
 "J.R.R Tolkien – לא כל הנודדים אבודים "

 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 ניווטים  –  3שבוע   –ג , התשפ" 2023 -  2022מחזור כ"ו הראשון, שובל , 

 

 ' א מליאה  תאריך 
 , ט"ו אלול 11.9.22

 ' ב
 , ט"ז אלול 12.9.22

 'ג
 , י"ז אלול 13.9.22

 ' ד
 , י"ח אלול  14.9.22

 ' ה
 , י"ט אלול 15.9.22

 ' ו
16.9.22 

מנחה  
 תורן 

  עמית  עמית  עמית  שחר שחר 

מנחה  
 לוגיסטי 

  שחר שחר רוני  מאיה  מאיה  

מובילי  
 יום

  דניאל פריי + תמר שני  הדר רוזנבלום + ערד מגן  זאק ווקסטוק + שירה כהן  בר מועלם + מאיה מילר  יאיר הראל  + אוראל חמי  

רותם מ. + יאיר אדן + איתי   פ. + נטע ע. הראל א. + נויה   תורנים
 צ.

עדי גיל + אוריה ארם + עמית   נגה סגל + תמר סייג + אלעד ט. גל מ.  מוריה נ. + עדי ר. +
 פרס 

 

    בוקר  0.5 שחר אחהצ   0.5+ שחר  רוני  מאיה   לימודים
   ת בוקר טוב +ניקיונו   7:15
  ארוחת בוקר   7:45
 חלוקה לחוליות ניווט   פתח"ש  –אריק רכז  אורן  8:30

  – הורדת נ.צ ועבודה על ציר
 שחר ואריק 

תדריך ירידה לשטח ויציאה  
 מהמכינה לשבוע חוץ  

 + מסדר ציוד ב' 
 עמית 

 
 השכמה   -5:00

 קיפול התיקים    –בוקר טוב  -5:15
 ארוחת בוקר   -5:45

תחקירים לקראת יציאה   -6:15
 לניווט 

 תדריך יציאה לניווט ושילוח  -7:00
 
 
 

זמן גג )משתנה לפי עומס   -12:30
 חום( 

 
 ארוחת צהריים  

 
 תחקירים 

 
 חודר לילה  -בניית ציר ניווט יום

 
תדריך ניווט יום חודר   -16:30

 לילה  
 

 שילוח  
 
 

 זמן גג   -20:00
 ארוחת ערב  
 תחקירים  
 עיבוד יום  

 
 לילה טוב  

 
 ציפורי לילה  

 
 

 השכמה   -5:00
קיפול    –בוקר טוב  -5:15

 התיקים  
 ארוחת בוקר   -5:45

תחקירים לקראת יציאה   -6:16
 לניווט 

תדריך יציאה לניווט   -7:00
 ושילוח  

 
 

 זמן גג הגעה ללהבים   -11:30
 

 ארוחת צהריים ותחקירים  
 

תדריך לקראת יציאה   -13:30
 לניווט בשטח בנוי  

 
 זמן גג הגעה לרכבת   -14:30

 ם שבוע ניווטים  סיכו
 תדריך יציאה  

 
 רכבת   -16:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שבת שלום!  
 שבת פרשת:  

 כי תבוא  
כניסת שבת:  

18:08 
 צאת שבת:  

19:28 

 שקד

 הפסקה  9:30

 אורן  10:00
 

+ שושנת  מפה לבנה ומקרא 
 שחר  –רוחות 

שחר   – בניית ציר ניווט 
 ואריק 

   סגירת מתחם 

 שקד
 

 מאיה  - מסדר ציוד א'  אריק   –במדקו שימוש 

 הפסקה  11:00
 ארוחת צהריים  -12:00  מאיה  - מסדר ציוד א'  אריק   -שימוש במדקו  אורן  11:30

 ארגנות אישי זמן הת
גירת מכינה סופית  ס -13:30

 ועליה לאוטובוס 

 אריק  - בניית ציר ניווט  שחר  –מפה לבנה ומקרא  שקד

 מובילי יום זמן   12:30
 פסקת צהריים ועבודה על פרויקטים הארוחת צהריים,  13:00
  צוות   -משחקים בארגז חול  אורן  16:00

  - בניית ציר ניווט + תחקיר
 אריק 

 

 
הגעה לשטח   -14:30

 והתמקמות  
תדריך לקראת יציאה   -15:00

 לניווט  
תחקירי יציאה לניווט   -16:00

 ושילוח עם חונכים  
 

 זמן גג לחזרה מניווט   -20:00
 ארוחת ערב  

 תחקירים 
עיבוד יום ותדריך   -21:00

 למחר  
 

 לילה טוב  
 ציפורי לילה  

 צוות   –משחקים בארגז  שקד

 הפסקה  17:00

  – משבצת בניית ציר ניווט  אורן  17:30
 אריק  

  – קיבוצית! ריצת ניווט  
 ידה"א 

  – משבצת בניית ציר ניווט  שקד
 שחר
 

 ארוחת ערב  18:30

 
19:30 

 שיחת קבוצה  ישיבת חוליות אם  אורן 

 שקד

 עיבוד יום ותדריך למחר +  עיבוד יום ותדריך למחר  20:30
 המשך תחקירים

 



 "J.R.R Tolkien – לא כל הנודדים אבודים "

 


