ריענון תו-תקן עושים במרכזי הסיור והלימוד באשכולות
מדרשה מבצעת

תאריך

כותרת הטיול

שם המדריך

מוכר לאזור

טלפון ליצירת קשר

בית ספר שדה שער הגיא

17.7

הר הרצל

אלונה אורבך

ירושלים

02-5331665

מדרשת חברון

24.7

היכרות מעמיקה עם
העיר חברון

יורם אלמכייאס

שפלה והר

מדרשת חברון

27.7

מאורעות תרפ"ט

יורם אלמכייאס

שפלה והר

מרכז סיור ולימוד גליל

30.7

ערן מאיר

כרמל

מדרשת חברון

3.8

עזרי רקנאטי

שפלה והר

052-6070043
רביד
052-6070043
רביד
04-9918867
052-6969185
052-6070043
רביד

בית ספר שדה שער הגיא

16.8

יהודית בדש

ירושלים

02-5331665

בשבילינו

24.8

יוחאי חלפון

שרון ומישור החוף
החוף

04-6662333

מדרשת חברון

24.8

תנ"ך בשפלה יהודה

עזרי רקנאטי

שפלה והר

מדרשת חברון

27.8

בקע ים המלח בסימן
התיישבות

עזרי רקנאטי

מדבר יהודה

מדרשת שומרון

14.9

ערי בירה בשומרון

יאיר אלמקייאס

שפלה והר

09-8841623

בית ספר שדה כפר עציון

11.9

עמיחי נעם

שפלה והר

02-9935133

https://goo.gl/xptvMK

בית ספר שדה כפר עציון

1.10

בנימין טרופר

שפלה והר

02-9935133

https://goo.gl/xptvMK

בשבילינו

1.10

חיפה – הסיפור היהודי

חגי שטרן

כרמל

04-6662333

https://goo.gl/pyGWbe

מרכז סיור ולימוד גליל

2.10

הגליל המערבי במלחמת
העצמאות

מעין ארד

גליל עליון

ראובן בן פורת
04-9918867
052-6969185

Misrad2.mgm@gmail.com

הכרמל במלחמת
העצמאות
התיישבות ביהודה לאורך
הדורות
היציאה היהודית
מהחומות
חדרה ונתיבותיה –
מהמושבה לקיבוץ

בעקבות מלחמת ששת
הימים בירושלים
הלחימה בירדנים
במלחמת העצמאות

052-6070043
רביד
052-6070043
רביד

קישור

midrasha@mhebron.org
midrasha@mhebron.org
Misrad2.mgm@gmail.com
midrasha@mhebron.org

הרשמה מקוונת,
https://goo.gl/pyGWbe
midrasha@mhebron.org
midrasha@mhebron.org

ריענון תו-תקן עושים במרכזי הסיור והלימוד באשכולות
מדרשה מבצעת

תאריך

כותרת הטיול

שם המדריך

מוכר לאזור

טלפון ליצירת קשר

קישור

בשבילינו

15.10

היסטוריה וטבע בנחל
עירון

איתן עומר

כרמל ,שרון
ומישור החוף

04-6662333

https://goo.gl/pyGWbe

ביחד ,ירוחם

15.10

מבשרי סתיו בנגב

אלון שריג

נגב

08-6598333

www.mb-y.org

בית ספר שדה כפר עציון

15.10

מבצע ההר בהרי ירושלים

נדב פרנקל

שפלה והר

02-9935133

https://goo.gl/xptvMK

מדרשת שומרון

15.10

שומרונים בשומרון

אלישע מלאכי

שפלה והר

09-8841623

מרכז סיור ולימוד גליל

16.10

עופות מים

חנן אזולאי

כרמל

04-9918867
052-6969185

בית ספר שדה שער הגיא

19.10

המושבה מוצא

אביעד דמביץ

שפלה והר

02-5331665

שמחה שפירא
בלנגס

ירושלים

02-6264488

משרדי 'ראשית ירושלים'
order@reshit.org

איתן עומר

כרמל ,שרון
ומישור החוף

04-6662333

https://goo.gl/pyGWbe

בית ספר שדה שער הגיא

16.11

לטרון ודרך בורמה

אביעד דמביץ

שפלה והר

02-5331665

מרכז סיור ולימוד גליל

7.12

סיפורה היהודי של חיפה

חגי שטרן

כרמל

04-9918867
052-6969185

מדרשת שומרון

12.12

בקעת הירדן

אלישע מלאכי

מדבר יהודה

09-8841623

בית ספר שדה כפר עציון

21.12

שבילים חדשים בגוש
עציון

גדי חיימוב

שפלה והר

02-9935133

ראשית ירושלים
בשבילינו

שכונות היציאה מהחומות
29.10
בירושלים ,אב והיום
הכרמל וחופו במלחמת
1.11
העצמאות

Misrad2.mgm@gmail.com

Misrad2.mgm@gmail.com

https://goo.gl/xptvMK

