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 אירוע מצדיעים אחדות בירושלים ירושלים – תשע"ו
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 החינוך משרד
 ונוער חברה מנהל
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  המפעילים הגופים עם יחד  החינוך, שר בראשות החינוך, משרד הנהלת וכלל ונוער חברה מינהל

 שנת מתנדבי של עשייתם להעצים מבקש שירות, ושנות צבאיות קדם מכינות במסגרת תנדביםמ

 יום באירועי הישראלית בחברה ולאחדות לירושלים להצדיע איתם ויחד המשמעותית העשייה

 תשע"ו. ירושלים

 הקשר אנשי רשימת , זמנים לוחות .חלקיו כל על רועיהא פרטי כל את המכילה חוברת לפניכם

  . בה והאתרים ירושלים על קריאה וקטעי שירים אסופת וגם ובטיחות בטחון הוראות  ,טלפון ומספרי

 לזיהוי, ומדבקות ידיםמצ המכילה: ערכה יב"צ ממדריכי יקבלו הקבוצות ראשי

  זו. וחוברת

  התחמושת גבעת חפ"קב הערכה את יקבלו עצמאית המסיירות קבוצות

 לב לשים זו חוברת בעיון אולקר נבקש , מאוד ומורכב ארוך ארועב שמדובר מכיוון

 הפרטים: על ולהקפיד

 מקום אין לכותל. גדולים תיקים הכנסת תותר לא . גדולים תיקים -גדול ציוד עם להגיע אין .1

 לירושלים. הגיעכם לפני בהתאם ערכוה אנא ציוד, לאפסון

 – קו" "הרב ובתעודת ,הלילה לשעות חם ביגוד  ,אוכל ,ליטר 3 מים הליכה, בנעלי הצטיידל נא .2

 העיר ברחבי חינם נסיעות המאפשרת תנדבמ תעודת

 והשוטרים. הסדרנים להוראות להשמע יש .3

  .בשטח קבוצה אחראי יהיה קבוצה שלכל לדאוג יש .4

 

 קשר ליצור ניתן  בעיה או שאלה בכל

                                                                         ,0544409442 -  יצחקי מיכל

 בהצלחה                                                                     

ברוכים הבאים ל"מצדיעים לירושלים" 

 בסימן אחדות ישראל
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 עניינים תוכן

 4 עמ'   -החינוך שר ברכת

  6  עמ' -ומטרות נתונים

 8 עמ' -מלא זמנים לוח

 10 עמ'  -קשר אנשי זמנים+תוכן+ לוחות טבלת

  ,12 עמ' -צבי בן יד מדריכי עם -בירושלים סיורים

 14  'עמ -התחמושת גבעת

 15  עמ' -הצעדה מפת

 16 עמ'  -לכותל צעדה

 18 עמ'  -הכותל

 20 עמ' - והסעות פיזור

 21 עמ'  -חשובים וטלפונים קשר אנשי

 22 עמ'  -ובטיחות בטחון   הוראות

 הארוע משתתפי – 1 נספח

 היסעים טבלאות -2 נספח
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 שר  החינוך

Minister of Education 
 وزيرالتربية والتعليم 

 
  י"ד אייר תשע"ו
22/05/2016  
   
 

 ברכת שר החינוך

 לחוברת צעדת ירושלים
 

 

 חניכות וחניכים, אחים ואחיות שלי!

דמיינו עצמכם נשאבים לתוך מכונת זמן, חוזרים 3,000 שנים אחורה ועומדים בשערי 

ירושלים, תוך סיכוי למפגש אקראי עם דוד המלך או עם בת שבע, ודאי הייתם משוחחים עם 

 אבות אבותיכם בשפה העברית שהיא שפתכם וגם שפתם, בעיר הבירה שלנו - ירושלים. 

קשה להבין זאת כיום, אך רק לפני מאה ומאתיים שנה, החלום על ירושלים היה אכן רק 

 בגדר חלום דמיוני. 

ש"י עגנון כתב שהוא נולד באחת מערי הגולה, "אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד 

 בירושלים". 

 מי האמין שיום אחד תקום שוב מדינה יהודית, שבירתה ירושלים?

 היום זו מציאות. 

 בשנה הבאה ימלאו 50 שנה לאיחוד ירושלים.

 אני מזמין אתכם להצטרף אליי לצעדה בעקבות לוחמים ובעקבות החולמים. 

 אהבת הארץ נקנית דרך הרגליים, אז תגיעו בכושר...
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יציון הלא תשאל  

  מילים: רבי יהודה הלוי

נורית הירש    לחן : 

 

,ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך  

?דורשי שלומך והם יתר עדרייך   

  מים ומזרח ומצפון ותימן שלום

.רחוק וקרוב שאי מכל עברייך   

  ושלום אסיר תקוה נותן דמעיו כטל חרמון

!ונכסף לרידתם על הררייך   

 

  לבכות ענותך אני תנים, ועת אחלום

.אני כינור לשירייך -שיבת שבותך    

 

,ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך   

?שלומך והם יתר עדרייך דורשי   

  אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות

-אורך ויבקעו עליו שחרייך   

  לראות בטובת בחירייך ולעלוז בשימחתך

!בשובך אלי קידמת נעורייך   

 

לבכות    ...ענותך
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 תאריך:
 3/6 שישי יוםל  2/6 חמישי יום שבין בלילה

 משתתפים:
 מכינות ש.ש, מתנדבי 1500

 למתנסים החברה שכב"ג -500

  נוספים, משתתפים

 3000 סה"כ
 
 

 מטרות:
 
  ,הקשר והמסר של מתנדבי שנת העשייה השייכות, לחזק הידע

המשמעותית לירושלים כבירת ישראל וכשורש העם היהודי, בדגש 
על שנה בה ירושלים מתמודדת עם אתגרים לא פשוטים באמצעות 

 חווייתי.לימוד מקדים וסיור 

  להעלות על נס עשייתם של מתנדבי שנות השירות והמכינות
 הקדם צבאיות לקראת סיום שנת פעילותם וגיוסם לצה"ל.

 

 

 ומטרות נתונים
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 ירושליםש"י עגנון כותב על 

 

"משבט לוי אני בא ואני אבותי מן המשוררים שבבית המקדש היינו ומסורת 

ושמו קבלה במשפחת בית אבותי שמזרעו של שמואל הנביא אנו באים 

נקרא עלי. מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את 

ירושלים וגלה ישראל מארצו נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת 

תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים. בחלום בחזון לילה ראיתי את 

עצמי עומד עם אחי הלויים בבית המקדש כשאני שר עמהם שירי דוד מלך 

שראל. נעימות שכאלה לא שמעה כל אוזן מיום שחרבה עירנו והלך עמה י

בגולה. חושד אני את המלאכים הממונים על היכל השירה שמיראתם 

שאשיר בהקיץ מה ששרתי בחלום, השכיחוני ביום מה ששרתי בלילה, שאם 

היו אחי בני עמי שומעים לא היו יכולים לעמוד בצערם מחמת אותה 

כדי לפייס אותי על שנטלו ממני לשיר בפה נתנו לי הטובה שאבדה להם. 

