מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון ,קיבוץ גלאון ,התשפ"ב ,שבוע  -40חובק ישראל
מנחה תורן
אחראי רכב לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
מטרות יומיות

יום א'
 ,29.05.22כ"ח אייר

יום ב'
 ,30.05.22כ"ט אייר

יום ג'
 ,31.05.22א' סיון

יום ד׳
 ,01.06.22ב' סיון

יום ה'
 ,02.06.21ג' סיון

סיון
אלה
עילי וביאנה
נדב ורון
להבין את ההתנהלות
בכנסת וללמוד את
המשמעות של יום
ירושלים
- 6:00השכמה +קיפול
ציוד +א .בוקר
 -7:15נקיונות
 -7:45יציאה לכנסת
 -8:30הגעה לכנסת
-09:00כניסה למשכן
ובידוק בטחוני
-9:30התחלת הכנס
- 10:00התכנסות
וכיבוד
 -10:15מנכ"ל הכנסת,
מר גיל סגל
 – 10:20פאנל לוחמי
צנחנים ,משחררי
ירושלים וחה"כ אלעזר
שטרן  ,משה פוקסמן
 -11:30משכן הכנסת -
13:00הפסקת צהריים
-13:45מיקרוקוסמוס
של החברה הישראלית:
פאנל חברות וחברי כנסת
  15:00סיום משוער 16:20רכבת לעירוני ה׳חיפה
 - 19:10הגעה לעירוני
ה +ארוחת ערב
 20:00מקלחות22:00 -עיבוד יום

יואב
אלה
עילי וביאנה
יעל+יערה

אלה
סיון
נועה ויוגב
יוגב ומיכל
להכיר את עולם ההייטק
יותר מקרוב ,מצד שני
להכיר את הקשיים שפחות
מדברים אליהם
5:45השכמה +התארגנות
לאימון
 6:30-8:00תחילת אימון
של עומרי קורן ודורון ממן
 שעת גג 8:00סיום אימון
8:00-9:30
מקלחת+פריסה (חצי
מליאה באוכל חצי שני
במקלחת).
 9:30-10:45הלל
משאלי???
 -11:00-12:15מנכל גוגל
 12:15-12:45ארוחת
צהריים
 -12:45יציאה לרכבת כפר
סבא
13:05רכבת לתל אביב
השלום
-13:40הגעה לרכבת
השלום והתחלת סיימון
משרונה לשוק הכרמל
15:30זמן גג הגעה לשוק
נחלת בנימין
15:30סיור בשוק בהובלת
יובל י ולייה
16:00יציאה לתחנת
המשטרה בדרום תל אביב
 17:00-18:30סיור עם
השוטרים
 18:30יציאה לכפר הנוערעלומים כפר סבא
 19:00הגעה לכפר נוער +ארוחת ערב+מקלחות.
 21:00-עיבוד יום

יואב
סיון
רון ויובל
אור ואדר מועלם

סיון
יואב
רון ויובל
בר רייס ובר מוזס

להכיר ולהבין את
האתגרים בעיר מעורבת
וללמוד על המחתרות

06:30השכמה וארוחתבוקר +קיפול ציוד
07:15נקיונות 8:00 - 9:15התנדבותבבית ספר
 9:15אוטובוס למסגדהאחמדים
 9:45הגעה למסגד 10:00סיור במסגדהאחמדים (בגדים צנועים)
 11:15סיום סיור 11:30נסיעה לעכו -מוזיאון המחתרות
 12:15הגעה למוזיאוןהמחתרות
 12:30סיור במוזיאון 14:00סיום סיור -הליכה לשוק בעכו
  14:15 - 15:00זמןחופשי בשוק
 15:00-16:00סיור בעכוהעתיקה
 -16:10ציאה לכיוון כפר
הנוער עלומים כפר סבא
 18:30הגעה לכפר נוער
 - 18:30-19:30זמן
מקלחות
 20:00ארוחת ערב 21:00-עיבוד יום

להכיר את התרבות
הבדואית והדרכים
לשלב אותם במדינה
 7:00השכמה +א.בוקר +קיפול ציוד
 8:15נקיונות
10:00אמנוןאברמוביץ'
 -11:00יציאה לביר
הדאג'
12:50הגעה לפזורהבדואית
 -12:50-13:30ארוחת
צהריים
13:30התחלת הסיור
בפזורות הבדואית
16:00סיום הסיור
???
 -18:15נסיעה לעוגן
הקהילתי  +פריקה
19:00ארוחת ערב20:00משבצתחברתית
 -20:40עיבוד יום
21:20-מקלחות

 6:45בוקר טוב  +נקיונות 7:30ארוחת בוקר- 11:30שעת גג יציאה
לאנדרטת חטיבת הנגב
12:15הגעה לאנדרטה 12:30סיור באנדרטה (ישמדריכים)
יובל ורון הדרכה
 13:30הפסקת צהריים 14:00סיכום של חובק-15:00גג יציאה לרכבת באר
שבע מרכז

