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                 4410240101יום שני 

  :רישום והזנקות, הגעה  //330 – //00/
 .זינוק בחרבת סעדים. נק – (מ"ק 5)והקצר  (מ"ק /3)למסלול הבינוני   -
 בר גיוראזינוק חורשת חניון . נק – (מטיבי לכת מ"ק 31)וך למסלול האר  -

 מגיעים לבר גיורא – של קבוצות למסלול הארוך אוטובוסים . 
 מגיעים לחניה בחרבת סעדים - לכל המסלולים, כל המכוניות הפרטיות .

לא . את המעוניינים במסלול הארוך נקודת הזינוק בר גיוראשאטלים יקפיצו ל
 . סעדים. אלא רק בח תהיה שמירה בחניון בר גיורא

  בכתוב  -לחרבת סעדים  ברכבהגעה-waze  "ההגעה . "חורבת סעדים

  (.לא תתאפשר הגעה מכיוון עין חינדק) קנדי-ידכביש הגישה ל באמצעות
  .צעידה עצמאית תחילת  - הרשמההלאחר  תהליך 

  

  .צעידה והפעלות בדרך  //300עד 
מנהל חברה , פלוגתאסוכות הפעלה של  – (מטיבי לכת בר גיורא) במסלול הארוך  -

טבע , הערבות, ידידות צהלה, ומעשה" אחריי"מכינת גל של , ונוער הערבי
מועצת ארגוני , "מתחברים בונים עתיד ביחד"רשת , השומר החדש, עברי

מועצת , החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, ל"קק, הנוער והילדים
  .,התנועה הקיבוצית, התיישבותיהתלמידים של המנהל לחינוך 

 .וגם לבוגרים לילדיםהפעלה  סוכות – במסלולים הקצרים  -
 .(בקטע האחרון המסלולים מתאחדים) כל המסלולים מסתיימים בחורבת סעדים :הערה* 

 

  בחורבת סעדים מתחם הלינהבהתארגנות   /3301 – //310
 .הצגת ילדים – //300. ילדים הפעלות – //310 -
  .מעגלי שיח -נוער לבני  – //30. מכינותלו חייליםלסדנאות  – /3101 -

תועמד בשטח מתחם הלינה 0 לנוחיותכם. מומלץ להביא סלולות גיבוי לפלאפונים
 .סוכת חיבור בהטענת טלפונים

 

 (בהזמנה מראש מנות צמחוניות) חמגשיותב תוגש - ארוחת ערב חמה  /3301
 

ובידור מכל גווני הקשת של  הרכבי מוסיקה 35 - בהשתתפות כ חוויתי מופע מרכזי   //110 – //1/0
 (פירוט המופע בהמשך) .ובשיתוף הקהל יתישראלהחברה ה

 .ישיבת אחראי קבוצות /1101 – /1101
 

 4410240102יום שלישי 

  .עבור ארוחות בוקר וצהרייםים לדרך 'סנדויצקבלת והתארגנות    /001/ – //10/

  לכוון ירושליםהזנקות    //30/ – /101/

 בתאום מראש ערב לפני -בית וגן  ,עין כרםשכונות וח בבתי משפחות באיר   //330 – //3/0
  - בהר הרצל התכנסות   //310 – //330

 שמארח אנשי דת שונים סוכת אירוח של הרב הראשי+ הפעלות 

 ס סיום ברחבת הר הרצל ופיזורקט   /3101 – //310
 .חרבת סעדיםבעלי רכב פרטי לחניון בליהיו הקפצות ס קבסיום הט -
 מחרבת סעדים את הציוד  לאסוף, //330אוטובוסים של קבוצות יוזמנו לשעה  -
 .מהר הרצל את חברי הקבוצהלאסוף  לאחר מכןו  
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 !שכדאי לכם לדעתפרטים חשובים 

 
 :חשוב להביא
 ליטר לצועד 1 –מים לצעידה 

 נעליים נוחות לצעידה
 אוהל וציוד לינה

 בגדים חמים לערב
 פנסים

 . סוללה נוספת לטלפון הנייד
 

 תחבורה ציבורית
ברכבת הקלה עד להר הרצל ירושלים , מתחנה מרכזית ניתן להגיע 0 למגיעים בתחבורה ציבורית

 1 מרחק( או טרמפ)ברגל  הליכה קלה דב ממושב עמינ. מושב עמינדבשל אגד עד ל /35ומשם בקו 
 .איש יוכלו לקבל הקפצה בתאום מראש איתנו /1קבוצות של מעל  .מ לחניון חרבת סעדים"ק
 

 פירוט הופעות בערב
 .הישראלי הביחד טהרת על שכולו לערב אותכם מזמין המועצות ומרכז מתחברים ארגון
, חזק שחור קפה להקת בהשתתפות ומוסיקה חיבור.בעברית הקלאסיקות מיטב עם ייחודי מופע

 הדבקה להקת, "ירוקים שדות" הזמר חבורת, צבאיות להקות ,שבא צופי להקת, האחרון הדור להקת
 .יצחק ועלא אריאלי קובי ובהנחיית מעילבון

 
 ?חסידית מקהלה פוגשים כשראפרים קורה מהבואו לראות 

 ?זמר חבורת עם ביחד מתערבבת רוק שלהקת נשמע זה איך

 ?נוער בני עם צבאית להקה עושה מה
 ?סטנדאפיסטית ערביה פוגש חרדי שסטנדאפיסט יוצא ומה

 
 הצלהבטיחות ו, זהירות

יחד עם זאת שמירה אישית של כל אחד  .ומשטרה ,א"מד, הצעדה כולה מלווה בפיקוח גורמי הצלה
 .מיותרותואחד על כללי הזהירות והבטיחות תבטיח חוויה מהנה לכולנו ללא פגיעות 

 .קבוצה0הצועדים מתבקשים להקפיד להירשם ולדווח בעמדת הרשמה על כלל הצועדים במשפחה 
   .מוזמנים לדווח על כך בעמדת ההרשמה, רופאים, רים"מע, צועדים שהם חובשים בהכשרתם

 .ארגון איחוד הצלה  יפאים ומתנדבי'לאורך המסלול ילוו את הצועדים מתנדבים של ארגון הג
  .סיוע והצלה גורמיבין לתיאום מיטבי ק "בוס חפאוטו מעמידהזורית חוף כרמל מועצה א

 
 QR Code   0ירקו את סלהורדה  . איחוד הצלהשל אפליקצית מצוקה 0 לשימושכם

 
בונים עתיד ביחד -באתר מתחבריםכולל מפות  מידע מפורט

www.meetchabrim.org.il 
 

 ...בדרך לירושלים בסוכות כולנו מתחברים
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