תכנית לביצוע  -מטיילים עם אפי תשע"ח
*** פרוט המסלולים יועבר במועדים סמוכים יותר לתאריכי הטיולים.
 .1שבת{ 16.9.17 -בסופ"ש שלפני ראש השנה} " :התחלות חדשות" -ראשיתה של
ממלכת ישראל – שאול ,דוד ומה שביניהם באיזור בית שמש-עזקה-חר' קיאפה.
 .2שבת { 14.10.17 :סוף חג סוכות}  :בנושא התמר {מושב תומר בבקעה  +שמן
אראגן -מושב נתיב הגדוד }
 .3שבת – { 25.11.17יום ו= יום בן גוריון}  :טיול לנגב  ,לאיזור שדה בוקר ,בדגש
טבע ואדם  .מסלול הר ערקוב-בורות רמלייה.
 .4סופ"ש { 23.12.17מייד אחרי חנוכה}  :את הסיור נתחיל בקברות המכבים ולאחר
מכן נצא לתחילתו של מסלול באורך כ 10 -ק"מ  ,היוצא מהפאתים הדרומיים של
הישוב רעות -חר' בארית/קנובה ; לכוון נחל כפירה ופארק קנדה -תל איילון ,חר'
עקד ,עמק המעיינות ואמאוס.
 .5שבת  20.1.18או שבת { 27.1.18תלוי במזג אויר}  :טיול במדבר יהודה – המדבר
הקטן בעולם ,במסלול שישקף את השפעת מזג האויר החורפי על המערכת
האקולוגית המדברית .ירידה מכביש ערד-שפך זוהר לנחל זוהר {שביל מסומן ולא
נוראי} ; מיצד זוהר ; קטע קצר בנחל זוהר ; פניה צפונה לנחל יזרח ולאחר מכן,
מזרחה  ,בנחל רום לכוון המלונות הדרומיים של חוף ים המלח.
 .6שבת { 24.2.18לפני פורים}  :סיור פריחה חורפי ברמות מנשה ,מקבוץ רמות
מנשה ועד המושבה בת-שלמה בת שלמה .
 – 24.3.18 .7להר הנגב הגבוה :טיול מדברי ,נדיר ומעניין באיזור הר הנגב הגבוה
:בורות לוץ ,ראש חורשה ,נחל חורשה ( לייד הכביש המוביל להר חריף וגבול
מצריים) .מסלול של כ 10-ק"מ  ,לא מאומץ במיוחד.
 .8שבת { – 21.4.18אחרי יום העצמאות}  :סיפורי אנשים,קרבות ומבצעים בגליל
התחתון -סג'רה וסביבותיה .איזור של פלורליזם תרבותי מיוחד שנותר כך
למרות/בגלל מלחמת העצמאות .מביה "ס החקלאי כדורי-ביס"ש אלון תבור .לאחר
פתיח וארוחת בוקר "בטבע"  ,נצא להליכה רגלית לכוון בית קשת הישנה ומשם נפנה
ליער בית קשת  .נעלה לתל גובל וממנו ,בתוך ובשולי היער ,נגיע למצפור בית היערן.
נרד לכוון ערוץ נחל קשת וניכנס למושבה אילניה  .שם נסייר במקום ,נספר את סיפור
המושבה הראשונה בגליל התחתון וקורותיה במלחמת העצמאות.
 .9טיול סיום שנה – סופ"ש בחרמון -עם פריחה מאוחרת ובילוי בצוותא :שישבת 8-
: 9.6.18
תכנית הטיול :טרם נסגרה סופית ותלויה באישור צה"ל לבצע על החרמון למעלה
{שטח צבאי} .מסלול היום הראשון -גבעות הקרב ודולינה באיזור המוצב העליון – כ-
 4שעות סיור .לינה בביס"ש חרמון  .ביום השני -מסלול מבריכת מאן ,הר כחל ,הר
סנאים ,נווה אטיב -יום מלא .
אפי כסיף

