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 איתי  עידן עידן איתי  רן מנחה תורן 
 נטע נטע רון נטע עידן מנחה לוג'

 
 
 
 

 

 תדריך ניקיון \בוקר טוב -5:45
 ניקיונות  6:00
 יציאה  6:30
 הגעה לעכו + אוכל  -8:00
 דני דוברות העירייה  8:15

 סיור כלא עכו  -10:00-12:00
 יציאה לעכו העתיקה  -12:15
 הגעה לעכו העתיקה 12:30
ארוחת  -13:00-12:20

 צהריים
ראש מכינת   –צביקה  13:15

 גל
נסיעה לימין   -14:50-15:30

 דאור
ראש   -בועז  17:00 -16:00

 כפר הנוער 
 הפסקה -17:00-17:20
 סיור ימין אורד -17:20-18:20

 יציאה לשבט צופית-18:40
 הגעה לשבט-19:10

 ארוחת ערב -19:30-20:15
 עיבוד יום -20:30-21:30

 לילה טוב  22:00

 השכמה 6:00
 בוקר טוב  -6:15

 ארוחת בוקר  6:15-7:00
 ניקיון  -7:00-7:30
נסיעה לניר  -7:30-8:00

 עציון
סיור -8:00-9:10

+הדרכה בניר עציון )ניר  
 מלמד( 

- חוגי בית -9:20-10:00
 חתרות מ

נסיעה  -10:10-11:20
 למוזיאון ההגנה 

סיור   -11:30-12:30
 במוזיאון ההגנה 

נסיעה  -12:45-13:00
 למקווה ישראל

רקע -13:10-13:25
 sמקווה ישראל
 .צא -13:30-14:00
סיור -14:00-15:30

 מקווה ישראל 
נסיעה  -15:40-17:00

לבית ספר "קשת ראם  
 ירושלים" 

הרצאה   -17:30-18:45
 חילי טרופר

ארוחת -18:45-19:20
 ערב 

הרצאה   -19:20-20:30
 דורון תשתית 
 עיבוד יום 20:30-21:15

 לילה טוב -21:30

 תדריך ניקיון \בוקר טוב -6:00
 ניקיונות  -6:15-6:45

גבעת בתחב"צ ליציאה -6:48
 התחמושת) 

 ם -י –  חוגי בית 8:10
  9:00-הפסקה  8:50

גבעת  סיור ב-9:00-10:30
התחמושת + הרצאה של אבי  

 גפני
 יציאה לכנסת ישראל  10:40
 סיור כנסת -13:30-12:00
מיכאל ח"כ  -15:00-13:30
 ביטון 

 ארוחת צהריים -15:10-15:50
  נסיעה לקשר יהודי 16:00

 קשר יהודי 17:30-21:45
יציאה למקום לינה   -21:50
 בי"ס רנה קסן  – ברגל

 הגעה -22:00
 עיבוד יום 22:10-23:15

 לילה טוב  23:30
 
 

 תדריך ניקיון \בוקר טוב 6:00
 יציאה מבית הספר  -6:45
 נסיעה  7:00

סיור כוכבי   8:30-12:30
  מולדה/ –המדבר: חורה 

 כפר אל סרה  –אלאטרש 
 ארוחת צהריים -13:00-13:45
 נסיעה לירוחם 14:00-14:50
אירוח הרב  -15:00-16:15

 אלקנה 
 נסיעה לשובל 16:30-17:15
 מרצה ציון -17:30-18:30
 א "אימון ידה -18:45-19:45
 ארוחת ערב -20:00-20:45
 עיבוד יום   -21:00-21:45
עיבוד  21:45-22:30

 מקלחות \יום
 לילה טוב-23:00

 
 
 
 

 נסיעה לקיבוץ נירים  8:15
סיור + מרצה בקביוץ  9:00

 נירים 
 נסיעה לצאלים 10:20
ביקור בצאלים: עזה  11:00

 הקטנה, סימולטור 
 א.צ 13:00
 סיכום חובק  14:00
נסיעה לבאר שבע ופיזור   5:00

 הביתה

 
 

ּה ִכי ְלָך ֶאְתֶננָּה ְחבָּ ּה ּוְלרָּ ְרכָּ ֶרץ ְלאָּ אָּ ְך בָּ  )בראשית, י"ג י"ז(  קּום ִהְתַהלֵּ


