
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -מכינה קדם צבאית "נחשון" 
 בסימן ניווטים   3 שבוע התשפ"ב,, 2020-2021,  שובל -ה  מחזור כ"

 
 ח' בתשרי   14.9יום ג'  ז' בתשרי  13.9יום ב'  ו' בתשרי   12.9יום א'  מליאת למידה  

 נטע  עלי י יואב   מ. תורן  

 יעלי   שחר  נטע   מ. לוג'  

ת יום  \ מוביל
 אשל

 מאיה פרייליך   שגיא עמרם   רותם גנות  

ת יום  \ מוביל
 ערבה   

 יועד גרנט   רון שינדלר     קרן בינדרמן 

 רום גור ויואב פרסיץ   מתן אליס ועמית בן שניאור   אלה רוזנפלד ונועם עברי   תורנים  

 בוקר טוב   7:15 
 ארוחת בוקר  7:45
 ואישור ציר ניווט לערב בניה  -עבודה בחוליות 8:30
 הפסקה  9:30
קבלת נ.צ יום ב' ניווט בוקר + המשך   9:45

 תחקירים על ניווט ראשון  
הפסקה )סידור ציוד והוצאת תיקים מחוץ   11:00

   לחדרים(

 לאחר קיפול ציוד אישי  –בוקר טוב  5:30
 פת שחרית והכנת סנדויצ'ים  5:45
 ניווט תדריך בטיחות + תחקירים לפני   6:15
 תחילת ניווט  7:00

 לאחר קיפול ציוד אישי    –בוקר טוב  5:15
 נקיונות וקיפול מתחם  

 פת שחרית והכנת סנדויצ'ים   5:45
 תחקירים לפני ניווט   תדריך בטיחות + 6:15
 תחילת ניווט   7:00

 נקיונות וסגירת מכינה  11:30 
 הכנת סנדויצ'ים  וצהריים   .א 12:30
 יציאה לגבעות גורל   14:00

 תחקיר ניווט בוקר   – זמן גג לניווט  12:30
 בקבלת נ.צ ניווט ערו  אצהריים

 ארוחת צהריים ו  זמן גג לניווט 12:30
 נקיונות וקיפול מתחם  13:30

  
 תדריך לקראת יציאה לניווט   –הגעה לשטח  14:30 

 יציאה לניווט מודרך   15:00
 תחקירים לפני ניווט  תדריך בטיחות +  14:30 

 תחילת ניווט  15:00
   פיזור לרכבת להבים ותחנה מרכזית באר שבע 15:00

 
 
 

 זמן גג לניווט   19:30  יציאה ליום הכיפורים בבית 
 הגעה, תחקיר ניווט עם החונכים, ארוחת ערב 

 עיבוד יום   21:15
 
 

 זמן גג לניווט  19:00
 ארוחת ערב ותחקיר ניווט  

קבלת נ.צ ניווט בוקר ובניית ציר ניווט, אישור צירים  
   למחר
  עיבוד יום ותדרוך למחר 21:30

 
ִעיַלת ַשַער" ֵעת נְּ ַתח ָלנּו ַשַער בְּ ֶנה, ִכי ָפָנה יֹום,  פְּ ֶנה,  ַהּיֹום ִיפְּ ִיפְּ ָעֶריָך, ַהֶשֶמש ָיבֹא וְּ  ( של יום הכיפורים נעילהה ..." )מתוך תפילת ָנבֹוָאה שְּ

 


