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יציאה מירושלים

 7:15בעקבות ט'האר אל עומר
יום שני ,ג' בחשוון ,תשע"ד )(7.10.13

 7:15בייברס מצביא הממלוכים
יום שני ,י' באדר א' ,תשע"ד )(10.2.14

מסלול טבריה ,דיר חנא ושפרעם
מדריך אורן שוורץ

מסלול תל יזרעאל – תצפית על קרב עין ג'אלוד ,גשר הקנטרה,
בית שאן ,החאן הממלוכי בגשר וחורבת מינים
מדריך ד"ר שמעון גת

 7:15נדודי רבי יהודה הנשיא
יום שני ,א' בכסלו ,תשע"ד )(4.11.13
מסלול חוצות אלונים ,בית שערים ,תל שימרון וציפורי
מדריך ד"ר חגי עמיצור

 7:15חלומו של 'הזקן מנהריים'
יום שני ,ו' בטבת ,תשע"ד )(9.12.13
מסלול גשר הישנה ,ג'יסר אל מג'עמא ,מנחמיה ,עבודיה,
אום ג'וני ,ביתניה תחתית וסכר דגניה
מדריך מורן גלאון

 7:15מקרבות יגאל אלון
יום שני ,ה' בשבט ,תשע"ד )(6.1.14
מסלול לוד ,משטרת לטרון ,עיראק אל מנשייה ,משטרת בית
גוברין ,שקף ודווימה – אמציה
מדריך ד"ר זאב זיוון

 7:15גי דה ליזיניאן –
המלך הצלבני האחרון
יום שני ,ח' באדר ב' ,תשע"ד )(10.3.14
מסלול הכנסייה הצלבנית בציפורי ,מסכנה וקרני חיטין
מדריכה ד"ר ענת פלד

 7:15בעקבות רבי עקיבא ותלמידיו
יום שני ,ז' בניסן ,תשע"ד )(7.4.14
מסלול מנצור אל עקב ,אושא ובית רימון
מדריך ד"ר חגי עמיצור

' 7:15העמק הוא חלום'  -על התעופה העברית
ועל גיבוריה
יום שני ,י"ב באייר ,תשע"ד )(12.5.14
מסלול 'כפר הילדים' בגבעת המורה ,תחנת הרכבת בכפר
יהושע ,קבר הטייס במשמר העמק וגבעת עודד ליד שדה
התעופה ברמת דוד
מדריך אבי משה-סגל

