מדרשת "הרי גופנא"
בפסח יוצאים לשבילים עם מדרשת "הרי גופנא".
כולנו מצטרפים אל הטיולים המרתקים בחבלי בנימין השומרון ובקעת הירדן .
נצא למגוון טיולים עם כל המשפחה לאתרים ומסלולים ייחודיים ומופלאים .בין המסלולים :הבריכה הגדולה אשר
בתל גבעון .תל איילון ובית הקשתות .נחל דולב .מעיין העוג'ה .עינות ברקאי ועוד.
להרשמה כנסו לקישור הבאhttps://docs.google.com/forms/d/1ev- :
kAk6aIYe2PDzRl4dTqHfq1MVzh3QIdbwA7nYgNSo/edit
לפרטים נוספים נא לשלוח הודעה :נריה אנטמן  0545428580או במיילmidreshet.gofna@gmail.com :
הטיולים באישור כוחות הביטחון.

"אל הבריכה הגדולה אשר בגבעון" – אפשרות כניסה באוטובוסים בתשלום נוסף או רגלית למשפחות מיטיבות
לכת .סיור מרתק בשיתוף עמיתים לטיולים ואהרון טבגר לתל גבעון הסמוך לנבי סמואל .בתאריך כ' ניסן ()25/4/19
ערב שביעי של פסח.

הסיור יתחיל ויסתיים בגבעון הישנה .נעבור בשער גדר ההפרדה ונצעד לביקור מרתק בתל העתיק על שרידי ההיסטוריה
היהודית אשר בו .לאחר מכן נערוך סיור בגן לאומי נבי סמואל בדגש על הממצאים האחרונים שנחפרו זה לא מכבר.

מפגש בגבעון הישנה בשעה 7:00
סיום בשעה 13:00

לתל איילון ובריכת בית הקשתות  -למשפחות מיטיבות לכת סיור מרתק עם אהרון טבגר .בתאריך יט' בניסן
(.)24/4/19

סיור מעגלי אשר יצא משער היישוב מבוא חורון .במהלך הסיור נבקר בחורבות תל קוקה ותל איילון וכמובן בבריכת בית
הקשתות.

מפגש בשער היישוב מבוא חורון בשעה 9:00
סיום בשעה .14:00

עלות למשתתף :למשפחה  50ש"ח.
לאדם בוגר  30ש"ח.
לילד עד גיל  10 - 12ש"ח.
תשלום במעמד הטיול.

טיול לכל המשפחה למעיין העוג'ה בנחל ייטב  -בתאריך יז' ניסן (.)22/4/19

הסיור ישלב נסיעה ברכב הפרטי עם קטעי הליכה קצרים.
ניפגש בתחנת הדלק מעבר מכמש ומשם נצא בנסיעה בדרך הנוף "טריק אבו ג'ורג" שתוריד אותנו לבקעת הירדן.
ניסע לאורך אמת המיים של מעיין העוג'ה עד לחניון וממנו נצעד כ 500מטר עד לנביעה עצמה.
לאחר שיכשוך נחזור לרכבים וניסע חזרה עד ליישוב כוכב השחר.
נבקר בגבעת מעלה שלמה וניפגש עם כמה חוות צאן ונצא לצעידה קצרה נוספת למרגלות "קובת אנג'מה" עד לבריכות
מתניה שם נתרחץ להנאתנו ושם נסיים את הסיור.

מפגש בתחנת הדלק מעבר מכמש בשעה .9:30
סיום בבריכות מתניה בשעה 14:30

לא ניתן לטייל עם עגלה.

עלות למשתתף :למשפחה  50ש"ח.
לאדם בוגר  30ש"ח.
לילד עד גיל  10 - 12ש"ח.
תשלום במעמד הטיול.

למשפחות מיטיבות לכת :ממעיין טלמון דרך ואדי חרשה לנחל דולב .בתאריך יח' ניסן ()23/4/19

מסלול למיטיבי לכת כ 7-ק"מ.
את המסלול נתחיל מ"מעיין טלמון" (בגוש טלמון).
מהמעיין נצעד בין כרמי זיתים ונרד בוואדי המיוחד  -ואדי חרשה -עד למפגש הערוצים עם נחל דולב.
במקום שפע מים חיים ומפל נמוך אך מרשים.
נתקדם לאורך הנחל הזורם ונתרשם מעצי הדולב הגדלים לאורך הנחל.
נסיים את המסלול במעיין הנפלא של דולב בין כרמי הגפן .נעזר בהקפצת נהגים להבאת הרכבים מהחניון בתחילת
המסלול.
מפגש במעיין טלמון בשעה  10:00והתחלת מסלול.
סיום המסלול במעיין דולב בשעה .14:30

עלות למשתתף :למשפחה  50ש"ח
לאדם בוגר  30ש"ח.

לילד עד גיל  10 - 12ש"ח.
תשלום במעמד הטיול.

למשפחות מיטיבות לכת :מפלגי מים דרך עינות ברקאי עד בריכת איל החדשה שביישוב רחלים .מסלול הליכה
מהנה וקצר  .בתאריך יט' ניסן (.)24/4/19

נצא משכונת פלגי מים הצפונית מבין שכונותיה של עלי.
נצעד לכיוון צפון מערב במורדות המתונים של הגבעה ונבקר באתר עתיק שלמרגלותיו מעיין נקבה יוצא דופן מהתקופה
הרומית שעונה לתיאור עינות ברקאי המופיעות אצל יוסף בן מתתיהו.
מהמעיין נרד בינות לזיתים עתקים לבקעה הרחבה של ואדי אשער יובלו המרכזי של נחל שילה.
נחצה את הבקעה ונטפס בעליה קלה וקצרה ישר לבריכת אי"ל החדשה והנפלאה אשר בכניסה ליישוב רחלים.

מפגש בפלגי מים בשעה  10:00והקפצת רכבים לרחלים.
סיום המסלול בשעה .14:30
אורך :כ  3ק"מ
עלות למשתתף :למשפחה  50ש"ח
לאדם בוגר  30ש"ח.
לילד עד גיל  10 - 12ש"ח.
תשלום במעמד הטיול.

