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ב'-ד' באדר תשס"ט |  26-28בפברואר  | 2009במרכז הבינתחומי "נגב" במדרשת שדה בוקר

האדם המכונה והרוח

יום חמישי ,ב' באדר תשס"ט26.2.2009 ,
 10:00רכיבה במסלולים סינגל בהר ערקוב  -לרוכבי שטח
 16:30התכנסות ,הרשמה במרכז הבינתחומי "נגב" במדרשת שדה בוקר
 17:00-19:00מושב ראשון :חידושים טכנולוגיים יו"ר :אלי לופו
• אופני " - 29ערן גיל-בר ,חברת ניינר בייקס
• מסע אופניים חשמלי-סולארי בישראל  -חנן לוי ,מהנדס אווירונאוטיקה
• מכונה אוטומטית לניקוי אופניים  -אוריאל אהרונוב ,חברת Bicyclean
• חידושים וחדשות באופניים  -נמרוד כהן ,עורך במגאזין האופניים האינטרנטי BikeZone
•  BIKES2009תערוכת האופניים הלאומית הראשונהבישראל -עמיר אילון
 20:00-21:30מושב שני :ניווט ותיכנון מסלולי רכיבה יו"ר :אסף עמיחי
• אתר "עמוד ענן" – יואב רופא
• כלים מתקדמים לתכנון וניווט בטיולי אופניים – גיא גרינוולד
• על השימוש ב - GPS-וטיפים לבניית מסלולי רכיבה שמעון שוקן
 21:30-22:30מושב שלישי :אופניים ושמירת טבע מנחה :איתן חברוני
• אופניים ושמירת טבע במעיינות נחל צין -
עמרם צברי ,פקח רשות הטבע והגנים בנחל צין
• שיחה פתוחה על אופני הרים ,שמירת טבע
ומדיניות רשות הטבע והגנים

יום שישי ,ג' באדר תשס"ט27.2.2009 ,
 8:00-14:00רכיבה במסלולים
 .1הר רכב  -גב זרחן  -לרוכבי שטח  .2סובב ירוחם  -לרוכבי שטח  .3סובב ירוחם -
למשפחות  .4מדרשה – דימונה  -מכתש גדול  -ירוחם  -מדרשה  -לרוכבי כביש
 14:00-17:00סדנאות ברחבת המרכז הבינתחומי:
 20:00-23:00מושב רביעי :יו"ר :ערן דורון
• מפת החזון של הועדה הבינמשרדית לקידום ענף האופניים  -דויד מינגלגרין,
סמנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות
• על הנצחה ורכיבה  -אבי מור
• מסעות אופניים בעולם נועם תדהר" ,מדרפט"
• מסע אופניים בנמיביה  -חזי יצחק
• ייצוגי האופניים בקולנוע ובספרות  -אסף חזני

שבת ,ד' באדר תשס"ט 28.2.2009 ,
 8:00-16:00רכיבה במסלולים
 .1מבורות לוץ למדרשת שדה בוקר -לרוכבי שטח  .2מהר חריף דרך ניצנה
למדרשת שדה בוקר לאורך כביש הגבול המערבי -לרוכבי כביש  .3סינגלים ברכס
חלוקים  -לרוכבי שטח
ההשתתפות ברכיבה מחייבת הרשמה מראש .הרכיבות יתקיימו אם ירשמו  15רוכבים לפחות.

מחיר ההשתתפות בכנס 100 :ש"ח לכל יום ,כולל הרצאות ,כיבוד קל ורכיבה .לרוכבים הנרשמים כחלק מקבוצת רכיבה (מעל  15רוכבים) –  10%הנחה.

הרשמה ומידע נוסף  :באתר האינטרנט www.boker.org.il
חנה:

 hannah.boker@gmail.com 08-6599703דנה052-4438086 :

