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  פעילות הביס"ש
 עדכונים מהשטח

 לוח תצפיות
 בשבטה | מידד גורןעל בריכת הקטות 

 עמיר אידלמןרון פרומקין ו"דפי יהודית": פינת נוסטלגיה | 
 ותשובה לחידה של הגיליון הקודם חידת השבוע

 "במרחב המילים"
 

 פעילות הביס"ש

הצוות הצעיר של הבית ספר שדה יצא להיכרות מעמיקה במזרח הרמון שארכה כארבעה ימים, משדה בוקר לספיר  •
 גרת "נודד עצמאי".שבערבה ובחזרה, במס

 בנחל מערה, חרבת עיטאב, והנביעה המיוחדת ביישוב מטע. יצא עוד טיול עומק של החנש"מ, והפעם בילו את השבת •

ההכנות לקייטנות הקיץ בעיצומן! הצוות שוקד ימים כלילות לארגן את חודש יולי הגדוש תוכן ופעילויות. אל תשכחו  •
  להרשם! 

 עדכונים מהשטח

 מ"מ.  93 -מהממוצע הרב שנתי לעונה כולה 57%מ"מ במצטבר לתקופה, המהווים  53 מד גשם:
 עין ירקעם מלא ומזמין., מלאים בחלקם גבי וורדית וברק ,גב זרחן דיווחי גבים:

 אנו מחכים לדיווחי תצפיות מכם, תושבי ומטיילי האזור.  :לוח התצפיות
 matbeon.boker@gmail.com  שלחו לנו תצפיות ל

 לוח תצפיות
 

 
 

 תאריך שם הצופה כמות מיקום מין 

 13.05 נגה ריפין 1 נחל בוקר צבוע

 13.05 רזון -יותם רייס (!!)30 רמת צנע פרא

 13.05 רזון -יותם רייס 1 רמת צנע כוס חורבות

 16.05 צוות מדריכי הביס"ש 1 נחל נקרות קו -ארבע

 22.05 צוות מדריכי הביס"ש 2 בור נקרות זאב

 23.05 צוות מדריכי הביס"ש 2 הר דרגה פרא+ עַיִר 

 25.05 אבי עטר 3X2 בקעת מחמל צבי
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   שבטהעל בריכת הקטות ב

 מידד גורן

 

 
 

מנת להשקות את הקטות, קרובות משפחה מדבריות של היונים, ניזונות מזרעים ולכן חייבות לשתות מדי יום. יתרה מזאת, על 
 אפרוחיהן אשר בקן, הן טובלות את נוצות הבטן במים, סופחות אליהן נוזלים יקרים ועפות חזרה להשקות את דור ההמשך.

באוכלוסיה.  90%בעשורים האחרונים אנו עדים לירידה משמעותית במספר הקטות בנגב. ההערכות מצביעות על ירידה של עד 
בות הקטות מרוות את צימאונם וצימאון צאצאיהם בבריכות החימצון הרבות הפזורות אחת הסיבות לכך היא שמזה שנים ר

 במרחבנו. דבר זה אמנם לא גורם לתמותה מיידית אך מן הסתם עלול להשפיע על מצבן הבריאותי ולגרום לבעיות רבות.

. כוונתנו לגרום לקטות לשתות מרכז הצפרות העביר לאחרונה לאישור רשות הטבע והגנים (רט"ג) תכנית מתאר לטיפול בנושא
 רק מים נקיים. רט"ג אישרו ואנו כבר יצאנו לדרך בפרויקט ראשון מסוגו. 

בבריכת החימצון של בית הספר לתותחנות שדה בשבטה באות עשרות ומאות קטות לשתות מדי יום. במסגרת פרויקט "צבא 
שתייה לקטות בתוך תחומי הבסיס, מרחק כמה עשרות  הגנה לטבע" שבו לוקחים מפקדים אחריות על סביבתם, תוכננה בריכת

מטרים מבריכת החמצון הקיימת. בנוסף תוכנן מסתור תצפית בקטות, ערוץ קטן ופרגולת תצפית. כל זה בכדי שהקטות ישתו מים 
 נקיים והחיילים יוכלו להכיר את הטבע שעל סף ביתם.
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זהו חלק חשוב מאוד בתהליך החינוכי של המיזם. סגן מפקד הבסיס  נחנך אתר השתייה אותו בנו חיילי הבסיס. 2017בתחילת 
 ניהל את המבצע ואנו "הירוקים" ליווינו את הצד המקצועי. 

