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 השכמה   5:30
בוקר טוב ובדיקת ציוד  6:00

 )מקופל( 
 א.ב והכנת סנדוויצ'ים  6:15
סגירת   –ניקיונות  6:45

 והוצאת תיקים  מתחם 
 יציאה  7:30
  "החוויה הצ'רקסית" 8:00

 כפר כמא   –
 סיום משוער  9:30
יציאה לכיוון כפר   9:40
 תבור 
 הגעה + א.ב  9:55

סיור במוזיאון   10:30
 ההתיישבות כפר תבור 

 סיום משוער   12:00
 יציאה לחנתון   12:10
 הגעה ושירותים  12:50
  -הרב יואב אנדי 13:00

 יהדות קונסרבטיבית 
חנתון ועל שילוב   14:00

  -אנשים עם צרכים מיוחדים
 איתי קפסוטו 

סיום והפסקת   15:00
 שירותים 

נסיעה לדליית אל   15:15
 כרמל
  -נת כרם אלמכי 16:30

שיחה עם יוסף משלב האלוף 
הדרוזי הראשון, מפגש עם  
ראש המכינה מוניר מאדי  

 המכינה. חניכי ו
 יציאה לחיפה  18:00

 השכמה  7:00
 בוקר טוב  7:15
 ארוחת בוקר   7:30
   ת ניקיונו 8:00
 יציאה לתצפית סטלה מאריס   8:30

 הגעה לסטלה מאריס  08:45
 הדרכות: 

 סטלה מאריס 
 נס יסואדי נ
 יציאה   09:30
ב   1אוטובוס קו  ) הליכה לתחנת אלנבי  9:30
 ( דק 5/ כל  9:50
ירידה בתחנת רכבת חיפה מרכז   9:56

 והליכה לממגורות דגון  
הדרכה ממגורות דגון + המושבה   10:10

 הגרמנית  
גורות דגון לכנסיית יוחנן  יציאה ממ  10:35

 הקדוש  
 הדרכה    -כנסיית יוחנן הקדוש 11:00
 כרון  יה לגן הזייציאה מהכנסי 11:30
 הגעה לגן הזיכרון   11:55
 חברת המועצה עו"ד שרית גולן   12:00
 הפסקת צהריים  13:00
 לשוק הפשפשים הליכה  13:30
  -תדריך ופעילות בשוק הפשפשים 14:00

 נעמה ושקד + עומר וטל  
  5יציאה לתחנת פילים/קיבוץ גלויות   15:20

 דק הליכה 
   3עליה על קו  15:35
  ירידה בתחנת דרך הים/מרכז כרמל 15:50

 הליכה לתצפית הגנים הבהאיים   –
 תצפית הגנים הבהאיים 16:15

 הדרכות: 

 השכמה  06:30
 בוקר טוב  06:45
ארוחת בוקר והכנת   07:00

 סנדוויצ׳ים 
 ניקיונות  07:45
 העמסה  08:15
 יציאה לתל אביב  08:30

 ח  "הגעה למוזיאון הפלמ
התחלת סיור מוזיאון   10:30

   חהפלמ" 
סיום סיור ותחילת   12:30

  10נסיעה לבית בן גוריון )
 דק(

סיור בית בן   -רותם 13:00
הפסקת   -גוריון, שיטה

 צהריים 
הפסקת   -רותם 13:45

סיור בית בן  -צהריים, שיטה
 גוריון 
 נסיעה לנווה שאנן   15:20
סיור בנווה שאנן  - 16:00

 שפי פז  ושיחה עם
 עזריאלי נסיעה ל 17:30
  המרוץפעילות  18:00

פארק  -תחנה סופית  -למיליון 
 הירקון 
  -הגעה למתחם לינה 20:30

 ארוחת ערב 
עיבוד יום ותדרוך   21:15
 למחר  

 השכמה  06:15
 בוקר טוב  06:30
 ניקיונות והעמסת ציוד 06:45
  -יציאה לאימון בנמל 07:00

 טיילת תל אביב 
ארוחת בוקר והכנת   08:45

 פריסה בחוף    -סנדוויצ׳ים
זמן חופשי בחוף   09:30

 ומקלחות 
 + יציאה מתל אביב  10:30

   הפסקת צהריים בדרך 
השכונה  -"קרני רמון" 14:30

 אייל אלכסנדר   - הקהילתית 
מרכז   -"המנסרה"    - 16:00

אסף   -ירים במצפה רמון צע
 אקסלרוד  

   ת שירותיםהפסק  -17:15
תחילת הליכה לכיוון הר  17:45

 גמל  
 הגעה להר גמל והדרכה  18:15
 ירידה  18:45
יציאה לעוגן הקהילתי  19:15

 בבאר שבע  
 ארוחת ערב  20:30
 עיבוד יום ותדרוך למחר  21:15
 לילה טוב  22:00

 

 השכמה   6:15
 ובדיקת ציוד בוקר טוב   6:30
 הכנת סנדוויצ’ים   6:45
 סידור המתחם  7:30

סיור ושיחה על הפנימיה   08:15
 ם ע

 שירותים והתארגנות  09:30
 יציאה   10:00

 
 סיכום חובק ישראל  15:30
 פיזור  16:30

 
 שבת שלום!

 פרשת בהעלותך 
 19:18כניסת שבת: 

 20:19צאת שבת: 
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 הגעה וארוחת ערב  19:00
עיבוד יום ותדרוך   20:00
 למחר 

 הגנים הבהאיים 
 הדת  הקהילה הבהאית העולמית ו 

תחנה  והליכה אל  יציאה מהתצפית  16:45
 הנשיא/דפנה  

   58או  31קו  17:02
הגעה לתחנה טשרניחובסקי/פרץ    17:15

 חיות והליכה למתחם לינה  
 זמן התארגנות והפסקה  

 ב א ער 19:00
 עיבוד יום ותדרוך למחר  20:00

 
מקום  

 לינה 
בלה צופ   -אולם אורנים

 חיפה 
  -בני עקיבא פארק הירקון   בלה צופ חיפה -אולם אורנים

 ת"א  –בני דן 
  פנימיית העוגן הקהילתי ב"ש

 תחב"צ  בוס ואוט אוטובוס  תחב"צ  אוטובוס  תחבורה 

 


