
מכינה קדם צבאית "נחשון" - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון, שובל, 2019-2020, התש"פ - שבוע 42 - חובק ישראל קמפוס

יום א' 14.6.20
כ״ב סיוון התש״פ

יום ב' 15.6.20
כ״ג סיוון התש״פ

יום ג' 16.6.20
כ״ד סיוון התש״פ

יום ד' 17.6.20
כ״ה סיוון התש״פ

יום ה' 18.6.20
כ"ו סיוון התש"פ

שיריאיילאיילירדןירדן
--שיריירדןאיילאייל

נירו ושרוןרוני וקליימןאדיסה וקרואנילינויס, טלבי, איתי ד, לרהקסטן ושגב
שגב ועומר וחמועמרי וניבילרה ולינויסנמרוד וקסטןאשתר ואיתי ד

יפוירושלים (אוטובוס)תיקטן רמת הנדיבכרמל דרום (אוטובוס)חיפה (2 אוטובוסים)
5:45 השכמה

6:00 בוקר טוב + נקיונות + 
כריכים

6:45 סגירת מכינה + ירידה 
לאוטובוס

7:00 יציאה לליאו בק(1:45)
9:00 התארגנות + ארוח"ב

10:00רבי גבי- היהדות 
הרפורמית בחיפה

11:20 הסעה למסגד 
האחמדים (10 דק), הווי
12:00 סיור-  מוהד עודה

13:00 הסעה למוזיאון 
האומנויות (15 דק)

13:10 הגעה + ארוח"צ
14:15 הליכה לואדי  ניסנס 

(35 דק)
14:50 הגעה לכיכר אונסק"ו 

+ הדרכות:
ואדי ניסנס: ניר ונהוראי

15:10 תצפית על הגנים 
הבהאים [הדרכה: קסטן]

15:20 הסעה למנזר סטלה 
(3 דק)

15:30 הגעה למנזר סטלה + 
הדרכה: יועד ואיתמר

16:00 הסעה לשוני (40 דק) 
+ תדריך שוני

16:40 הגעה לשוני + 
התארגנות + מקלחות

18:00 אורי דיסטניק- אח"י 
דקר

19:00 ארוחת ערב
19:40 סיכום יום + תדרוך 

למחר
21:00 לילה טוב

6:45 השכמה
7:00 בוקר טוב + ניקיונות + כריכים

6:00 השכמה + ניקיונות + 
כריכים

6:45 "ח" יציאה
7:00 תחילת מסלול

הדרכות:
דוד איז'ן: אביחי ומיכאל

חרבת עקב: פרויד
עין צור: גיא פרידמן

בית חורי: יועד
11:00 הגעה לרמת הנדיב + 

הפסקה
11:30 סיור רמת הנדיב - 

מרגרט
13:00 ארוחת צהריים

13:45 המשך הליכה
17:00 הגעה לשוני + 

מקלחות 
18:30 הרצאה קק"ל- ידיעת 

הארץ
19:30 ארוחת ערב

20:30 סיכום יום + תדרוך 
למחר

4:00 השכמה
4:15 בוקר טוב + 

ניקיונות + כריכים
5:00 הסעה 

למרכזית חדרה 
(14 דק)

 + (1:38) 942 6:00
ארוחת בוקר 

7:38 הגעה 
לירושלים + הסעה 

להר הבית (20)
8:10 הגעה להר 

הבית + עלייה

4:55 השכמה
5:10 בוקר טוב + 

ניקיונות + כריכים
5:50 התארגנות 

ליציאה
6:00 יציאה להר 

הבית (90 דק)
7:30 הגעה להר 
הבית + ארוחת 

בוקר
8:10 התארגנות 

לעלייה

5:40 השכמה
6:00 בוקר טוב + 
נקיונות + כריכים

6:40 יציאה 
לתחנה

7:00 הגעה לצומת 
שובל

7:17 456 לפלוגות 
לצפון (19)
 369 7:46

למרכזית ת"א 
(61)

8:57 304 לאלנבי, 
הליכה לצבי ברוק 

2 -הורדת תיקים
9:20 הליכה 

לפארק מאיר + 
הדרכה (גילי)
10:05 יציאה 

לתחנה, קו 18 
10:25 - (11)

10:40 הגעה לבית 
המשטרה

5:40 השכמה
6:00 בוקר טוב + 
נקיונות + כריכים

6:50 יציאה 
לתחנה

7:10 הגעה לצומת 
שובל

7:27 456 לפלוגות 
לצפון(19)
 369 8:01

למרכזית ת"א 
(61)

