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יום א'
 14.6כ'ב בסיוון
נועה
איה\ דניאלה
ינון וטאי \ אליה ובן

מנחה תורן
מוביל יום
תורנים
הערות
06:00
09:45
11:30

16:00
19:00

קפסולה א

קפסולה ב

 06:00בוקר טוב +
פריסה
 06:30יציאה למוזיאון
ההגנה
 08:00מוזיאון ההגנה
 09:45הליכה לנווה
צדק
 10:00סיור בנווה צדק
 11:30הליכה לשוק
הכרמל
 11:50הפסקת
צהריים  +זמן חופשי
בשוק
 12:50הליכה להרצאה
 13:15הרצאה
14:30
יציאה לגלאון

 07:15בוקר טוב
 07:20מדס
 08:20סידור בית +
מקלחות  +פריסה
 09:30יציאה למוזיאון
ההגנה
 11:00מוזיאון ההגנה
 12:30הליכה לנווה
צדק
 12:45סיור בנווה צדק
 14:15הליכה לשור
הכרמל
 14:35הפסקת
צהריים  +זמן חופשי
בשוק

 15:45הגעה לגלאון,
הפסקה
 17:45מדס

 15:45הליכה להרצאה
 16:15אלכס אוראל
אנימציה
17:00
יציאה לגלאון
 18:15הגעה לגלאון
 19:00א.ערב
 20:00דיבייט
 21:00עיבוד יום

 19:00א.ערב
 20:00דיבייט
 21:00עיבוד יום

יום ב'
 15.6כ'ג בסיוון
עונג
יעל\ רחל
נועם ועמית ש \ נועה אור
קפסולה א
 06:15בוקר טוב +
פריסה
 07:00יציאה לסיור
 08:00הגעה לסיור
 +הדרכות ותצפית
 10:00יציאה
לקסטל
 10:40מיצג והפעלות
בקסטל
 12:00הדרכה על
הקרב בקסטל
 12:30א.צהריים
בקסטל
 13:15אתוס הפיקוד
הצהלי
 14:15יציאה לקרית
ענבים
 14:40טקס לנופלים
 15:15זאביק

 16:15יציאה לגלאון
 17:15הגעה לגלאון
 18:00חוגי בית:
איתי א  ,רועי ,אור
 19:00א.ערב
 20:00סגירת מכינה
 21:00עיבוד יום

קפסולה ב
 07:15בוקר טוב +
פריסה  +סגירת
מכינה
 09:00יציאה לסיור
 10:00הגעה לסיור
 12:00יציאה לקסטל
 12:40מיצג והפעלות
בקסטל
 14:00א.צהריים
בקסטל
 14:45הדרכה על
הקרב בקסטל
 15:15אתוס הפיקוד
הצהלי

 16:15יציאה לקרית
ענבים
 16:30זאביק
 17:45טקס לנופלים
 18:00יציאה לגלאון
 19:00הגעה לגלאון
 19:30א.ערב
 20:15חוגי בית
 21:15עיבוד יום

יום ג'
 16.6כ'ד בסיוון
אורי
יובל ב\ גיא
ראם וליאל \ יובל
ה ואיתי א
שתי הקפסולת
 06:15השכמה +
פת שחרית
 06:30בוקר טוב
 06:35יציאה
למסלול
 07:15יציאה
למסלול

יום ד'
 17.6כ'ה בסיוון
עונג
שגב\ בעז
עומר וחן \ נגה
ועידו
שתי הקפסולות
 06:15השכמה +
פת שחרית
 06:30בוקר טוב
 07:15יציאה
במסלול

הדרכות:
 11הנקודות
בית גוברין
עארק אל חלא
מערות המסתור
בר-כוכבא

הדרכות:
מצפה משואה
אורנים ונטיעות
אורנים בארץ
סיפור דוד וגולית
תל עזקה
והמשואות

 16:00הגעה לתל
גודד
 16:15תדרוך
למקום לינה
 18:30א.ערב
 19:30עיבוד יום

 16:00הגעה לתל
עזקה
 16:15תדרך
למקום לינה
 18:30א.ערב
 19:30עיבוד יום

יום ה'
 18.6כ'ו בסיוון
נועה
אמיר\ נדב
עדי ורויטל \ רחל ויורדאנוס
קפסולה א

קפסולה ב

 06:15השכמה +
פת שחרית
 06:30בוקר טוב
 07:15יציאה
לחורבת סעדים
 08:15התחלת
מסלול
 11:00סיום
המסלול  +סיכום
חובק
 11:30יציאה
לגלאון
 12:30הגעה לגלאון
 13:00אוטובוס 63
נגלה ראשונה

 07:15השכמה +
פת שחרית
 07:30בוקר טוב
 08:30נקיון
המקום
 09:15יציאה
לחרבת סעדים
 10:15התחלת
מסלול
 13:00סיום
מסלול  +סיכום
חובק
 13:30יציאה
לגלאון
 14:30הגעה
לגלאון
 15:00אוטובוס
של המכינה 63 +

