מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון ,שובל ,2019-2020 ,התש"פ  -שבוע  - 41חובק ישראל  -נודד
יום א' 7.6.20
ט״ו סיוון התש״פ
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
תורנים
מובילי יום
מיקום
לו״ז

לינה

יום ב' 8.6.20
ט״ז סיוון התש״פ

ירדן
ירדן
אייל
אייל
עמרי ג וגילי
אורי קסטן ושגב
נמרוד ועומרלה
חמו ולינויס
נחל כזיב ונריה
חורפיש
 - 6:00השכמה ופת שחרית
קווי אוטובוס -
מתל אביב 845\840 -
 7:00התחלת הליכה
 - 8:00הפסקת ארוחת
קפסולה ב'
בוקר עין טבעת  -מקום
 14:00הגעה לראש פינה
דרך הגליל  -מעלה אוני מוצל
 - 9:00המשך הליכה
(צמוד לסנטר הגליל )
 - 9:45הפסקה  +כניסה
 - 15:00אוטובוס יוצא
 - 16:00הגעה לחניון
למים
והתמקמות
 - 10:30המשך הליכה
למופע
חזרות
- 16:30
 - 11:30הדרכה  -מקור
וטקס
השם גליל גל א ויוסף
 - 18:45ארוחת ערב
 - 11:45המשך הליכה
 - 20:00קיפול
 - 12:45ארוחת צהריים
והתארגנות לשינה
בתחילת מסלול נחל נריה
קפסולה א'
 - 13:30המשך הליכה
פינה
לראש
הגעה
14:00
 - 14:30הדרכה מבצע בן
אוני)
מעלה
הגליל
(דרך
עמי -.שלי וטקלין
+
 - 15:00הגעה לחניון
 - 16:00אוטובוס מגיע
חירבת חממה.
 17:00הגעה לחניון - 16:30הווי
והתמקמות
 - 17:15הפסקה
 17:45פעילות פתיחה
חובק
 - 17:30עיבוד יום
ערב
ארוחת
18:45
 - 18:15ארוחת ערב.
 19:30תדרוך למחר
 19:00התארגנות לשינה
 - 20:00קיפול ולילה
טוב ):

חניון המאגר
(בסמוך לחורפיש)

חניון חרבת חוממה

יום ג' 9.6.20
י״ז סיוון התש״פ

יום ד' 10.6.20
י״ח סיוון התש״פ

יום ה' 11.6.20
י״ט סיוון התש״פ

יום ו' 12.6.20
כ' סיוון התש"פ

אייל
שירי
מאיה ויועד
עומרלה לינויס
הר מירון
 - 6:00השכמה ופת שחרית
 7:00התחלת הליכה
 - 8:15הגעה למצפה נריה +
ארוחת בוקר במצפה
קטלבים  -טלבי וגוטמן
הר מירון -מיקה וגיא טל
 9:15המשך הליכה ,הדרכה
על יב"א מירון( שירי)
 10:30הגעה למצפה הלבנון
והדרכה על משפחת פרץ:
קרואני ואמראל
 11:15הגעה לחניון הפסגה -
פעילות הווי  +צ'ופרים
 11:45המשך בשביל כחול
 - 12:30הדרכות -
סאלח טאפש ז"ל דובב וגילי
חורשת ה - 44לוקסי ולינוי ב
 - 12:45המשך הליכה
 13:00עין זבד  +ארוח"צ - 14:00המשך הליכה
 - 15:15הדרכות -
דרוזים -אדיסה ורוני
רשב"י  -אביחי ומיכאל
 - 15:30המשך הליכה
 - 16:00הגעה לחניון הפיתול
 - 16:30הווי
 - 17:00גיבוש חוליות סיום
 - 18:00עיבוד יום
 - 18:30ארוחת ערב
 - 20:00קיפול ולילה טוב

שירי
ירדן
מיקה וכראדי
שגב וחמו
נחל עמוד עליון
 -6:00השכמה ופת
שחרית
 - 7:00יציאה למסלול
 - 8:00ארוחת בוקר
מעיין עין יקים ,מבצע
יפתח  -דיבו ופרידמן
 - 9:00המשך הליכה
- 10:30אנדרטת וקרב
תל חי מיתר ושרון
קו פרשת המים  -שנברון
ורותם
 - 11:00המשך הליכה
 - 12:30ארוחת צהריים
בריכות שכווי
 - 13:30המשך הליכה
 14:30פינוי כפרים
ערביים במ .השחרור
נעמה ומאיה
חילוץ  - 669קליינמן
ועמרי כ
 - 16:00הגעה לחניון
נחל עמוד תחתון
 - 16:30הווי
 - 17:00חזרות לטקס
 - 18:00עיבוד יום
 - 18:30ארוחת ערב
 - 20:00קיפול ולילה
טוב

ירדן
שירי
דובב וגיא טל
נמרוד ולרה
נחל עמוד תחתון
 6:00השכמה ופת שחרית
 7:15תחילת מסלול
 - 8:30א .בוקר משאבת
המים
 - 9:15המשך הליכה
 - 9:55הפסקה+בריכת
רענון
 - 10:30המשך הליכה
  10:50הגעה למדרגותהמוביל הארצי בנחל עמוד
 - 11:05המשך הליכה
 - 12:15ארוח"צ :כניסה
לשמורת נחל עמוד תחתון
- 13:00המשך הליכה.
 - 14:00הדרכה-משוררים
על שפת הכנרת גיא פרידמן
 - 14:15המשך הליכה
רציפה עד סוף המסלול
 - 15:20הגעה לדלק דור
אלון
 - 16:00אוטובוס קפסולה ב
 - 17:00קפסולה ב מגיעים
לציפורי  +התמקמות +
חזרות לטקס
 - 18:00אוטובוס קפסולה
א
 - 19:00קפסולה א בציפורי
 - 19:15ארוחת ערב
 - 20:15פעילות סיכום נודד
 - 21:15התארגנות וליל"ט

שירי
ירדן
פרויד ואטרקצי
ניבי ושירה
ציפורי

חניון הפיתול

חניון נחל עמוד תחתון

מרכז שדה קק"ל  -ציפורי

 7:00בוקר טוב  +הכנת
סנדוויצ׳ים
 7:30יציאה להתנדבות
 8:00הגעה להתנדבות +
התנדבות
 11:00סיום התנדבות +
חזרה ללינה
 11:30הגעה ללינה  +הפסקה
 +פריסה
 12:00סיימון
 13:00אודי הורוביץ סדנת
מוזיקה
 14:00אורחת צהריים +
הפסקה/התארגנות לשבת
 18:00קלבת שבת  +תמונות
 19:15הדלקת נרות
 19:30תפילה
 20:45ארוחת ערב
 22:30לילה טוב

מרכז שדה קק"ל  -ציפורי

