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מנחה תורן
מנחה
לוגיסטי
מובילי יום
תורנים
יום בשבוע

יום א 07.11
אלה

יום ב 08.11
יואב

יום ג 09.11
אלה

יום ד 10.11
איליי

יום ה 11.11
אלה

יואב

סיון

איליי

סיון

איליי

נועה לבני ואייל ויין
דן ועדי בנימין
יום ג
6:15השכמה א .בוקר  +הכנת
סנדוויצ'ים לא .צהריים
 7:15הכנסת תיקים +נקיונות
 8:00תדריך ליום ובדיקת מים
 8:15נסיעה לעמק הבכא
8:45הגעה לעמק הבכא  -אלה
הדרכה על רמה"ג ממבט של העולם(סיוון)
 10:15נסיעה למפקדת המודיעין
הסורי
 10:30הגעה
תדריך בטיחות מבנה -גיא
הדרכה אלי כהן (יובל יעקובי והדר)12:20זמן שירותים וא .צהריים
 13:00נסיעה לבסיס עליקה
 13:45הגעה לבסיס
13:50תדריך לבסיס  -מובילי יום
 14:00הרצאה אודיטוריום אפרים
יוסף לוחם עבר בחטיבה 188
 15:30הפסקה
 16:00סיור בבסיס צבאי -סיון קצינת
חינוך חטיבה
 7:301שעת גג יציאה מהבסיס
18:15הגעה למרום גולן  +ארוחת
ערב
 19:00מקלחות
 20:30לילך אשתר  -מנהיגות
והתיישבות
 21:30עיבוד יום ותדרוך למחר

רוני פרבר ואור יגור
נועם ק ורוני אלדר
יום ד
 5:30השכמה וא .בוקר +הכנת
סנדוויצ'ים לצהריים
 6:30הכנסת תיקים +נקיונות
 7:15יציאה לגמלא
 8:00הגעה לגמלא -התחלת סיור
נשרים בגמלא (מיכל והילה)בית הכנסת העתיק בגמלא (גיאויוגב)
מפל גמלא (עמית ויובל ג)השולחנות של הסלע (רוני פרברואייל)
 12:00סיום סיור והקפצה למרום
גולן למצפה עינב
 14:00הרצאה עלי  -מנהל מטע
חקלאי של מרום גולן
 15:15חידון רמה"ג (שקד ונטע)
 15:45הליכה לדשא לאימון
 16:00הגעה לדשא ותחילת אימון
 7:001התארגנות לפעילות עם ילדי
הקיבוץ
 17:30פעילות תורמת עם ילדי
הקיבוץ ועזרה במבנה
 19:00סיום פעילות
 19:15ארוחת ערב
 1520:אבשלום שחר -
גיאופוליטיקה
 21:15עיבוד יום ותדרוך למחר

אפריים סימח ויערה אלוש
בר מוזס ואיתי ברזין
יום ה
 5:00השכמה א .בוקר  +הכנת
סנדוויצ'ים לא .צהריים
 6:00נקיונות
 6:45סיום נקיונות  +וידוא מדריכים
 7:00העמסת תיקים לאוטובוס
 7:15נסיעה לכוח נתי
 7:45הגעה לכוח נתי
 8:00אבי זעירא ראש מועצת קצרין
לשעבר
 9:30נסיעה לנבי חזורי
10:00הגעה  +הפסקת שירותים
10:15הדרכה נבי חזורי (אפריים ונועה
לבני)
 10:30הליכה לאנדרטת אגוז
 10:45הדרכה אנדרטת אגוז וקלעת
נמרוד (איליי)
 11:15הליכה חזרה לנבי חזורי
לאוטובוסים
 11:30עלייה לאוטובוס לאנדרטת
המסוקים
 12:15הגעה לאנדרטת המסוקים
וארוחת צהריים
 13:00הרצאה גבי סיבוני -בכיר
לאסטרטגיה וביטחון סייבר
 14:15סיום הרצאה והפסקה
+שירותים
- 14:30הדרכה אסון המסוקים (אייל
ויערה)
14:45סיכום חם
 1515:עלייה לאוטובוסים
 18:30הגעה לתחנת ארלוזרוב ופיזור

גיא בן-עמי ויובל גולדנברג
אדר ויפתח
יום א
 6:00השכמה וא .בוקר  +הכנת
סנדוויצ'ים לא.צהריים
7:00תדריך יציאה ותחילת
העמסה  -מובילי יום
 7:15זמן גג ליציאה
 9:00הפסקת התרעננות
ושירותים
 9:30המשך נסיעה
 10:30הגעה לדגניה הטנק
הסורי
הדרכה הטנק הסורי (יובל שומיה בקר)
הדרכה גשר אל חמה(תומר) 11:10יציאה מדגניה
 12:10הגעה לתל סאקי
תדריך בטיחות -גיא
(הפסקה וא.צ ,שירותים)
 3:001הרצאה יצחק נקרגר
 5:001נסיעה להר אביטל
 16:00הרצאה אסטרטגיה
ביטחונית  -אריק חן
 17:00נסיעה למרום גולן
 18:15הגעה למרום גולן
תדריך מחנה בטיחות -גיא
18:30פעילות הוואי
 19:15ארוחת ערב
 0020:הרצאה שילה הקמת
מרום גולן(סברס)
 21:00עיבוד יום ותדרוך למחר

איתי שחם ואלה סודרי
אפרים ויעל גוטמן
יום ב
5:45השכמה וא .בוקר +הכנת
סנדוויצ'ים לצהריים
 6:45הכנסת תיקים +נקיונות
7:30תדריך יציאה למסלול  -איתי
וגיא
8:00התחלת עלייה לבנטל
9:30הגעה לבנטל
סק"ג בנטל ( איתי ש).הדרכה קו התלים (רומי ואיתי)הדרכה מוצב בנטל (גיל ויעקב) 11:00נסיעה לחניון עין זיוון
11:30הגעה לחניון עין זיוון א.
צהריים
הדרכה הקרב על המים 12:00יציאה למסלול
הדרכה חקלאות ברמה"ג 15:30הגעה להר בני רסן
 15:45סקירה גיאוגרפית בהר בני
רסן (גיא)
 16:00הדרכה טורבינות רוח(לירי,
רון)
 16:30תחילת ירידה מההר
17:00הקפצה למרום גולן
18:00הגעה למרום גולן +ארוחת
ערב
 19:00מקלחות
20:30משבצת חוליית קבוצה
 21:00עיבוד יום ותדרוך למחר

"שם הרי גולן ,הושט היד וגע בם… בדממה בוטחת מצווים – חקור!"

