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מליאת
למידה

יום א'
כסלוי'4.12

יום ב'
כסלוי'א5.12

יום ג'
כסלוי"ב6.12

יום ד'
כסלוי"ג7.12

יום ה'
כסלוי"ד8.12

יום ו'
כסלוט"ו9.12

עמיתעמריעמריעומרנטעמנחה תורן
עומרעומרנטעעמיתעמיתמנחה לוגיסטי

סיווןנטע גבעתינועם אלטמןכרמלמוביל יום
אלעד אלבזיפתחנועם חזוןמירוןמוביל יום
תורנים
בוקר טוב + נקיונות7:00
ארוחת בוקר7:45

8:30

כרמל

טובבוקר5:15
נקיונות5:30

לכישתליציאה6:15

מצומת בית גוברין עד למצפה
קמ12משואה

כריכיםהכנתטובבוקר6:00
יציאהתדריך7:30

יציאה8:00
ושירהסולהוילה-8:15

מורשגיאאמפיתיאטרון-8:30
ורותם

טובבוקר5:30
תדריךכריכיםהכנת5:45

יציאה
יציאהגגשעת7:00

טובבוקר6:45

שיעור חניך- אורי נאור
"ערך הזהב בעולם

וחומריות "
סימולציית יום סיירות

שיעור חניך- ירדןמירון
"בריאות הנפש"

הפסקה9:30

10:00

לכישלתלמתחת-א.ב7:00כרמל
לכישלתלעלייה7:30

-אשורממלכתכיבוש8:00
יהודה

ואלעדיונתןגודדתל11:00
בוקרארוחת8:30אלבז

חנוכה - זאביק נתיב

שיעור חניך- שחר שושנימירון
"חיים בצל המוות"

הפסקה11:00

11:30

כרמל
הברזל-מתקופתארמון8:30

גפן  ודן
מצורסוללתשרידי9:00

אשורית- שחר שושני ועמית
אבידר

העתיקה-העירשער9:30
מאיה וגדעון

גלעדלכיש-מכתבי10:00
ולילך

מתקופתארמון10:30
הברונזה המאוחרת - תמרי

ורוני
גובריןביתמערות11:00

לחניוןהליכההתחלת11:30
צומת בית גוברין

א.צ13:00

שגיאאמפיתיאטרון-13:45
מור ורותם

עזקהלתלהגעה12:00
וגוליתדודהדרכה12:00

ואגםחזוןנועםסק"ג12:20

צהרייםארוחת12:45

מסלולהמשך13:30

שיעור חניך- יפתח
"תרבות הנשק בישראל"

חנוכה - זאביק נתיבמירון

זמן אקטואליה12:30
ארוחת צהריים + זמן עבודות על פרויקטים12:45
זמן מובילי יום15:45
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16:00

כרמל
כינוס13:00

יוםמוביליזמן13:30

-שבועפתיחת14:00
ידה"א

תיאום15:45

קשר יהודי - מפגש טלפוני

א.צ13:30
האלהבעמקוצומחחי14:15

אורימשואהמצפה16:30- עילם ועידו חוגג
וזיוהדר-הל"ה17:00נאור ותומר באשר

שבועפרשת13:00

כרמל- אלון תורג'מן

מירון - רותם זוהר

שבועסיכום14:30
מירון

הפסקה17:00

17:30

תיק-זיווד-כרמל17:30כרמל
עמרי

מירון - מסדר ציוד

ציודכרמל-מסדר18:00

מירון- זיווד תיק

לחניוןמשוערתהגעה17:00
לילה בית גוברין- מתיחות

והתארגנות
א.ע17:45

משואהלמצפההגעה17:00

מתיחות והתארגנות, תדריך
שינה
א.ע17:45

יוםעיבוד18:45
פעילות19:30

ולילהשמירותתדריך20:30
טוב

הל"האנדרטתהגעה17:30
וסיום מסלול

שבועסיכום18:00

יציאה19:30
ערבוארוחתהגעה20:30

נקיונות

תדריך יציאה

הסעה לגלאון -
סימולציית יום סיירות

(רשות)

פרשת : וישלח
16:16שבת:כניסת
17:19שבת:יציאת מירון

ארוחת ערב18:30

19:30

כרמל
ישיבת חוליות אם

הכנת כריכים למחר

יוםעיבוד19:00
הוואי19:30

ולילהשמירותתדריך20:30
טוב

שבת שלום! מירון

עיבוד יום + תדרוך יומי למחר20:30
אפטר לו"ז + משוב מובילי יום21:00
סבב חדרים, נעילת מטבח ושער, דו"ח יומי23:00

"מסעות מטבעם מעוררים ומאירים בנו פינות חשוכות. הם מלמדים אותנו לדלג מעל מכשולים ולהתמודד עם צדדים שונים באישיות שלנו, שלא בהכרח הכרנו לפני
(לארה פביאן)שיצאנו לדרך."


