מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ג הראשון ,שובל ,2019 ,התשע"ט ,שבוע  – 4שבוע חוץ  -נודד מדבר יהודה

מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
גיוסים

יום א'
22.9.19
כ"ב אלול התשע"ט
ירדן
שירי > אייל
אמראל וטקלין
אביחי ונעמה
גל א .ואיתי ש – .ראשון לציון

7:00
7:30

בוקר טוב  +ניקיונות
א.בוקר

8:15

בטיחות בטיולים -
טל  +חוליית בטיחות נודד

9:15

הפסקה

9:30

אייל – החצר האחורית /
מסדר ציוד אישי

10:45

הפסקה

11:15

מסדר ציוד אישי  /אייל –
החצר האחורית

12:30
15:45

א.צהריים  +הפסקה
זמן מובילי יום

16:00

חוליית קהילה – פעילות עם
משפחות הקיבוץ

17:15

הפסקה

17:45

 – 18:30א.ערב

19:00

א.ערב
 – 19:30עיבוד יום
 – 20:15זמן התארגנות
 – 21:00ישנים!
עיבוד יום

20:00
21:15-21:45

יום ב'
23.9.19
כ"ג אלול התשע"ט
שירי
אייל
אורי קרוואני ורוני
נהוראי ולינוי סבג
לו"ז נודד:
 04:00השכמה  +הכנת
סנדביצ'ים לכל היום
 04:45סגירת מכינה
 05:30העמסה לאוטובוס
תיקים גדולים למטהתיקים קטנים בזוגות למעלה 05:45יציאה למצדה
 07:15הגעה לחניון מצדה מערב
ארוחת בוקר 07:45עלייה בשביל הסוללה
 08:30סיור עם זאביק במצדה
 12:45ירידה בשביל הסוללה
 13:15ארוחת צהריים למטה
 13:45נסיעה לכפר הנוקדים
 14:00פריקה והתארגנות
14:30
תדריך יציאה -חוליית בטיחותתחילת מסלולהדרכה :נמרוד ורותם – מדברבצל גשם
 17:30הגעה לחניון
תדריך חניון – חוליית בטיחותמילוי מים 18:00א .ערב  +חלוקת ארוחת
צהריים למחר
 - 19:00פעילות חברתית קצרה
עיבוד יוםהדרכה :עמית ויעלי – כוכביםושמיים
תדריך לילה – חוליית בטיחות 20:00לילה טוב  +תחילת
שמירות

יום ג'
24.9.19
כ"ד אלול התשע"ט
אייל
ירדן
נועה לוקסנבורג וטקלין
אורי קרוואני וגיא פרידמן
לו"ז נודד:
 03:30השכמה
התארגנותהכנת סדוויצים04:30
תדריך יציאה -חוליית בטיחותיציאה למסלולהדרכה :רוני ועומרי גולדברג –ת.ז למדבר יהודה
 06:00תחילת ירידה לנחל
צאלים
 07:00הגעה לערוץ הנחל – ברכת
נעמה:
ארוחת בוקרהדרכה :איתמר ונעמה – יריחוהדרכה :אורי קרוואני ואוריאשתר – השבר הסורי-אפריקאי
 12:00הגעה לעין נמר
ארוחת צהריים בחוליות אוכלהדרכה :נועה ל .ואיתי שלו –הקהילה הבדואית
הדרכה :טקלין וניבי – חיותבמדבר
 13:00יציאה מעין נמר
 17:00הגעה לחניון
תדריך חניון – חוליית בטיחותמילוי מים 17:30א .ערב  +חלוקת ארוחת
צהריים למחר
 - 19:00פעילות חברתית קצרה
עיבוד יום (מובילי יום)תדריך לילה – חוליית בטיחות 20:00לילה טוב  +תחילת
שמירות

יום ד'
25.9.19
כ"ה אלול התשע"ט
אייל
שירי
נועה שנבורן ויעל לוי
אורי אשתר ושגב
לו"ז נודד:
 03:15השכמה
התארגנותהכנת סדוויצים04:15
תדריך יציאה – חוליית בטיחותיציאה למסלול 06:00הגעה למעלה צאלים
בזריחה
הדרכה :נועה יוסף ועומר פארן –ים המלח
הדרכה: 12:00הגעה לעין משמר
הדרכה :נהוראי ושירה – הצומחבמדבר
הדרכה :שיר ומיכאל  -שטפונותארוחת צהריים בחוליות אוכלהדרכה :נועה ש .ויועד – עין גדי 16:00הגעה לחניון נחל משמר
תדריך חניון – חוליית בטיחותמילוי מים לנסיעה 17:00א .ערב
 18:00עיבוד יום  +סיכום חם
 19:00עלייה לאוטובוס והעמסה
 19:30יציאה לשובל
 21:30הגעה לשובל
פריקת ציוד-לילה טוב

יום ה'
26.9.19
כ"ו אלול התשע"ט
ירדן
שירי
נועה דובב ועומר פארן
עמית ולרה
גילי ואיתמר – שבי-ציון

בוקר טוב  +ניקיונות
א.בוקר
 – 6:15בוקר טוב +
פריסת בוקר
 – 6:45סגירת מכינה

חלום ופשרו
הפסקה
-8:15בוקר טוב+ניקיונות
 – 8:45א.בוקר
 - 9:30ישיבות חוליות אם

 – 7:15סיכום חודש
ראשון  +פ"ש
 – 8:00יציאה הביתה

הפסקה
זאביק – "ונתנה תוקף"
א.צהריים  +הפסקה
זמן מובילי יום
פרשת השבוע :נצבים
 - 13:45סיכום נודד
כניסת שבת18:03 :
 - 15:00הפסקה
צאת שבת19:05 :
הפסקה
אימון גופני – שחרור

שבת שלום
ושנה טובה !

א.ערב
פעילות חברתית – חוליית
קבוצה
עיבוד יום  +הודעות  +תדרוך למחר

"יש אנשים שאינם יכולים להיות במקום הזה ,צהוב להם מידי ,שקט שאפשר להשתגע.
יש אנשים שאלוהים גדול עליהם ,במדבר הזה .אנשים נבהלים כשהם שומעים את הכוכבים בלילות.
אבל יש גם אנשים שנדבקים לשקט הזה ,ואינם יכולים לשוב ולהפרד ממנו .אלה ,ישארו כאן".
(חיים גורי  /המקום הזה)

יום ו'
27.9.19
כ"ז אלול התשע"ט
ירדן
עומרי כהן ואורי קסטן
לינוי בן-עמרם ויועד
יעל לוי ועמית  -שפיים

