
 
 

 

  

 

 

 

 

 

וטיולים נודדים , נרקיסים בנחל חצץ, עונת הטיולים בשיאה וגם הגשם מתחיל

ימי החורף הקצרים והקרים מזמנים לנו שלל הזדמנויות לצאת . ברחבי הנגב

. ולדעת את שבילי המדבר

 .בברכת חורף גשום ומבורך

. ש שדה בוקר"צוות ביס

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

עדכונים מהשטח 

 הפריחה החלה לפני מספר ימים והפרחים .  ם אלובימיהחלה בנחל חצץ  מבשרי החורף נרקיסיםפריחת ה

תופעה זו נרשמה השנה גם בקרב ... צפויים לפרוח פרחים חדשים במהלך הימים הקרובים, נבלו

 .החלמוניות ככל הנראה עקב החום והבצורת

 מטיילים במזרח הרמון . ושאר מטיילים בגב חולית אינה קיימת עוד" שביליסטים"הטמנת בקבוקי המים ל- 

 .ש לדאוג עצמאית למקור מיםי

 התגלו לאחרונה חרסים  ש"של המכונים לחקר המדבר בשיתוף מדריכי הביס בחרבת חלוקים בחפירות

 .יש לציין כי עד כה שויכו רוב המבנים באתר לתקופת הברזל, מהתקופה הכלכוליתית

 צפוי מפגש עם רבים " שביל"ליוצאים לטייל בהרים והנחלים בהם עובר ה. בשיאה" שביליסטים"עונת ה

 .בעוד מספר חודשים יתחלף כיוון התנועה מדרום לצפון, בדרך לאילת

 רשות הטבע והגנים . טרם נמצא פתרון חלופי לחניון הלילה במפער נקרות  שנסגר עקב סכנת השטפונות

בתנאי שהבערת האש  (סמוך לגבעת חרוט)מאפשרת בתיאום מראש ללון בחניון יום רמת סהרונים 

נאלצים הר בטיולים שנתיים למזרח הרמון בתי ספ הדבר מקשה על .תתבצע בתוך חביות וללא גנרטור

 .כעת ללון בחניון בארות

 ם רבים מסתובבים בתחומי המדרשהינראים יעל, עקב הבצורת המתמשכת. 

  במהלך החודש האחרון נרשמה פעילות ערה של חיל האוויר ואף נשמעו בומים על קוליים במדרשת שדה

 .08-9902926: םם דרו"דורש תיאום עם מתאאש בימי חול  יזו העת להזכיר כי כל טיול בשטח, בוקר

 אולם מקומות רבים , העוסקים בתיירות זכו לפרנסה רבה, חג החנוכה היוצא הביא עמו מטיילים רבים לנגב

לכל היוצאים לטייל מומלץ בחום לקחת מספר שקיות זבל ולנקות את . נותרו מלוכלכים ונצבר בהם זבל רב

 .הזבל הרב שנותר בשטח

 י רשות "המתבצעת בדרך כלל עבחג האחרון לא הייתה שמירת רכבים . ת עומדת בעינהבעיית הגניבו

 .הטבע והגנים בחניונים המטוילים והפופולריים

 2010 דצמברא "תשע טבת-כסלו 4גיליון 

 למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה טייליםעלון מידע למ

י ְמַטר" וֹ -ְוָנַתת ִּ ת  ַמְ  ֹו ׁש , ַ ְרְ  ֶכ    ְ ִּ  "                   יֹורֶכ  ו 

 ד"א י"דברים י 



 

 

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

יש להעביר לארנון לביא 

matbeon.boker@gmail.com 

050-2050591 

תצפיות מעניינות מהחודש האחרון 

הצופה מיקום שם המין תאריך 

המכונים דרבן  9/12/10

לחקר המדבר 

אלי אשכנזי 

איתמר כהן ולטם הר צרור נשרים  19 1/12/10

הורוביץ 

דרור יסמין -גל בןנחל פרס חרדון סיני  1/12/10

שטיינמנץ וקרן כהן 

חרדון צב  23/11/10

הדור 

ב התיכון "שכבה ינחל נטפים 

 לחינוך סביבתי

אפעה  22/11/10

במופע 

גרניטי 

ב התיכון "שכבה יעין נטפים 

לחינוך סביבתי 

    

 

קישורים מעניינים 

: שמי הנגב החשוכים מזמנים לנו הזדמנות נהדרת לצפייה בהם. לחודש 13 -מטר מטאורים ב

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3997242,00.html .

. כולם מוזמנים לחתום על העצומה, הכרעה בתוכנית לבנייה בעמק ססגון אשר בבקעת תמנע

http://www.sasgon.org/ 

 

למערב הרמון טיול 

החודש אנו מוציאים טיול נודד למבוגרים אל חבל 

דרך , מהר רמון. מערב הרמון –ץ הררי ונידח רא

נבקר בסלע טוביה , הר עריף ובארות עודד

. ח ונלך לאורכו של נחל ערוד"פלמ

. הכל כלול. עם לינת שטח והדרכה מקצועית

 08-6532016ש "וספים משרדי הביסלפרטים נ

: או בקישור 050-2050591ארנון 

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

m_merb_harmon.pdf 

: ש"פעילויות חורף בביס

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

horf_2010-2011.pdf 

 

 

 

 

 נחל חצץ ונחל דרוך –מסלול החודש 

פריחת הנרקיסים בפתח ובתקווה שגם בורות 
זה זמן טוב למסלול . המים והגבים יתמלאו בקרוב
נחל חצץ על נרקיסיו . עשיר באטרקציות מדבריות

ובורותיו הביזנטיים ונחל דרוך על גביו ונופיו 
. מזמנים לנו חורף עם קסם מדברי

לילה חרבת חצצה במפגש  חניון :נקודת התחלה
חורה סמוך למרחב עם על יפים ש'כביש עם דרך ג

. 204כביש 

יורדים , עולים עם השביל השחור את נחל חצץ
. ועולים במעלה צין אל שדה צין בנחל דרוך

 .מדרשת בן גוריון :סיוםנקודת 

 .15מפה , נעלי הליכה, כובע, מים: מה להביא

 .מ"ק 20 –למיטיבי לכת : רמת קושי

 .08-6532016ש  "משרדי ביס: מידע נוסףל

 

ליצירת קשר 

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

 : אתר האינטרנט שלנו

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

 

 עדכוני שמירת טבע

 מכרה פוספטים בנחל הצינים

לאחרונה החל חברת רותם אמפרט הכורה את 
חומצה זרחתית ומגוון סלע הפוספט לצרכי ייצור 

ה חדש המצוי באחד היובלים לכרות במכר ,דשנים
. מערבית לנחל חווה –הדרומיים של נחל הצינים 

דונם ומיועד לשמש  1900-המכרה משתרע על כ
כשדה הכרייה העיקרי של מפעל צין בשנים 

. הקרובות

והזיכיון של  המתאר המכרה נמצא בתחום תכנית
פתיחת המכרה מתבצעת , חברת רותם אמפרט

תחת פיקוח אדריכל בתיאום עם הגופים הירוקים ו
לאחר . נוף ואקולוג מטעם רשות הטבע והגנים

פט יתבצע במקום שחזור כריית הפוס
. הטופוגרפיה של השטח

ניתן לבוא בקבוצות לצפות בתהליך השיקום 
דורש תיאום מראש  –שמתבצע בשטחי הכרייה 
 .08-6572519עם רותם אמפרט 
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