
 תכנית ל תשע"ט   –"מטיילים עם אפי" 

***  נשתדל לעמוד בתכנית זו ככל שיאפשרו תנאי מזג האויר , והתנאים הכלליים 

 האחרים }מספר משתתפים, מאורעות אחרים וכו'{.

*** על פי ההחלטה העקרונית בתחילת ה"יציאה לדרך" של קבוצה זו, רוב המסלולים 

ק"מ{ אך לא ברמת  8-12קשה }אורכי מסלול של  -הם בעלי דרגת קושי בינונית

 "אקסטרים". לפני כל טיול , אעדכן יותר במדוייק.

יה בקבוצה מועד / לא בשבתות. הפרסום יה-*** ייתכן ויתווספו טיולים מיוחדים / בחולי

 בנפרד.

 *** אנחנו חייבים עוד חברים בקבוצה !!! אודה לכם על גיוס חבר'ה רציניים ומתמידים.

 הערות מסלול/איזור הטיול מועד מס'

מפארק נחל חדרה לנחל  15.9.18שבת  1
 סיור חוף וים -אלכסנדר/בית ינאי

 ק"מ ; לא קשה 8-10
 מכוניות פרטיות 

בדגש על קרבות  -הרי ירושלים  13.10.18שבת  2
פלמ"ח }לפני יום -מטיבת הראל

 רבין{

עדיין לא מסלול 
מדוייק.יתוכנן לרמת 

 קושי בינונית.

 -פריחת החלמוניות באיזור ירוחם  10.11.18שבת  3
 נחל שועלים

 ק"מ. 10-12בינוני + ; 
 תחזית גשומה -בוטל

אחרי חנוכה ; מרידות היהודים :   15.12.18שבת  4
נחל -הר עצמון-עיינות כאוכב

 תל ידפת-ידפת

 ק"מ ; בינוני 8 -כ

איזור  - נחל חצץ -מדבר יהודה  19.1.19שבת  5
 רשדה בוק

קל; -ק"מ ; בינוני 8-כ
בורות מים ונרקיסים 

 רפורחים במדב

מערת -מסלול בכרמל: נחל ספונים  16.2.19שבת  6
 ספונים

 בינוני. –ק"מ ; קל  5-6

נחל צביה -גלבוע : מתלול עמינדב 16.3.19שבת  7
 עין מודע. –

ק"מ.בינוני + }ירידה  7-8
מהגלבוע +מפלונים 

 יבשים בנחל{

מעין קלט  –ואדי קלט }נ. פרת{   13.4.19שבת  8
תצפית על  –לעין מבוע . אופציה 

לקפוץ לבקר במנזר -יריחו ו/או 
 סנט ג'ורג'.

תן ק"מ . בינוני . ני 8-כ
לשכשך בבריכות אם לא 

 ייאסר }זיהום{

  -לפני ל"ג בעומר: גליל עליון 18.5.19שבת  9
 מחורפיש לפקיעין

ק"מ; חלק בתוך  9-כ
 פקיעין. בינוני 

שבת}ערב -שישי 10
  7-8.6.19שבועות{ 

 
 
 

אופציה לשבת 
15.6.19 . 

לילה במצפה רמון+ נסיעת שטח 
 + מסלול על ההר   הר כרכוםל  
 
 
 
 

 כרגע מסלול לאלטרנטיבהאין 

 7 -בינוני , כ –המסלול 
 ק"מ }לא קשה ; חשוף{ ;
 הר סיני בחג מתן תורה.

יש אופציה ללינה בשטח 
 למרגלות ההר.

 טיול יקר  יחסית.

  טיול קיץ לנחל ברמת הגולן 13.7.19שבת  11

  ערוץ הזאכי -טיול מים בבטיחה 24.8.19שבת  12

 


