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מ .תורן
מ .לוגיסטי
חופש
מוביל/ת יום
א .נהג
תורנים

יום א' ג בחשוון 7.11
נטע
שחר

יום ב' ד בחשוון 8.11
יואב
נטע
שחר
מיקה ויועד

יום ג' ה בחשוון 9.11
שחר
יעלי
נטע ענבל ויואב
סיוון ואלון

אסצ'לאו ורום

אסף והילה
 5:00השכמה  +פריסה  +הכנת
אוכל להמשך היום
 5:45נקיון המתחם
 6:30בדיקת מים
 6:45יציאה לנטור
 7:00סיור והרצאה על התיישבות
במשק של אוריה רשף
 8:30יציאה מנטור לפסגת הבנטל
 9:30הגעה להר בנטל -
הדרכות:
האוכלוסייה הדרוזית ברמת הגולן-
מיקהש ונועה ג
קו התלים  -יואב המדריך
 11:15נסיעה לעמק הבכא
 11:45הגעה לאנדרטת עמק הבכא,
הדרכות:
קרב עמק הבכא -שחר המדריך
חורבת חושנייה והצ'רקסים -
שגיא והילה
 12:30הפסקת צהריים בעמק הבכא
 13:00נסיעה למג'דל שמס
 13:45הגעה למגדל שמס
 14:00סיור במג'דל שמס  -רביע
 16:00סיום סיור  +שירותים
 16:15יציאה ממג'דל שמס
 17:00הגעה לאורטל
 17:30אימון גופני
 18:45ארוחת ערב
 19:30פעילות הווי
 20:30עיבוד יום

עדן ויואב ר
 4:00השכמה  +הכנת
סנדויצ'ים ואריזת ציוד
 4:45ניקיון וסידור המתחם
 5:15בדיקת מים
 5:30יציאה להתנדבות
בחקלאות  -קטיף תפוחים
 10:30הגעה לאורטל
מההתנדבות  +הפסקה
והתארגנות לגמלא  +הפסקה
 11:00יציאה לגמלא
 12:00שמורת טבע גמלא -
זאביק
 16:00סיום סיור בגמלא
הדרכה:
רוג'ום אל הירי  -יעל צ ואורי
 16:30נסיעה חזרה לאורטל
 17:15הגעה לאורטל +
הפסקה
 18:00רן קמינסקי מנהל
תיכון אדם ואדמה
 19:00ארוחת ערב
 20:00עיבוד יום

קרן ורותם

 5:30בוקר טוב +בדיקת מים
 6:00הכנת סנדויצ'ים והוצאת ציוד
 6:30סגירת מכינה
 7:00יציאה משובל
( 8:45עצירה בדור אלון מגל לארוחת
בוקר)
 10:15הגעה לדגניה  +הפסקת
שירותים
 10:30דגניה  -הטנק הסורי  +הקיבוץ
הראשון – מאיה ג'וני וקרן
 11:45יציאה לתל א סאקי
 12:45הגעה לתל א סאקי  +הכנה
ליצחק נגרקר  -אלון ורימון
 13:00מורשת קרב תל א סאקי ועל
הנפילה בשבי הסורי – יצחק נגרקר
 14:45יציאה מתל א סאקי למשולש
הגבולות
 15:30הגעה למשולש הגבולות +
הליכה לעין אי"ה
 15:45הפסקת צהריים  +רחצה
במעיין בעין אי"ה
 16:15הדרכות עד השקיעה:
משולש הגבולות  -יעלי
סמ"ר אילון יעקב הורוביץ ז"ל  -יאיר
ורועי
 17:00הליכה חזרה לאוטובוס+
יציאה לבני יהודה
 18:00הגעה לבני יהודה
 19:00ארוחת ערב
 20:00פעילות הווי
 20:45עיבוד יום

לינה :בני יהודה

לינה :אורטל

לינה :אורטל

יום ד' ו בחשוון 10.11
יעלי
שחר
מאיה וסהר
 5:15השכמה  +פריסה  +הכנת אוכל
 6:00ניקיון וסידור המתחם
 6:30בדיקת מים
 6:45יציאה לחניון עין זיוון
 7:15הגעה לחניון עין זיוון  -תדריך
בטיחות ליציאה מסלול
 7:45יציאה למסלול
 8:30ארוחת בוקר לפני חציית הכביש +
הדרכות:
מלחמת האזרחים בסוריה -נטע ברסלע
שדה מוקשים -מיקה מנשה ,עמית בן
חורין ודביר איתגב
 11:30הפסקה בתצפית הר בני רסן
הדרכות:
המפקדה הסורית (קוניטרה החדשה
והישנה)  -מויסה ועומר
אנרגיה ירוקה -ענבל
 13:00סיום משוער בחורשה מתחת להר
 +עין טורבינה
הפסקה וארוחת צהריים
 14:00הדרכות:
הטיית מי הירדן לצד הסורי לייבוש
יישראל -אביב ואלה רוזנפלד
גיאולוגיה של הגולן (כולל רקע גיאוגרפי
 הרי געש כבויים)  +המשך השברהסורי אפריקאי  -שחר ושרון וסרמן
 15:00נסיעה לאורטל
 15:30הגעה לאורטל  +הפסקה
 16:30אימון גופני
 18:00ארוחת ערב
 19:15הכנה להרצאה של ציקו  -אלון
ורימון
 19:30רצועת הביטחון בלבנון והגנה על
רמת הגולן כיום – משה צ'יקו תמיר
 21:00עיבוד יום
לינה :אורטל
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יום ה' ז בחשוון 11.11
יואב
נטע
יעלי
ג׳וני ויעל פ
בן ונוי
 6:00השכמה  +הכנת אוכל
 6:45ניקיון וסידור המתחם
 7:30בדיקת מים
 7:45יציאה למחנה יואב
 8:30סיור בבסיס ושיחה עם
מפקדים מגדוד נמר
 10:00נסיעה לאנדרטת המסוקים
 10:45הכנה להרצאה קובי מרום -
אלון ורימון
 11:00שאר יישוב  -אנדרטת אסון
המסוקים  -קובי מרום
 12:30נסיעה לתל פאחר
 13:00אסטרטגיה צבאית של
מדינת ישראל וביטחון לאומי
בעזרת הסייבר – גבי סיבוני
הדרכה :תל פאחר – תומר ודניאל ר
 15:00פעילות סיכום טיול  -יעל
צבר אלון ורימון
 16:00פיזור (ת"א ,חיפה)
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