במשך ארבעה חודשים נתנו לאתר "להיקלט" בסביבתו החדשה. כאשר הגעתי בסוף אפריל לישיבה בבסיס החלטתי לקפוץ 
יי היה מרגש. עשרות קטות (חדות זנב, סנגליות וגדולות) נחתו ליד הבריכה ולראות מה קורה בבריכה. המחזה שנגלה לנגד עינ

 והירוו בה את צימאונן. 

אנו עורכים ספירות חודשיות באתרי השתייה העיקריים של הקטות בהר הנגב. לאחרונה הצטרפה הבריכה בשבטה  2013משנת 
 קטות. 241ד של לרשימת האתרים ולקחה "מקום ראשון" מבין כל האתרים עם מספר מכוב

למרות ההצלחה אנו לא נחים על זרי הדפנה ומתכננים כבר את הבריכות הבאות בבסיסים ואתרים שונים, בתקווה כי לא רחוק 
 היום וכל הקטות שלנו ישתו מים נקיים. 

 

 

  צילום: מידד גורן
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 "דפי יהודית": פינת נוסטלגיה

  1980 / נחל חווה
 רון פרומקין ועמיר אידלמן

 ו חוברות הדרכה וחומר הסברהנכתבבוקר לחברה להגנת הטבע. במסגרת זו -סוף שנות השבעים התחזק הקשר בין ביס"ש שדהב
 חומרים שנכתבו במהלך השנים בידי הדורות הוותיקים יותר. צוות המדריכים כולו נרתם לעשייה ובין השאר כתב צוותושוכתבו 

החברה להגנת הטבע לזכרה של עובדת מחלקת לאור דפי מסלול שהוציאה אחר): (יותר מכל צוות 'דפי יהודית'  18שדה בוקר 
במטבעון זה בחרנו לפרסם את נחל חווה. כמובן שמאז נכתבו הדברים חלו שינויים בדרכים ובחלק מהשבילים אבל  .ההדרכה

 הטבע נותר בעינו וחשוב להמשיך ולשמרו.
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 חידת השבוע:
 ?1978בהמדובר האסון שכמעט נפל בחלקו של החרוב  , מטרגדיה נוראה בעור שיניו ניצל. מהנאצלבנחל היימן נמצא חרוב 

 

 וכמובן תשובה לחידה של הגיליון הקודם:
מלא עד גדותיו אך לא במים.. שחאוריות בהמוניהן פוקדות את המקום ומביטות לנצח אל השמיים. הסבר  -נמצא גב בנחל כרכום

 את התופעה: 

במקרה של מצוקה (כדוגמת היתקלות בטורף), חיפושיות מסוימות 
 כקריאה לעזרה של בנות מינן.  פרומוניםיכולות לשחרר 

החיפושיות הראשונות שנקלעו לגב היבש ללא ספק זיהו את 
אך לבנות מינן לא היה איך לעזור  -הסיטואציה כמקרה של מצוקה

 להן במקרה לא שגרתי זה. 

ידן כבר היה מאוחר מדי וגם הן נפלו לתוך עד שגילו את אוזלת 
 וכך חזר חלילה... -הגב. מה שגרם להן לקרוא לעזרה

תופעה זו נקראת "מלכודת אקולוגית", ואכן עוד לא נראתה בסדר 
 .גודל כזה בארץ
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 "במרחב המילים"

 זיו שרצר

  .""במרחב המיליםבוקר מזמינים אתכן ואתכם לקחת חלק במיזם -אנו, מדריכי בית ספר שדה, שדה

פרי יוזמתם של ערן דורן,  2002"במרחב המילים" הוא לקט קטעים, ציטוטים וסיפורי מדבר שאינו מתיישן. יצא לאור לראשונה ב
 צוות המדריכים של מחלקת הדרכה, ובעריכתה המדויקת של מיכל בהרב. בוקר באותם שנים, -מנהל בית ספר שדה שדה

 .קיימים והביקוש גדל עודםאך האהבה והזיכרון לספר השנים עברו, העותקים אזלו,  

יוסיף נופך חינוכי ועומק רוחני לכל מסע במדבר ויעמיק את הקשר בין המטייל לנוף להוציאו מחדש, באמונה מלאה ש לכן החלטנו
 יסולא בפז.אנו חשים גאווה בספרון הקטן הזה, שלו ערך שלא   .הקסום

  https://m.headstart.co.il/?id=22079#/main?id=22079 לתמיכה בפרויקט: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 תגובות, הערות, הארות, מידע לפרסום ועוד...  יש להעביר ליפתח שפר
matbeon.boker@gmail.com    7109922-050 
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