תכנית חבלים ומקורות
קבוצת אוהבי הלכת – שנת התש"ף
מספר
סיור

תאריך

יעד

1

כ"ט בתשרי תש"ף
28/10/19

ַארצוֹ (דברים לג) -על נחלה שנתברכה במגד שמים
ולְ יוֹסף ָאמר ְמבֹרכת ה' ְ
ג"ל הר גריזים ,הר כביר ,מצפה שלושת ימים ורכס איתמר.
הסיור כולל מסלול בן  4ק"מ נח על שביל ג'יפים

2

כ"ז במרחשוון תש"ף
25/11/19

וילְך יוֹסף ַאחר אחיו ויִּ ְמצאם בְ ד ָֹֽתן (בראשית לז)
תל דותן ,חוות עמק דותן ,אום ריחן והר אלכסנדר.
שני קטעים רגליים של  5.1כ"א .תוואי נח[ .תלוי אישור צבאי מיוחד]

3

י"ח בכסלו תש"ף
16/12/19

הלוְֹך וְ נסוֹע ה ָֽמגְ בה (בראשית יב) -מסעות ונדודים בהר הנגב הצפוני
חורבת חצצה ,חורבת חלוקים -נחל נוקד.
מסלול רגלי כ  1ק"מ ,שביל ג'יפים בואדי ,מתון .עליה אחת קצרה.

4

ט"ז בטבת תש"ף
13/1/2020

אל־גְ בול אֱ דוֹם במגְ בה...וְ ִּקינה וְ ִּדימוֹנה (יהושע טו) -על ערד ,ערוד קינה וקינים
חורבת עוזה ונחל קינה מעגלי ,ביקור אצל איציק גמליאלי בערד.
מסלול רגלי  5.1ק"מ ,ירידה בתלילות בינונית לאורך 022מ' 12 ,מ' ראשונים על דרגשי
סלע

5

ט"ו בשבט תש"ף
10/2/2020

קום צא אל־הבִּ ְקעה וְ שם אֲ דבר או ָֹֽתְך( -יחזקאל ג)
מעלה אפרים ,ואדי זמור (שביל המפקדים) ,עינות פצאל וחורבת פצאל.
רגלי  4ק"מ ירידה תלילות בינונית לאורך  052מ' ,הליכת ואדי עם ירידה במפלים לא
גבוהים

6

כ' באדר תש"ף
16/3/2020

וי ְרא את־כל־כִּ כר הי ְרדן כִּ י כֻלה מ ְשקה (בראשית יג) -מבואותיה הצפוניים של יריחו
רימונים ,טריק אבו-ג'ורג ,ואדי עוג'א וחורבת עו'גא אל-פווקא.
רגלי כ  0.1ק"מ בתוך ואדי עוג'א .חלקו סלול חלקו סלעי

7

ה' בניסן תש"ף
30/3/2020

קב לְ כו וְ נלְ כה בְ אוֹר ָֽה' -ישעיה ב -עם ביל"ו לגדרה וסביבתה
בית י ֲע ֹ
סיור במושבה גדרה ,מוזיאון הבילויים ,מסלול רגלי בגבעות מע'אר.
רגלי כ  4ק"מ ,מתון על רכס כורכר.

8

ג' באייר תש"ף
27/4/2020

וְ גמו ִֹּתי אל־העִּ יר ה ֹזאת לְ ָֽהו ִֹּשיעה (מל'ב יט) -ערב יום הזכרון בדרך אל העיר
שמורת המסרק ,רכס שיירות ,חור' חתולה וחאן שער הגיא.
מסלול רגלי כ  4.1ק"מ ,לרוב שביל ג'יפים ,ירידה תלולה קצרה של  422מ' בתוואי
רגלי סלעי

9

ב' בסיון תש"ף
25/5/2020

הוורד והכפר והקטף והלוטם יש להם שביעית [ ...משנה שביעית ,ז]
נחל לוטם ,מערת אליהו בכרמל ,תל שקמונה.
 4ק"מ בירידה עם "דילוגים" באפיק נחל סלעי ,בתחומי חיפה

10

כ"ג בסיון תש"ף
15/6/2020

עד־תֹם כל־ה ְםגִּ לה על־האש (ירמיה לו) -על מליוני קדושים ואותיות פורחות באויר
סיור אחר הצהרים לאנדרטת מגילת האש ויער הקדושים.
רגלי כ  4ק"מ ,רובם שבילי רכב רחבים ,מתון.

