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יציאה מירושלים

 7:15שיירת יחיעם
יום שלישי ,כ"ז בתשרי ,תשע"ד )(1.10.13
מסלול אתר השיירה ,עמק הגעתון ומצודת יחיעם
מדריך דודו קצין

 7:15אש ומים בדרום רמת הגולן
יום שלישי ,ב' בכסלו ,תשע"ד )(5.11.13
מסלול טיילת מבוא חמה – כפר חרוב' ,משולש הגבולות',
תל סאקי ועיינות סלוקייה
מדריך אורן שוורץ

 7:15בעקבות לורנס אוליפנט
יום שלישי ,ז' בטבת ,תשע"ד )(10.12.13
מסלול כורזים ,בית ציידה ואום אל קאנטיר
מדריך ניר קינן

 7:15אל העיר ערד וסביבתה
יום שלישי ,ו' בשבט ,תשע"ד )(7.1.14
מסלול מוזיאון ערד ,תל ערד ונחל בוקק
מדריך ד"ר זאב זיוון

' 7:15גן נעול' – מפתח לסודותיו
של קיבוץ גן שמואל
יום שלישי ,י"א באדר א' ,תשע"ד )(11.2.14
מסלול שמורת אלון ,גן שמואל  -חדר האוכל וציוריו של
יוחנן סימון' ,החצר הקטנה' ו'החצר הגדולה' ,עין שמר –
מוזיאון החצר הישנה
מדריך אבי משה-סגל

 7:15מקדשי הבהאים ,הסוּפים והדרוזים
בעכו והסביבה
יום שלישי ,ט' באדר ב' ,תשע"ד )(11.3.14
מסלול כפר יאסיף  -נבי ח'אדר ,עכו  -הגנים הבהאים,
המרכז העולמי החדש של הזרם השאזלי-יאשרוטי באסלאם
מדריך זאב בן-אריה

 7:15ההתיישבות בהר -
הסיפור שכמעט לא סופר
יום שלישי ,ח' בניסן ,תשע"ד )(8.4.14
מסלול בית ילין במוצא ,שכונת עין חמד )נחלת יצחק(,
קרית ענבים ,קיבוץ הראל בית טובינסקי והרטוב הישנה
מדריך שי בייטנר

" 7:15ככה עלו ואיך נפלו גיבורים?" –
סיפורים של חלוצי הטיס
)במלאת מאה שנות תעופה בארץ ישראל(
יום שלישי ,י"ג באייר ,תשע"ד )(13.5.14
מסלול נצרת – בית הקברות הגרמני ,קיבוץ האון –
האנדרטה לטייסים התורכים ,קיבוץ מעגן,
יבניאל – טייסת הגליל וההעפלה האווירית
מדריך אבי משה-סגל

