מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ד הראשון ,קיבוץ שובל ,2021 ,התשפ"א ,קמפוס גולן
יום א'
2.5.21
כ' באייר תשפ"א

יום ב'
3.5.21
כא' באייר תשפ"א

יום ד'
5.5.21
כג' באייר תשפ"א

יום ג'
4.5.21
כב' באייר תשפ"א

יום ה'
6.5.21
כד' באייר תשפ"א

מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
חופש
מוביל.ת יום

רותם  -עומר ,שיטה -יונתן
גלית ועידו
נויה ונדב פלס  +שירי ונדב
 - 6:00בוקר טוב
 - 6:15הכנת סנדויצ'ים
 - 6:45סגירת מכינה
 - 7:00יציאה משובל
 - 8:00עצירה לארוחת בוקר בדור אלון כביש  6מגל
 - 10:30מצפה נגב כנרות  -הדרכה משולש הגבולות -
הילה ,דניאלה
 - 11:00יציאה לתל סאקי
 - 11:40הגעה לתל סאקי הדרכה  -מיה  ,נדב נח
וסיור במנהרות  +זמן שירותים
 - 12:00פגישה עם יצחק נגרקר  -לחימתו במלחמת יום
כיפור בקרב תל סאקי ונפילתו בשבי הסורי
 - 13:30סיום הרצאה  +זמן שירותים
 - 13:45יציאה למרום גולן
 -14:45אלי כהן -ירון בכר.
 -16:00זמן שירותים
 - 16:15יציאה לבנטל
 - 16:30הגעה לבנטל +הדרכות-
הר בנטל -ניר  ,פלס
עמק הבכא  -גלית ,קורן ויובל
המפקדה הסורית  -עינב  ,מעיין
  17:45יציאה למרכז קנדה - 18:30הגעה למרכז
קנדה ,התארגנות וארוחת ערב
 19:30תת-אלוף במילואים משה (צ׳יקו) תמיר
 - 21:00עיבוד יום
 - 21:15סיום לו"ז והמשך התארגנות

מקום לינה

מטולה  -מרכז קנדה

א .נהג

תורנים

רותם-ענבר ,שיטה  -הילה
אסממאו עפרי
מיכאל וצליל +עינב וים
 - 6:00השכמה
 - 6:15ארוחת בוקר
 - 7:00נקיונות וקיפול
 - 7:30יציאה לנבי חז'ורי
 - 8:15הגעה לנבי חז'ורי
- 8:30הגעה+הדרכות
אנדרטת אגוז  -טל בראל
אביב
קלעת נמרוד  -עומר,מיכה
נבי חז'ורי  -שירי,נגה
 -9:20הפסקת שירותים +
יציאה למג׳דל שמס
 -9:50הגעה למג'דל
 - 10:00סיור במג'דל שאמס
 - 11:30סיום סיור
 - 11:45נסיעה לתל פאחר
 - 12:30הפסקת צהריים
 - 13:00הדרכה  -תל פאחר -
יונתן ,יוסי
 -13:30יציאה לגמלא
 - 15:00סיור עם זאביק
בשמורת טבע גמלא
 - 17:00סיום סיור ונסיעה
 - 18:00הגעה לחניון דליות
 18:30פעילות חברתית
 - 19:30ארוחת ערב
 - 20:30עיבוד יום
 - 21:00סיום לו"ז
חניון דליות

רותם  -מיה  ,שיטה  -ניר
עמית
חן ויובל  +נעה ונופר
 6:00הקפצה מחניון דליותלאום אל קנטיר
 - 6:15תדריך
 - 6:30תחילת הליכה
הליכה מאום אל קנטיר דרך
שביל הגולן אל חורשת גבעת
יואב
 - 10:00עצירה במפגש הנחלים
בתום הירידה מהגולן
 13:00א.צ במצפה שני הנחלים
 - 17:30שעת הגעה משוערת
לחורשת יואב
 - 19:30ארוחת ערב
 - 20:00עיבוד יום
- 20:30שינה

רותם  -קורל  ,שיטה  -אלה
נעמה ואור  +אבישג ואיתמר
 6:30השכמה
 - 6:45ארוחת בוקר
 - 7:15קיפול המתחם
 - 7:30תדריך לטיול ויציאה
 - 9:00עצירה בבני יהודה העתיקה
 - 13:00ארוחת צהריים
- 14:00הגעה משוערת לכנרת
 - 14:15תדריך על הלינה באיזור
 14:30זמן חופשי בכנרת לרחצה
 - 17:00סיום רחצה וזמן התארגנות
 - 18:00על משוררת בודדה -ענבל
 18:30ארוחת ערב
- 19:30פעילות חברתית
 - 20:30עיבוד יום ותדרוך למחתר
 - 21:00סיום לו"ז
*הליכה מחורשת גבעת יואב לחוף
סוסיתא

הדרכות -
אום אל קנטיר -עפרי  ,גיא
חרמון  -גילי ,אור
שביל הגולן  -שקד
מדינת ירדן  -יותם
אבי לנרי  -עידו
אלי כהן  -איתמר
עין כנף  -נועה ע
מצפה שני הנחלים  -נעמה
אורך המסלול  15 -ק"מ

אורך המסלול  7.5 -ק"מ

חורשת גבעת יואב

כינרת  -חוף סוסיתא

הדרכות -
שמורת טבע סוסיתא  -אבישג ,חן
התכנית הסורית להטיית מי הירדן -
אלה,ירין
בני יהודה העתיקה  -חמד,גייל

"אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון עד כינרת ועד לרמה" (דודו ברק)

רותם  -רוני  ,שיטה  -שקד
עומר רסקי
שקד ושחר רז  +גילי ועומר
 6:00השכמה
 6:15ארוחת בוקר
- 6:45קיפול המתחם
 - 7:00יציאה לדגניה
 - 7:30הגעה לדגניה והדרכה על הטנק
הסורי  -טל קשת ,אדיר
- 8:00יציאה לחצר כנרת
 - 8:15הגעה לחצר כנרת ושירותים
 -8:30חצר כנרת
 - 9:00חצר כנרת  -מוקי צור
 - 11:00סיום ,הפסקת שירותים
 11:15יציאה לטבריה
 11:30שיחה עם רון קובי בתיאטרון
הרומי בטבריה
- 12:30סיום וסיכום שבוע
 13:15סיום  +זמן שירותים
- 13:30נסיעה לעפולה
 - 14:30פיזור בעפולה

