
 "יום טבע ומרוץ ניווט" העשרים ושניים
לזכרו של סגן יואב הרשושנים הי”ד

בסימן: ״ירושלים - 50 שנה למלחמת ששת הימים ואיחוד העיר״

ם ַהְּבנּוָיה, ְּכִעיר ֶשֻׁחְּבָרה-ָּלּה ַיְחָּדו” )תהילים קכ”ב ג’( “ְירּוָשׁלִַ

 ה ז מ נ ה

נתכבד בהגיעך להתארח באירוע
אשר יתקיים ביום שישי כ"א בשבט תשע"ז )17.2.2017(

בשמורה הלאומית "נאות קדומים", כביש 443 
הגעה לפי מפה מצורפת.

8:00  תחילת זינוקים למרוצי הניווט
8:15  תחילת יציאות לסיורים המודרכים ב"יום טבע"

11:15-10:10  זמן מומלץ להגעת אורחי האירוע 
11:45-11:15 מפגש "כל ישראל אחים" - אחדות ישראל*         

12:30 סיום הפעילויות
12:45 )משוער( - טקס הענקת מדליות ופרסים לזוכים

 שילה הר שושנים
יו״ר ההנהלה

חיים מייטליס
ראש המטה

״כמופת 
הייתי 

לרבים, 
ואתה 

מחסי-עז״
 תהילים ע״א ז׳

משרד החינוך 
מינהל חברה ונוער

אגף של״ח וידיעת הארץ
האגף לתרבות יהודית

המינהל לחינוך התיישבותי, 
פנימייתי ועליית הנוער

מינהל הספורט

  

 

  

 ואחד עשרים"יום טבע ומרוץ ניווט" ה
 לזכרו של סגן יואב הרשושנים הי"ד

 
 )עוד לא בטוח שנכתוב שורה זו(  ???????בהשתתפות 

 

 להתארח באירוע נתכבד בהגיעך
 (17.2.2017) כ"א בשבט תשע"זביום שישי  אשר יתקיים

 -)לוד  443יסה מכביש כנ ",שמורה הלאומית "נאות קדומיםב
 .מפה מצורפת. הגעה לפי ירושלים( -מודיעין  -שמן -בן

 
 תחילת זינוק למרוצי הניווט –  8:00
 "יום טבעל"תחילת יציאות לסיורים המודרכים  –  8:15

 . אורחי האירועזמן מומלץ להגעת  – 11:30-10:00
          * מפגש "כל ישראל אחים". –11:30-11:00

 סיום הפעילויות – 12:30
 טקס הענקת מדליות ופרסים לזוכים -)משוער(  12:45

"כמופת הייתי 
 אתהו ים,לרב

 עז"-מחסי
 

 תהילים ע"א ז'

 שילה הרשושנים
 ההנהלהיו'ר 

 

 חיים מייטליס
 מטה היו'ר 

 

 "יום טבע ומרוץ ניווט"
 שנייםו העשרים

 

 לזכרו של סגן יואב הרשושנים הי"ד
 

 

 

 
 מתנ"ס אלקנה

 
 תקוה-עירית פתח

 המחלקה לשימור
 מורשת אם המושבות

 

 החינוך  משרד
 מינהל חברה ונוער

 יהודיתלתרבות  האגף

 המינל לחינוך התישבותי

 

 מינהל הספורט

*בהשתתפות משפחות שלושת הנערים 
שנחטפו ונרצחו בגוש עציון לפני כשנתיים - 
אייל יפרח, נפתלי פרנקל וגיל עד שער הי״ד

 

 

 תקוה-ת פתחיעירי
 המחלקה לשימור 

 אם המושבותמורשת 
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