 ".לעשות שירים בכתב

 

 )ש"י עגנון , 

 ,1966דברים בטקס קבלת פרס נובל בשטוקהולם , 

 (86-85מעצמי אל עצמי,  עמודים  
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  למסלולים הקבוצתייםיציאה   20:30

 : בהדרכת "יד בן צבי"

          . שאננים( משכנות 4. המלך דוד(מלון 3 גן הפעמון( 2ארמון הנציב .( טיילת 1

-מחנה יהודה( שוק  8   הלאומיים(  המוסדות 7(קריית הלאום. 6( סן סימון 5

        . מזרחית הר הצופים(  תצפית 10 תחנת הרכבת הראשונה. (9.  42אגריפס 

 ציון.( שער 11

 

 שירה בציבור.אתר גבעת התחמושת סיורים+  – 23:30-00:50

 

תדריך ראשי קבוצות לקראת צעדה לכותל באולם   00:15

 הכניסה לגבעת התחמושת 
 

 

יציאה מרוכזת לצעידה לכיוון העיר העתיקה וסיום  00:50-03:00

מעבר  שלושה מוקדי שחקנים :בכותל )מסלול הרכבת הקלה(, 

                                                                                    מנדלבאום, כיכר צה"ל, גן בוני החומה.  
 (.   כניסה לכותל דרך שער ציון בצמוד לחומה)

 

  03:00-04:00                                                                          

  וסיכום לילה קבוצתי כותלרחבת ההתכנסות ב

 

 ברחבת הכותל, דברי חניכים ושר החינוך.טקס   04:00-04:45

 

 :פיזור מחניוני שער האשפות לשלוש נקודות 04:45

 ארלוזורוב, תל אביב. . ת. מרכזית ירושלים, ת. רכבת מודיעין, ת 

 חזרה לנקודות המוצא -*** מתנסים

 
 
 

 

 זמנים לוח
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בן גוריון וירושלים אחרי הקמת המדינהדוד   

 

"מדינת ישראל היא חברת או"ם... חברותינו זו מחייבת  אותנו להגיד מכאן, 

מעל במת הכנסת הראשונה לישראל, לכל האומות המכונסות בעצרת 

האו"ם ולכל שוחרי שלום וצדק בעולם, את מה שבלב עם ישראל מאז היותו 

 -לאומה מאוחדת תחת שרביטו של דוד המלך לפני שלושת אלפים שנה

 ים עיר קדשו ובדבר יחסו לקדשי כל הדתות. בדבר ירושל

, הצהרנו 1948למאי  14ישראל המחודשת, מיום -בהכרזתנו על מדינת

והתחייבנו קבל ההיסטוריה והעולם ש"מדינת ישראל תבטיח חופש דת, 

מצפון, לשון חינוך ותרבות: תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות 

 ומות המאוחדות"...ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת הא

יחד עם זאת אנו רואים חובה להצהיר שירושלים היהודית היא חלק אורגני 

נפרד מההיסטוריה -כשם שהיא חלק בלתי -ובלתי נפרד ממדינת ישראל

הישראלית, מאמונת ישראל ומנשמת עמנו. ירושלים היא לב לבה של מדינת 

 ישראל. 

ה להוציא את ירושלים בכוח ...אין אנו מניחים אף רגע, שארגון האו"ם ינס

מידי ישראל. ואנו מצהירים שישראל לא יוותר על ירושלים ברצונו הטוב, 

כשם שלא ויתר במשך אלפי שנה על אמונתו, על יחודו הלאומי ועל תקוותו 

 למרות רדיפות שאין משלן בהיסטוריה.  –לשוב לירושלים ולציון 

ת שנה השבועה אומה אשר קיימה בנאמנות במשך אלפיים וחמש מאו

אומה  -שנשבעו הגולים הראשונים על נהרות בבל, בל לשכוח את ירושלים

זו לא תשלים לעולם עם הפרדת ירושלים. וירושלים היהודית לא תקבל על 

לאחר שאלפי בניה ובנותיה שחררו בפעם השלישית  -עצמה שום שלטון זר

 מולדתם ההיסטורית וגאלו את ירושלים מהשמדה והרס". 
 

 הודעת ראש הממשלה בדבר ירושלים והמקומות הקדושים,  מתוך:

 (1949בדצמבר  5יום שני, י"ד כסלו תש"י )
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 02-5829393ניהול האירוע      -חפ"ק

 ,0505651288נה חלפון , מ0544409442מיכל יצחקי 

  0506283440, איציק בן אבי 0506283045, שמעון שמעון  0506283338מוסא חיזקיהו 

 הוראות בטיחות  איש קשר לשלב זה תוכן  מה עושים ?  שעה 

20:30 

יציאה 
למסלולים 

הקבוצתיים 
בהדרכת "יד 

 בן צבי". 

 ( טיילת ארמון הנציב1
(מלון 3 גן הפעמון( 2. 

( משכנות 4המלך דוד. 
 6( סן סימון  .5שאננים. 

(  7(קריית הלאום.
( שוק 8המוסדות הלאומיים.

.  42אגריפס -מחנה יהודה
(תחנת הרכבת הראשונה.                   9

( תצפית מזרחית הר 10
 ( שער ציון.11הצופים. 

 
רכזת  -גלי שבת ברזני

 ,  050-6610068הפרוייקט
רכזת  –שפרה איסלנד 

 -הדרכה   
7207443 054 

. בכל נקודת מפגש יהיה שילוט 1
ורכז מטעם יד בן צבי בו תוכלו 

להעזר על מנת למצוא את המדריך 
 של קבוצתכם.                               

. יש להגיע לנקודת המפגש, לגשת 2 
 ולהירשם אצל הרכז.      

. אין להתחיל הדרכה ללא אישור 3
 הרכז.  

. אין לבצע שינוי במסלול ללא 4
 אישור הרכז. 

23:00-
23:30 

הגעה 
מדורגת 
לגבעת 

 התחמושת

 * רכבת קלה 
-050אסף גורבג'י 

6282983 
לשים לב לנקודת סיום המסלול .1

 והגעה לגבעת התחמושת. 
. יש לנקוט זהירות בירידה 2

 מהאוטובוס והרכבת. 
. יש להכנס מיד למתחם גבעת 3

 התחמושת .

 050-5651288מנה חלפון  * הקפצה באוטובוס 

23:30-
00:50 

גבעת 
 התחמושת 

 סיורים+ שירה בציבור 

-054מיכל יצחקי 
4409442 

אין להכניס למתחם הגבעה, אולם .1
ההקרנה וההנצחה  ואתר הקרב 

 תיקים אוכל ושתיה.
 כןובתוהתעלות בטיחות תנועה בין .2

 בתנאי ראות לילה.
 .נקודת מילוי מים ושירותים.3

 050-5651288מנה חלפון 

00:50-
03:00 

צעדה 
מרוכזת 

לכיוון הכותל 
על מדרכה 
הצמודה 

לכביש מספר 
1 . 

