
 תוכנית  נופשון  ותיקי  בנימין 
 כ"ז  באייר  -   א'   בסיון  ה'תשפ"א   9-12/5/21 

 מלון  לביא 

 חצי  פנסיון  (ארוחות  ערב  ובוקר  במלון)  

  

 יום  ראשון 

    7:30  התחלת  איסוף  מהיישובים 

 הפסקת  בוקר  בכביש  הבקעה  מפגש  הבקעה/פונדק  המעיין  (שימו  לב!   יש  להביא   ארוחת  בוקר 

 וצהרים   מהבית  ליום  זה)  

 סיור-   הגלבוע  כקו  גבול  מהתנ"ך  ועד  תש"ח 

    *תצפית  הר  ברקן  

 *מעין  חרוד     

 *קרב  טירת  צבי 

 הגעה  מוקדמת  למלון  (  15:00-16:00)   כי  ערב  עמוס  לפנינו…  

 (בריכה-   פרטים  מדוייקים  בהמשך)  

  

    18:15  מנחה 

    18:30   התכנסות  ושיחה  של  משה  פלד  -    אל"מ  במיל'   -   מ"פ  בקרב  על  שחרור  ירושלים  בששת 

 הימים 
    19:40   תפילת   ערבית  חגיגית   בפרגולה 

  ארוחת  ערב  חגיגית  -   רחוב  ירושלמי 
     21:30   עופר  גביש  -   הסיפורים  מאחורי  השירים  של  מלחמת  ששת  הימים  

  

 יום  שני-   טיול  כבקשתך 
    7:00  שחרית  חגיגית  בבית  הכנסת 

 ארוחת  בוקר 

    9:00  יציאה  למסלולים  לפי  בחירה   באזור  הר  מרון  מסלול  תיירים/   מסלולי  אוהבי  לכת  (תהיה 

  עצירה  להפסקת  צהרים  במקום  עם  חנויות  אוכל)   

  15:00-16:00  הגעה  למלון 

 (בריכה-   פרטים  מדוייקים  בהמשך)  

    18:15  תפילת  מנחה 

 אוטובוס   4  אוטובוס   3  אוטובוס   2  אוטובוס   1 

        



  18:30-    20:00  ארוחת  ערב 

    20:00  ערבית 

    20:15   מסע  בעקבות  שירי  נעמי  שמר  בהנחיית  נוגה  גולדבלט  מוזיקאית  ומנחת  התכנית  "שיעור 
 מולדת"   ברדיו  הגליל  העליון 

  21:30  למעוניינים,   הרצאה  על  "גירוש  תימני  כנרת"   מפי  חבר  כנרת  עמירם  אדלמן  שחשף  את 

 הפרשה 

  

  יום  שלישי-   יום  פעילות 
 שימו  לב-   יום  זה  גדוש  מאוד  בפעילויות,   חלקן  מקבילות.   חשוב  לזכור  שזה  לא  מירוץ  ולא  חייבים 

 להספיק  הכל.   אתם  בוחרים  את  מה  שמתאים  לכם  מתוך  המבחר  הגדול:   שתי  סדנאות  או  אחת,  
 בריכה  ומנוחה  או  פעילות,   השכמה  עם  שחר  או  שינה  משובחת.   בימים  הקרובים  תקבלו  טופס 

 שבו  תתבקשו  לבנות  את  היום  שלכם  (פחות  מסובך  ממה  שזה  נשמע  אל  דאגה)  

 עם  שחר  -   יציאה  לסדנת  צילום  בהשכמת  הבוקר  עם  הצלם  שחר  כהן  (ברישום  מראש)  

  7:00  שחרית  

  8:45  סדנאות  -   סבב  ראשון  (במקביל-   בריכה  לנשים   9:00-    10:30)  

  10:30  סדנאות  -   סבב  שני  (במקביל-   בריכה  לגברים   10:30-12:00)  

  11:45  קפה  ועוגה 

     12:10  יציאה  לפעילות:   

 סיור  קצר  בעין  אפק-   מים  חיים  בסביבה  אורבנית 

 ביקור  ב"יענקלס  שטעטל"  
 (במקביל  בריכה  פרטים  מדוייקים  בהמשך)  

  17:00-    17:30  חזרה  למלון 

  18:30  ארוחת  ערב 

 ערב  מיוחד-    "בנימין  עד   120"    (מצורף  פרסום)  

  

  

 יום  רביעי 
  7:00  שחרית 

    9:30-10:00  יציאה  לרמת  הגולן 

   בין  האתרים:   

 *הטכנולוגיה  בשירות  הארכיאולוגיה  -   בית  הכנסת  המשוחזר  ב'אום  אל  קנטיר'     ומעיין  הקשתות 

  * קו  התלים  -   קצת  גיאולוגיה  וקצת  מורשת  קרב 
  * סיום  מתוק  בשוקולד  דה  קרינה 

  (תהיה   עצירה  להפסקת  צהרים  במקום  עם  חנויות  אוכל)   

  

    17:00  יציאה  משוערת  חזרה  ופיזור  ביישובים (הגעה  בסביבות   20:00-21:30)  


