
 
 (9201) ושתייםהעשרים ש.י.ר ל.מרוץ 

 

 הערות ופעילות מיקום זמן משוער שידור יום

 שלישי
12.2 

משודר בין 
השעות 
13:30-
17:45 

 

 שלטים זהירות רצים התייצבות בתיכון והעמסת ציוד 05:15
  ברכת ההורים השכולים 06:00
  לבסיס תל נוףנסיעה  06:30

  הרצאה 7:30-8:45

 סיור בטייסת מסוקים 9:00-10:00
יכול לחול שינוי בהתאם לתנאי  

 77גדוד עוז  -נסיעה לרמת הגולן 10:30-13:30 מזג אויר
 וסיור בחדר זיכרון/אופציה חלופית :עמק הבכא 77ה בתרגיל אש גדוד עוז יצפי 13:30-14:30
  אנדרטת אגוז 15:30-16:30
  אנדרטת אסון המסוקיםשיחה עם אורי בריש ב 17:15-17:45
  ארוחת ערבהגעה לביה"ס שדה חרמון, התארגנות ו 18:30-20:00

 ערב לזכרם 20:00
 

 
 

 
  http://liveu.tv/lashirאת שידור המרוץ ניתן לראות בקישור הבא:

 

מרח מיקום ופעילות זמן משוער שידור יום
 ק

 הערות waze צוות

 רביעי
 

13.2 

 
משודר 

בין 
השעות 
7:30-17 

     השכמה 05:00
     ארוחת בוקר 5:30-6:25

     נסיעה לדפנה 06:30– 06:50
 050-7336416 -אשר אלקובי משטרת ראש פינה    טקס בדפנה 07:00 – 07:20

08:45 – 07:30 
 כפר בלום –דפנה 

 
 נחמיה 9

 אולם ספורט
 כפר בלום

https://ridewithgps.com/routes/29179440  

 פקאן 4.3 חורשת הפקאן -כפר בלום 08:45– 09:30
חניון נופש 
 גשר להבות

utes/29179446https://ridewithgps.com/ro  

 .במקביל לפקאן. https://ridewithgps.com/routes/29179458 גשר הפקק הפקק 12.1 גשר הפקק  -חורשת הפקאן  09:30 – 10:45

 מורים 2.5 גדות –גשר הפקק 10:45 – 11:05
מסעדת 
 איסקנדר

https://ridewithgps.com/routes/29179476  

 במקביל למורים https://ridewithgps.com/routes/29179507 כרכום כרכום 11.5 כרכום  -גדות  10:30– 12:00
 2478373-052רון אלמגור  https://ridewithgps.com/routes/29179522 כפר נחום אמנון 8.7 כפר נחום –כרכום  11:40 – 12:35

 מגדל 10.6 מגדל –כפר נחום  12:00 – 13:35
מרכז -מגדלנה

קניות צומת 
 מגדל

https://ridewithgps.com/routes/29179538  7123258-050אלי כהן ביטחון מקורות  במקביל לאמנון 

 .במקביל למגדל. 50https://ridewithgps.com/routes/291795 מצפה ארבל ארבל 6.1 רביד -מגדל 13:30 – 14:45
 קיבוץ לביא 1004323-050נתי רוזנצווייג  -במקביל לארבל https://ridewithgps.com/routes/29179568  לביא 9 לביא – רביד 14:00– 15:30

שומר ארגון ה גולני 4.2 צומת גולני  -לביא  15:30 – 16:15
 החדש

https://ridewithgps.com/routes/29179573  

18:00-20:00 
וארוחת  הגעה לקיבוץ חוקוק

 ערב
 ארוחת ערב 18:45   

     הרצאה  20:00
     שינה 22:00

 
 
 

 הערות waze צוותמרח מיקום ופעילות זמן משוער שידור יום

http://liveu.tv/lashir.html
https://ridewithgps.com/routes/29179440
https://ridewithgps.com/routes/29179446
https://ridewithgps.com/routes/29179458
https://ridewithgps.com/routes/29179476
https://ridewithgps.com/routes/29179507
https://ridewithgps.com/routes/29179522
https://ridewithgps.com/routes/29179538
https://ridewithgps.com/routes/29179550
https://ridewithgps.com/routes/29179568
https://ridewithgps.com/routes/29179573