מוקדי שחקנים : מעבר  3
מנדלבאום, כיכר צה"ל, גן 

 בוני החומה. 

-054מיכל יצחקי 
4409442 

 . הליכה על המדרכה. 1

 050-5651288מנה חלפון 
. יש להישמע להוראות 2

 המשטרה והסדרנים. 

כניסה לכותל דרך שער ציון 
 בצמוד לחומה. 

-050מוסא חזקיה 
6283338 

. אין לחצות כבישים אלא 3
 במקומות המותרים לכך. 

. יש להמנע מהליכה קולנית 4
 באזורים המיושבים. 

-050שמעון שמעון 
6283045 

03:00-
04:00 

התכנסות 
ברחבת 

 הכותל

מעגלי שיח בקבוצות 
 וסיכום הלילה 

-050אירית ברוק 
6283190 

 

לא תותר כניסה  .1
 לכותל עם תיקים גדולים. 

הכניסה לכותל  .2
באמצעות מדריך מלווה 

מזהה , מדבקת זיהוי 
 וצמיד. 

04:00-
04:45 

 טקס 

 שר החינוך

-050אירית ברוק 
6283190 

איציק בן אבי 
0506283440 

 . אין לאכול ברחבת הכותל1
 סיפורי ירושלים 

תלמידי מכינות וש"ש 
מספרים על חווית ירושלים 

. יש להישמע להוראות המשטרה 2 שלהם. 
 והסדרנים. 

 שירת התקווה 

04:45 
חניוני  -פיזור

שער 
 האשפות

 לתחנה המרכזית ירושלים
-050אסף גורבג'י 

. יש להישמע להוראות המשטרה 1 6282983
 והסדרנים. 

 לתחנת רכבת מודיעין 
-050מוסא חזקיה 

6283338 

 לתחנת ארלוזורוב 
 050-5651288מנה חלפון 

איציק בן אבי 
0506283440 

הסעה חזרה לנקודות  -. מתנסים2
 המוצא. 
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 סיורים בירושלים 

 

 

 
בדיוק כל קבוצה תפגש עם המדריך שלה , לפי הכתוב במכתב  20:30

 שקיבלתם

 
  הערות כלליות:

 
 . יש לדאוג שלכל קבוצה יהיה אחראי קבוצה בשטח 1

בו תוכלו להיעזר כדי למצא את  צבי. בכל נקודת מפגש יהיה שילוט ורכז משלח מטעם יד בן 2

 המדריך של קבוצתכם 

 לגשת ולהירשם אצל הרכז המשלח., . יש להגיע לנקודת המפגש 3

 . אין להתחיל הדרכה ללא אישור הרכז המשלח.4

. במידה והקבוצה יותר גדולה יש ליידע משתתפים 40שגודל הקבוצה לא יעלה על  . יש להקפיד 5

 את הרכז המשלח.

   הרכז המשלח גנות ליום זה היתה רבה, אין לבצע שינוי במסלול ללא אישור  . ההתאר6

 –נעלי הליכה נוחות ובתעודת "הרב קו" אוכל, ביגוד חם לשעות הקרות, , ליטר 3 . יש להצטייד מים7

 תעודת מתנדב המאפשרת נסיעות חינם ברחבי העיר . 

 בכל שאלה או בעיה  ניתן ליצור קשר 

 ,  050-6610068   יד בן צבי  רכזת הפרוייקט -גלי שבת ברזני

  054 7207443-רכזת הדרכה    –שפרה איסלנד 

 לגבעת התחמושת . 23:45גיע עד השעה יש לה

 מסיירי יד בן צבי: 

  '11, 9, 5, 1הקפצה לגבעת התחמושת:  סיורים מס 
 : 8, 7, 6, 4, 3, 2סיורים מס'   רכבת קלה,- 

המסיירים באופן עצמאי יש להגיע בזמן לגבעת התחמושת
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 התחמושת גבעת
 טהרלב יורם מילים:

 רוזנבלום יאיר לחן:
 

 .בירושלים למלחמה השני היום בוקר אז היה
 .התחמושת גבעת על הקרב של בעיצומו היינו במזרח, החוויר האופק

 .שעות שלוש מזה שם לחמנו
 .בעקשנות נלחמו הירדנים קטלני, עקשני, קרב התנהל

 .רגילה בלתי בצורה מבוצר יעד היה זה
 .בלבד חיילים ארבעה לידי נשארו הלחימה של מסוים בשלב

 .פלוגות שתי של בכח משם עלינו
 לתבתחי עוד ניתק המ"פ דודיק עם שהקשר כיוון האחרים, היכן ידעתי לא

 .הקרב
 .נהרגו שכולם חשבתי רגע באותו

 ושלושים שתיים בשתיים,
 הטרשים דרך נכנסו
 והמוקשים האש לשדה

 .התחמושת גבעת של
 מבוצרים בונקרים מול

 עשרים מאה ומרגמות
 םבחורי וכמה מאה

 . התחמושת גבעת על
  קם לא עוד השחר עמוד
  בדם שכבה פלוגה חצי
  שם היינו כבר אנו אך

 . התחמושת בגבעת
  והמוקשים הגדרות בין

  החובשים את רק השארנו
  חושים אבודי ורצנו

 . התחמושת גבעת אל
 . נפגענו לא בנס.מבחוץ רימון נזרק רגע באותו

 . נוספים רימונים יזרקו שהירדנים חששתי
 . ולהשגיח למעלה לעלות צריך היה מישהו

 . איתן את שלחתי ,מתנדב מי לשאול זמן לי היה לא
 . המקלעון את להפעיל והתחיל למעלה עלה ,לרגע היסס לא תןאי

 . שלי בקו שיישאר לו לצעוק צריך והייתי אותי עובר היה לפעמים
 . מטר שלושים איזה עברנו ככה

 , מבפנים הבונקרים את טיהרנו ואנחנו מלמעלה מחפה היה איתן

 .. .פנימה ונפל בראשו שנפגע עד
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 הגעה מדורגת לגבעת התחמושת  23:30

 

יה בהנח -נות מביקור קצר באתררוע  יוכלו המשתתפים להיעד לתחילת הא

 .והובלה של מדריכי יב"צ

 

 באתר גבעת התחמושת:

בונקרים ועמדות לחימה 40-קרב וכתעלות ' מ 250הכולל  אתר הקרב המשומר      .1   

   ללי המערכה על ח 182להנצחת זיכרם ומורשתם של  היכל ההנצחה החדש      .2 

םירושלים בששת הימי                                                  

"המערכה על ירושלים"תלת מימדי , אולם הקרנת החיזיון האורקולי      .3  

.באמפי החדש "המערכה על ירושלים"של  בלבדהקרנת סרט       .4  

  ארוע בגבעת התחמושת -לוח זמנים

 

   גבעת התחמושתבגן ירושלים ב  התכנסות -23:30 •

 )מז' לשער הכניסה לאתר(

 23:40-23:45  דני רוזנר מנהל חברה ונוערפתיחה 

 23:45-23:50  ( 5הקרנת סרטון על הקרב )'דק 

 23:50-00:00 יספר על הקרב בגבעה -כתרי מעוז 

 00:00-00:50  ובהשתתפות שר החינוך בובי זמר עםשירה בציבור 

 00:50 – יציאה לצעדה לעבר הכותל 

 

 

 דגשים:

תיקים אוכל  ואתר הקרב  אין להכניס למתחם הגבעה, אולם ההקרנה וההנצחה

 .ושתיה

 בטיחות תנועה בין ובתוך התעלות בתנאי ראות לילה.

