שבוע  - 13נודד מדבר יהודה – מחזור כ"ג התש"פ – קבוצת גלאון
יום א' 24.11

יום ב' 25.11

יום ג' 26.11

יום ד' 27.11

יום ה' 28.11

אורי

עונג

עונג

אורי

נעה

אורי

נעה

עונג

מובילי יום

ליאל ושגב

גיא וטאי

עומר ואיתי א

יואב ורויטל

ענבר ועמית ש

תורנים

ינון ודניאלה

נגה ויובל ה

נדב וגת

שני ורחל

יורדאנוס וליאל

 4:00השכמה
 4:15בוקר טוב (תיקים
כבר בחוץ)
 4:20פריסה והכנת
א.בוקר  +חלוקת קיטים
לראש החוליות
 4:45סגירת מכינה
 5:30יציאה למצדה
 7:00הגעה למצדה

 3:00השכמה +פת
שחרית
 3:20בוקר טוב (תיקים
סגורים)
 3:30הכנת א"ב  +חלוקת
קיטים לראש חוליות
 4:15נקיון השטח

 3:00השכמה  +פת שחרית
 3:20בוקר טוב (תיקים
סגורים)
 3:30הכנת א"ב  +חלוקת
קיטים לראש חוליות
 4:15נקיון השטח

 7:15א .בוקר רשות
 8:15בוקר טוב
 8:30-9:45חוליות אם
 10:00-11:00מד"ס
שחרור
12:15-12:30
זמן מובילי יום

מנחה תורן
מנחה לוגיסטי

לוז

 14:00זמן הגעה למכינה
 15:00זמן מובילי יום
 15:15פתיחת שבוע –
בן סיטון
 16:00-17:15עמיות
יהודית

 7:30עלייה בסוללה
 8:30הדרכה של זאביק
 12:00ירידה בסוללה

 6:00ירידה לבירכת
נעמה
 7:15א"ב בבירכת נעמה
מבצעים צבאיים  -אורי ש
וחן
טופוגרפיה  -אור ורועי

 6:00א"ב במעלה צאלים +
נבואת ים המלח -עומר
האדם הקדמון בישראל -
יובל ה

 17:45-19:00תאום
ציפיות לנודד ומסדר ציוד
ומשקל ע"פ חוליות
 19:00-20:00אוכל
 20:00-20:30עיבוד יום

 12:30א"צ בחניון של
מצדה
 13:00נסיעה לכפר
הנוקדים
 13:45מתחילים מסלול
לעבר ברכת  +תדריך
בטיחות
משפחת הגמלים  -ינון
ושגב
סדום ועמורה  -אופיר
וענבר (תנ"ך)
צפירה זמן גג 16:00

 12:00הגעה לעין נמר
ארוחת צהריים
דוד ומדבר יהודה  -רויטל
(תנך)
חיות וצמחים במדבר -
עידו ואילן
השתלטות הפלסטינים על
המדבר  -עדי ודניאלה.
הגעה לחניון צאלים זמן גג
16:00

 12:00ארוחת צהריים בעין
משמר
 13:00ממשיכים במסלול
לחניון משמר
בולענים וייבוש ים המלח -
יעל ואיתי א
זמן גג  15:00נחל משמר
 - 15:00-15:30נעדכן
15:30-16:30פעילות הווי
מדורה וכיף
 16:30-17:45סיכום שבוע
בחסות מר פרוייקטור

תדריך בטיחות
(ישיבת חוליידה"א
לוגיסטיקה :הכנת קיטים
ליום הבא)

מקום לינה

 4:30תדריך בטיחות +
יציאה לכיוון ירידת נחל
צאלים
 5:30פעילות זריחה

 4:30תדריך בטיחות +
יציאה למסלול

גלאון

תדריך בטיחות

 12:30א .צהריים
 13:30סגירת מכינה
 15:00נגלה ראשונה
בתחב"צ
 17:00נגלה שנייה
בתחב"צ

(ישיבת חוליידה"א
לוגיסטיקה :הכנת קיטים
ליום הבא)

 18:00ארוחת ערב
 18:45פעילות הווי
 18:45-19:30עיבוד יום
 +תדריך  +צפ"ל
"כיבוי אורות" 20:00

 18:00ארוחת ערב
 19:00הדרכת כוכבים-
דור
 19:30-19:45עיבוד יום
 +תדריך  +צפ"ל
"כיבוי אורות" 20:30

 18:00עלייה לאוטובוסים
וחזרה למכינה
לילה טוב עיירה

ברכת צפירה

חניון נחל צאלים

גלאון

"יש מדבר בעולם ויש ים ,אבל המקום שבו הים נושק למדבר והמדבר לים ,הוא בחזקת חסד" (עמוס קינן)

