
 
 

 

  

 

 

 

 

 

.  לא בכמויות גדולות אך נראתה זרימה בחלק מהנחלים, הגשם הגיע

  .הנרקיסים פרחו בשעה טובה ועונת הקינון של הנשרים מתחילה

. ש שדה בוקר"צוות ביס -מחכים לגשם הבא 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 עדכונים מהשטח

 באירוע יתקיימו תחרויות ניווט לכל הגילאים  18-19/2/2011בתאריך  ח מתקיים"ניווט הגר פלמ

 .פרטים בעמוד הבא ובאתר האינטרנט של מועצה אזורית רמת נגב. וסיורים מודרכים ללא תשלום

 במרכז הבין תחומי  10-11/3/2011-שישי ה-כנס שירותי מערכת אקולוגית יתקיים בימים חמישי

, דן דן בוליטין, מרדכי שכטר' פרופ, משה שחק' שתתפות פרופהכנס ייערך בה. מדרשת שדה בוקר

 :לפרטים נוספים... ועוד' ברוך רינקביץ' פרופ, ראובן יוסף' פרופ, ניסים קריספיל

http://www.boker.org.il/info/synthesis/postr_cns_akologi.pdf  

 נחל : פ דיווחים מהשטח"ואלו הנחלים שזרמו ע, הגשם הקל הביא איתו זרימה בחלק מנחלי הנגב

, נחל צין תחתון, נחל שחק, יובל בודד של נחל מסור, נחל צפית נחל חצרה, נחל ילק, נחל חדב, ניצנה

, נחל רמון, ך הבקעהדרך עין מעריף אל תו 40בנחל צין עליון זרימה קלה מאוד בקטע שבין כביש 

 . ברחבי הנגבוכמובן עוד נחלים  חתירהנחל , נחל גוב

 גם גבי ימין מלאים אולם מי שייכנס , עין צפית התמלא בצורה מרשימה בעקבות הזרימה בנחל

 .לתוכם יגלה שהזרימה הביאה עמה סחף רב ופני המים לא עוברים את גובה המותניים

  מ"מ 90עומד על  1990הממוצע הרב שנתי מאז שנת , מ גשם"מ 21עד כה ירדו בשדה בוקר. 

 כבר מעל . תוצר נוסף של הגשם הוא פריחת הנרקיסים המרשימה שהופיעו השנה באיחור משמעותי

 .שבוע שניתן לראות את הפריחה בנחל חצץ

 פקחים מדווחים כי החלה עונת הקינון של הנשרים. 

 בסמוך לצומת הנשיא( שחורה)ש דיה מצויה "יסי מדריכי הב"נאספה ע 26/1/2011 -בתאריך ה ,

היא נלקחה . הציפור המרשימה נמצאה מוטלת על הקרקע ללא יכולת לעוף אך ללא פגע נראה לעין

 .לטיפול בגן הזואולוגי באר שבע ולאחר טיפול מסור של עובדי המקום עפה לחופשי

 ואף כמות , רות מים רביםבמהלך ניווטים שנערכו ברכס חלוקים ורכס בוקר המזרחי נתגלו בו

יש לציין כי חלקים נרחבים של האזור . עקרבים ונחשים, ארנבות, מרשימה של בעלי חיים כגון צבאים

 . ח המצוי בו"לא נידונו להכרזה כשמורת טבע  על אף עושר בע, המצוי בשטח אש

 

 2011 פברוארא "תשע' אדר א-שבט 6גיליון 

 למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה טייליםעלון מידע למ

ר, ִ  יָך -ַעל-ִאם " "   ָךִר ם ִקּנֹו, ְוִכ ; ַ ְגִב ַה נָךשֶׁ
                    "ט"א וב ל

 

 איתמר כהן: צילם

http://www.boker.org.il/info/synthesis/postr_cns_akologi.pdf


 

 

