תכנית "מטיילים עם אפי" – ת ש פ " א
"מטיילים עם אפי" היא קבוצת טיולים שקמה לפני  4שנים ופעם בחודש נפגשים ,להכיר את הארץ ,להכיר חברים וגם
להכיר את עצמנו .כמדי שנה בעונה זו ,אני נרגש להכין ולהשיק את תוכנית הטיולים לשנה הקרובה.
לאחר כל טיול המטיילים מקבלים סיכום טיול בקליפ  /תמונות  /סיכום הטיול.
להלן לוח הטיולים לשנת תשפ"א:

להצצה לתוכניות הטיולים של השנים הקודמותhttps://www.efikasif.com/travel-with-efi :
עדויות מטיולי עבר של "מטיילים עם אפי"
"תמה לה עונת הטיולים תשע"ט .תודה לאפי על עוד עונת טיולים מגוונת מהנה ומעשירה ,ועל גמישות יצירתית ראויה
לשבח ,בשנה שבה מזג האויר השפיע רבות על מסלולי הטיולים .תודה לכל המשתתפים על החברה הנעימה והעזרה
ההדדית .איחולים לקיץ נעים ורגוע ,בילוי נעים בחופשותיכם באשר יהיו ,ונתראה בעונת הטיולים הבאה .שבת שלום"
גמלי
לעדויות נוספותhttps://www.efikasif.com/thankyou-letters :
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טיולים עם אפי הינם על פי עקרונות "שדה ראיה" וכוללים הסעה ,הדרכה וסדנאות העוסקות בחיבור אדם
לסביבה.
איסוף מתבצע מנקודות קבועות על כבישים  4ו .2
התכנית המוצעת כאן הינה מסגרת בלבד וצפויים שינויים ,עקב תנאי מזג אויר ,אישורים נדרשים {צה"ל,
למשל} וכו' .פרוט מסלולים מדוייק ינתן חודש לפני כל טיול.
יום טיול הינו בד"כ במסגרת שעות של { 06.00-20.00במקסימום}.
כל המסלולים מתוכננים לרמת "אוהבי לכת"  8-10 ,ק"מ {פרט לחריגים ,לפי קושי המסלול}.
הטיולים נועדו למטיילים מבוגרים בלבד {ללא ילדים} שיחויבו בהצהרת בריאות עדכנית {תועבר לנרשמים}.
כל הטיולים מבוטחים
לנרשמים תופק חשבונית כחוק.

למי שלא מכיר ,ולא שמע עליי ...נעים מאוד אפי כסיף
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בעלים של שדה ראיה – חברה המתמחה בחוויות שטח וחיבור האדם לטבע.
חבר באגודה הישראלית ללמידה באמצעות אתגר וחוויה בטבע {.}ACEE
מגלה חוקר ומנחה תהליכי שינוי התפתחות בטבע
מדריך טיולים ומסעות בקרב נוער ומבוגרים
מנחה סדנאות  odtוטיפול באמצעות אתגר והרפתקה בשטח
מדריך הישרדות ותושיית השדה
בוגר מכללת וינגייט בקורסים הנ"ל
בעברו היה מנהל מל"ש ויועץ טיולים מחוזי בחברה להגנת הטבע ומדריך בשורותיה בפועל עד היום.
בוגר קורסים של ליה נאור " -דרכים לדעת" :למידה מהטבע והובלת תהליכי שינוי והתפתחות בטבע.

תשלום ותנאים נוספים:
לנוחיותכם ישנן  2אופציות לתשלום:
• אופציה א :רכישה מראש של סידרת טיולים{ 5 -לבחירה במהלך השנה} בעלות של  ₪ 1,000למשתתף –
 ₪ 200עבור כל טיול ,ניתן לשלם עד  4תשלומים.
• אופציה ב :הרשמה לכל טיול בנפרד  ,בעלות של  ₪ 250למשתתף/ת.
• יש להירשם ולשלם ,עד שבוע לפני מועד הטיול
• ניתן לבטל עד  3ימים לפני מועד הטיול.
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