תכנית לתשפ"ג – קבוצת "מטיילים עם אפי"
{יכולים להיות שינויים ,בהתאם למזג אויר ו/או הפתעות אחרות}

מועד הטיול

איזור  /מסלול מתוכנן

הערות

סטטוס

22.10.2022

הכרמל  -מצודת הבמה ושביל השעורה
{מדליית אל כרמל עד יגור}

בוצע מחוות הכרמים בדליית
אל כרמל ,על השביל הירוק,
דרך מצודת הבמה ועליה
לעספיה

בוצע

19.11.2022

רכס בשנית ברמת הגולן

17.12.2022

דרום-נגב/מ.יהודה

14.1.2023

דרום-נגב/מ.יהודה/ערבה

18.2.2023

מרכז או דרום

18.3.2023

הר הנגב בדגש פריחה

15.4.2023

גליל תחתון/גלבוע

20.5.2023

הרי ירושלים/יהודה

17.6.2023

צפון

יולי 2023

טיול מים בצפון

אוגוסט 2023

טו באב-ליל ירח בחג האהבה

הערות :
.1
.2
.3
.4
.5

הטיולים יהיו במסלולים מיוחדים ,מהפחות מוכרים והפחות מטוילים.
הטיולים מתקיימים בד"כ בשבת שלישית של כל חודש {ראו תכנית שנתית להלן} .לפחות טיול אחד בשנה יתקיים
בשישי-שבת {יומיים} ונתארגן בהתאם ללינה .
המסלולים יהיו בדרגות קושי בינוני ועד בינוני .+בכל מקרה ,לא קלים מאד ולא אקסטרים !! אורך המסלול יהיה ביחס
הפוך לקושי שלו וינוע בין  8-12ק"מ בד"כ .כמובן שתועבר התרעה לציון דרגת הקושי לפני כל טיול.
ההובלה וההדרכה {ע"י אפי כסיף} תתבצע בדגש של "מכלול נופאדם"  :השילוב המהותי וההכרחי בין נתוני הטבע
ומשאביו והפן האנושי.
הפעילויות הנוספות של "שדה ראיה" יעמיקו בחיבור בין אדם לטבע ותערכנה כסדנאות בשטח של מספר שעות
עד יום .למשל  :טיולים לקראת מועדים מיוחדים { טבע מתחפש לקראת פורים ,זריחה ושקיעה וכו'} ; מססה -מסע -
סדנה בדגש של חיבור אדם לטבע ועוד .פרסומים בנושא זה יועברו מדי פעם.

אפי כסיף  -שדה ראיה

טלפון053-7620739 :

efikasif52@gmail.com

www.efikasif.com

התארגנות הקבוצה ונהלים :
*** ההסעה הינה מאורגנת {מידי/מיניבוס} וכלולה במחיר הטיול.
*** המחיר לתשפ"ג  ,יהיה  ₪ 200למשתתף/ת המתחייב/ת למינימום  5טיולים .
*** המשתתפים ירכשו בתחילת השנה את "סידרת הטיולים" –  5במספר {לבחירה חופשית והרשמה במהלך השנה} .
כלומר  ,יעבירו במהלך ספטמבר/אוקטובר את התשלום עבור הסידרה כולה { ₪ 1000למשתתף/ת}.
ניתן להצטרף גם לטיולים בודדים  ,בהרשמה ותשלום של שבוע מראש ,על בסיס מקום פנוי .המחיר יהיה ₪ 250
לטיול למשתתף/ת.
*** המטיילים יחתמו על הצהרת בריאות ע"פ דרישת הביטוח .

מקווה לראות את כל המטיילים הקבועים מצטרפים למרבית הטיולים שלנו.

אשמח על צרוף חברים חדשים על בסיס ק ב ו ע .

תודה ולהתראות
אפי כסיף

אפי כסיף  -שדה ראיה

טלפון053-7620739 :

efikasif52@gmail.com

www.efikasif.com