 נקודת מילוי מים ושירותים.
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 יציאה מרוכזת לכותל   00:50

 : מסלול הליכה
 

  -הליכה על המדרכה    1' כביש מס •

הליכה , )חציית הכביש לעבר שער יפו, ל"עד כיכר צה •

, כניסה דרך שער ציון, גן בוני החומה(, בצמוד לחומה

 . גלישה לכותל, הליכה בצמוד לחומה

 

 : רועי המקוםיהמחזה קצרה קשורה לא :שלושה מוקדי שחקנים 

 ,מעבר מנדלבאום •

 
 , ל"כיכר צה  •

 
 החומהגן בוני  •

 
 . שמע להוראות הסדרנים והשוטריםייש לה  ** 

 .חציית הכביש רק במקומות המיועדים לכך ** 

 דבוקה אחת.  צעדה רצופה -ש להמנע מצבירת פערים ונתקיםי **

 .תיקים לכותל  –לא תותר הכנסת ציוד  **

   הכניסה לכותל באמצעות מדריך מלווה מזהה ציד ומדבקת ** 

 זיהוי.      

 
 
 
 

 לכותל צעדה
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 מנדלבאום שער או מנדלבאום מעבר
 

 

כת ירדן, ומעבר הגבול היחיד בין שני חלקיה של  היה מעבר הגבול בין ישראל לממל

. השם "מנדלבאום" הוא על שם ביתם של בני הזוג 1967–1948ירושלים, בין השנים 

בית שהיה סמוך למעבר, בשטח ההפקר בין  -ושמחה מנדלבאום )מנדלבוים(  אסתר

 .ישראל לבין ממלכת ירדן

אתר מעבר הגבול היה בצומת הרחובות שמואל הנביא ודרך סנט ג'ורג'. רחוב זה, ששימש 

כדרך ראשית מירושלים לכיוון הר הצופים והעיר רמאללה, נחצה ונחסם על ידי "הקו 

  בין ישראל לירדן, ובנקודת חצייה זו נקבע המעבר.הגבול  -העירוני" 

ושימש בעיקר , ישראלים וירדנים מכסהמעבר נוהל על ידי אנשי מנהל ו

מן המעבר  .חג המולדב נוצרים צליינים וכן למעבר של ,ם"או ואנשי דיפלומטים למעבר

 .הר הצופיםאל המובלעת הישראלית ב" שבועית-השיירה הדו"יצאה אחת לשבועיים 

 

 צה"ל כיכר
 

 

כיכר צה"ל היא כיכר מרכזית בירושלים, הממוקמת בצמוד לחומות העיר העתיקה, בחיבור 

בין רחוב יפו, רחוב שבטי ישראל, רחוב שלמה המלך ורחוב חטיבת הצנחנים, סמוך לשער 

 יפו, לשער החדש ולמתחם הצרפתי. 

בחלוקת ירושלים לאחר מלחמת העצמאות, חצה הקו העירוני את הכיכר, שהפכה 

ודת חיכוך בין מזרח ירושלים למערבה. בית עיריית ירושלים, הצמוד לבנק ברקליס לנק

מאחור, הוסיף לשמש את עיריית ירושלים הישראלית חרף מיקומו הרגיש וסכנת הפגיעה 

בו. על בניין העירייה ועל בניינים נוספים שבסביבתו הוקמו עמדות של צה"ל, וסימני 

ם בבית ובמבנים שסביבו. הכיכר עצמה הייתה ממוקשת פגיעות כדורים ורסיסים עוד ניכרי

ומוקפת בקיר מגן מעוגל עשוי בטון, שנועד להפריד בין הצלפים הירדנים שעל החומה ובין 

עוברי אורח ישראלים. לאחר איחוד שני חלקי העיר ירושלים במלחמת ששת הימים חזרה 

 .הכיכר לשמש צומת רחובות חשוב במרכז "קו התפר" של ירושלים

 

 החומה בוני גן

 

 

 נמצא בקטע המערבי של הגן הלאומי סובב חומות מדרום לשער יפו.

אחר איחוד העיר פעל ראש העיר דאז, טדי קולק, לממש את התוכנית. כמה ימים לאחר  

תום המלחמה נהרסו קירות הבטון שחצו את העיר מאז מלחמת העצמאות במתחם 

 1948ממילא, בכיכר צה"ל ובאזור מוסררה, וכן כל הבתים ההרוסים למחצה מקרבות 

השתתפו ראש הממשלה לוי אשכול, הוחלט בישיבה, שבה  1967שלאורך החומה. ביולי 

טדי קולק וחברי הנהלת רשות הגנים הלאומיים, להקיף את חומת העיר העתיקה בגן 

 שנים הוכשר הגן הלאומי סביב החומות עד השלמתו. 15לאומי. במשך 

 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D
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 /https://he.wikipedia.org ויקיפדיה: אתר מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    התכנסות המשתתפים ממסלול   03:00-0:3:45

 הצעדה,  מעגלי התכנסות,                         
 

           ה של יהודי יסיפור הכמיהה והעלי   04:00-0:4:45

 שי פרדו –אתיופיה                          

      ספורי ש"ש,  -"חווית ירושלים שלי"                       

 כיניסטיםומ                                                          

                        
 חה"כ נפתלי בנטדבר שר החינוך                         

 
 שירת  התקווה                       

 
 פיזור               04:35

 
 

 

 

 

 
 
 

ייה  

 
 
 
 
 
 
 

 

 :עמירב משה כתב ,הכותל ליד הראשונים הרגעים על

 
 

 הר ברחבי תועים ,מתנשפים חיילים חבורת ,שם רצנו .הכותל את ,אותו חיפשנו איך  בהיזכרי היום לחייך שלא יכול איני"

 עוברים !קדימה !קדימה .מקרוב כה לראשונה שראינוהו ,עומר במסגד להתבונן גם עמדנו לא .ענקי אבן קיר מחפשים ,הבית

          !..הכותל -ועצוב שקט .וגדול אפור .עומד הוא עינינו לנגד .רעם כהלומי נעצרנו ולפתע .ממהרים ,נדחקים .המוגרבים שער את

 של ואבא ,וסבא אבא של שליח ,אליו התקרבתי .התיבה אל ובא העובר ציבור כשליח ,הכותל אל להתקרב התחלתי לאט לאט

 לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו"  :שם  אמר מישהו    .לכאן אותי שלחו ולכן לכך זכו שלא הגלויות מכל הדורות כל ושל סבא

