מכינה קדם צבאית "נחשון"  -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
מחזור כ"ה הראשון ,גל-און ,2021 ,התשפ"ב ,שבוע  - 8נודד מדבר יהודה
מנחה תורן
מנחה לוגיסטי
מוביל יום
מוביל יום
תורן
תורן

יום א'
 ,17.10.21י"א חשון
אלה
איליי
מיכל
יובל ג
מיה ב
אורי

7:15
7:45

בוקר טוב  +ניקיונות
א.בוקר

8:30
9:30

הפסקה

9:45
11:00

הפסקה
 -15:15אוטובוס יוצא
מקרית גת
 -15:45הגעה למכינה

12:45
15:45

זמן מובילי יום
א.צהריים  +הפסקה
 -16:15פתיחת שבוע
חוליית ידה"א
 -16:45בטיחות בנודד -
אביחי
הפסקה

11:30

16:00
17:15
17:45
19:00
20:00
21:15-21:45

 -17:30אריזת תיקים+
העמסת ציוד לרכב
מסדר על התיקים
א.ערב
 -19:30ארוחת ערב
 -20:30תדריך למחר+
עיבוד יום
עיבוד יום

יום ב'
 ,18.10.21י"ב חשון
איליי
יואב
איתי ש
נטע
תומר
גיא ב
לו"ז נודד:
 04:00השכמה  +הכנת
סנדביצ'ים לכל היום
 04:45סגירת מכינה
 05:00העמסה לאוטובוס
תיקים גדולים למטהתיקים קטנים בזוגותלמעלה
 05:15שעת גג יציאה למצדה
 07:15הגעה לחניון מצדה
מערב
ארוחת בוקר 07:45עלייה בשביל הסוללה
 08:30סיור עם זאביק
במצדה
 12:00ירידה בשביל הסוללה
 12:30ארוחת צהריים
מילוי מים 13:15יציאה לכפר הנוקדים
 13:45הגעה לכפר הנוקדים-
תדריך יציאה בטיחות
 14:00תחילת מסלול
הדרכה :מדבר בצל גשם(בבור עטין)
 17:30הגעה לחניון
תדריך חניון בטיחותמילוי מים 18:00א .ערב  +חלוקת
ארוחת צהריים למחר
הדרכה :האוכלוסייההבדואית
 - 19:00פעילות חברתית-
רוני ונועה
 -19:45עיבוד יום (מסביב
למדורה?)
 תדרוך למחר מובילי יוםתדריך לילה בטיחות 20:30שעת גג לילה טוב +
תחילת שמירות

יום ג'
 ,19.10.21י"ג חשון
אלה
סיון
אדר
אייל
הדר ו
מאור
לו"ז נודד:
 03:45השכמה
התארגנותהכנת סדוויצים04:45
תדריך יציאה בטיחותיציאה למסלולהדרכה :החי והצמוח במדבריהודה
 06:15תחילת ירידה לנחל צאלים
(רק באור ראשון)
 07:00הגעה לערוץ הנחל – ברכת
נעמה:
ארוחת בוקרהדרכה :מערות נחל צאליםתדריך בטיחות לפני הירידה לעין
נמר
 12:00הגעה לעין נמר
ארוחת צהריים בחוליות אוכלהדרכה :נמרים 13:00יציאה מעין נמר
 17:00הגעה לחניון
תדריך חניון בטיחותמילוי מים 17:30א .ערב  +חלוקת ארוחת
צהריים למחר
 - 19:00פעילות כוכבים גיא
 19:45עיבוד יום
 תדרוך למחר מובילי יוםתדריך לילה בטיחות 20:30שעת גג לילה טוב  +תחילת
שמירות

יום ד'
 ,20.10.21י"ד חשון
אלה
איליי
תומר
אלה
שחר
יובל ש
לו"ז נודד:
 03:15השכמה
התארגנותהכנת סדוויצים04:15
תדריך יציאה בטיחותיציאה למסלול 06:15הגעה למעלה צאלים
בזריחה
הדרכה :בדד אלהתדריך ירידה לנחל משמר
בטיחות
 12:00הגעה לעין משמר
הדרכה :מפעלי ים המלחארוחת צהריים בחוליות אוכלהדרכה:מצוק העתקים 16:00הגעה לחניון נחל משמר
תדריך חניון בטיחותמילוי מים לנסיעההדרכה :מגילות קומראן 17:00א .ערב
 18:00עיבוד יום  +סיכום חם
 19:00עלייה לאוטובוס והעמסה
 19:30יציאה לגלאון
 21:30הגעה לגלאון
פריקת ציוד-לילה טוב

יום ו'
22.10.21
יואב
סיון
גיא א
שקד ג
יפתח
נטע

יום ה'
 ,21.10.21ט"ו חשון
סיון
יואב
גיל
נועם ח
רומי
בר

בוקר טוב  +ניקיונות
א.בוקר
 -7:00בוקר טוב
ארוחת בוקר
 -7:45סגירת מכינה
 -8:30סיכום שבוע

חלום ופשרו
הפסקה
משבצת סיכום נודד

 -9:00יציאה לרכבת
הפסקה

מצפה גל
נורית גרוסמן
זמן מובילי יום
א.צהריים  +הפסקה
 -15:30נקיונות
 -16:45רצח רבין
אלקנה

שבת שלום!
פרשת וירא

הפסקה
-18:00ארוחת ערב

כניסת שבת17:42 :
יציאת שבת18:36:

א.ערב
 -19:00פאנל צבא
עיבוד יום  +הודעות  +תדרוך למחר

