
כמה מילים לפני שמתחילים...

אנחנו שמחים וגאים לפתוח את תוכנית המנויים לשנת 2021. 
השנה צפויה להיות גדושה בטיולים ומגוונת. 

קטלוג הטיולים של חלומות שטח הוא הדרך שלכם להתמצא בתוכניות שלנו לשנה הקרובה. 
הטיולים מסודרים לפי הזמן שבו הם מופעים על לוח השנה, יחד עם מקרא שמופיע כאן למטה. 

התוכנית סגורה אבל כמובן שיכולים לחול בה שינויים בהתאם למזג האוויר המשתנה או להזדמנויות
שאנחנו אוהבים לתפוס על הדרך... (שיטפונות, בוץ ושלג) 

אם לא מצאתם את עצמכם בתוך התוכנית העשירה והמגוונת הזאת כדאי שתכתבו לנו, נשמח תמיד
לשמוע אתכם, ואף להרחיב את היריעה לאפשרויות נוספות ולמבחר גדול אפילו עוד יותר של טיולים.

המסלולים 
 

מסלולי הטיולים שלנו הם פרי ניסיון ארוך שנים וידע מקצועי רב. רבים נוטים לחשוב שבניית מסלול היא
עניין של מה בכך, אבל למעשה זה עמוד השדרה של כל טיול מוצלח. 

היינו אפילו אומרים סוג של "סוד מסחרי" 
לכן, כאשר תקבלו את המידע על הטיולים אתם תקבלו נקודות ציון של המסלול ולא את סיפור הדרך או

הסבר על מתי לעזוב את הציר השחור ולעבור לירוק. 
אנחנו מאמינים שמסלול טוב דורש הכנה בסמוך למועד הטיול (וזה בדיוק מה שאנחנו עושים) 

ולכן לא תקראו כאן סיפור דרך שנשמע מדהים אבל בגלל שינוי קטן בשערים חקלאיים כל המסלול הפסיק
להיות רלוונטי.

איך לעבוד נכון עם הקטלוג?

העבודה עם הקטלוג יכולה להיות כחלק מהמנוי המשתלם לשנת 2021 (כולל מבצע סוף השנה) או
בנפרד לו וכל זה על מנת שתוכלו לתכנן את לוח הזמנים שלכם. 

אם יש טיולים שאתם לא רוצים להפסיד וצריכים להתארגן מראש כדי להתפנות אליהם כמו חוצה
ישראל למבוגרים או ספארי לילה כך תוכלו לדעת מתי הם מתקיימים ולהכניס ליומן. בנוסף, הקטלוג

הוא מידע עזר לבחירת מנוי - החלטתם שאתם רוצים מנוי אך לא ברור לכם אם יש מספיק טיולים
שיעניינו אתכם - כאן הדרך הטובה ביותר לבדוק.

כדי להבטיח את מקומכם בטיולים שאתם לא רוצים לוותר עליהם תוכלו למלא את טופס ההצטרפות
לטיולים עתידיים שמופיע כאן. הרשמה מראש תעזור גם לנו לדעת על כוונתכם ולצרף אתכם לרשימת

המשתתפים ברגע שההרשמה לטיול תפתח. 
** המלצתנו היא להירשם לטיול אחד פחות מכמות הטיולים שבמסגרת המנוי כדי להשאיר מקום

לספונטניות ולשינויים שיבואו עלינו לטובה.** 

קטלוג הטיולים 
2021

ית המדהימה שלך התוכנ



ולבסוף, מאחר ומדובר בתוכנית שנתית ולפעמים יש דברים שעדיין אי אפשר לדעת
או לסגור, השארנו לעצמנו את הזכות להמשיך להתלבט ולבדוק עוד אפשרויות

לגבי כמה טיולים 
ולכן, פה ושם עדיין יש סימני שאלה.

מה זה כל הסימנים האלה? 

זוהי הדרך לעזור למטיילים השונים למצוא את דרכם בקטלוג.
 הטיולים מסומנים באופן כזה שמסביר את ייחודם ביחס לטיולים האחרים. 

                     

טיול במתכונת חדשה או מתחדשת שלא התקיימה באופן הזה לאחרונה

טיולי נושא בהם מדריך מקצועי מתחום עניין מסוים המביא את הזווית
המיוחדת והשונה שלו. במסגרת טיולים אלו יש טיול בנושא צפרות או עם

אנשי מקצוע מעולמות תוכן שונים.

