
 
 

 

  

 

 

 

 

 

פריחת הסתיו בסיומה, האוויר לא נראה גשם על פני מדבר... עוד החורף בפתח, ו

מתכונן לחורף  מתקרר, הימים מתקצרים והשמיים מתמלאים עננים. עולם הטבע

 .יוצאת לדרך וכולם מוזמנים לצעוד עמנו 81-גוריון ה-צעדת בןולגשם שיבוא. 

 צוות ביס"ש שדה בוקר.

 

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 עדכונים מהשטח

 תכלול ביקור בצריף, תחנות הסבר  לנובמבר, 20-ה שבת-ימים שישיתיערך ב 18-גוריון ה-צעדת בן

מאהל בדואי, פעילויות חווייתיות ונופש פעיל. בצעדה יהיו שלושה מסלולים ותצפית של מדריכי הביס"ש, 

או באתר  maya@rng.org.il)דנה(   5965516-050או  6564153/11-08ברמות קושי שונות. לפרטים: 

 .www.rng.org.ilהאינטרנט 

 דרכי הגישה ליישוב 16:00בשעה  14/11/10-טקס אזכרה לדוד בן גוריון יערך במדרשה ביום ראשון  ה .

 .18:00 -ל 14:00חסמו בין יי

  חברת רותם אמפרט )פוספטים( פתחה שטח כרייה חדש בין הגשרונים של נחל חווה לעין זיק. השטח

הוא שטח מיועד לכרייה כבר זמן רב והכרייה נעשית בתיאום עם רשות שמורות הטבע והגופים הירוקים. 

 ים בהמשך...פרטים נוספ לאחר הכרייה ייערכו במקום עבודות שיקום ושחזור.

  פריחת החלמוניות בשלבי סיום, במהלך החודש האחרון החמסין הכה וגרם לרבות מהן לדעוך, אולם

בשבוע וחצי האחרונים הפריחה התחדשה במלוא תפארתה, גם חבצלות הנגב במישור ימין ונחל חתירה 

 מצויות בשלבי הפריחה האחרונים.

 אות את העגורים הרבים החולפים על פנינונדידת הציפורים בסיומה, עדיין ניתן לשמוע ולר. 

  ומתחבאים במחילותיהם עד לקיץ הבא.הזוחלים  מסיימים את פעילותם 

 נערכה במועצה אזורית רמת נגב ישיבה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בנושא  31/10/10-בתאריך ה

ברוב קולות להמליץ לוועדה  ע"י יזמים פרטיים. הוועדה  החליטה בעיר האבודההקמת כפר נופש אקולוגי 

 המחוזית לאשר את התוכנית.

 .הפשפש לאחוזת הקבר מכיוון הנחשייה פתוח למעבר 

  מספר מקרים של קבוצות שסיימו את מסלול "חווארים לאור ירח" ו"הופתעו" מכך  רשמוהאחרון נבחודש

קבוצות הלנות בחניון רק ל –שאסור להדליק אש בחניון לילה הסרפנטינות. בגלל כמות המטיילים במקום 

 לילה מותר להדליק אש במקום.

 2010 נובמברתשע"א  כסלו -חשוון 3גיליון 

 וקר והסביבהלמדריכים ולתושבי שדה ב טייליםעלון מידע למ

ץ יִָמים, וִַייַבׁש ַהָנַחל: "  "ָבָאֶרץ ,ֶגֶשם ָהיָה-אִכי לוַיְִהי ִמקֵּ

 מלכים א' פרק י"ז פסוק ז' 

mailto:maya@rng.org.il
http://www.rng.org.il/


 

 

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

 יש להעביר לארנון לביא

matbeon.boker@gmail.com 

050-2050591 

 האחרון חודשתצפיות מעניינות מה

שם  תאריך

 המין

 הצופה מיקום

באר  זאב 18/10/10

 אשלים

צוות הביס"ש 

 הוותיק

זרון  19/10/10

 שדות

מפגש 

 ציחור פארן

צוות הביס"ש 

 הוותיק

בקעת  עגורים 26/10/10

 ארדון

 קורס ביס"ש

חרדון  6/11/10

 סיני

סדקים של 

 נחל חווה

צוות הביס"ש 

 החדש

חכלילית  8/11/10

 סלעים

סמוך 

 לרווקיות

צוות הביס"ש 

 ונעם כהן

    