 .היו הן ישראל עם כל של דמעות ...היו שלי לא ,מעיני שירדו והדמעות בןהא על ידי שמתי רק .אמן לומר יכולתי ולא ",הזה

 .והכבדה האפורה האבן את ושרפו שצרבו דמעות  .יהודיים וריקודים ,חסידים וניגוני ותפילות תקווה של דמעות

 

  הכותל(163 -162 עמודים    הראל ישראל בעריכת ,האריות שער) 
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  יפיפיה קריה
 שבזי שלום רבי: מילים

 

 
  לערייך משוש יפהפיה קריה

 . ושרייך למלכך את נאמנה עיר
 

  צבאייך רבת יפעת אזכרה יום
 . חצרייך לשכון נפשי כלתה לך
 
  יונים כמו אעוף נא יתנני מי

 . עפרייך אחון ,אבנייך אשק
 

  רעיה נדוד מיום נפשי שקטה לא
  מגורייך מבית בנים גלות מיום

 
  עולם אדון לפני תחינתי אפיל
  דבירייך יבנה ,שערייך יקים

 
  עולם שנות כימי בשמחתך נראה

  גדרייך לבנות ישועתך בוא עת
 
  תשבי ובטח לעד תשמחי אז

 עבריי מכל בנייך שלום ירב

 ר' יהודה הלוי –  

סֹוף ַמֲעָרב ָאֹנִכי בְּ ָרח וְּ ִמזְּ  ִלִבי בְּ

ֵאיְך ֶיֱעָרב ֲעָמה ֵאת ֲאֶשר ֹאַכל וְּ  ֵאיְך ֶאטְּ

עֹוד ָדַרי ָוֱאָסַרי, בְּ  ֵאיָכה ֲאַשֵלם נְּ

ֶכֶבל ֲעָרב ֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני בְּ  ִצּיֹון בְּ

מֹו ָפַרד, כְּ ֵעיַני ֲעֹזב ָכל טּוב סְּ  ֵיַקל בְּ

ִביר ֶנֱחָרב רֹות דְּ אֹות ַעפְּ ֵעיַני רְּ  !ֵיַקר בְּ

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=871&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=871&lang=1
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 אביב תל ארלוזרוב לתחנת הסעות-  

  האשפות משער 04:45 בשעה 

 
 מודיעין לרכבת הסעות 

 המוצא לנקודות הסעות למתנס"ים החברה תלמידי 
 ציון הר מחניון 05:00 בשעה

 
 ירושלים המרכזית לתחנה הסעות 

 האשפות משער 05:15 בשעה         
 

 
 
  
 
 

 והשוטרים הסדרנים להוראות להשמע נא
 

 .סבלנות על לשמור יש להסעות הפיזור בעת
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           100    – משטרה

 101         -מד"א

 102    -אש כיבוי

 106  -העירוני המוקד

 5829393-02      התחמושת בגבעת האירוע ניהול -חפ"ק

 

 
 
 
 
 
 
 

 ונוער חברה מנהל יצחקי מיכל
 

4409442-054 

 ונוער חברה מנהל חלפון מנה
 

5651288-050 

 6283338-050 ונוער חברה מנהל חיזקיה מוסא
 

 ונוער חברהנ מנהל מטה שמעון שמעון
 

6283045-050 

 אסף גורבג'י 
 

 הסעות
 ונוער חברה מנהל

050-6282983 

  ברזני -שבת גלי
 

 ,050-6610068 צבי בן יד

 שמר קרן
 

 0542489622 הנוער תנועות מועצת

 פרוחי תום
 

 והנוער הילדים ארגוני מועצת
 

0526169996 

 המכינות מועצת אלדר יוס
 

0527772617 

 למתנסים החברה מישל
 

0505212454 
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  סיורים:

 מנת על להעזר תוכלו בו צבי בן יד מטעם ורכז שילוט יהיה מפגש נקודת בכל .1

 .קבוצתכם של המדריך את למצוא

 .הרכז אצל ולהירשם לגשת המפגש, לנקודת להגיע יש .2

 .הרכז אישור ללא הדרכה להתחיל אין .3

 .הרכז אישור ללא במסלול שינוי לבצע אין .4

 .התחמושת לגבעת והגעה המסלול סיום לנקודת לב לשים .5

 .והרכבת מהאוטובוס בירידה זהירות לנקוט יש .6

 

  התחמושת: גבעת

  .התחמושת גבעת למתחם מיד להכנס יש .7

 אוכל תיקים הקרב ואתר  וההנצחה ההקרנה אולם הגבעה, למתחם להכניס אין .8

 .ושתיה

 .לילה ראות בתנאי ובתוכן התעלות בין תנועה בטיחות .9

 .ושירותים מים מילוי נקודת .10

 

 לכותל: צעדה

 .המדרכה על הליכה .11

 .והסדרנים המשטרה להוראות להישמע יש .12

 .לכך המותרים במקומות אלא כבישים לחצות אין .13

 .המיושבים באזורים קולנית מהליכה להמנע יש  .14

 

 הכותל:

 .גדולים תיקים עם לכותל כניסה תותר לא .15

 .וצמיד זיהוי מדבקת מזהה, מלווה מדריך באמצעות לכותל הכניסה  .16

 .הכותל ברחבת לאכול אין .17

 

  הסדרנים. הוראות ועל סבלנות על לשמור יש להסעות הפיזור בעת ***
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  עגנון ש"י -בירושלים יש מקומות
 

 וכשאני אותם ויודע אותם מכיר שאני בירושלים יש "מקומות
 מעולם ראיתיו שלא עלי דומה מהם לאחד מזדמן

 לשם בא וכשאני שם, הייתי לא שמימי מקומות יש כנגדם,
 ויודעם אותם מכיר שאני עלי דומה

 לשוטט הייתי מרבה הלילות לרבות הימים שכל ומחמת
 אומנות שום ללמוד נפניתי לא ירושלים, בחוצות

 עוסק שאינו ויהודי התורה. מן בטל שהייתי מזה, קשה
 הדין ביום משיב אתה ומה לו: ואומר מוכיחו לבו בתורה,

 אותך כשישאלו
 ?עסקת" "בתורה

 בירושלים"" "עסקתי משיב: הריני משיב? הייתי ומה
 עשית" יפה לי: שיאמרו ומובטחני

 

                             *********** 
 
 

 עמיחי, פתוח סגור פתוח,יהודה 

 למה ירושלים תמיד שתים, של מעלה ושל מטה" 

  "....ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זה: ארוע בהצלחת חלק הלוקחים לכל גדולה תודה
 ואנשי אבי בן איציק ,ברוק אירית ,יגורבג' אסף שמעון, שמעון , רוזנר דני לשכתו, ואנשי החינוך שר

 מוסא , יוגב רויטל אזרף, אסנת חלפון, מנה יצחקי, מיכל  צדקיהו, יפהונוער, חברה מנהל מטה
 מעוז כתרי צבי", בן "יד  ברזני שבת וגלי זיצבורגר אריק  ירושלים, מחוז ונוער חברה מנהל חיזקיהו