טיולים למבוגרים בלבד. אנחנו ממש אוהבים ילדים וטיולי משפחות ולכן
אם לא מצוין אחרת הטיול מיועד לכל בני המשפחה. אבל בטיול שמקבל את

הסימון הזה – רק מבוגרים יכולים להשתתף.

מה זאת אומרת מומלץ? מה הטיולים האחרים לא מומלצים?? אז ברור
שכן, אבל זה טיול שאנחנו חושבים שיש לו עוד יותר קסם מאשר לאחרים

לכן סימנו אותו.

עבירות קשה. טיולים המסומנים כך מתאפיינים בעבירות קשה
במיוחד. מיועדים לבעלי רכבים מוגבהים בלבד!

מועדון הש"ש מיועד למי שאוהבים את הטבע ואת הטיולים אבל לא
בשבת. ש"ש פרושו אצלנו שומרי שבת. אלו טיולי שמתקיימים בימי

שישי, אמצע השבוע וחול המועד.

ימי שלישי עם אלי  זהו מועדון חדש המיועד למי שעסוקים בשבת אבל פנויים
לטייל באמצע השבוע, הרחק מהמולת הסופ"ש. לשנה זו נקבעו 4 טיולי ימי

שלישי. אחד בכל רבעון מתוך כוונה להגדיל את מספר הטיולים בהמשך

פריחה לחובבי הבוטניקה שמראות פריחת כל עונה מעוררת התרגשות
מחודשת. הטיול הזה בשבילכם.



נהיגה בבוץ דורשת מיומנות ולא מעט ניסיון. בנופים של עמק
יזרעאל נתרגל נסיעה בטוחה בבוץ, החלקות וחילוצים מקצועיים.

שישי, 12.2.21 
יזרעאל ול לימודי בעמק  -טי וחילוצים  החלקות 

ללכת עם הלב ועם נפלאות מזג האוויר. טיול חורף מותאם למזג
Save the date – האוויר – שלג/ בוץ/ גשם/ זרימות / שיטפונות

שבת 23.1.21
ספונטני בוץ שלג גשם

מסע נהיגת שטח ייחודי, חוויתי, מרגש ומגבש. מהצפון
הירוק דרך נוף בקעה פורח וערבות יריחו אל גבי המים

וחולות המדבר. 

חמישי-שבת 4-6.3.21
מסע חוצה ישראל דרך הבקעה

ההתרגשות של ראשית פריחת הכלניות בשקט של אמצע השבוע בלי
המולת המטיילים של סוף השבוע.

שלישי, 9.2.21
ן שלישי דרום אדום מועדו

הסלעים שאוצרים בתוכם את מי הגשמים והשיטפונות הם היופי המדברי
בהתגלמותו. טיול במסלול קלאסי, לחובבי נאות המדבר.

שבת 9.1.21
ן ופרס ול אחרי הגשם בנחלים צי טי

חלק מהקסם של הרי יהודה נובע מהבוסתנים למרגלות ההרים.
בתקופה זו של השנה אפשר להנות מיופי פריחת השקדיות ופריחת

חורף.

 שבת 30.1.21
יהודה פריחת שקדיות למרגלות הרי 

כל גווני הירוק בטיול מהגליל התחתון להר מירון בציר משגע
המטפס כ-850 מטר אל אחת מפסגות ההר.

שבת 20.2.21 
ן מבקעת בית הכרם להר מירו

טיול שמתחיל בחלקים הפחות שגרתיים של הגלבוע, מרבדי כלניות לבנות
ולקינוח פריחתו המרשימה של אירוס הגלבוע.

שבת 13.3.21
וסודות בגלבוע אירוסים 

רגע לפני תחילת פסטיבל "דרום אדום" נצא לראות ראשית פריחת כלניות
באזור הכי נחשק.

שבת 13.2.21
דרום אדום בשוקדה ובבשור
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שלושה ימי טיול נפרדים. כל יום מסלול אחר. ניתן לשלב בין הימים בלינה עצמאית בשטח
או בכל מקום אחר לבחירתכם באזור. 

