
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיול  יום  תאריך  

 סדנה לימודית חילוצים והרפתקאות   שישי  8.1.21 

 טיול אחרי הגשם בנחלים צין ופרס   טיול שבת   9.1.21 1

 ספונטני בוץ גשם שלג   טיול שבת  23.1.21 2

 פריחת שקדיות למרגלות הרי יהודה טיול שבת  30.1.21 3

 מועדון שלישי דרום אדום    שלישי טיול  9.2.21 4

 החלקות וחילוצים טיול לימודי בעמק יזרעאל  טיול שישי  12.2.21 5

 דרום אדום בשוקדה ובבשור  טיול שבת  13.2.21 6

 מבקעת בית הכרם להר מירון  טיול שבת  20.2.21 7

   )מבוגרים בלבד(   דרך הבקעהמסע חוצה ישראל  שבת  -חמישי  4-6.3.21 8

 אירוסים וסודות בגלבוע  טיול שבת  13.3.21 9

 גב שרף וגב זרחן  –פסח במדבר  , חוהמ"פ  שלישי  30.3.21 10

 גבים בנחל עפרן –פסח במדבר  חוהמ"פ , רביעי 31.3.21 11

 מכתש הגדול  –פסח במדבר  , חוהמ"פ חמישי  1.4.21 12

 רמות מנשהבפריחה מאוחרת  טיול שבת  10.4.21 13

 משביל הקמה להר עמשא  טיול שבת  24.4.21 14

 נקה וחצצון -מרכז מדבר יהודה סכיני א טיול שבת  1.5.21 15

 המיטב   -נופי מדבר יהודה   –מועדון שלישי  טיול שלישי   4.5.21 16

 משפחות, לינת שטח   –חוצה מים אל ים  ראשון -שבתטיול  15-16.5.21 17

 צפון מדבר יהודה מונטר ומרסבא  טיול שבת  29.5.21 18

 לכל המשפחה  –פרויקט דיונות לימודי  טיול שבת  5.6.21 19

 מלטרון לעמק האלה  טיול שבת  12.6.21 20

 טיול נשים עמק המעיינות  טיול שישי   18.6.21 21

   עמק המעיינות טיול שבת  19.6.21 22

 מעיינות במצוקי האון  טיול שבת  10.7.21 23

   רמת הגולןמעלות ומעיינות במרכז  טיול שבת  24.7.21 24

 ארץ פלגי מים  –מועדון שלישי  שלישי  טיול  10.8.21 25

 פלגי מים ארץ טבילות ומקוואות ב  7 טיול שבת  14.8.21 26

 טיול ארוע  –ט"ו באב  טיול שישי  20.8.21 27

 בקעת כנרות והרים סביב לה  טיול שבת  11.9.21 28

 המשפחה חוה"מ סוכות לכל  שבת  -טיול שישי  24-25.9.21 29

 טיול יום במדבר  –חוה"מ סוכות  טיול ראשון  26.9.21 30

 ואדי קלט ומצוק ההעתקים  טיול שבת  9.10.21 31

 צפרות בעמק בית שאן  טיול שבת  30.10.21 32

 מבוגרים בלבד  –חוצה נגב  שבת -טיול שישי  5-6.11.21 33

 ר הנגב הים החולות מערב   –מועדון שלישי  טיול שלישי  9.11.21 34

 נחל אדוריים ודרום השפלה טיול שבת  27.11.21 35

 קרבות המכבים   -חנוכה   יום רביעי  –חנוכה  1.12.21 36

 מכבים ונהנים  –חנוכה  חנוכה יום שבת  4.12.21 37

 גבים ונרקיסים בסכיני דימונה  יום שבת  11.12.21 38

 ובוץ בעמק חפרנחלים, פריחה  יום שבת  25.12.21 39