 הילדים ארגוני מועצתל ,הנוער תנועות מועצתל הכותל, שמעון עדן התחמושת, מגבעת ולד ואלון
  הפקות, נוריאל שמעון ,למתנסים רהחבל ,המכינות מועצתל ,והנוער
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 הארוע משתתפי – 1 נספח
                                                                                                               

 050-4200253 אבינועם שלום לכיש-מיתרים 

 052-8345386 יונתן שפירא קיבוץ שובל -נחשון

 052-8345387 אריאל רוזנברג מצדות יואב -נחשון

 052-6778305 אופיר כלפה שדרות -נחשון

 054-7129700 מירי דווידוביץ מכינת העמק

 526130291 מגי בן לולו גרעין איתן+יחד )מרכז מעשה(

 526130291 מגי בן לולו גרעין איתן+יחד )מרכז מעשה(

 526130291 מגי בן לולו גרעין איתן+יחד )מרכז מעשה(

 052-6761308 נדב לוי מכינת חמדת

 0523825564 בויאר יואב כנפיים של קרמבו ש.ש

 052-4239737 יגאל סרגטי קרית מלאכי

 052-5666752 אור קרביץ שלוחה עין צורים -צהלי 

 050-3010598 שרה בוימפלק שלוחת משואות יצחק -צהלי 

 542086554 ירדן לוין טבריה -תנועת תרבות

 503137834 רעות הולצברג עפולה -תנועת תרבות

 546672255 ניב הרשקוביץ' נהריה -תנועת תרבות

 503137818 אייל קושניר מודיעין -תנועת תרבות

 503137797 עטר קומבה יבנה -תנועת תרבות

 503137804 טל כהן ראשל"צ -תנועת תרבות

 547663203 דר ליבנת פתח תקווה -תנועת תרבות

 054-4213531 רוני אור אשכול דרום -המחנות העולים

 054-4444682 אוהד כהן מקד"צ "משכיות" 

 054-7756111 איציק יבלונסקי יונתן

 050-4432266 יותם נוימן מכינת אליאל

 532202585 איתמר גולן מקד"צ מעין ברוך גליל עליון

 526614170 עודד שטיין מקד"צ כפר הנשיא גליל עליון

 545208486 עידית אוסטרוב מקד"צ ברעם גליל עליון

 546792003 ליהי מכבי צעיר-מת"ן

 546792003 ליהי מכבי צעיר-מת"ן 

 050-7705315 נדב בנג'ו חוגי סיירות של קק"ל

 543385775 קופרמן-גל עמיר מכינת מנשרים קלו

 547791146 שמעון )שמקו( אל עמי מכינת תלם ביפו

 05050-9074500 גולן חמו בית גובריןמיתרים לכיש 

 547251107 רואי פרנקל עמותת איילים
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 528878589 אורי שינדלר עמותת איילים

 542568939 נופר לוינדר עמותת איילים

 542589020 ענת בוצין מכינת רבין

 543302301 איילת רום מכינת גל

 050-3381294 ראובן מס פרדס רימוני -מכינת בית רימון 

 508292974 מיכל  ש"ש קדימה

 508292974 מיכל  ש"ש קדימה

 556664022 אריאל בוקובסקי מכינת לפידות אמונה

 525674637 עוז ויין מכינת ערבה פארן

 052-4674224 אמיר כהן מכינת "איתן"

 054-5458044 טל אביטבול מכינת בינ"ה

 054-7547515 דוד פוני מכינת מלח הארץ

 508104662 רן סרלין ישראלמכינת בית 

 544440148 דניאל הלוי מכינת רוח נכון

 526091396 יאיר טיקטין מכינת עמיחי

 527995962 מור פרץ שנת שירות צמרת

 526071307 אסתר  מקד"צ עוצם

 504009294 כפיר מעוז החברה למתנ"סים מחוז צפון

 506945264 משה שטה מתנ"ס רמלה

 506211835 איתן כהן מתנ"ס בקעת הירדן

 528797169 ישראל דהן מתנ"ס שפיר

 529400814 אביעד שטראוך שנת שירות "אחריי!" גרעין תמי"ר

 529400814 אביעד שטראוך שנת שירות "אחריי!" גרעין תמי"ר

 529400814 אביעד שטראוך שנת שירות "אחריי!" גרעין תמי"ר

 526219614 אליק אלמוג המכינה הירושלמית

 054-4416867 אליאל ונזלבום מכינת אדרת

 532235532 חיים אטיאס מרכז קהילתי קרני שומרון

 052-3089446 טל בן דרור מתנ"ס נתיבות יחידת נוער

 508449023 מאיר רודריגז מכינת ידידיה

 528348665 דוד נוביק מכינת קשת יהודה

 508849200 יאיר שימל מכינת בני דוד 

 545694004 יונס נסראלדין מכינת כרם אל

 050-8731842 יגאל ינאי  מקד"צ נווה אביה ערד 

 052-9534994 גל עוזר תוכנית שנת השירות-החברה למתנ"סים
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  היסעים: טבלאות 2 נספח
 
 

אוטו' 
 מספר
 

 תאריך
 ביצוע

 שם אחראי שם הקבוצה
 /נסיעה

 איש קשר נוסף

טלפון אחראי 
 /נסיעה

 טלפון נוסף

 נק'
 מדויקת -סוףאי

 שעת
 איסוף

 יעד
 נסיעה

 כמות
 נוסעים

1.  2.6.16 
8:30 

 אבינועם שלום מיתרים לכיש
 גל משעולי

 שמוליק שאול

0504200253 
0528893080 
0524239799 

 חוף דוגית כנרת
 לחוף הכי קרוב

17:30 3 35 

2.  2.6.16 
8:30 

קיבוץ  -נחשון
 שובל

 יהונתן שפירא
 שירה צור

0528345386 
0547191318 

 1בה"ד 
 בכניסה

להוריד  -8 14:00
תיקים 

לטיולית 
בבניני האומה  

ולהמשיך 
  למסלול

 

56 

3.  2.6.16 
8:30 

יבוץ ק -נחשון
 יואב

 אריאל רוזנברג
 גלעד אולשטיין

0528345387 
0528345381 

להוריד  -11 14:00 1בה"ד 
תיקים 

לטיולית 
בבניני האומה  

ולהמשיך 
 למסלול

 

54 
 5)להעביר 
נוסעים 
 לשדרות(

4.  2.6.16 
8:30 

 -נחשון
 שדרות

 אופיר כלפא
 גלעד אולשטיין

0526778305 
0528345381 

להוריד  -11 14:00 1ד בה"
תיקים 

לטיולית 
בבניני האומה  

ולהמשיך 
 למסלול

 