מסורת טיולי הגבים של פסח - יש יופי מדברי שיש לו תאריך תפוגה, בפסח זו העונה
המתאימה והנכונה להנות מהגבים הכי יפים לפני האביב והקיץ שבו הם מתייבשים.

מסלולים אהובים ומוכרים עם טוויסטים ייחודיים (בהתאם למצב הרוח)
חובה לכל חובב טיולים גם אם אינו אוהד מדבר מושבע.

ול פסח במדבר טי

שלישי חוה"מ פסח 30.3.21
פסח במדבר גב שרף, גב זרחן ועין

אום תינה
רביעי חוה"מ פסח 31.3.21

פסח במדבר גבים בנחל עפרן
חמישי חוה"מ פסח 1.4.21

(הגדול) ירוחם  פסח במדבר מכתש 

מרבדי פריחת סוף אביב, מעיינות ופינות חמד עם מעברים טכניים ומעלות
פיקנטיים.

שבת 10.4.21
פריחה מאוחרת ברמות מנשה

אל ציר בורות המים נחל גרופן עליון ודרגות.

שלישי 4.5.21
ימי שלישי עם אלי אל נופי מדבר יהודה - המיטב

טיול יערות בורות מים וגתות יפהפיות בין שדות קציר השיבולים ותצפית
מרשימה על בקעת ערד ומדבר יהודה.

שבת 24.4.21
משביל הקמה להר עמשא

טיול במתכונת חדשה שני ימי טיול מים תיכון לים כנרת, הרבה מים,
לינת שטח וארוחות בהכנה משותפת.

שבת - ראשון 15-16.5.21 (חופש שבועות)
ומיים לכל המשפחה י ים  חוצה גליל מים אל 

אחד האזורים היפים שלך מדבר יהודה כולל תצפית עומק של 650 מ' אל ים
המלח

שבת 1.5.21
ן ני א-נקה וחצצו יהודה סכי מרכז מדבר 

בטופס טיולים עתידייםמצאתם טיול מעניין?? רוצים להבטיח את מקומכם?? הירשמו 
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שכשוכי גלגלים ורגליים במעיינות למרגלות הגולן.
שלישי 10.8.21 ימי שלישי עם אלי - לארץ פלגי מים 

חגיגת מים לסיום הקיץ - כי מגיע לכם להתרענן מהחום של יולי אוגוסט
טיול מים למרגלות צפון רמת הגולן.

שבת 14.8.21 7 טבילות ומקוואות בארץ פלגי מים
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לא מורידים את הבגד הים!! מסורת טיולי רמת הגולן. שלושה טיולים שונים
ומקסימים וכמובן רטובים. דרום, מרכז וצפון רמת הגולן

ו ולי הקיץ שלנ טי

תצפית על בקעת כנרות ומשולש הגבולות. מעיינות קרירים וברכות מים
צוננים.

שבת 10.7.21 מעיינות בצוקי האון

ברכות רחצה חמודות, מפגש נחלים ומעלות שפויים.
שבת 24.7.21 מעלות ומעינות במרכז רמת הגולן

תצפית על מנזר קסום. טיול במדבר הקרוב במהדורה מיוחדת וביקור
בהר שעל שמו הביטוי "לך לעזעזל" 

"ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ה' ְלַכֵּפר ָעָליו ְלַׁשַּלח ֹאתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהִּמְדָּבָרה"
(ויקרא פרק ט"ז פסוק י').

שבת 29.5.21
יהודה מונטר ומרסבא ן מדבר  צפו

לגלוש על הדיונות כמו על הגלים. פרוייקט מיוחד המשלב היכרות מעמיקה
עם הנסיעה בחול, מכשולים, פתרונות וחילוצים המון כיף וסיפוק בגרסה

חדשה לכל המשפחה. 

שבת 5.6.21
ול לימודי לכל המשפחה - טי נות  ו ייקט די פרו

קלע לו בול בפוני - חפירות דוד ומעלות גוליית. נוף עמק האלה ופינות
 חמד באזור שבו שזורים סיפורי התנ"ך

שבת 12.6.21
ן לעמק האלה מלטרו

מעלות רכים, מעברים מעט מאתגרים, מעיינות מים זורמים מרכיבים יחד
טיול מופלא לנשים בלבד.