 
 ק

 חמישי
 

14.2 

 
משודר 

בין 
השעות 
7:45-

17 

     השכמה. 05:30
     העמסת תיקים וארוחת בוקר 06:00 – 06:45
     ט"ו בשבט.  06:45 – 07:15
     יתר האוטובוסים יוצאים 07:15 – 08:15

 הפקק 11.6 יד לחייל הבדואי -צומת רימון 08:00 –9:45
יד לחייל 

 הבדואי
https://ridewithgps.com/routes/29184079  ביקור  –אוטובוסים נוסעים לאתר הנצחה
 במקום

 dewithgps.com/routes/29184087https://ri  זרזיר אמנון 6.0 זרזיר–יד לחיל הבדואי  9:45 – 10:50

 הפקאן 5.6 משטרת נהלל –זרזיר  10:50 – 11:30
משטרת נהלל 

 ההיסטורית
 https://ridewithgps.com/routes/29184098 

 66תנ"א חצייה כביש מ  https://ridewithgps.com/routes/29184107 פארק מנשה לביא 10.6 פארק מנשה –משטרת נהלל  11:30– 12:35
 114https://ridewithgps.com/routes/29184   מגדל 5.6 השופט  עין –פארק מנשה  12:35– 13:35

13:35-14:15 
צומת המאגר  -עין השופט

 )דליה(
 גולני 5

 0525041166שחף רבש  672עזרה בחציית כביש  רמות מנשה
 https://ridewithgps.com/routes/29184118 

  https://ridewithgps.com/routes/29184127 גבעת נילי כרכום 8 גבעת נילי- מאגר 14:00 – 14:45

 ארבל 8 אנדרטת מג"ב-גבעת נילי 14:45– 15:40
  653כביש  מתנ"א עזרה בחצייה ריצה בשביל מתחת לכביש שש, 

s://ridewithgps.com/routes/29184136http  
 הורדת תלמידים ליד החדרים    נסיעה לקיבוץ נחשולים 16:00 –17:00

     התארגנות בחדרים 17:00 – 19:00
     ארוחת ערב  19:00
     תדרוך ושינה 20:15

      

 
 

 הערות waze צוות מרחק מיקום ופעילות זמן משוער שידור יום

שיש
 י

 
15.2 

 
משודר בין 

-7השעות 
14 

     השכמה והתארגנות 4:00

העמסת הציוד האישי על  04:30
 האוטובוסים

 במתחם חדר האוכל   

 לפני הארוחה להתארגן עם התיקים באוטובוס    ארוחת בוקר נארזת 05:15

     נסיעה לשביל המוביל של אוטובוס 4:40
     לתנובות נסיעה של אוטובוסים 05:30

 לביא 6.5 תחנת הדלק תנובות –שביל המוביל  05:30–6:30
-תנובות

  https://ridewithgps.com/routes/29184150 בורגתה

  https://ridewithgps.com/routes/29184152  הפקק+מגדל 6.5 מנחת עין ורד–תנובות  6:30-7:30

מעון חברת  פקאן+נחמיה 1.3 חברת נעורים – מנחת עין ורד 7:30-8:00
 נעורים

https://ridewithgps.com/routes/29184153   

 050-5735188אמיר רב"ש   משמרת  5.0 משמרת –נעורים חברת  8:00-8:50

 כרכום 8.4 תומס –משמרת  8:50-10:00
 ריצה בשביל ,אח"כ בשדה ורבורג ובכביש. 

 רבש משמרת 

 מורים מובילים, חטיבות מצטרפות בכפר מלל  כולם 2.5 בית יד לבנים –תומס  10:10-10:30
 חובשים נשארים עד סוף המרוץ

 חובשים נשארים עד סוף המרוץ    קס בבית יד לבניםט 10:45
 מורים מובילים  כולם 1.5 תיכון הדרים -בית יד לבנים  11:15-11:30

     טקס בתיכון הדרים 12:00
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