42 
 מיואב( 5)+ 

5.  2.6.16 
8:30 

 מירי דוידוביץ מכינת העמק
 אודי תמיר

0547129700 
0509112350 

 50 3 14:30 אתר החרמון

6.  2.6.16 
8:30 

קרית מכינת 
 מלאכי

 יגאל סרגטי
 אהובה שוחט

0524239737 
0525665395 

מרכז שפירא 
 )מסמיע(

מכינה  -בווייז 
קדם צבאית מרכז 

 שפירא

8:00 4 40 

7.  2.6.16 
8:30 

 נדב לוי מכינת חמדת
 משה לב טוב

0526761308 
0544460081 

 18:00 ישוב חמדת
 

5 35 

8.  2.6.16 
8:30 

 –צהל"י 
 משואות יצחק

 שרה בויינפלק
 עינב דורי

0503010598 
0507960601 

 משואות
 יצחק 

 מכינה צהלי

8:00 3 44 

9.  .6.161 
8:30 

ישיבת הקיבוץ  0507960601 עינב דורי עין צורים
הדתי לשעבר עין 

 צורים

8:00 3 30 

10.  2.6.16 
8:30 

מכינה מעין 
גליל  -ברוך

 עליון

 40 6 14:00 קיבוץ מעין ברוך 0532202585 איתמר גולן

11.  2.6.16 
8:30 

מכינה כפר 
ג.  -הנשיא

 עליון

 46 5 17:00 כפר הנשיא 0526614170 עודד שטיין

12.  2.6.16 
8:30 

 -מכינת ברעם
 ג. עליון

 30 5 17:00 קבוץ ברעם 0542088486 עידית אוסטרוב

13.  2.6.16 
20.30 

מכינת 
 -מנשרים קלו
 מעגן מיכאל

 גל עמיר
 יוסי צרפתי

0543385775 
0543530421 

 מעגן מיכאל
ביהס שדה מעגן 

 אלמיכ

17.30 1 50 

14.  2.6.16 
8:30 

 -מכינת תלם 
 יפו

 שמעון
 חנוך

0547791146 
0506963299 

, 10רחוב ווסרמן 
 )במכינה( יפו

19:00 8 53 
**** רכב 
 מתאים

15.  2.6.16 
 

מיתרים 
בית  -לכיש

 גוברין

 גולן חמו
 אירמ

0509074500 
054-7447202 

  מעלה גלבוע
 בשער הישוב

13:00 8 40 

16.  2.6.16 
 

8:30 

 
 

 מכינת רבין

 ענת בוצין
 לינה

0542589020 
5898334-054 

 קרית יובל
תעדכן מקום מדוייק 

 בסמוך

20.00 
?? 

1 50 

 ענת בוצין  .17
 לינה

0542589020 
5898334-054 

 קרית יובל
תעדכן מקום מדוייק 

20.00 
?? 

1 50 
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 בסמוך
18.  2.6.16 

8:30 
 אילת רום גל מכינת

 אוהד
0543302301 
054-7867815 

 טבריה
 מחוץ לתחנה מרכזית

17.00 12 50 

19.  2.6.16 
8:30 

 אילת רום מכינת גל
 אוהד

05-43302301 
054-7867815 

 טבריה
 מחוץ לתחנה מרכזית

17.00 12 50 

20.  2.6.16 
8:30 

 ש.ש. קדימה
Hr.kadima@g

mail.com 

איש קשר ) מיכל
 בשטח(

 -איל מנהל 

0526056325 
 

050-6879719 

 תל אביב
 ת. מרכזית

19:00 8 52 

21.  2.6.16 
20.30 

אריאל  מכינת לפידות
 בוקובסקי

 ניצנית טריקלין

0556664022 
0524222645 

 מעלה מכמש
 בכניסה בכיכר

19.30 4 30 
 ** ממוגן

22.  2.6.16 
8:30 

 -מכינת ערבה
 פארן

 עוז ווין
 הדר

0525674637 
050-5309662 

 פארןמושב 
 בכניסה לישוב ימינה

עברו  - 16.30
 כבקשתם

 8 
 

36 

23.  2.6.16 
 

 טל אביטבול בינ"ה
 גיא

054-5458044 
052-8708566 

 בית ברל
 סמינר חינוכי

מגיעים  21:45
גבעת ישירות ל

 תחמושתה

50 

24.  2.6.16 
20.30 

מכינת מלח 
 הארץ

תחנת רכבת  0547547515 דויד פוני
 ארלוזורוב ת"א

18.30 7 35 

25.  2.6.16 
8:30 
 

מכינת בית 
 ישראל

 רן שרלין
 זוהר

0508104662 
052-5915950 

בן אריה רחוב, 
גילה , 62אליעזר 

 ירושלים

 20:00 
לידע את 

 השעה

5 50 

26.  2.6.16 
20.30 

 יאיר טיקטין מכינת עמיחי
 קורל

0526091396 
054-2229502 

 

 אילת  
אנדרטת "דגל 
 הדיו" מול הים

 

15.30 
כולל 

עצירה 
בחולות 

 קסוי

2 50 

27.  2.6.16 
20.30 

 מור פרץ ש.ש צמרת
 שירן

0527995962 
0507998882 

 רכבת ארלוזורוב
 תל אביב

19.00 2 50 

28.  2.6.16 
8:30 

 
 
 
 

 וצםמכינת ע

 אסתר
 יובל

0526071307 
8801927-052 

במכינה -מושב נווה
 בכניסה לישוב

 )ליד גבול מצריים(

ירדו  -12 11.00
 מהסיורים

40 

29.  2.6.16 
8:30 

 אסתר
 יובל

0526071307 
8801927-052 

במכינה -מושב נווה
 בכניסה לישוב

 )ליד גבול מצריים(

ירדו —12 11.00
 וריםמהסי

50 

30.  2.6.16 
8:30 

 אסתר
 יובל

0526071307 
8801927-052 

במכינה -מושב נווה
 בכניסה לישוב

 ()ליד גבול מצריים

ירדו  -12 11.00
 מהסיורים

40 

31.  2.6.16 
8:30 

החברה 
למתנסים 

 צפון

 גליל מערבי 0504009294 כפיר מעוז
?? 

?? 1 45 

32.  2.6.16 
8:30 

החברה 
למתנסים 

 צפון

 גליל מזרחי 0504009294 כפיר מעוז
??? 

