
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית  -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
 ניווטים מעשי  3שבוע  – ב , ה'תשפ"2021-2022מחזור כ"ה הראשון , שדרות, 

 יום א'   
 , ו' תשרי 12.9.21

 יום ב'  
 , ז' תשרי 13.9.21

 יום ג'  
 , ח' תשרי 14.9.21

 יום ד' 
 , ט' בתשרי 15.9.21

 יום ה' 
 בתשרי , י' 16.9.21

   עידן עידן עידן מנחה תורן 
   איתי  איתי  איתי  מנחה לוג'
   נבו עצמון  מאיה משה  מיקה שינדלר מובילי יום 
   ליבי שמואלי  אורי גרינשטיין  נעם בן ארי  מובילי יום 

      תורנים 

 תוכן 

 בוקר טוב   -7:00
 

 ארוחת בוקר   -7:45
 

  –עבודה בחוליות ניווט   -8:30
 בניית סיפור דרך

 
תחקירים לניווט   -9:30

 מודרך
 

קבלת נ.צ יום ב'   - 11:00
 ניווט בוקר  

 
אריזת ציוד   -הפסקה  -11:30

 לשטח 
 

ארוחת צהריים+  -12:00
הכנת סנדוויצים להמשך  

 היום )ארוחת ערב מאוחרת  
 

 נקיונות וסגירת מכינה  -13:00
 

השלמת תחקירים +   – 14:00
 זמן לימוד ציר ניווט 

 
 יציאה לגבעות גורל   -15:00

 
 הגעה לשטח  -15:30

 תדריך לקראת יציאה לניווט 
  

תחילת ניווט עם   -16:00
 חונכים יום חודר לילה 

 
 זמן גג  -20:00
עם   חםחקיר תהגעה, 

 החונכים, ארוחת ערב
 עיבוד יום   -21:15

 
 לילה טוב!

 
 שמירות  

 

 בוקר טוב  -5:30
 אישי( קיפול ציוד  )אחרי 

 
ארוחת בוקר + תחקירים   -6:00

 לפני ניווט  
 

תדריך בטיחות לניווט   -7:00
 יום  

 
 יציאה לניווט יום   -7:15

 זמן גג  -12:30
 

ניווט בוקר, קבלת  חם תחקיר 
  –נ.צ לניווט יום חודר לילה 

 בניית ציר ניווט  
 

הפקת   –עצור למידה  – 13:30
 לקחים

 
תחקירים לקראת   -14:30

 חודר לילה ה לניווט איצי
 

 תדריך בטיחות   -16:00
 

יציאה לנייוט יום חודר   -16:30
 לילה. 

 
 זמן גג  -21:00
,  חםארוחת ערב, תחקיר  -הגעה 

קבלת נ.צ לניווט בוקר ובניית  
 ציר ניווט 

 
 עיבוד יום -22:00

 
 לילה טוב!

 
 שמירות 

 
 בוקר טוב   -5:30

 אישי( קיפול ציוד  )אחרי 
 

 סיום קיפול ציוד אישי   -6:00
ארוחת בוקר + תחקירים לפני  

 ניווט  
 

תדריך בטיחות לניווט   -7:00
 יום  

 
 יציאה לניווט יום   -7:15

 
 זמן גג  -12:30

 
ארוחת צהריים, תחקור  

 הניווטים  
 וקיפול השטח  

 
סיכום   –עיבוד שבוע  -13:30
 שבוע 

 
יציאה לרכבת להבים,  -15:00

 תחנה מרכזית ב"ש  
 

 ערב יום כיפור 
 יום כיפור

 
 גמר חתימה טובה! 

 
 )קהלת(  "הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל המקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים ללכתכל הנחלים "


