מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ד הראשון  ,שדרות , 2021 ,התשפ"א  ,שבוע  – 36קמפוס גולן

יום א' 2.5

יום ב' 3.5

יום ג' 4.5

יום ד' 5.5

יום ה' 6.5

מנחה תורן

טל \ עדין

עדי\ליאור

עידן\עדי

עדי\טל

ליאור \ עידן

מנחה
לוגיסטי

עדי

טל

ליאור

ליאור

טל

מובילי יום

דינאי ורותם /גל סלע

נבו ורייצ'ל /עומרי וויליגר

שחר  /הלל

שחר /הלל

שירה /עדי נ

תורנים

דפנה ורון /רותם לב ואופק

איה ועידן  /מיכל וניק

פנינה ושקד /ליאל ואלון

דניאל ושילת /נגה ובר

כרמל ועילי /גילי ונועם

 5:20בוקר טוב

 5:30בוקר טוב

מסלול מעין קשתות לחורשת יואב

מסלול מחורשת יואב לחוף סוסיתא

 5:30בוקר טוב

 5:35נקיונות שירותים

 5:45פת שחרית

-----------

---------

 5:45פת שחרית

 5:50התארגנות

 6:00ארגון המתחם וסגירת תיקים

 4:30בוקר טוב

 5:00בוקר טוב

 6:00ארגון המתחם וסגירת תיקים

 6:20הכנת סנדוויצ'ים +קיטים לצהריים

 6:30פריסה לארוחת בוקר+צהריים

 4:45פת שחרית

 5:15פת שחרית

 6:30פריסה לארוחת בוקר+צהריים

 6:40תדריך בטיחות

 7:00יציאה

 5:00ארגון המתחם וסגירת תיקים

 5:30ארגון המתחם וסגירת תיקים

 7:00יציאה מחוף סוסיתא

 6:50יציאה

 7:30א.בוקר

 5:30פריסה לארוחת בוקר+צהריים

 6:00פריסה לארוחת בוקר+צהריים

נסיעה למשלוש הגבולות  -מצפה נגב

מהמכינה

08:00-12:00

 6:00יציאה

 6:30יציאה

כנרות

 11:30הגעה לאנדרטת אסון המסוקים

סיור עם זאביק בגמלא

מתחילים מגבעת יואב ,הולכים על

 7:30הגעה למשולש הגבולות(פנינה/

הדרכה(רותם /רעות )

 12:30-13:15א .צהריים +שיעור של עמית/

מתחילים בעין הקשתות (הדרכה של

חלק משביל הגולן וממשיכים לחוף

אופק)

 12:15יציאה לנבי חזורי

רומי על גדסר 134

דניאל /ניקול)( אום אל קנטיר)

סוסיתא

 8:30יציאה ממשולש הגבולות לתל סאקי

 12:30הגעה לנבי חזורי והליכה לאנדרטת

 13:15יציאה לעין זיוון

 14:00הגעה לחוף סוסיתא -רחצה+

 24דקות נסיעה לתל סאקי

לוחמי אגוז +הפסקת שירותים

 14:00הגעה ,מרצה בנושא חקלאות -אלכס

ממשיכים לאורך שביל הגולן

א.צהריים

 9:00הגעה לתל סאקי

 13:00הגעה לאנדרטה והדרכה על מבצר

קודיש חקלאי

באמצע יהיו הדרכות של  ,דפנה ,שליו ,

 15:00מקלחות

 9:15תחילת שיחה עם אבא של עידו

נמרוד ויחידת אגוז (תאיר /רז)

 15:15הפסקת שירותים

עילי רוזי+איה  ,רומי ,גילי ושחק על חיות

 16:00התארגנות

 10:30סיום שיחה עם אבא של עידו

 13:30הפסקת צהרים

 15:30יציאה לעמק הבכא

צמחייה ונחלים ברמת הגולן.

 17:00עיבוד יום

 10:35הפסקת שירותים

 14:00הרצאה של דולאן אבו סלאח  -ראש

 16:00הרצאה דובי הדר -מלחמת יום כיפור

ומסיימים בגבעת יואב( שיעור שמש של

 18:00ארוחת ערב

 10:45יציאה מתל סאקי לטנק בדגניה

מועצת מג׳דל שמס

 17:15יציאה להר בנטל

חגי  +איה ורוזי ) .

 19:00פעילות חברתית

 11:25הגעה לטנק בדגניה

 15:00סיום הרצאה תחילת הדרכה על הדת

 17:30הגעה+סקירה גאוגרפית על המקום

חניון  -גבעת יואב חורשת יואב

לילה טוב):

 11:30אכלית א .צהריים +הדרכה

הדרוזית ונבי חזןרי (כרnל /רפאל)

( רייצ'ל+נבו /עומרי)

הגעה משוערת 18:00

 12:00הרצאה של צביקה האוזר

15:15סיום ויציאה מהאנדרטה

 18:00יציאה

זמן מתיחות

 13:00סיום הרצאה

 15:25הגעה +עצירה בתצפית מפל סער

נסיעה למקום לינה

ארוחת ערב

 13:05הפסקת שירותים

 15:50הגעה לתל פאחר

 40דק נסיעה

עיבוד יום

 13:15סיום שבוע קמפוס גולן טל ולירז

הפסקת שירותים

 18:40הגעה לחניון דליות

התארגנות לשינה

 15:00יציאה מהטנק בדגניה

 16:55תחילת הרצאה ישראל הוברמן

 19:00ארוחת ערב

 18:10סיום הרצאה

 20:00עיבוד יום

 18:20עלייה על האוטובוס וסיום לוז

התארגנות לשינה

 16:00פיזור מתחנת רכבת חיפה

נסיעה לחניון לילה -דליות
 19:30א.ערב
 20:00עיבוד יום
התארגנות לשינה
מקום לינה

חניון דליות

חניון דליות

חניון חורשת יואב

"אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון "..

חוף סוסיתא