 

 קישורים מעניינים

מפעלי התעשייה מחוייבים לשלם בעבור זיהום אוויר 

3982638,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

  http://www.teva.org.il/?CategoryID=982 2010יבה וטבע כנס ירושלים לסב

 בוקר-טיולי חנוכה בביס"ש שדה

מטיילים המשפחות וההחודש אנו מזמינים את 

וטיולים מכל הארץ להצטרף אלינו לפעילויות 

 במהלך חג החנוכה.

במהלך החג נוציא מסלולי טיול למשפחות כל יום 

. התוכנית 9:00בשעה  2-9/12/10בין התאריכים 

כוללת טיולים לסביבה הקרובה. נוסף על כך מדי 

יום תופעל תחנת מידע למטיילים במשרדי 

הביס"ש, הנחשייה תהיה פתוחה לקהל הרחב 

ה באתר ויתקיימו פעילויות ערב. עקב תקל

רם פורסמה ותפורסם האינטרנט שלנו התוכנית ט

 בימים הקרובים.

 .08-6532016למידע נוסף: מחלקת ההדרכה 

 

 

 מחוד עקב לעין עקב –מסלול החודש 

החורף מתחיל והגיע הזמן לצאת למסלולים מדבריים 
באמת. חוד עקב ועין עקב מציעים לנו תצפית נהדרת 

מאוד של המעיין  על האזור וטבילה במימיו הקרירים
 היפה בשטחנו.

 בוקר )בן גוריון(-מדרשת שדה דת התחלה:נקו

בוקר )בן גוריון(-מדרשת שדה נקודת סיום:  

ויורדים את מעלה צין בשביל  יוצאים מהמדרשה
השחור, מתחברים  לשביל הג'יפים הירוק עד תחתית 

העלייה לחוד עקב ועולים למעלה בשביל האדום )סעיף 
לעין עקב לתצפית מרהיבה. יורדים של שביל ישראל( 

ג'יפים הכחולה. הדרך הקריר וחוזרים למדרשה מ
מיועד למיטיבי  –ק"מ(  17)המסלול הוא מסלול ארוך 

 לכת.

ליטר מים לאדם.  4.5ציוד דרוש: נעלי הליכה, כובע,   

08-6532016לפרטים ומידע נוסף : מחלקת ההדרכה   

 יצירת קשרל

)מרכז   08-6532016  :בית ספר שדה
 - , מחלקת הדרכה1שלוחה  –הזמנות 
 (.2שלוחה 

 אתר האינטרנט שלנו: 

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

 

 עדכוני שמירת טבע

 כפר נופש אקולוגי –"העיר האבודה" 

כחלק מפיתוח ענף התיירות במועצה אזורית רמת נגב, 
מקדמת המועצה הקמת כפר נופש אקולוגי הכולל 
כארבעים יחידות אירוח. כפר הנופש מיועד לקום 

 ממערב לשדה בוקר במדרונות הוואדי של העיר האבודה
 בתיאום עם רשות העתיקות. בין שרידי הכפר העתיק

מדובר בהקמת תשתיות חדשות, פתיחת דרכי גישה 
לשטח פרטי.  של שטחים פתוחיםדונם  40והפיכת 

  אנשים )ע"פ היזמים(. 6-8ל  עבודה המקום אמור לספק

התיירות באזור ולסייע  מדובר בפיתוחלטענת היזמים 
בשימור אתרי עתיקות. רשות העתיקות תומכת ביוזמה 

עת לה לשמר אתרים שנחפרו וכיום אין מי שמסיי
שיתחזק אותם. החלופה שהוצעה ע"י הגופים הירוקים 

הינה הקמת הכפר באזור חניון הרועה. מבלי לפגוע 

 בשטח  הפתוח של העיר האבודה.
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