טיול רגועים , 17 áמרץ 2001 – äðâá äöôåðé -עין ירקעם 
(éúëðå ùðåééí áäúàí ìèéåì ääëðä)
(öéåðé äîôåú ì÷åçéí îúåê "éùøàì-àèìñ äëáéùéí äçãù" ùì îôä)

1. 8:00 – 7:30        התכנסות בתחנת דלק סיירים – לכוון אשדוד. 
תדלוק (מיכל מלא!) – נ.תדלוק הבאה בעוד 57 ק"מ.מפה 29.
2.  8:00 – 8:15        תחנת דלק סיירים – צ.בני דרור -  25 ק"מ  - כביש מספר 4. מפות 29, 35  
3.  8:15 – 8:40       צ. בני דרור - ימינה – צ.יד מרדכי – 32 ק"מ – כביש 4. מפה 35,40.
4. 8:40 –9:40       ת.דלק בצומת יד מרדכי – תדלוק וארוחת בוקר. נ.תדלוק הבאה בעוד 129 ק"מ.

5. 9:40 –   9:45  תחנת דלק צ.יד מרדכי - שמאלה– צ.גבים – 10 ק"מ - כביש 34.מפות 41,40.
6. 9:45 – 9:50    צ.גבים – ימינה– צ. סעד– 9 ק"מ - כביש 232. מפות 40,41.
7. 9:50 – 10:05    צ.סעד – שמאלה – ימינה - צ.רעים – 13 ק"מ – כביש 232. מפות 41,46.
 8. 10:05 – 10:15   צ. רעים – שמאלה – צ. אורים – 11 ק"מ – כביש 234. מפה 46.
9. 10:15 – 10:25    צ. אורים – שמאלה - ימינה – צ. צאלים – 13 ק"מ – כביש 234 . מפה 46.
10. 10:25 – 10:35  צ. צאלים  - מנוחה. מפה  46.

11. 10:35 – 11:05  צ. צאלים- שמאלה – צ. משאבים– 35 ק"מ – כביש 222 . מפות 52,51.
12. 11:05 – 11:15  צ. משאבים  - שמאלה – צ.הנגב– 9 ק"מ – כביש 40. מפה 51.
13. 11:15 – 11:25  צ.הנגב – ימינה – צ.ירוחם – 12 ק"מ – כביש 224. מפה 50,51.
14.  11:25- 11:40   צ.ירוחם – שמאלה – צ.דימונה –13 ק"מ – כביש 204. מפה 50.
15. 11:40 – 11:45	צ.דימונה – ימינה - שמאלה – ת.דלק אזור תעשיה דימונה – 4 ק"מ. מפה 50.
16. 11:45 – 12:05   ת.דלק אזור תעשיה דימונה – תידלוק. נ.תידלוק הבאה בעוד 122 ק"מ. מפה 50.

17. 12:05 – 12:15   ת.דלק א.ת דימונה – יציאה – ימינה צומת T – ימינה – רמזור – שמאלה – צ.רותם – 9 ק"מ – כביש 25. מפה 50.
18. 12:15 – 12:35   צ.רותם– ימינה – עין ירקעם (לרדת בזהירות לשמאל הכביש!) – 12 ק"מ – כביש 206. מפות 50,56.
19. 12:35 – 13:20   עין ירקעם – סיור רגלי. מפה 56. 

20. 13:20 – 13:40  עין ירקעם – ימינה – כביש 206 - שמאלה – צ.ירוחם – 17 ק"מ – כביש 225. מפה 56.
21. 13:40 – 13:50  צ.ירוחם – מסעדת "צברי אורלי" – 12 ק"מ – כביש 204. מפה 50.
22. 13:50 – 15:20  אורחן חוות "צברי אורלי" – מאכלים המבוססים על הצבר – סיור מודרך וארוחת צהריים – הזמנה מראש – 45 ש"ח לאדם (ראה פרטים בדף המצורף).

23. 15:20 – 15:35 מסעדת "צברי אורלי" – יציאה ימינה – כביש 204 – צומת דימונה.
צ.דימונה – שמאלה – צ.ערוער – 13 ק"מ – כביש 25. מפה 50.
24. 15:35 – 15:50 צ.ערוער – ישר – צ.עמק שרה – 21 ק"מ – כביש 25. מפות 51,50.
25. 15:50 – 16:05 צ.עמק שרה – ימינה – היציאה הצפונית מבאר שבע – ימינה - ת.דלק – 15 ק"מ – כביש עוקף באר שבע.מפות 44,45.
26. 16:05 – 16:25 ת.דלק ביציאה הצפונית מבאר שבע – תידלוק.נ.תדלוק הבאה בעוד 59 ק"מ.

27. 16:25 – 17:05 ת.דלק ביציאה הצפונית מבאר שבע – צ.להבים – 10 ק"מ – כביש 40.מפה 45.
צ.להבים – ימינה – צומת קמה – 9 ק"מ – כביש 40.מפה 45.
צ.קמה – ישר – ת.דלק אלון לפני צומת מסמיה – 40 ק"מ – כביש 40. מפות 45,40,35,34.
הוראות בטיחות:
-	 àéï ìòáåø àú äîåáéì, àéï ìðñåò îàçåøé äîàñó.
-	
-	 ðñéòä îãåøâú. áùåí ôðéí åàåôï ìà ìðñåò áî÷áéì ìàåôðåò àçø. ðñéòä áèåø áî÷øä ùì ëáéù öø.
-	
-	 ôðéåú åëáéùéí מפותלים: אין לעקוף בפניה. לשמור על 
-	   îøç÷ áèçåï àçã îäùðé áîäìê äôðéä.
-	
-	 áîéãä åרוצים לפרוש, יש להודיע למוביל או למאסף לפני שפורשים.
-	
 áî÷øä ùäîùê äãøê ìà éãåò, ìòöåø áî÷åí åìçëåú ìîàñó.
-	
-	áëì î÷øä ùì úàåðä àéï äàçøéåú çìä òì îàøâðé äèéåì!
-	
    מספרי פלא' למקרה חרום:  - אלחנן (מוביל):  858098 054
                                         - קארין (מאספת): 858099 054
28. 17:05               ת.דלק אלון לפני צומת מסמיה – מנוחה ופיזור.


אורחן חוות צברי אורלי

החבילה כוללת סיור של כחצי שעה וארוחת צהריים.

מנה לאדם:
	צבר ממולא בשר ואורז ( לצמחוניים – מילוי אורז ושקדים בלבד)

נזיד בוקרים 
	חמוצים
	סברס קר בסוף הארוחה
	סלטים
	2 קציצות צבר
	שתיה חמה או קרה.

נדרשת הרשמה מראש, מאחר וזמן ההכנה למנה הינו ארוך במיוחד (מספר ימים)
מחיר החבילה לאדם הינו 45 ש"ח.

להרשמה נא להודיע: אלחנן, 6209316 03, נא להשאיר שם ומספר טלפון.
























