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המסע אינו כרוך בתשלום. אנו מצפים ומאמינים שתרומה מכל צועד/ת )לפי יכולתו/ה( תסייע לנו במימון.

המסע הוא המשכו של מסע אב"י בשביל ישראל לזכר סמ"ר אבי אפנר ו-72 חבריו שנפלו באסון המסוקים.        

מסע חווייתי של התחדשות, שיח וזכרון בנופי הארץ ובשאלות העומק של החברה הישראלית לזכר כל הנופלים במערכות ישראל ובפיגועי הטרור

הצטרפו אלינו למסע מיוחד המשלב:
התחדשות דרך לימוד מקורות יהודיים 

וישראליים והכרות עם תפיסות עולם שונות;
שיח עם אנשים מכל גווני הקשת החברתית 

בנופיה הנפלאים של ישראל;
זכרון של כל הנופלים במערכות ישראל 

ובפיגועי הטרור. 

מתכונת המסע
כל בוקר יפתח בטקס קצר עם ציון שמות הנופלים 
שלזכרם יוקדש המסלול היומי • בכל יום תתקיים 
סדנת לימוד בנושאים שעל סדר יומה של החברה 

הישראלית, ובה יתאפשר דיון בין המשתתפים • 
כל יום יסתיים במפגש עם אנשים מחיי החברה, 

הרוח או התרבות הישראלית - מפגש המסכם את 
היום ופותח חלונות נוספים.

למי מיועד המסע?
למחפשים מפגש משמעותי ומאחד עם אנשים, 

מקומות ונופים - דרך הרגליים, הלב והנשמה 
• למבקשים להנציח בדרך יחודית את יקיריהם 

שנפלו במערכות ישראל ובפיגועי הטרור )בקשה 
להנצחה דרך ההרשמה באתר( • ניתן לבוא 

כיחידים, משפחות וקבוצות • ניתן להצטרף ליום 
אחד בלבד, למספר ימים או לכל המסע.

19.2-16.4.18 ד' אדר - א' אייר תשע"ח מאילת עד שאר ישוב בסימן 70 שנה למדינת ישראל



* משפחתי    ** רגיל    + עליה קשה    *** מיטיבי לכת          מתאים לקלנועיות/נכים           ביום זה לא הולכים            יום סגור לחבורת "כל השביל"

המסלולים המפורטים יתפרסמו בהמשך. ההרשמה תיפתח כחודש לפני תחילת המסע. עקבו אחרי הפרסומים באתר המסע ובדף הפייסבוק
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19.2 ד' אדר18.2 ג' אדר
הרי אילת

***

20.2 ה' אדר
קניון שחורת

***

21.2 ו' אדר
מעלה עמרם

***

22.2 ז' אדר
מעלה גדנ"ע

***

23.2 ח' אדר
מעלה מלחן

***
25.2 י' אדר

קניון ורדית
***

26.2 י"א אדר
קניון ברק

***

27.2 י"ב אדר
ציר המעיינות

**

28.2 י"ג אדר תענית אסתר
ערבה

**

1.3 י"ד אדר פורים
סדקי צבירה

**

2.3 ט"ו אדר
יום סגור

לחבורת "כל השביל"

4.3 י"ז אדר
סנפיר גדול

+***

5.3 י"ח אדר
כרבולת
++***

6.3 י"ט אדר
מעלה פלמ"ח

***

7.3 כ' אדר
מעלה עלי

***

8.3 כ"א אדר
מכתש קטן

***

9.3 כ"ב אדר
יום סגור

לחבורת "כל השביל"

11.3 כ"ד אדר
הרי ירושלים

+**

12.3 כ"ה אדר
הרי ירושלים

+**

13.3 כ"ו אדר
ירושלים

**

14.3 כ"ז אדר
שלוחת משלטים

**

15.3 כ"ח אדר
דרך בורמה

**

16.3 כ"ט אדר
עמק אילון

**
18.3 ב' ניסן

מקורות הירקון
**

19.3 ג' ניסן
פארק הירקון

*

20.3 ד' ניסן
חוף הים

**

21.3 ה' ניסן
זכרון יעקב

**

22.3 ו' ניסן
כרמל
+**

23.3 ז' ניסן
כרמל

**
25.3 ט' ניסן 

עמק יזרעאל
**

26.3 י' ניסן
עמק יזרעאל

**

27.3 י"א ניסן
עמק יזרעאל

**

30.3 י"ד ניסן29.3 י"ג ניסן28.3 י"ב ניסן

1.4 ט"ז ניסן א' חוהמ"פ
גלבוע
+**

2.4 י"ז ניסן ב' חוהמ"פ
עמק המעיינות

**

3.4 י"ח ניסן ג' חוהמ"פ
עמק המעיינות

**

4.4 י"ט ניסן ד' חוהמ"פ
עמק המעיינות

**

6.4 כ"א ניסן שביעי של פסח5.4 כ' ניסן 

8.4 כ"ג ניסן
עמק הירדן

**

9.4 כ"ד ניסן
יער שוייץ

+**

10.4 כ"ה ניסן
ארבל
+**

11.4 כ"ו ניסן
נחל עמוד תחתון

**

12.4 כ"ז ניסן יום השואה
נחל עמוד עליון

+**

13.4 כ"ח ניסן
הר מירון

+**
15.4 ל' ניסן
צוק מנרה

**

16.4 א' אייר
סיום - שאר ישוב

*


