
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 נודד מדבר יהודה  -שבוע חוץ  –  13, שבוע  התש"פ, 2019, ובלש, הראשון ג"כמחזור 

 
 יום א' 

24.11.19 
 התש"פ חשון וכ"

 יום ב'
25.11.19 

 התש"פ חשון זכ"

 יום ג'
26.11.19 

 התש"פ חשון חכ"

 יום ד'
27.11.19 

 "פהתש חשון טכ"

 יום ה'
28.11.19 

 התש"פ חשון ל'

 יום ו'
29.11.19 

 התש"פ א' כסלו

  שירי אייל אייל ירדן אייל מנחה תורן 
  - שירי ירדן אייל ירדן לוגיסטי  מנחה 

  רותםשגב  עמית וסרמן ונועה שנברון נעה לוקסנבורג וטקלין איתמר ורוני מיתר וחמו מובילי יום 
  מיכאל ונועה יוסף מיקהאיתי קליינמן ו ו... נהוראי ועומר ברידמן גיא פר שלי וטל ביטנסקי תורנים 
 כרמיאל –רוני וגילי  גיוסים 

אור  –לינוי סבג וניר  - - - - לפיד -יועד ושרון 
 יהודה

 לו"ז נודד: בוקר טוב + ניקיונות 7:00
 בוקר טוב 7:00

 סדר וניקיון המכינה-
 א. בוקר 7:30
-שיעורי חניך: ניבי 8:15

 - נהוראי /ים קצת קשה״״לפעמ
 ״מיטולוגיות״

 הזמן סגירת מכינ 9:30
ינה לכפר יציאה מהמכ 10:00

 הנוקדים ) שעה וחצי נסיעה(
 תחילת המסלול 12:00
 הפסקה  13:00

 א.צהריים-
הדרכה של איתי שלו ונעה -

 הקהילה הבדואית -לוקס
 עצירה  14:00

תז  -הדרכה של רוני ועומרי ג-
 מדבר יהודה

 לחניון הגעה 15:00
 א. ערב 16:00
  -הדרכה של עמית ויעלי 17:00

 הכוכבים
 רתיתפעילות חב 17:30
 עיבוד יום 18:30
 זמן התארגנות 19:30
 לילה טוב 20:00

 לו"ז נודד:
 השכמה 3:00

  הכנת סנדוויצ׳ים-
 נקיונות והעמסה 3:45
 יציאה למסלול 4:30
עצירה ראשונה לפני  5:45

 הירידה לברכת נעמה 
 ידהתדריך יר-

 ה בברכת נעמהירעצ 7:30
 א.בוקר-
הדרכה של שיר ומיכאל על -
  טפונותיש

 עצירה בדרך לעין נמר 10:00
מדבר  -הדרכה של נמרוד ורותם -

  בצל גשם
 רהגעה לעין נמ 12:00

 ארוחת צהריים-
חיות  -טקלין וניביהדרכה של  -

 במדבר
 הגעה לחניון צאלים 15:30

 התארגנות לארוחת ערב ושינה-
 אוםישיבת תי

 א. ערב 16:30
 מעגלי חוויות 17:45
 עיבוד יום 19:00
 לילה טוב 20:00

 לו"ז נודד:
 השכמה 3:15

 התארגנות-
 הכנת סנדוויצ׳ים-

  ניקיונות והעמסה 3:45
 יציאה למסלול 4:15
-עצירה לאחר מעלה צאלים  6:00

  -הדרכה של נועה יוסף ועומר פארן
 ים המלח

 א.בוקר-
 עצירה 9:30

 יריחו -יקהה של מאיה ומהדרכ-
 הגעה לעין משמר 12:00

 ארוחת צהריים-
חג  -הדרכה של גילי ואדיסה-

 יגדהס
 עצירה 14:00

עין  -הדרכה של נועה שנברון ויועד-
 גדי

- הגעה לחניון נחל משמר 15:00
 עליה על אוטובוסיםהתארגנות ו

 א.ערב 18:30
 עיבוד יום 20:00

 

 בוקר טוב + ניקיונות 8:15

 א.בוקר 8:45 .בוקרא 7:30

8:15 
 
 
 

 טוב + נקיונותבוקר  – 8:15
 בוקרא. – 8:45

 יוגה ושחרור 9:30
 

 הפסקה 10:45 הפסקה 9:15

9:30 
 
 
 

  סיכום נודד יהודה 11:15

 א.צהריים + הפסקה א.צהריים + הפסקה 12:30
 זמן מובילי יום זמן מובילי יום 15:45

16:00  
 יחת שבועפת - 15:30
 מכינה וסגירת נקיונות 13:30 ציודמסדר  – 16:00

 תולדותרשת השבוע: פ
 16:18כניסת שבת: 
 17:17צאת שבת: 

 הפסקה הפסקה 17:15

 17:45 ! שבת שלום

 
חוליית  – משבצת הכנה לנודד

 ידה"א
 

 פרשת שבוע יועד 15:00

 א.ערב א.ערב 19:00

20:00 
... ״אהה - למידה חוליית

 ?״תזכיר לי
  יציאה מהמכינה 15:30

 עיבוד יום + הודעות + תדרוך למחר עיבוד יום 21:15-21:45
 

   שאפשר להשתגע.   יש אנשים שאינם יכולים להיות במקום הזה, צהוב להם מידי, שקט " 
 יש אנשים שאלוהים גדול עליהם, במדבר הזה. אנשים נבהלים כשהם שומעים את הכוכבים בלילות. 

 שוב ולהפרד ממנו. אלה, ישארו כאן." נשים שנדבקים לשקט הזה, ואינם יכולים ל אבל יש גם א 
 )חיים גורי / המקום הזה( 


