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פריסת המתקנים–מבט על 

העמדה סופית של מתקנים עשויה להשתנות



סוגי מתקנים

מתקני כושר קרבי



סוגי מתקנים

5-12גילאי ה'נינגמסלול מתקני 



דוגמה אישית

הדוגמא האישית תוביל אותך למנהיגות מתוך  

עוצמה פנימית שאינה תלויה במתן פקודה או  

כשתפעל בדרך בה אתה מצפה  . הוראה

.תחוש בהבדל, מאחרים לפעול

חתירה למטרה

אך המטרה , דעת רבותבהסחותבדרכך תפגוש 

, צריכה להיות תמיד נגד עיניך ואליה תשאף

.ממוקד ובטוח בעצמך

מצוינות

מתוך רצון  , עשייה של פעולה באופן הטוב ביותר

בזכות כישוריך  . להשיג יותר טוב ויותר מהנדרש

הנחישות והאמונה בעצמך, והכלים שרכשת

תצליח להשיג בתבונה את  , ובעשייה עצמה

.התוצאה הטובה ביותר

מנהיגות

מנהיג אמיתי מצליח לרתום את סביבתו ללכת 

תוך אמונה אמיתית ומוחלטת  , אחריו מרצונם

. בו ובדרכו

ענווה

,  היה גאה במעשיך מבלי להתגאות בהם בפומבי

ראה את עצמך כשווה בין שווים ולא נישא

.מאחרים

אהבת הארץ

.  ממנה מגיעה העוצמה שלנו. אין לנו ארץ אחרת

ועל  , שמור על ניקיונה, הכר אותה לאורך ולרוחב

.אוצרות הטבע והתרבות שבה

שלטי הערכים שיוצבו בסמוך למתקנים



נתינה

נתינה היא אמיתית ומשמעותית ביותר כשאתה 

נותן מתוך רצון פנימי אמיתי ולא כדי לקבל  

המאושרים באמת הם לא אלה  . תמורה כלשהי

.אלא אלה שנותנים יותר, שמקבלים יותר

חברות

הזכות  . קשר עמוק ונטול אינטרסים בין אנשים

,  להיות נאמן לו, להקדיש לאחר את זמנך ועצתך

לסייע ולומר לו את הדברים , לשתף, להקשיב

.כפי שהם

אמינות ויושרה

מחשבותיך תואמות את , כשאתה אמין וישר

אין מקום לקיצורי  . פיך וליבך שווים, מעשיך

.דרך ולעיגול פינות

דרך ארץ

תסגל לעצמך דרך תרבותית  , בכל אשר תלך

כבד את האחר ותהיה  , כלפי הסובבים אותך

גורם משמעותי ביותר ביצירת סביבה נעימה  

.יותר

קבלת האחר

לא תוכל לקבל את עצמך אם לא תקבל את  

לרצונותיו  , גלה הבנה והכלה לצרכיו. האחר

,  סבלנות וסובלנות מביאים לשלווה. ולדעותיו

.השלמה וסיפוק
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