
 
 

 

  

 

 

 

 

 

! שלום לכולם

. המטבעון -בית ספר שדה החדש גיע ואנו מכריזים על השקת עיתון הרגע ה

 עדכונים, העיתון יפורסם מדי חודש ויכלול מגוון של מידע על מסלולי טיול

. מהשטח ופעילויות של בית ספר שדה

ומבורכת  שנה טובה

שדה בוקר  –צוות בית ספר שדה 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

עדכונים מהשטח 

 התמלא באצות והמים לא צלולים כבעבר, עין עקב, בעקבות גל החום האחרון. 

 באוקטובר בעקבות בעיות  1 -החל מ (מכתש רמון)ן הלילה במפער נקרות את חניו תגרורשות הטבע והגנים ס

 .משךעדכונים בה, נבדקות כעת אופציות למקומות חלופיים, בטיחותיות

  בחורף האחרון השיטפונות בסחף עקבבורות רמליה התמלאו. 

 בור המים בנחל הרועה מחזיק עדיין מים. 

 לעיתים שנצפה עד כה , דורס נדיר ביותרמדובר ב, ליד כמהין אפריקאית אה שחורת כתףנצפתה ד 2/9 -ב

 .מאוד רחוקות

  וסף על נ .זריחה וכשעה לפני השקיעהעד כשעה לאחר ה נסגר למבקרים קבר בן גוריוןשער הכניסה לאחוזת

יש לציין כי אחוזת הקבר היא גן . י רשות הטבע והגנים"ה ננעל בסורג ובריח עכך גם הפשפש מכיוון הנחשיי

 .ל"לאומי לכל דבר ולכן חלים עליה החוקים הנ

 טיפול ספר ימים של לאחר מ. י כלבים מקומיים"לפני מספר שבועות הותקף יעל צעיר סמוך לאחוזת הקבר ע

. (ynet –ראה קישור לכתבה ב ) מת היעל הפצוע

 

 

 2010א ספטמבר "תשרי תשע-אלול 1גיליון 

 עלון מידע למטיילים למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה

                    "עפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגורנהיר"

 ה"תהילים ס 



 

 

... מידע לפרסום ועוד, הארות, הערות, תגובות

יש להעביר לארנון לביא 

matbeon.boker@gmail.com 

050-2050591 

תצפיות מעניינות מהקיץ האחרון 

הצופה מיקום שם המין תאריך 

חומט  1/7/10

מנומר 

צור -נטע בן 450ח "ביסל

תחנת נשרים  30 27/7/10

האכלה 

פורת שקד 

טיילת ליד צבוע  27/8/10

ש "הביס

ארנון לביא 

דאה  2/9/10

שחורת 

כתף 

ערן מקובר ליד כמהין 

עכן  5/9/10

חרטומים 

הדר  יובלליד כמהין 

 

קישורים מעניינים 

 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3943575,00.html י כלבים"ע במדרשה יעל נטרף

כולם ... ים המלח עלה לגמר התחרות –של העולם  הצבעה לשבעת פלאי הטבע

  /http://www.new7wonders.com/en מוזמנים להיכנס ולהצביע

 

 צפרותהמרכז 

מרכז  במחנה רמון נחנך 2/9/10 –ביום חמישי ה 

בשיתוף של מועצה אזורית רמת הצפרות החדש 

. שדה בוקר –נגב ובית ספר שדה 

במהלך האירוע הפעילו מדריכי ומדריכות הבית 

 –ספר שדה  מספר תחנות לכל המשפחה כגון 

צילום פני אדם , באולינג ציפורים, ציפורים מנייר

ואף תחנת ריחוף עם כנפיים  נשר מקראיבגוף של 

. של עופות דורסים

, מתוכנן לקום למטרות תיירותיותמרכז הצפרות 

חינוכיות ומחקריות ולהוות מוקד מידע אזורי 

שכן רמת הנגב השתבחה במגוון רחב , בתחום

 .של מיני עופות מכל הסוגים

טיולי סוכות למשפחות 

חב למגוון החודש אנו מזמינים את הקהל הר

. סיורים מודרכים במשך חג הסוכות

, ייערכו סיורי יום, הסיורים יהיו בסביבה הקרובה

... ועוד בנחשיהביקורים , סיורי לילה

בנוסף נפעיל במשרדי הבית ספר שדה תחנת 

. באזורמידע לשירות כלל המטיילים 

 

 :להרשמה ומידע נוסף

http://www.boker.org.il/meida/bsadeh/hagim/

sukot10.htm 

 

 

 

 

מסלול החודש 

ואין כמו סיור , הימים הם עדיין ימי הקיץ החמים
...לילי כדי לצנן מעט את החום הכבד  

נחל חווארים לאור ירח מציע לכולם את האפשרות 
.לטיול קיצי נעים באווירה מדברית  

קילומטרים  3, בור חווארים: דת התחלהנקו
.40דרומית למדרשת שדה בוקר על כביש   

חניון לילה הסרפנטינות על הכביש  :נקודת סיום
.לעין עבדת  

יש לוודא שממשיכים , במסלול יש מפל: שימו לב
. על השביל המסומן שעוקף מימין  

, נעליים סגורות, פנס, מיםליטר  2: ?מה להביא
.15מפה   

.להקפצת רכביםיש לדאוג   

.08-6532016מחלקת ההדרכה : למידע נוסף  

 

יצירת קשר ל

מרכז )  08-6532016  :בית ספר שדה
  -מחלקת הדרכה, 1שלוחה  –הזמנות 
(. 2שלוחה 

 : אתר האינטרנט שלנו

http://bsadeh.boker.org.il/ 
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