?? 1 
45 

33.  2.6.16 
20.30 

החברה 
למתנסים 

 רמלה

 ,8בר אילן  0506945264 משה שאטה
 רמלה

19:00 4 50 

34.  2.6.16 
20.30 

החברה 
 -יםלמתנס

 בקעת הירדן

 איתן כהן
 מוריה כהן

0506211835 
0542244760 

 מחולה.1
 שדמות מחולה.2
   מתנ"ס בקעת .3
 הירדן   

19:00 
לסגור 

שעה!!! 
17:30 

8 50 

35.  2.6.16 
8:30 

החברה 
 -למתנסים

 שפיר

 שמואלמושב אבן .1 0528797169 אפריים דאהן
 . מרכז שפירא2

18:00 11 50 

36.  2.6.16 
8:30 

 עין מודע 0544416867 אליאל מכינת אדרת
 מעין ע"י בית שאן

18:00 9 60 
 

מבקש   .37
שמיכל 
תתקשר 

 אליו

החברה 
למתנסים 
 קרני שמרון

 ,2רחבעם  0532235532 חיים אטיאס
 קרני שומרון

19:00 ?? 45 

החברה  2.6.16  .38
 למתנסים

 נתיבות

 טל בן דרור
 יוחנן גלדנואר

0523089446 
0545625969 

, 6רחוב ירושלים 
 נתיבות

18:00 12 50 

39.  2.6.16 
20.30 

 
מכינת קשת 

 דויד נוביק
 עמית

0528348665 
052-5666600 

במכינה במושב 
 קשת, רמת הגולן

17:00  
 סיור עצמאי

50 
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 איחודים!!! םהסעי

 
  

 
אוט' 
מספ

 ר

 תאריך
 ביצוע

 שם אחראי שם הקבוצה
 /נסיעה

 איש קשר נוסף

טלפון אחראי 
 /נסיעה

 טלפון נוסף

 נק'
 מדויקת -איסוף

 שעת
 איסוף

 יעד
 נסיעה

 כמות
 נוסעים

 איתןגרעין  2/6/16 50
תשלח איש 
קשר נוסף 

 בשטח

 מגי בן לולו
 זוהר

0526130291 
052-

3794814 

 באר שבע
 תחנה מרכזית 

18:00 7 
 רחביה )קקל(

25 

רחוב לוחמי  0504432266 יותם ניימן מכינת אליאל
 הגטאות 

 באר שבע, 

18:30 
לעדכו 
 שעה

6  
יורדים 

ראשונים 
 בכנסת

22 

אביעד  ש.ש אחרי  51
 טראובךש

 5 18:00 מרכזית באר שבע 0529400814
יורדים 

אחרונים 
ברחוב שי 

 עגנון
 

17 
 +(7 

מירושלים 
האם מגיעים 

בכוחות 
 עצמם?(

 מיכל ש.ש קדימה
** להגיד לה 
שהם צועדים 

מבניני האומה 
 לשוק. 

 
 

 8 18:00 מרכזית באר שבע 0508292974
להוריד בבניני 

 -האומה
הולכים ברגל , 

יורדים 
 ראשונים

5 

המחנות 
 העולים
 מבשרת

 6   מחלף הראל 0544213531 רוני אור
להוריד בכנסת 

יורדים  –
  שניים

 30 7 16:30 עכו 0526130291 מגי בן לולו גרעיו איתן 2/6/16 52
 מגי בן לולו גרעיו איתן

 זוהר
0526130291 

052-
3794814 

תא, רכבת מרכז, 
 ארלוזרוב

19:00 7 25 

 תנועת תרבות 2/6/16 53
 טבריה

טבריה??, עפולה ,  05020209939 נעם לוינגר
  מודיעין

16:30 1  

 יהודה  .40
 

 דויד נוביק
 עמית

0528348665 
052-5666600 

במכינה במושב 
 קשת, רמת הגולן

17:00 50 

41.   
 

2.6.16 
 8.30 

 
 
 

מכינת בני 
 דויד

 יאיר שימל
 פנחס

0508849200 
0508849138 

רח'  מכינת עלי,
 ישוב עלי,4הארז 

20:30  
 מאיסיור עצ
 
 

 סיור עצמאי

50 

 יאיר שימל  .42
 פנחס

0508849200 
0508849138 

מכינת עלי, רח' 
 ,ישוב עלי4הארז 

20:30 50 

 יאיר שימל  .43
 פנחס

0508849200 
0508849138 

 מעלה אפריים
במכינה הקדם 

 צבאית

20:30 50 

44.  2.6.16 
8.30 

 8.30 

מכינת כרם 
 אל

יוניס, נאסר 
 אל'דין

בית יד לבנים  0545694004
 דליית אל כרמל

כניסה דרך השוק 
 יוסבר טלפונית

16.00 11 35 

לא   .45
 עונים !!

החברה 
למתנסים 

 ש.ש

 19:30 ??? 0529634994 גל  עוזר
לדייק 
 שעה

4 60 

46.  2.6.16 
8.30 

 קיבוץ עלומים 0547756111 איציק יבלונסקי מכינת יהונתן
בתוך הקיבוץ עי 

 הרפת

18.00 3 25 
 

47.  2.6.16 
8.30 

מכינת 
 משכיות

 אוהד כהן
 אראל

0544444682 
0525553050 

מכינה משכיות 
בקעת הירדן בתוך 

 הישוב

11:00 2 27 

48.  2.6.16 
8.30 

 מאיר רודריגז מכינת ידידיה
 חיים

0508449023 
050-4082302 

ישיבת  -אפרת
 שבות ישראל

 בכניסה

19.30 12 25 

49.  2.6.16 
8.30 

מכינה קד"צ 
 ערד

 יגאל ינאיהרב  
 הרב דוד

0508731842 
5255910-052 

 30רח' אודם 
 ערד -במכינה

17.30 2 10 
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תרבות נהריה ,  54
מודיעין יבנה, 

 פ"ת ראשלצ,

מודיעין רכבת   05020209939 נעם לוינגר
 מרכז

19:30 1  

כנפיים של 
 קרמבו

מודיעים רכבת  0523825564 יואב בויאר
 מרכז

19:30 2 19 

55 2/6/16 
20.30 

 מתן מכבי צעיר
 נתניה ר"ג

 ליהי 
 יעל

0546792003 
054-6792015 

)ביקשה במיל טלפון של 
 נדב לא עבר

 
תל  רכבת  ארלוזרוב

 אביב

18.30 12 16 

 מתן מכבי צעיר
 נס ציונה, פ"ת

 ליהי 
 יעל

0546792003 
054-6792015 

18.30 12 16 

חוגי סיירות 
 קקל

 0507705315 נדב
054-6792015 

לרדת  6 18.30
  בקרית הלאום

10 
 למס סופי יחזור

56  
2/6/16 
20.30 

 אביעד ש. שאחרי
ישלח איש קש 

 ר נוסף

 18 5 18:00 לב המפרץ -חיפה 0529400814

 24 5 19:30 ארלוזרוב ת"א 0529400814 אביעד ש. שאחרי
57  

2/6/16 
 7 19:45 מישור אדומים 0524674224 עמיר כהן מכינת איתן

יורדים 
 ראשונים

 ברחביה , קקל

20 

מכינת בית 
 רימון

 1 20:15 חניון ממילא 0503381294 ראובן מס
טיילת ארמון 

 הנציב

25 

58  
2/6/16 
20.30 

 עמותת איילים
 כרמיאל

 רועי פרנקל
 אורי שינדלר

0547251107 
0528878589 

 כרמיאל
 כפר הסטודנטים

יורדים מלון   3 15.15
 המלך דוד

20 

עמותת איילים 
+באר שבע לוד

 ביחד

 נופר לווינדר
 אורי שינדלר

0542568939 
0528878589 

 רחוב קדושי מזריק 
 לוד

17.30 3 
 2יורדים מס' 
מלון המלך 

 דוד

26 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


