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 לכבוד 
 מנכ"לים –המועצות האזוריות 

 
 
 

 סיוע המועצות האזוריות למסע הנצחה "נפגשים בשביל ישראל"הנדון: 

 

 שלום רב,

רעיה ויוסי אפנר ששכלו את בנם אבי באסון המסוקים מארגנים מדי שנה מסע הנצחה "נפגשים 
 .ישראל במערכות הנופלים כל של וזכרם המסוקים אסון חלליבשביל ישראל" להנצחת זכרם של 

 בשאר ההנצחה באתר 16/04/19תאריך ב ייםתסיו 18/02/19תאריך ב באילתהמסע  תחילי השנה
 .ישוב

 את שמאפשרים וסיוע התנדבות, לנתינה וסמל אותמספר שנים נרתמות מועצות אזוריות, כמזה 
, לסייע למשפחת אפנר ולמארגני המסע בהסעת הצועדים באמצעות האוטובוסים המסע של קיומו

 הצהובים.

 מצורפת תכנית המסע ובקשות המארגנים לסיוע בהסעות.

 להזמין להצטרף למסע את תושבי המועצות.בנוסף מזמינים המארגנים ואנו ממליצים 

 .ofnery@netvision.net.il  4930239-054איש הקשר לתאום הסעות הוא יוסי אפנר 

 פרטים נוספים על המסע ניתן למצוא באתר "נפגשים בשביל ישראל".

 

 בברכה,

 
 אורי בן יהודה

 
  ביטחוןראש תחום 

 והיערכות למצבי חירום
 

 
 העתקים

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית לב השרון –עמיר ריטוב 
 ראשי המועצות האזוריות

 יוסי אפנר
 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות –ישראל נדיבי 

 טים"קב – האזוריות המועצות
 ישראל".הנדון: מסע ההנצחה "נפגשים בשביל 
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 אורי שלום רב:
 

 ראשית זו ההזדמנות לומר לכם שוב תודה על ההתמדה בסיוע למפעל ההנצחה הגדול הזה.
גם השנה למסע רגלי לאורכו של שביל ישראל, להנצחת זכרם של  כרגיל, אוזרים כוחות ויוצאים 

. השנה נתחיל וזכרם של כל הנופלים במערכות ישראל ובפיגועי הטרורחללי אסון המסוקים, 
קצהו -באתר ההנצחה בשאר ישוב/בית אוסישקין  16.4.19-, ונסיים את המסע ב18.2.19-באילת ב

 שביל ישראל. הצפוני של
נשמח לראות מדי יום את האוטובוסים הצהובים של המועצות האזוריות, אות וסמל   כבכל שנה

שמאפשרים את קיומו של המסע. גם השנה נבקש את עזרתכם בהסעת –לנתינה, התנדבות וסיוע 
 מצ"ב תכנית המסע המפורטת.  הצועדים לרכבם בסוף כל יום צעידה.

 כל בוקר לפני היציאה למסע.  , או באחד מטקסי ההנצחה שנערכיםנשמח לראותכם צועדים אתנו
לאחר אישורך נפנה כמובן למועצות בפירוט תכנית הצעידה וההסעות בגבולן, ונזמין את תושביהן 

 לצעוד עמנו במסע.
 בתודה ובהערכה עמוקה

 רעיה ויוסי אפנר מנהלי הפרויקט
 איש הקשר
 יוסי אופנר

0544930239 
ofnery@netvision.net.il 

 
 

 

 יםאוטובוס אל  הסעה מ אזור תאריך

 1 ביס"ש אילת ח. שלמה עליון הרי אילת 18.02.2019

 2 ח. שלמה עליון ק. שחורת קניון שחורת 19.02.2019

 2   קניון שחורת . יטבתהניוןח מצפה עמרם 20.02.2019

 2 /תמנע יטבתה תמנע מעלה מילחן 22.02.2019

 1 אגם ספיר תמנע מוצאי שבת 23.02.2019

מ. רמון-גוונים  IIמזרח הרמון  25.02.2019  1  מרכז ספיר  

 1 חניון גוונים מצפה רמון Iמערב הרמון  26.02.2019

 2 מצפה רמון בורות לוץ IIIמערב הרמון  28.02.2019

 1 מצפה רמון  בורות לוץ בורות לוץ 01.03.2018

 2 חניון בארות מצפה רמון מצוק רמון 03.03.2019

 2 מצפה רמון אורון כרבולת 06.03.2019

 2 אורוןדימונה/ מישור ימין מעלה פלמ"ח 07.03.2019

 1 דביר חרבת חזן לכיש 10.03.2019

 1 חרבת חזן נחושה IIלכיש  11.03.2019

 1 נחושה רוגלית עדולם 12.03.2019

 1 רוגלית נס הרים  הרי ירושלים 13.03.2019

 1 נס הרים  חרבת סעדים IIהרי ירושלים  14.03.2019
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 1 מוצא הר איתן סטף 17.03.2019

 1 הר איתן מסרק נ. כסלון 18.03.2019

 1 מסרק לטרון דרך בורמה 19.03.2019

 1 לטרון מצפה מודיעים עמק איילון 20.03.2019

 חוף הים 24.03.2019

פ.השלולית 

 בנתניה

בית ינאי/ 

 2 אפולונ יה

 נחל אלכסנדר 25.03.2019
 גבעת חיים

שדות ים/    

 2 בית ינאי

 זכרון יעקב זכרון יעקב 26.03.2019
נחל  /שדות ים

 2 אורן

 1 ח. נחל אורן מוחרקה Iכרמל  27.03.2019

 1 מוחרקה יגור IIכרמל  28.03.2019

 2 כ. חסידים טבעון אלוני טבעון 29.03.2019

 1 טבעון חורבות אושא נחל ציפורי 31.03.2019

 1 חורבות אושא יודפת 1שביל הסנהדרין 01.04.2019

 1 יודפת ציפורי 2שביל הסנהדרין  02.04.2019

 1 ציפורי כדורי הר דבורה 03.04.2019

 1 כדורי כפר קיש התבור 04.04.2019

 1 כפר קיש גזית נחל תבור 05/04/2019

 1 נהריה עין געתון שיירת יחיעם 07.04.2019

 1 עין געתון פארק גורן נחל געתון 08.04.2019

 1 פארק גורן גשר אלקוש נחל כזיב 09.04.2019

 1 גשר אלקוש ח. חוממה הר מירון 10.04.2019

 1 ח. חוממה דישון דישון-צבעון 11/04/2019

12.04.2019 
 נבי יושע קרן נפתלי

ק. שמונה 

 2 דישון/

 2 יפתחתל חי/ ק. שמונה מצוק רמים 14.04.2019

 1 תל חי דפנה אצבע הגליל 15.04.2019

16.04.2019 
 דן סיום שאר ישוב

ק. /דפנה

 2 שמונה


