ראשון  2.2עוטף עזה
מ.תורן
לוגיסטי
מוביל יום
תורנים

עונג
נעה
נדב
עמית כהן+אופיר
השכמה 05:15
 05:30בוקר טוב
 05:40הכנת ארוחת
בוקר
 06:00-06:30סגירת
מכינה
 06:30-07:30נסיעה
לקיבוץ מגן
 07:30הגעה קיבוץ
מגן +א .בוקר
 08:00-10:00אורי
מקיבוץ מגן  -מזרחנות
בהקשר של עוטף עזה
 10:00-10:30נסיעה
לנווה
 10:30-11:45הרבנית
מיכל פרץ -מידות
 11:45-12:45הרב רעי
פרץ ,ראש מכינת
עצמונה  -ההתנתקות
 12:45-13:15נסיעה
לכרם שלום
13:15-14:00ארוחת
צהריים
14:00-15:30גאולה-
כרם שלום-סיפור
המקום
 15:30-15:50נסיעה
לשלומית
15:50-17:00אנדרטת
עוצבת הפלדה
הדרכה של אורי ש.
ושגב
הדרכה של אורי
המדריך
 17:00-18:00נסיעה
למשאבי שדה
18:30-19:00
התארגנות למדס
19:00-20:00מדס
 20:00-20:45ארוחת
ערב
 20:45-21:30עיבוד יום

לינה

משאבי שדה
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חמישי 6.2
רביעי 5.2
שלישי  4.2נגב
שני  3.2נגב מרכז דרום
עירוני
מסלול
מערב
עונג
עונג
עונג
אורי
אורי
אורי
נעה
עונג
רחל
עידו
יואב
נגה
אור  +נועם
יובל הלפרין  +רויטל
פארי  +איתי א
בעז  +גת
 06:30השכמה  +פת שחרית
 04:45השכמה  +פת
 06:00השכמה +
 06:30השכמה  +פת
 07:00בוקר טוב
שחרית
פת שחרית
שחרית
 07:10נקיונות
 05:15בוקר טוב
 06:30בוקר טוב
 07:00בוקר טוב
 07:40ארוחת בוקר
+בדיקת כובעים ומים
 06:40נקיונות
 07:10נקיונות
 05:25נקיונות
07:00-07:30
 07:40-08:00ארוחת
 05:50-06:15ארוחת
ארוחת בוקר
בוקר
בוקר
 08:00-09:00הרצאה זאב
 07:30-08:00נסיעה  06:15יציאה למסלול
 08:00-08:30נסיעה
סילברמן
הדרכה :גיא -עין עקב
לנחל בוקר
לביר הדאג׳
 09:00-10:30ריצת ניווט -
 08:30-09:30התארחות  08:00-09:00חוות
הדרכה :שבט הנבטים -חוליית מדס
אצל בדואים בביר הדאג׳ נחל בוקר  -דני-
10:30-11:30סיור בעיר
אייל ויובל
עמותת איילים
 10:00-11:00נסיעה
העתיקה -דור חודור
09:00-10:00
למצפה רמון
 11:30-12:15זמן חופשי
הדרכה :נשרים בנגב-
נסיעה לניצנה
11:00-12:30מצפה
בב"ש
עדי ונגה
10:00-10:30
רמון
 12:15-13:00ארוחת צהריים
ניצנה-
חוגי בית:
 13:00-14:15סיכום שבוע
הדרכה של ראם ויעל שטפונות  -נועם ושגב
מצפה ומכתש רמון-
 14:15פיזור הביתה
 10:30-11:15יער
עמית ש
טופוגרפיה -בנגב אלון
השלום ניצנה -עונג
אילן רמון-דנה
 11:15-12:00נסיעה וינון
לשבטה

12:30-13:30ארוחת
צהריים
 13:30-14:30מצפה
רמון  -נעה
 14:45-15:15נסיעה
לירוחם
 15:15-15:30זמן
שירותים
15:30-16:30כפר
סטודנטים ירוחם
 16:45-17:40שירותים+
הדרכות:
מבצע עובדה ודגל הדיו-
איתי ד וחן
 17:40-18:40נסיעה
למשאבי שדה

12:00-12:30
ארוחת צהריים
בשבטה העתיקה
 12:30-14:30זאביק
חורבות שבטה
העתיק
 14:30-15:30נסיעה
לבסיס יב"א
15:30-17:00סיור
בבסיס יב"א
17:00-17:20
שירותים
17:20-18:20נסיעה
לשדה בוקר
18:20-18:45
התארגנות

 18:40-19:30ארוחת
ערב
19:30-21:00ערב הווי
 21:00-21:45עיבוד יום
משאבי שדה

18:45-19:30
ארוחת ערב
 19:30-20:15עיבוד
יום
שדה בוקר

ארוחת צהריים בעין
עקב
הדרכה:גיא -מעיין
שכבה
 16:00טקס קבר דוד בן
גוריון
טקס  -בן גוריון +אדי
דריבן עמית כ ורויטל
 16:30-17:15זמן
מנוחה במרכז משכרי
(פריסה  -שמורה
בשמורה)
17:15-18:15הקפצה
משדרות לבאר שבע
18:15-19:00הגעה
למקום לינה
והתארגנות
19:00-20:00בצלאל
טרייבר  -לחימה בסיני
20:00-20:30ארוחת
ערב
 20:30-21:00עיבוד יום
באר שבע -בית פרטי

"מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב .צריך אתה ליצור אותה בזעת אפיך" – דוד בן גוריון