9:12 304 לאלנבי
9:20 הליכה לצבי 

ברוק 2 - הורדת 
תיקים

9:35 הליכה 
לפארק מאיר + 

הדרכה (גילי)
10:10 הליכה,:10

(11) 18 33
10:45 הגעה לבית 

המשטרה

6:10 השכמה
6:30 בוקר טוב + 
נקיונות + כריכים

7:15 סגירת מכינה
7:40 יציאה 

לתחנה
8:00 הגעה לצומת 

שובל
(19) 456 8:17
(61) 369 8:46

(7) 31 10:00
10:10 הגעה 

לתחנה + הליכה 
להורדת תיקים

10:25 הליכה אל 
המלך ג'ורג'/הש"י 

(5 דק)
10:35 הגעה 

לתחנה
10:42 18 (10 דק)

10:55 הגעה לבית 
המשטרה

7:30 ארוחת בוקר
8:15 הליכה למצפה מורן (25 דק)

9:00 קטעי קריאה ורדי: לינוי סבג
9:10 עלייה למצפה

9:30 הרצאה דוד של מורן
10:30 ירידה לאוטובוס

11:00 הדרכה אסון 
הכרמל + חורשת 44: 

לינויב
11:45 ארוח"צ

12:30 הסעה 
לאנדרטת אסון 
הכרמל (35 דק)

13:15 הגעה לאסון 
הכרמל

11:00 הסעה 
לאנדרטת אסון 
הכרמל (35 דק)

11:45 הגעה + ארוח"
צ

12:50 הדרכה אסון 
הכרמל + חורשת 44: 

לוקסי
13:20 התארגנות 

להרצאה

9:00-11:30 סיור הר הבית: זאביק + 
עמי מיטב

11:45 הליכה לבית כנסת החורבה
12:00 ארוחת צהריים + הסתובבות

13:30 חיים מגירה - השריפה ולוחמי הגטאות
13:20 התכנסות 14:30 סיום הרצאה

לנסיעה
13:30 הסעה 
לשובל (1:18)
15:30 הגעה 

לשובל
16:00 מד"ס

17:00 מקלחות
19:00 ארוחת ערב
20:00 סיכום יום

12:50 התארגנות 
ליציאה

13:00 יציאה 
למרכזית ירושלים 

(20 דק)
 2:07) 446 14:00

לבית קמה)
16:20 הגעה לבית 

קמה + הקפצה 
לשובל (5 דק)

17:00 מד"ס
18:00 מקלחות

19:00 ארוחת ערב
20:00 סיכום יום 

ותדרוך למחר

14:50 הדרכות
היווצרות הכרמל: 

רותם
אסון הבונים: נעמה
15:20 הפסקה/הווי
16:15 הסעה לחוף 
אקוודוקט (30דק)

17:00 הגעה +תדריך
17:15  רחצה + פריסה

18:30 סיכום יום + 
תדרוך למחר

19:00 הסעה לשוני 
(30 דק)

19:45 הגעה + ארוחת 
ערב + מקלחות

21:00 לילה טוב

14:45 הסעה לחוף 
אקוודוקט (30)

15:30 הגעה + הדרכה 
אסון הבונים: עמרי כ. 

והיווצרות הכרמל: 
ניבי

16:00 תדריך, רחצה + 
פריסה

17:30 הסעה לשוני 
(30 דק)

18:15 הגעה + 
מקלחות

19:45 ארוחת ערב
20:30 סיכום יום 

21:00 לילה טוב

11:00 התכנסות כולם בבית המשטרה + הדרכות: 
בית המשטרה [קישלה]: גיא פרידמן

כיכר השעון: שירי
מסגד מחמודיה: טל

11:35 הליכה לרציף העלייה השנייה - דרך שוק הפשפשים 
ובית הקברות היהודי

12:05 הגעה לרציף העלייה השנייה + הדרכה: ירדן
12:15 ארוחת צהריים

13:10 הגעה לכיכר קדומים + הדרכה: נועה יוסף
13:20 הליכה לסלע אנדרומדה, הדרכה: אדיסה 

13:40 הליכה לפארק צ'רלס קלור
14:00 הגעה לפארק + הדרכה: גל א. + הפסקה

14:45 משבצת סיכום חובק
15:45 הליכה אל פרופ' קויפמן/גולדמן (10 דק)

15:47 ,15:38 ,15:20 ,15:12 18
הגעה לצבי ברוק 2, אסיפת תיקים ופיזור הביתה

הביתה שובלשונישונישוני


