
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  

 נודד עמק האלה   -15שבוע  – , התשפ"ג 2022און , - מחזור כ"ו הראשון, גל

 יום א'  
 י כסלו  4.12.2022 

 יום ב' 
 יא כסלו  5.12.2022

 יום ג' 
 יג כסלו   6.12.2022

 יום ד' 
 יד כסלו  7.12.2022

 יום ה' 
 טו כסלו  8.12.2022

 יום ו' 
 

  רוני  טללה טל טללה איליי  מנחה תורן 
  איליי  טל רוני  איליי  טל מנחה לוגיסטי 

  טל עצמון  ליבנה פיניאן  אור גוטמן  שניר אהרוני  ליה שדה  מוביל יום 
  דורון גל עזרא  יסמין אלקבץ  עודד אלה בלחסן  דורון אבניאל  מוביל יום 

  עם קצב נ יובל זיסו  רועי סיני  אבי שטופר  אלה בלחסן  תורנים
  אליה יוחנן  נטע פלסר  מאיה אלוני  יונתן אסלן  יהונתן סימן טוב  תורנים

 
 

 
 

יציאה מתחנת רכבת   -15:15
 קריית גת 

 הגעה למכינה - 15:45
,  פתיחת שבוע ידה"א -16:00

 הכנה לנודד 
 הפסקה  -17:00
 זאביק  -17:30
 ארוחת ערב  -18:30
 ישיבת חוליות אם  -19:30
 יום עיבוד  

 
 
 
 
 
 
 

 לישון טוב  
 מחר נודד!!!!! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 בוקר טוב 5:00 
 נקיונות  5:15
 ארוחת בוקר  5:45
 סגירת מכינה  6:15
 יציאה מהמכינה   7:00
הדרכת   -געה לתל לכישה 7:30

 למידה  קק״ל +
נעם קצב   –"חדר המכתבים" 

 ודובדבני, רונית ומיה 
רונה    –"שרידי מקדש החפיר" 

 ועמית, שחף וסימן 
ענת ונתן, אסלן   –"עץ השדים" 

 ואברהם 
 ארוחת צהריים  12:00
שביל   1יציאה למקטע  13:00

 ישראל 
  – ליית והדרכה דוד וג 14:00

 נויקה ועדי, יאיר ודורן א. 
 שביל ישראל  2מקטע  15:00
הגעה לוילה נטושה )מקום  16:30

  לינה( +הדרכה הוילה של נאצר
 דורון ג. ועומרי, יובל ושניר  –

 ארוחת ערב  17:30
 פעילות הוואי  18:30
 סיכום יום 19:30
 לילה טוב  20:30

 

 
 

 בוקר טוב  5:15
 קיפולים ראשוניים 5:30
לארוחת   יםסנדוויצ'הכנת  5:45

בוקר וחלוקת אוכל לצהריים  
 לחוליות אוכל 

 סגירה של מקום הלינה   6:30
 יציאה למסלול  7:00
  -הארוחת בוקר והדרכ 8:00

 אביחי 
הדרכה על החי והצומח   10:30

אביתר וליה,    – בעמק האלה
 אוריה וזואי 

פריסת צהריים   -תל גודד 13:00
 + הדרכה )על תל גודד(

 המשך מסלול   14:00
הגעה למצפה משואה   16:30

מתנאל ונויה, עידו ל.   –והדרכה 
 )מקום לינה(ונעם ל. 

 ארוחת ערב  17:30
 פרשת שבוע   -18:30
 פעילות ערב  19:00
 עיבוד יום  20:00
 לילה טוב  20:30

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בוקר טוב  5:15
 קיפולים ראשוניים 5:30
הכנת סנדוויצ’ים לבוקר   5:45

וחלוקת אוכל לארוחת  
 צהריים בחוליית 

 סגירת מקום חינה  6:30
 יציאה למסלול  7:00
על   ארוחת בוקר והדרכה  8:00

דביר   –מערות בית גוברין 
 ונגה, שינה ולזרוף 

 המשך הליכה  9:30
ארוחת צהריים   12:00

 ? והדרכה
 המשך  13:00
הגעה לנתיב הל״ה   14:30

רועי ו. ונועה ע.,   –והדרכה 
 אושרי ותמר 

 המשך הליכה  15:00
סיום מסלול וסיכום   15:30

 חם 
 אה למכינה יצי 17:00

 

 
 

 בוקר טוב  -7:15
 ניקיונות  -7:30
 ארוחת בוקר  -7:45
 שיעור חניכה   8:30
 שפת גוף  -נויה סלע -רותם

 זיכרון  -עמית מתנה -גפן 
 הפסקה  9:30

 סיכום שבוע ידה"א  10:00
 הפסקה  11:00
 ה \שיעור חניכ 11:30

קשב  -ליאור גולדפרב -גפן
 וריכוז 
   -אסף שחורי -רותם

אמא ואבא אני אוהב  
 אתכם, ביי! 

 יום זמן מובילי  12:30
 ארוחת צהריים  13:00
ניקיונות וסגירת   14:00
 מכינה 
 יציאה מהמכינה  15:15

 הביתה 
 
  

 
     

 
 
 
 

 סימולציית יום סיירות  
 בהצלחה לאלופים!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 פרשת : "וישלח"      
 16:00כניסת שבת: 
 17:15יציאת שבת: 

 שבת שלום! 

 


