
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 טיול יום תאריך  

  סלמנדרות בכרמל המופלא שבת   8.1.22 1

 טיול ראשית פריחה שוקדה ובשור  שבת   22.1.22 2

 דרום אדום  -מועדון שלישי פריחות   טיול שלישי   8.2.22 3

 טיול חורף רמה"ג  שבת  12.2.22 4

 טיול חורף רמה"ג  טיול שישי  15.2.22 5

 פריחות בדרום שפלת יהודה  שבת  5.3.22 6

 (  בלבד מבוגרים) הבקעה דרך ישראל חוצה מסע  שבת  -חמישי  10-12.3.22 7

 בינוני(  –טור קשה, חן ברין  –סודות הגלבוע )אלי  שבת  19.3.22 8

 הדרכה באנגלית )חאלד חסאנת(   –ירדן  ראשון -חמישי 24-27.3.22 9

 ם חן ברין ע    -קטעים נבחרים ברמות יששכר וסירין  שבת  2.4.21 10

 הדרכה בעברית )חאלד בני יאסין(   –ירדן  ראשון -חמישי 7-10.4.22 11

 ( 1טיול יומי )מסלול  –פסח במדבר  שני, חוהמ"פ   18.4.22 12

 ( 2טיולי יומי )מסלול   –פסח במדבר  שלישי, חוהמ"פ  19.4.22 13

 ( 3)מסלול  טיול יומי –פסח במדבר  חוהמ"פ רביעי,  20.4.22 14

 הרי ירושלים   –מועדון שלישי  טיול שלישי  26.4.22 15

 בגליל עליון  נוסעים חונים הולכים שבת  7.5.22 16

 שיפולי גליל תחתון ועמק הירדן  שבת   21.5.22 17

 )עם אלי בן ארי ויובל יצחק(  חולות ודיונות לכל המשפחה שבת   28.5.22 18

 שיבולת בשדה בעמק יזרעאל  -שבועות  ראשון, שבועות  5.6.22 19

 גליל עליון   –מועדון שלישי  טיול שלישי  14.6.22 20

 טיול נשים  טיול שישי  17.6.22 21

 טיול עבירות קשה בגליל העליון  שבת   18.6.22 22

 דרום רמת הגולן  שבת  16.7.22 23

 מרכז רמת הגולן   שבת  30.7.22 24

   טיול אירוע  –ט"ו באב  טיול אירוע, שישי  12.8.22 25

 עמק המעיינות   –מועדון שלישי  טיול שלישי  16.8.22 26

 צפון רמת הגולן  טיול שישי   19.8.21 27

 צפון רמת הגולן  שבת  20.8.22 28

 גליל מערבי  שבת  3.9.21 29

 המעיינות ארץ עמק  שבת  17.9.22 30

 מים אל ים  –חוצה גליל   שבת  1.10.22 31

 דרום מדבר יהודה    שבת 15.10.21 32

 מזרח  -ירדן  ראשון -ירביע 19-23.10.22 33

 בנקר  עם ערן –צפרות בעמק בית שאן  שבת  29.10.22 34

 מבוגרים בלבד  –חוצה נגב   שבת -טיול שישי 11-12.11.22 35

 עם יובל יצחק   –דרום שפלת יהודה  שבת  19.11.22 36

 מדבר יהודה מרסבא  –מועדון שלישי  טיול שלישי  22.11.22 37

 גבים ונרקיסים בסכיני דימונה  שבת  10.12.22 38

   מכבים ונהנים שלישי, חנוכה  20.12.22 39

 הר כרכום  שבת  24.12.21 40


