מ.תורן
מ.לוגיסטי
מובילי יום
תורנים

16:00

18:00
19:00

20:00

21:15

יום ראשון  17.10י"א
בחשון
נטע
יואב וענבל
רימון ורון

 15:45הסעה מרכבת
להבים
 17:00פתיחת נודד –
ידה"א

זמן התארגנות אישי
לנודד  -אריזת תיקים
א.ערב

 19:45אירוע זיכרון
לציון  26שנים לרצח
יצחק רבין ז"ל בשיתוף
קהילת הקיבוץ  -חד"א

עיבוד יום ותדריך למחר

מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון ,שובל ,2021 ,התשפ"ב ,שבוע  –8נודד מדבר יהודה
יום רביעי  20.10י"ד בחשוון
יום שני  18.10י"ב בחשוון יום שלישי  19.10י"ג
בחשוון
יעלי
יואב
נטע
נטע
שחר
יעלי
מיקה פ ותומר
סיון ודניאל
שגיא ונועה
מתן וארבל
 6:45בוקר טוב  +נקיונות  4:00בוקר טוב -התארגנות  3:45בוקר טוב -התארגנות והכנת
סנדויצ'ים
והכנת סנדויצ'ם
לפני יציאה
 4:30תדריך בטיחות יציאה
 5:00תדריך בטיחות
 8:00ארוחת בוקר
למסלול
יציאה למסלול
 8:30בטיחות בטיולים -
 4:45תחילת הליכה
 5:15תחילת הליכה
ענבל
 9:15התארגנות לוגיסטית  6:45תדריך בטיחות לפני  5:15תדריך בטיחות עלייה מעלה
צאלים
ירידה לברכת נעמ"ה
קבוצתית ,עמדת הכנת
 7:30ברכת נעמ"ה ארוחת  6:20זריחה במעלה צאלים -
סנדויצ'ים ,מילוי מים
פעילות בוקר – יואב  +ארוחת בוקר
בוקר
 10:00סגירת מכינה
 +מדבר יהודה  -קרן ורימון
הישרדות במדבר  -מיקה
 10:30מסדר יציאה
תופעות טבע  -שרון ושרון
פ .תומר ודניאל
והעמסה לאוטובוס ע"י
ים המלח  -אלה ורתם מ.
השבר הסורי אפריקאי -
חוליית העמסה
 7:45המשך הליכה
אלון ועמית דקל
 11:00יציאה לכפר
 9:45תדריך בטיחות ירידה לנחל
 12:30עין נמר ארוחת
הנוקדים
משמר
צהריים
 12:00ארוחת צהריים
 12:30ארוחת צהריים בעין משמר
עין נמר  -יועד דביר ר.
בכפר הנוקדים
שטפונות במדבר  -אורי מיקש
כפר הנוקדים  -ליעד וגיא ואריאל ,הנמר המדברי -
קארין וברק  ,מהו מדבר  -ולרה  ,עין מטמון – רוני ה .ומיקה
 12:30תדריך בטיחות
מ , .מדיטציה במערה -רועי ואביב
אסתי ואסף
יציאה למסלול
המשך הליכה
 13:30המשך הליכה
 13:00תחילת הליכה
 16:30הגעה לחניון לילה נחל משמר
 16:30הגעה לברכת צפירה  17:30הגעה לחניון נחל
תדריך בטיחות חניון לילה
תדריך בטיחות חניון לילה צאלים
תדריך בטיחות חניון לילה מילוי מים
מילוי מים ,התמקמות
 17:30ארוחת ערב
מילוי מים ,התמקמות
במחנה ,חלוקת אזורים
 18:00עיבוד יום  +סיכום חם
במחנה ,חלוקת אזורים
 17:00פעילות חברתית
 19:00עליה לאוטובוסים ונסיעה
 18:00ארוחת ערב
 18:30ארוחת ערב
למכינה
 18:30פעילות חברתית
 19:15עיבוד יום
 21:00הגעה ופריקת ציוד קבוצתית
 19:30עיבוד יום
תדריך בטיחות לילה
 20:30שעת גג לילה טוב  +תדריך בטיחות  -לילה
 21:00שעת גג לילה טוב +
ציפורי לילה
ציפורי לילה

יום חמישי  21.10ט"ו
בחשוון
שחר
ענבל

יום שישי 22.10
ט"ז בחשוון
ענבל
שחר
 7:15בוקר טוב
 +נקיונות

( 8:00פריסה)
 8:30בוקר טוב
 8:45אימון שחרור
 9:45א.בוקר והתארגנות
 10:45הפסקה
 11:15טיפוח מכינה
ונקיונות
 12:45א.צהריים +
הפסקה
 15:45זמן מובילי יום
 16:00הכנה לפאנל –
חוליית צבא
הפסקה
 18:00הכנה לצה"ל  -נרי
פריאור  ,בוגר מחזור כ"ג
א.ערב

 7:30ארוחת
בוקר
 8:15סיכום
שבוע  +פ"ש
 9:00סגירת
מכינה
 9:30פיזור
לרכבת

 20:00פאנל צבא

פרשת וירא
שבת שלום!
עיבוד יום ותדריך 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)