שישי 18.6.21
ינות ול נשים בעמק המעי טי

פותחים את טיולי המים של הקיץ. טיול מים באזור הפורה והמקסים של
עמק בית שאן.

שבת 19.6.21
ינות עמק המעי
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מתחילים בטיול אחר הצהריים ממשיכים לארוחה מפנקת 
ולבילוי ערב משמח באזור יער בן שמן.

שישי 20.8.21 ט"ו באב - טיול אירוע
ול אירוע - טי ט"ו באב 

האזור שבו נפגשו המעצמות של המזרח הקדום. ארכאולוגיה, היסטוריה
ונוף כנרת משולבים בטיול מיוחד.

שבת 11.9.21
והרים סביב לה בקעת כנרות 

יומיים מדבריים לכל המשפחה עם לינת שטח במאהל פרטי, שירותים,
מקלחות שדה עם מים חמים ושלוש ארוחות.

שישי - שבת 24-25.9.21
סוכות במדבר לכל המשפחה

"ההליכה אל המדבר" אינה רק טיול אלא חלק מתנועת נזירות
שהיתה נפוצה במצרים בסוריה ובאסיה הקטנה. בטיול נוכל

לצפות על התוצרים של תנועה זו בדמות מנזרי ואדי קלט.

שבת 9.10.21  
ואדי קלט ומצוק ההעתקים

טיול יום אחד שהוא המשך של שני ימי הטיול במסלול שונה. ניתן להירשם
בנפרד או בנוסף לטיול יומיים. 

ראשון חוה"מ סוכות 26.9.21
יום סוכות במדבר  ול  טי

חוזרים למסורת טיולי הצפרות - הכרות עם עולם של בעלי הכנף המשולב
עם טיול בסביבה עשירה בציוצים משמחים

שבת 30.10.21  
צפרות בעמק בית שאן

פסק זמן של סוף שבוע, התנתקות מהעומס, הדאגות ושגרת היומיום.
התמסרות אל המרחבים. יומיים של כיף עם לינה בחדרים פרטיים וכלכלה

מלאה.

שישי - שבת 5-6.11.21  
חוצה נגב למבוגרים בלבד

שילוב של גבעות הקוורץ, שיפולי החולות ומסלולים נוחים
באמצע השבוע. הכרות מעודנת עם נהיגת דיונות בתיבול

הנופים היפים של רמת בקע וחולות משאבים.

שלישי 9.11.21 
ימי שלישי עם אלי - ים החולות מרכז הר הנגב

בטופס טיולים עתידייםמצאתם טיול מעניין?? רוצים להבטיח את מקומכם?? הירשמו 

https://dreams4x4.ravpage.co.il/atid


כאן
 
4 דקות ויש לך מנוי לכל הכיף הזה. לחיצה >>>         <<< ואתם בפנים !

טיול יום חול בחופש חנוכה. ללמוד על מרד המכבים דרך האתרים הפחות
מוכרים. 

רביעי חנוכה 1.12.21
וגבורות המכבים קרבות 

סכינים ולא במטבח - נסיעה מאתגרת על השלוחות הכי יפות ברכס
דימונה  ופריחת נרקיסים בנחל. טיול בעבירות קשה 

שבת 11.12.21  
ונרקיסים ני דימונה גבים  סכי

שדות מוריקים, מאגרים מלאים, עופות מים, מעברי נחל, דיונות
מלטפות, שלוליות חורף וביצות ביער חדרה.  כל זה מתחת לאף של

אזור השרון.

שבת 25.12.21  
נחלים פריחה וקצת בוץ בעמק חפר

העבר של ארץ ישראל מדבר מתוך מרחבי הלס דרך
מערות ומערכות מים ועד לנחלים המדהימים. נגיעות

ארכיאולוגיה וראשית פריחת חורף משגעת - הכל כלול.

שבת 27.11.21  
ודרום שפלה ים  נחל אדורי

על מלחמות ניסים והודיה. כל מה שעושה את חנוכה לסיפור מוצלח טיול
אל המקומות היפים של סיפור המכבים.

שבת חנוכה 4.12.21
ונהנים מכבים 

עלייה לתצפית על תופעת הסנה הבוער וטיול על ההר. 

שישי 24.12.21  
הר כרכום

http://club.dreams4x4.co.il/ma2021
http://club.dreams4x4.co.il/ma2021

