מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית

מחזור כ"ה הראשון ,שובל  ,2021 - 2022,התשפ"ב  -שבוע  39נודד גליל
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
חופש
מובילי יום
תורנים

יום א'  22.5כ"א אייר
נטע
שחר
יעלי עד הערב
לרה ושחר
מיקש ודביר ר
 10:30התכנסות ברכבת בנימינה
 11:00נסיעה לשובל
 11:00נסיעה למצפה מורן
 -11:30שיחה עם דוביק אבא של
מורן ז"ל
 12:30טקס לזכר מורן ז"ל
 13:00-14:00הפסקת צהריים ,
נסיעה לדליית אל כרמל
- 14:30-15:45שיחה עם סא"ל
(מיל') מוניר מאדי  -ראש מכינת
כרם  -אל
 16:00-17:00שיחה עם זוהיר
גדבאן  -איש ביטחון דרוזי

יום ב'  23.5כ"ב אייר
יואב
נטע
יועד ונועה
נדיה ומתן
 6:00בוקר טוב ,הכנת סנדוויצ'ים
 6:15תדריך בטיחות
 6:30הקפצה לברז מים
 7:00יציאה למסלול
 8:00ארוחת בוקר
הדרכה על מצודת כוח  -עומר
ועמית בח
 10:00הדרכה על כרמים  -תומר
מורג ונדיה
הדרכה על חקלאות בגליל  -אסתי
ואלה

 8:00תדריך בטיחות
 8:30יציאה
 13:00הגעה לספריית שביל
א .צהריים
הדרכה על פרויקטים בשביל  -יואב

הגעה לנחל ועצירה עד 13:30
א .צהריים

 16:00הגעה לחניון חירבת חממה

הדרכה על הנביא ישעיה בן אמוץ
ברק ואיטגב

 17:00פעילות בדד

 17:00-18:45נסיעה לצפת
(העמסת תיקים על ידי 4
תורנים ,השאר באוטובוס)

 16:30הגעה לחניון עין גרגר
 18:00פעילות חברתית -צחוק

 18:45-19:45נסיעה לחניון
האלה

 19:00א .ערב

 19:45א ערב
 21:00עיבוד יום ותידרוך למחר

יום ג'  24.5כ"ג אייר
יעלי
שחר
נטע ,ענבל  -ערב עד רביעי ערב
ברנס ושירן
רום גור ומיקה מ
 7:00השכמה
-7:00אשל מכינים סנדוויצ'ים
וערבה מתארגנים
 7:30ערבה מכינים סנדוויצ'ים
ואשל מתארגנים

 20:00עיבוד יום ותדריך למחר
לילה טוב!

 19:00א .ערב
 20:00עיבוד יום ותדריך למחר
לילה טוב!

יום ד'  25.5כ"ד אייר
יעלי
שחר ואז יואב
שחר מרביעי ערב עד חמישי ערב
הראל ואנני
עמית בש וסיוון
 6:45השכמה
 6:45-7:05אשל מכינים סנדוויצ'ים
וערבה מתארגנים
 7:05-7:25ערבה מכינים סנדוויצ'ים
ואשל מתארגנים
 7:30תדריך בטיחות
 7:45יציאה
עלייה להר מירון
 9:00א .בוקר בפסגת ההר
הדרכות:
סקירה גאוגרפית  -נועה ויועד
אסון מירון  -מאיה פ ויעל צ
רבי שמעון בר יוחאי  -רתם מויסה
הקרב בבינת ג'בל ומלחמת לבנון
השנייה  -הילה ודניאל
אוריאל פרץ ז"ל  -ליטל ונדב
 11:30חורשת ה44
הדרכה על אסון הכרמל  -מיקש
ומיקה מ
 12:00א .צהריים באלון הגדול
 16:00הגעה לחניון כפר שמאי
 - 17:00פעילות חברתית  -סודית
 19:00א ערב
 20:00סיכום יום ותדריך למחר
לילה טוב!

יום ה'  23.5כ"ה אייר
ענבל
נטע
יואב מסיום המסלול
עמית ד ואלה
רון וברק
 7:00השכמה
-7:00אשל מכינים סנדוויצ'ים
וערבה מתארגנים
 7:30ערבה מכינים סנדוויצ'ים
ואשל מתארגנים
 8:00תדריך בטיחות
 8:30יציאה
 12:00עצירה בבריכות שכוי
הדרכה על צפת  -אלון ברנס
 14:00תחילת העליה לצפת
 14:30הגעה לצפת
 15:30הגעה לאכסניה
 - 15:30-17:00מנוחת הלוחם
 - 17:00-18:00סיכום נודד
 - 18:00-19:30סיור בעיר העתיקה
בצפת
 19:30-20:30א ערב
 20:30מדורה ושיחה עם נועם

 21:30לילה טוב !
שינה בצפת

