מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית

מחזור כ"ד הראשון  ,שדרות , 2021 ,התשפ"א ,שבוע יו"ש קפסולת שחף
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 6:30בוקר טוב
 -6:45נקיונות
 -7:20פריסה +הכנת
סדנוויצ'ים
 -7:50תחילת נסיעה
-8:30מפגש בתחנת
דלק בית גוברין.
-9:30הגעה לקירית
ארבע.
אופציה למפגש עם
בועז העצני.
-10:30הליכה רגלית
מקרית ארבע דרך ציר
המתפללים
למערת המכפלה.
-11:30מפגש עם נועם
ארנון
דובר הישוב היהודי
בחברון.
 -13:00ארוחת צהריים
-13:30הליכה לשכונת
אברהם אבינו ותל
רומדה.
-15:30מפגש עם יפה
בשכונת בית הדסה.
-17:30סיום משוער
וחזרה למכינה.
-19:00א.ערב
 -20:00עיבודי יום

-6:40בוקר טוב
 -6:55נקיונות
-7:25א.בוקר
 -8:10תחילת נסיעה
לאנדרטת הפלדה
 -9:00אהוד ליפשיץ
(מג"ד במילואים
בצנחנים) -מבצע צוק
איתן ושירותו בעזה
 10:00נסיעה לעין
השלושה

תורנים
-15:00הגעה
למכינה
פתיחת 15:30
שבוע עם עומר
ורותם
הפסקה 16:00
עדי בס16:30 -
הפורום לחשיבה
אזורית
הפסקה 17:45
 -18:00עדי בס-
הפורום לחשיבה
אזורית(נושא
אחר)
ארוחת 19:00
ערב
חגי וניק20:00 -
מלכוד 67
 21:15עיבוד יום

 5:45בוקר טוב
 6:00נקיונות
 6:30פריסה+הכנת
סנדוויצי'ים
 -7:00תחילת נסיעה
-8:30מחסום הל'ה-
תצפית וסיור קצר.
-10:00מפגש עם שיבי
פרומן
בחוות משואות.
-11:15מפגש מג'ד
גדוד נחשון
-12:15סיור מעיינות
קצר .ומפגש בחוות
משואות עם קרן אור.
-13:15ארוחת
צהריים.
-13:45נסיעה
לתצפית האלף בישוב
נווה דניאל.
 -14:30אופציה ביקור
בשמורת עוז וגאון
בצומת גוש עציון.
-15:30חיזיון אור קולי
קיבוץ כפר עציון
-16:30מפגש עם יוחנן
בן יעקב .
 -18:00סיום משוער
וחזרה למכינה.
 19:30א.ערב
 -20:30עיבוד יום

 -8:30רומי ורעות-
הטבח במערת
המכפלה
 -9:45ארגון שורשים-
מפגשים בין ישראלים
לפלסטינים (זום)
 -11:30מחסום ווטש
12:45א.צהריים
-16:00מד"ס
-17:15
מקלחות+א.ערב
-19:15עיבוד יום
 -20:00מוטי דקל
(רל"ש במשטרת
חברון לשעבר)-
הפשיעה בחברון
 -21:30מוחמד מסד-
מחבל לשעבר שהפך
למשת"פ שב"כ
ומתנגד טרור פלסטיני
(זום)

-10:30הדרכות גילי,
מיכל /שיחה עם גור
כץ (רבש"ץ נחל
עוז) -החיים
ובטיחות בעוטף(?)
-11:30נסיעה
למרכז מורשת גוש
קטיף
 -12:45הפסקת
צהריים
13:30-15:30
סיור במרכז מורשת
גוש קטיף
-15:45נסיעה
לקיבוץ בארי
 -16:20סיור במפעל
דפוס בארי ושיחה עם
חיים ילין (פוליטקאי
וראש המ.א .אשכול
לשעבר)
 -18:30חזרה למכינה
 -19:00א.ערב
 -20:00עיבוד יום

