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מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים

יום א'
 22.9.16כב' אלול
רון
גיא
נועה ברוק ,יושי
סלמון ואריאל

יום ב'
 23.9.16כג' אלול
תמר
עומר
עילי ויסמין
הדר אשור וג'וש

יום ד'
 25.9.16כה' אלול
גיא
רון
גל גבאי ושירה לוי
עופר ושירה וייסנדר

יום ג'
 24.9.16כד' אלול
גיא
תמר
טופז וליאור
דנה ואיל לשץ

יום ה'
 26.9.16כו' אלול
תמר
עומר
פלג וטל עדני
איתן ונועה אופק

יום ו'
 27.9.16כז' אלול
רון
תמר
נועם וזוהר
נועה ברוק וסלמון

הערות

7:15
7:45
8:30
9:30
9:45

11:00
11:30
12:45
13:00
16:00

17:15
17:45

19:00
20:00
21:15-21:30

"בוקר טוב"  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
 4:00השכמה והתארגנות
 4:15הכנת סנדוויצים
 4:45תדריך בטיחות ווידוא
מים

 3:45השכמה וקיפול שק"שים
 4:00הכנת סנדוויצ'ים +
חלוקת קיטים וסידור המחנה

 5:15סגירת מכינה והעמסת
תיקים באוטובוס
 7:00הגעה למצדה וא.בוקר
 8:00עליה למצדה
 8:30תחילת סיור

 4:30תדריך בטיחות
 5:00תחילת מסלול נחל צאלים
 6:30הגעה לבירכת נעמה +
א.בוקר
 12:30מסיימים מסלול בעין
נמר

 3:45השכמה וקיפול שק"שים
 4:00הכנת סנדוויצ'ים וסידור
המחנה
 4:30תדריך בטיחות
הפסקה
 4:45יציאה למסלול מעלה
צאלים ,מעלה משמר ונחל
משמר
 6:15א.בוקר
 13:30א.צהריים  +הדרכה על
מערת מטמון

כושר גופני שחרור

האמנם?  -תמר
קטונתי  -עומר

זאביק -ונתנה תוקף

פרשת שבוע

 7:15בוקר טוב
 7:30א.בוקר

 8:15סגירת מכינה
 10:00יציאה הביתה

הפסקה
 13:00ירידה ממצדה
 13:30נסיעה לכפר נוקדים
 14:00א.צהריים

 13:00א.צהריים והדרכה
 17:00געה לחניון נחל צאלים
+תדריך בטיחות

 16:30סוף מסלול
 16:00יציאה לשדרות
באוטובוס

האמנם?  -תמר
קטונתי  -עומר

פעילות חברתית

זמן מובילי יום  /אקטואליה
ארוחת צהרים +הפסקה
 14:30יציאה למסלול מכפר
הנוקדים לחניון לילה – הדרכה
"מדבר בצל גשם"
 18:00הגעה לבירכת צפירה
חניון לילה

 18:00א.ערב  +הדרכה כוכבי
המדבר
 18:45מילוי מים

 18:15א.ערב  +סיכום חם
לנודד יהודה

שיתוף

פאנל קהילה

שבת פרשת "נצבים"
כניסת שבת18:12 -
צאת שבת19:06 -

הפסקה
 18:15א.ערב  +מילוי מים
 19:00פעילות חברתית -חוליית
קבוצה

 19:00פעילות חברתית -חוליית
ידה"א

הרב אלקנה שרלו

 20:00לילה טוב

פאנל קהילה

ארוחת ערב
 19:30עיבוד יום
 20:00לילה טוב  +ציפורי לילה

 19:30עיבוד יום
 20:00לילה טוב  +ציפורי לילה

ארוחת ערב וסיכום חם לנודד

חוליות אם

סיכום נודד יהודה
וסיכום שבוע -ידה"א

עיבוד יומי  +תדרוך למחר  +הודעות

"ה מדבר אינו יכול להחליט אם יישאר מדבר או לא .רק האדם יכול להחליט על כך .ירצה האדם ,יהפוך ארץ נושבת למדבר שממה .ירצה – יהפוך את המדבר לגן פורח" עמוס קינן

