
2017/18משהו חם קורה בחורף בגן לאומי חוף פלמחים  תחרות פיסול בחול ה-6 בנושא:

סיפורי מסעות
בכל חודש תתקיים פעילות שמטרתה להציג למטיילי החורף את 
יופיו וקסמיו של החוף המיוחד. לכל מטייל יוגש תה חם במרכז 
השירות למטייל – על חשבון הבית. הפעילויות ללא תשלום נוסף 
לדמי החניה ומותנות במזג אוויר נוח. לבירורים נוספים התקשרו 

. 03-7265633לגן לאומי חוף פלמחים 

חודש נובמבר
משחק משימות בחוף

משימות מאתגרות הלוקחות את המשפחה למסע עצמאי בין אוצרות הטבע והמורשת 

של הגן הלאומי.

 . 14:00-10:00שעות: 

היציאה למשימות ממרכז השירות למטייל.

חודש דצמבר
16/12/17בשביל החשמונאים 

לכבוד חנוכה רשות הטבע והגנים מזמינה את הקהל הרחב לצעוד לאורכו של השביל 

החדש בגן לאומי חוף פלמחים. לאורך המסלול יחכו למטיילים תה חם ומדריכים של 

רשות הטבע והגנים שיסבירו על החוף, הסביבה ועל היישוב העתיק. 

 , 13:00שעות:  11:00

[ 31/12/16(אם מזג האוויר לא יאפשר סיור, הפעילות תעבור לשבת 

חופסיור- "הכול בגלל הנמל..."

בכל שבת בדצמבר, יתקיימו הדרכות בדגש העבר המפואר של התל הקדום וסביבתו. 

בהדרכת מדריכי רשות הטבע והגנים.

,  היציאה ממרכז השירות למטייל. 13:00שעות:  11:00

חודש ינואר
עפיפון ומטריה

מדי שבת בחודש ינואר נעיף עפיפונים יחד (אפשר להביא מהבית או לרכוש במקום). 

ניתן להוריד את דפדפת הגן באתר או לקבל במקום ולסייר עצמאית בשבילי הגן .

15:00-10:00שעות: 

קריטריונים לשיפוט: 

ציוד עזר: 

הרשמה: 

מיקום: 

שיפוט: 

פרסים: 

הקשר לנושא, מקוריות  והשקעה.

חופשי כל עוד המרכז הוא החול ולא הציוד.

יש להירשם (ללא תשלום) בעמדת ההרשמה ולקבל דגלון ממוספר ותעודת השתתפות.

יש להתמקם באזור המתוחם בלבד ובסמוך ליצירה לשים את הדגלון שיישאר 

לאורך התחרות.

השיפוט יחל בשעה 13:00 ובסיומו יוכרזו הזוכים, קביעת השופטים היא סופית.

הפרסים ניתנים לזוכים כחבילה אחת, גם אם ישנן כמה קבוצות השותפות לבנייה.

כניסה חינם לגן לאומי או שמורת טבע והדרכה לקבוצה עד 40 איש, 

באחד מאתרי מחוז מרכז 

מנוי משפחתי של רשות הטבע והגנים (כולל 6 גיליונות של "בשביל הארץ", כניסה חינם 

לאתרי  הרשות, הנחות בפארקי המים של הרשות, סיורים מיוחדים והטבות נוספות) 

למשפחה הזוכה באחת מחנויות הרשת בילבונג בורדשופ שובר על סך  

מנוי לחוף פלמחים

פרס מתנת קינדרלנד

עפיפון מתנת חברת עמיתוס

מנוי משפחתי של רשות הטבע והגנים (כולל 6 גיליונות של "בשביל הארץ", כניסה חינם 

לאתרי  הרשות, הנחות בפארקי המים של הרשות, סיורים מיוחדים והטבות נוספות) 

מנוי לחוף פלמחים

שובר על סך  למשפחה הזוכה באחת מחנויות הרשת בילבונג בורדשופ

פרס מתנת קינדרלנד 

עפיפון מתנת חברת עמיתוס

מנוי משפחתי של רשות הטבע והגנים (כולל 6 גיליונות של "בשביל הארץ", כניסה חינם

                                  לאתרי הרשות, הנחות בפארקי המים של הרשות, סיורים מיוחדים והטבות נוספות) 

למשפחה הזוכה באחת מחנויות הרשת בילבונג בורדשופ שובר על סך 

פרס מתנת קינדרלנד

עפיפון מתנת חברת עמיתוס

למשפחה הזוכה באחת מחנויות הרשת בילבונג בורדשופ שובר על סך 

פרס מתנת קינדרלנד

עפיפון מתנת חברת עמיתוס

מקום ראשון: 

  ₪ 800

מקום שני: 

 ₪  600

מקום שלישי: 

  ₪  400

ציון לשבח: 

  ₪  200



תחרות פיסול בחול ה-6
בנושא:

ת ו י ו ל י ע פ ה ת  ו ע ש
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סיפורי מסעות
             07:00

             09:00
                     

   14:00-09:00
                     
                     
         
                     
                     

 
             13:00

             14:00
                      

   פתיחת החוף

רישום  (בסככת הצל הגדולה) פתיחת עמדת     
    תחרות פיסול בחול 

   פעילויות ללא תשלום:
    משחקי נופש פעיל לכל המשפחה

   עמדת הסברה של רשות הטבע והגנים
    מפגן עפיפונים (בתנאי שמזג האויר מתאים)

    פעילות בתשלום (עד 16:00):
    סדנאות לבנייה ורכישת עפיפון במחיר מוזל

    סיור השופטים בין עמדות הפיסול  

    הכרזת זוכי התחרות 
    וחלוקת פרסים ומתנות לזוכים

 
13:00    

חודש פברואר
חופסיור של טבע

מדי שבת בחודש פברואר יתקיימו הדרכות על המצוק ובחוף בנושאי טבע, מורשת ונוף 

עם מדריכי רשות הטבע והגנים. 

 , 13:00שעות:  11:00

היציאה ממרכז השירות למטייל.

חודש מרץ
10/3/18צועדים בפלמחים 

לא רק חוף רחצה - חגיגה של סיורים מודרכים, תחנות מידע והפעלה חוויתיות לכל 

המשפחה לאורך החוף של הגן הלאומי.

10:30יציאה ב מחניית חוף הים, עליה עלאוטובוסים ונסיעה קצרה לתחילת מסלול. 

. 15:00סיום משוער בשעה 