... 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 

דיה שחורה  26/1/2011

פצועה 

סמוך לאשל 

הנשיא 

נאספה )ש "סצוות הבי

ונלקחה לטיפול בגן 

( הזואולוגי באר שבע

דרבן מת  1/2/2011

בתוך בור 

סמוך 

עם -למרחב

, קרן כהן, ארנון לביא

דרור ולטם -גל בן

הורביץ 

עין חתול  4/2/2011

אפור 

רכס בוקר 

מזרחית 

 40לכביש 

לטם , נעמי ורטה

הורביץ ואלון פארן 

רכס בוקר ארנבות  4 4/2/2011

מזרחית 

 40לכביש 

לטם , נעמי ורטה

דנה מנקס , הורביץ

ונהר שמי 

    

 

קישורים מעניינים 

לאתר המאבק על בניית שכונת הגמל על שפת מכתש רמון 

http://www.teva.org.il/?CategoryID=829&ArticleID=5486  

אוניברסיטת בן גוריון בין המוסדות האקדמאים הירוקים בעולם 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/209/707.html?hp=1&cat=459  

טיולי חורף 

טיול נודד מחולות כסוי לתמנע 
17-19/02/11 

נתחיל בחולות ונלך .ות כסוי לתמנע טיול נודד מחול

סיום בעמק ססגון , בשביל הצופה אל עבר הרי אדום

: לפרטים. בעקבות המאבק נגד בניית המלון במקום

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

holot_csoi.pdf 

יול נודד מעיינות רמת עבדת  ט
24-26/3/2011  

טיול נודד ממדרשת שדה בוקר אל גבי נחל חווה 

עין זיק ועין , עין עקב –דרך עינות רמת עבדת 

 .פרטים בהמשך. עין שרב ועין חווה, שביב

 

שמירת טבע 

 שכונת גמל על שפת מכתש רמון

במהלך אוגוסט האחרון יצא מכרז למגרשים פרטיים 
. על שפת מכתש רמון, מלבשכונת הג

 -המכרז הוא תוצר של תוכנית שגובשה בראשית שנות ה
, על מנת לקלוט את גלי העלייה של אותה תקופה 90

באותה עת היה צורך מיידי בקליטת אזרחים רבים תוך 
. זמן קצר

מדובר . הזמנים השתנו אך התוכניות עומדות בעינן
פר שדה בשכונת מגורים פרטיים בין מצפה רמון לבית ס

 –על שפת מכתש רמון , הר הנגב למרגלות הר גמל
. כתוצאה מכך ייראה קו הבינוי מתוך המכתש

ראוי לציין כי מכתש רמון הוא נכס לאומי ובילאומי מוכר 
. פ החלטת ממשלה"ע

לפרטים נוספים ראה קישור לאתר האינטרנט של החברה 
 .להגנת הטבע

ליצירת קשר 

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

 : אתר האינטרנט שלנו

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

 

 ח"ניווט הגר פלמ

-18עשור לאירועי הניווט והטיולים ברמת הנגב 
19/2/2011 

כמדי שנה מועצה אזורית רמת נגב מוציאה ריצת ניווט 
ל שגדלה והתחנכה במדרשת "ח ז"לזכר הגר פלמ

. בוקר-שדה

המשפחה  במהלך היומיים יתקיימו שלל פעילויות לכל
ש ומכינת "בהדרכת מדריכי ביס. וסיורים ללא תשלום

.  הנגב

, הזנקה לניווט מפארק גולדה 18/2/2011יום שישי 
', קברי שייח, אגם גולדה, ייערכו סיורים למצפור טלי

לאחר הניווט יתקיים . גשר אריה יחיאלי ומצפה רביבים
קבלת שבת בחמוקי , טיול מודרך מפארק גולדה לניצנה

. ארוחת ערב חגיגית ואירוע בירה ושירה, ניצנה

טיול ברכבים פרטיים באזור  – 19/2/2011יום שבת 
. ניצנה ותחרות ניווט אופניים רב גילאית

מועצה אזורית רמת נגב אגף חינוך : לפרטים נוספים
 08-6564153/109וקהילה 
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