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מדריך תורן
מובילי יום
תורנים
רכב

 7.6ראשון ט"ו בסיוון
גיא
טל ורוני
תמר
 הגעה מהבית לצפת ,קפסולה א': ,12:00קפסולה ב'13:00 :
 הקפצות לשטח פעילות פתיחת חובק מסלול נחל נרייה 4 -שעות הדרכות:חורפיש
חורש ים תיכוני
קטלבים
נחל אכזב
  19:00ארוחת ערב -לינה בחרבת חוממה

שלישי  9.6י"ז בסיוון

שני  8.6ט"ז בסיוון
רון
שירה ויזל וגל זונדלביץ'

תמר
זיו ואלעד

גיא
-

רון
-

-

 04:45השכמה
 05:00בוקר טוב
 05:15קיפול וקיטים
 05:45יציאה למסלול
חרבת חוממה  חניון הפיתול ( 10שעות)
הדרכות:
הר מירון
קברי צדיקים
הבסיס הצבאי שיש בפסגה יב"א 506
חורבת שמע
אנדרטה לזכר סאלח קאסם טאפש-
שירות דרוזים בצבא
 18:00ארוחת ערב

-

מקום לינה

חרבת חוממה

חניון הפיתול

 04:45השכמה
 05:00בוקר טוב
 05:15קיפול וקיטים
 05:45יציאה למסלול
חניון הפיתול  חניון נחל עמוד (10-12
שעות)
פעילות חברתית
הדרכות:
הרשב"י
הכיסא של אליהו
היסטוריה וארכיאולוגיה בשמורת נחל
עמוד
בית הלל ובית שמאי
אוריאל פרץ
 18:00ארוחת ערב

חניון נחל עמוד קדרים
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מדריך
תורן
מובילי יום
תורנים
רכב

חמישי  11.6י"ט בסיוון

רביעי  10.6י"ח בסיוון
גיא

רון

דנה ורום

אריאל ,אורן ,יואב

גיא
תמר
 יום אוטובוס  04:45השכמה קפסולה א' השכמה  6:45 ,6:30בוקר  05:00בוקר טובטוב
  05:15קיפול וקיטים קפסולה א' ארוחת בוקר 7:00  05:45יציאה למסלול חניון נחל עמוד  כנרת ( - 10קפסולה א' קיפול ב7:45 קפסולה א' יציאה לבית הקברות כנרתשעות)
ב ,8:15הגעה ב8:40
 הדרכות: קפסולה א' יוצאת ב 10:00לירדנית,העמוד של נחל עמוד
הגעה ב10:10
המים בכנרת
 קפסולה א' יוצאת ב 11:15לארבל,תיירות בכינרת
הגעה ב11:45
המוביל הארצי
 קפסולה א' מסיימת את המסלולמצודת חוקוק
ב +16:00ארוחת צהריים בשעה
 מד"ס מתיחות13:00
  18:00ארוחת ערב קפסולה א' יוצאת ב 16:00לכפר כמא,הגעה ב16:30
 קפסולה א' יוצאת לבית אסנט ב,17:45הגעה ב18:35
 קפסולה א' ,ארוחת ערב ב19:15 קפסולה א' ,עיבוד יום ב20:00 קפסולה א' ,אפטר לו"ז ב20:45אנדרטת הנחל
מקום לינה חוף חוקוק

שישי  12.6כ' בסיוון
תמר
יונה ויובל
רון

-

יום אוטובוס
קפסולה ב' השכמה  ,7:00בוקר
טוב 7:15
קפסולה ב' ארוחת בוקר 7:30
קפסולה ב' קיפול ב 8:30יציאה
לבית הקברות ב ,9:00הגעה ב9:20
קפסולה ב' יוצאת ב ,10:40הגעה
לירדנית ב10:50
קפסולה ב' יוצאת לארבל ב,11:45
הגעה ב12:15
קפסולה ב' מסיימת את המסלול
ב +16:30ארוחת צהריים ב13:30
קפסולה ב' יוצאת ב 17:00לכפר
כמא ,הגעה לכפר כמא ב17:30
קפסולה ב' יוצאת לבית אסנט
ב ,19:25הגעה ב20:15
קפסולה ב' ,ארוחת ערב ב20:15
קפסולה ב' ,עיבוד יום ב21:00
קפסולה ב' ,אפטר לו"ז ב21:45

אנדרטת הנחל

