
                                                                                                         

 efikasif52@gmail.com       www.efikasif.com       7620739-053 לפון:ט      ראיה שדה - כסיף אפי

 מרץ  מחודש  –  א "  פ  ש  ת  –  אפי"  עם  "מטיילים  תכנית   המשך
 

 2 הערות  ת ו ר ע ה יעד/מסלול תאריך  מס'

  לפריחת מסלול גלבוע: 20.3 7
  הר באיזור הגלבוע  אירוס
 לעמק  יורד מסלול + ברקן
  . הנעלם העמק דרך

  קושי ברמת מסלול
  }מגמת קשה-בינוני
 תלול{.  ולעיתים ירידה

 בוצע 

 ,+ בינוני בקושי ק"מ 10 רמון סובב שביל- רמון הר 17.4 8
  1000-900 של בגבהים

   הים. פני מעל מ'

 בוצע 

9  
17.5-16:  

 שבועות 

 
  וברגל שטח ברכבי מסע
 סדנה  מסע כרכום: להר

  חג רקע על  "מקום" בנושא
 תורה -מתן

 
 

  כוללת עלות ;  שטח לינת
 ג'יפים,כלכלה,הדרכה.

 מיוחדת. בעלות טיול

 בוטל/נדחה 
  בטחוני מצב

 צה"ל והגבלת

 בכרמל.  גלים-כלח נחל 22.5 10
 טירת עד דמון מצומת
 הכרמל

 בינוני.  ק"מ. 8 -כ
  לצפות נצליח אולי

  הצחור  השושן בפריחת
 עדיין. 

 !!  הבטחוני במצב מותנה

 בוצע 

 מקטע :רמה"ג חרמון/צפ' 19.6 11
 הגולן: שביל של צפוני

 הר דרך ,עליון מרכבל
 הקופות. חניון עד חבושית

 

 לרכבל.   בנפרד .תשלום1
 ++-בינוני ק"מ 8-.כ2

 ירידה. במגמת
  ללילה אופציה .3

 בערב בצפון באכסניה
 נפרד{ }תשלוםשבת

  מברכת : חלופה
  מסעדה, יער , רם
 רום. -אודם,אל הר

  באישור מותנה
 מ"א.  ובתנאי צהל

  יפורסמו מסלולים  בצפון מים טיולי אוגוסט-יולי קיץ טיולי 21
 הטיולים   מועד לפני

 
 :  הערותו  תזכוראות

 העוסקות סדנאותו הדרכה הסעה, וכוללים ראיה" "שדה  עקרונות פי על הינם אפי עם טיולים .1
 לסביבה.  אדם בחיבור

 טיול.   כל לפני חודש  – מדוייק מסלולים פרוט  שינויים. וצפויים בלבד מסגרת הינה הנ"ל תכניתה .2
 וכו'. למשל{ }צה"ל, נדרשים אישורים אויר, מזג תנאי עקב לחול עלולים שינויים .3

 }במקסימום{. 20.00-06.00 של שעות במסגרת בד"כ הינו טיול יום .4

 המסלול{.  קושי  ,לפי לחריגים }פרט ק"מ 10-8 , לכת" "אוהבי לרמת מתוכננים המסלולים כל .5
 לנרשמים{. }תועבר עדכנית בריאות בהצהרת שיחוייבו ילדים{ }ללא בלבד  מבוגרים מטיילים .6
 . כחוק חשבונית תופק ולמעוניינים מבוטחים הטיולים כל .7

 :  תשלום

 ₪{  200בעלות של טיול בסידרה } -2021טיולי ההמשך למסיימים סידרה, עד יולי 
התשלום ,עד שבוע לפני   ₪ למשתתף/ת. 250הרשמה לכל טיול בנפרד , בעלות של : אופציה ב

 ימים לפני המועד. 3הטיול ולא יוחזר במקרה של ביטול 
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