
 

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 כיאולוגיה רשבוע א –  27  , התש"פ, שבוע2020מחזור כ"ג הראשון, שובל, 

 

 

“Archaeology is the search for fact… not truth. If it’s truth you’re looking for, Dr. Tyree’s philosophy class is 

right down the hall.”–Indiana Jones 

 יום א' 

1.3.20 
 ה׳ אדר

 יום ב'

2.3.20 
 ו׳ אדר

 יום ג'

3.3.20 
 ז׳ אדר

 יום ד'

4.3.20 
 ח׳ אדר

 יום ה'

5.3.20 
 ט׳ אדר

 ירדן אייל ירדן שירי אייל מ. תורן
 אייל ירדן שירי אייל שירי רכב

 נעמה, קסטן לרה, פרס גל, עמית  יעלי, חמו  שגב, איתמר מובילי יום
 מאיה ונהוראי ניבי ועמרי כהן אורי פרס ושרון נעמה ונמרוד ונעמהאורי פרס  תורנים

 
 

 השכמה.  04:15

 בוקר טוב.04:30

פת -הכנת כריכים נקיונות  04:45
 שחרית.

 הקפצה למיקום החפירה. 05:45

 .תחילת עבודה מוצא06:30

 תחילת עבודה דוידסון. 07:00

 ארוחת בוקר. 09:30

 דקות הפסקה.  12:0015

 עבודה מוצא. סיום 14:30

 סיום עבודה דוידסון. 15:00

 ארוח"צ  15:00
 יציאה הביתה לבחירות – 16:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התכנסות 15:30
 במקום הלינה. 

  -משבצת הווי16:30
 ארכיאולוגיה 

 הפסקה 17:45

אומנות  -דור18:15
 במקרא.

 דק  15הפסקה 19:30

 עיבוד יום. 19:45

 ארוחת ערב.20:30
22:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קבוצת מוצא:
 השכמה  04:45

 בוקר טוב5:15
 הכנת כריכים ופת שחרית 5:30
 נסיעה למוצא  6:00
 תחילת עבודה  6:30

 הקפצה לעין כרם 14:30
 ארוח"צ  15:00

 
 קבוצה ב':

 השכמה  7:00
 בוקר טוב 7:30
 נקיונות וארוחת בוקר 7:45
אופציה ליציאה להתנדבות  8:30

 בבדיקה –
 

 ה זמן מובילי יום והדרכ17:30
 - נורית גשן 18:00

 ארכיאולוגיה במוזיאון. 

 עיבוד יום. 19:30

 ארוחת ערב20:15

 כיבוי אורות21:30

 קבוצת מוצא:
 השכמה  04:45

 בוקר טוב5:15
הכנת כריכים ופת  5:30

 שחרית
 נסיעה למוצא  6:00
 תחילת עבודה  6:30

 הקפצה לנס הרים  14:30
 ארוח"צ  15:00

  
 קבוצה ב' ]לאחר החלפה[: 

 השכמה  7:00
 בוקר טוב 7:30
 נקיונות וארוחת בוקר 7:45
אופציה ליציאה   8:30

 בבדיקה –להתנדבות 
 
 

זמן מובילי יום 17:30
 והדרכה. 
מדבר יהודה,  -אורן18:00

 מערות ומגילות
 - פעילות19:30

 ר הווי+שחרו
 עיבוד יום  20:30
 כיבוי אורות 22:00

 

 קבוצת מוצא:
 השכמה  04:45

 בוקר טוב5:15
הכנת כריכים ופת  5:30

 שחרית
 נסיעה למוצא  6:00
 תחילת עבודה  6:30

הקפצה לבנייני   14:30
 האומה

 
 קבוצה ב':

 השכמה  7:00
 בוקר טוב 7:30
נקיונות וארוחת  7:45
 בוקר
 משבצת חברותות 8:30

 מד"ס  10:00
 "מיהו ישראלי"  11:30
 מונופולים  12:30
 ארוח"צ ארוזה 13:30
נסיעה לבנייני   14:00

 האומה
 

 ארוח"צ ארוזה 15:00
 משבצת סיכום 15:30
 פיזור הביתה  16:15

 


