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מנווטים

"בשביל"

הגר פלמ"ח

המנווטים ילכו "בשביל" הגר פלמ"ח,
שנקטפה בדמי ימיה
בנופלה ממצוק חוד עקב בעת טיול והיא בת .16
הגר ז"ל נולדה ,למדה והתחנכה במדרשת בן גוריון.
הגר באה מן המדבר והלכה אל המדבר.
הגר צעדה וניווטה
בשבילי המדבר ואנו ננווט "בשביל" הגר.
תהי אהבתה העצומה לטבע,
בעלי חיים ולבני אדם דרך רבים.

לפרטים נוספים על האירוע:
אגף קהילה וחינוך ,מ.א .רמת -הנגב
050-5965516 / 08-6564153
מחלקת תיירות08-6564184 ,
במקרה של מזג אויר סוער תעודכן הודעה באתר
www.nitzana.org.il
למידע תיירותי על האיזור gonegev.co.il

לפרטים לגבי לינה והדרכות:
ניצנה :טל'08- 6561468 ,6561411 ,6561435 .
אתר המועצה www.rng.org.il

יום שישי י"ד אדר א' תשע"א '  18/2/11ניווט בפארק גולדה
יום שבת ט"ו אדר א' תשע"א  19/2/11ניווט בשיבטה ובניצנה
שיטת התחרות -מסלול נתון (ספרינט)
בכל יום גם מסלולי ניווט עממיים לכל המשפחה
• הפעלות לילדים • הדרכות באיזור
• ניווט אופניים ביום שישי בפארק גולדה ,שבת רק בניצנה

מידע על הניווט

פעילות באזור ניצנה

פעילות בפארק גולדה
במהלך כל שעות הפעילות תפעל תחנת מידע בפארק גולדה

יום שישי ,18/2/11 ,י"ד אדר א' תשע"א
סיורים ללא תשלום( :הרשמה מראש)

מפות:
פארק גולדה ,שיבטה ,ניצנה.
השתתפות בהרשמה במקום או באתר איגוד הניווט.

הגעה וזינוק:
פארק גולדה יום שישי (:)18/2/11
זינוק מ 09:00-11:00-שעת החזרה מהניווט 12:00 -
שיטת התחרות-מסלול נתון.
הגעה דרך ב"ש ,כביש  40לכיוון משאבי שדה ,אחרי  300מ',
פניה ימינה לכיוון רביבים בכביש .222

בשיבטה יום שבת (:)19/2/11
זינוק מ 08:00-09:00-מהחניה של הגן הלאומי
שעת החזרה לניצנה מהניווט .10:00

בניצנה יום שבת:
זינוק מ 10:30-12:00-מהבריכה
שעת סיום .13:00
הגעה דרך ב"ש כביש  ,40לכיוון מצפה רמון ובצומת טללים
ממשיכים ישר בכביש  211לכיוון שיבטה ומעבר ניצנה.
שיטת התחרות בשיבטה ובניצנה -מסלול נתון (ספרינט)

קטגוריות בשני ימי התחרות:
נערים /נערות עד גיל 14
נערים /נערות גילאי 15-19
חיילים/חיילות
			

b

גברים /נשים גילאי 20-39
גברים/נשים גילאי 40-49
גברים/נשים גילאי 50-59
גברים/נשים גילאי  60ומעלה

תחרות ניווט אופניים רב גילאית ביום שישי בפארק גולדה
בשבת רק בניצנה.
שיטת התחרות -מסלול נתון.

בית ספר שדה שדה-בוקר בשיתוף מדריכי ניצנה יערכו סיורים
ביום האירוע:
למצפור טלי ,אגם גולדה ,נחל רביבים ,חולות ביר עסלוג',
קברי שייח ,גשר אריה יחיאלי ומצפה רביבים.

•
•

אחר הניווט נקיים טיול מודרך במכוניות פרטיות מפארק
גולדה לכיוון ניצנה :אל גבעת הקומנדו הצרפתי ,חוות
בודדים ,שיבטה ,באר מילכה החדשה ועוד.
בערוב היום ,טיול שקיעה לקבלת שבת בחמוקי ניצנה.
שקיעה אדומה עם כוס יין אדום ושירה יאה לשבת המלכה.
היציאה בשעה  16:00משער ניצנה.
תפילת ערבית (למעוניינים) ,יש בית כנסת נהדר ,בניצנה.

יום שבת  19/2/11ט"ו אדר א' תשע"א
החל מהשעה  09:00נקיים פעילויות לכל המשפחה,
מאיזור הבריכה:
יריד דוכני מכירה מתוצרת האזור.
למעוניינים שחיה בבריכה מקורה ומחוממת בשטח
הכינוס של התחרות.
כתבי חידה בשלוש רמות לאפרוחים ,צעירים וחובבי
חידוני חמיצר.
נטייל במכוניות פרטיות בדגש טעימות באתרי סובב ניצנה:
בית הדבש ,ריבות ,עגבניות ועוד דברים טעימים.
במכוניות פרטיות נטייל לעזוז דרך תל ניצנה ,חמוקי
ניצנה ובארותיים.
טיול אופניים -סובב ניצנה לכל המשפחה אל פסל
השלום ,תל ניצנה ,חמוקי ניצנה ,מערת ניצנה ,החוות
הקדומות ואגמי המלח.
ביקור בפארק הסולארי ,במוזיאון עתיקות תל ניצנה
ובמרכז המיחזור.
טיול בנחל לבן ,בין החולות בעקבות הפריחה.

•
•
•
•
•
•

•
• לאחר ארוחת ערב חגיגית בניצנה ,נקיים פעילות ערב ובה:
ריקודי עם ואחריה ערב בירה ונשירה ,לכל האורחים מהארץ

•

פרסים

•

ומחו"ל.
ביום שישי יחולקו מדליות לזוכים בקטגוריות נעריםות וחיילים/ות.
בכל שאר הקטגוריות יחולקו מדליות למנצחים בלבד.
בשבת יחולקו מדליות לזוכים בסיכום המצטבר של שיבטה וניצנה
כמו כן יחולקו גביעים לזוכים באליפות הנגב (סיכום שלוש תחרויות)
לינה באזור :מידע על אתרי לינה באזורwww.rng.org.il :

מחיר השתתפות
חברי איגוד הניווט
ותושבי המועצה

 30ש"ח למפה

תלמידים בקבוצה

 10מפות ראשונות חינם
כל מפה נוספת  10ש"ח

חיילים

חינם

אחרים

 50ש"ח למפה

