
 
 

 

  

 

 

 

 

       הקיץ הגיע והזוחלים עמו. גוזלי הנשרים בקעו והרחמים דוגרים.          

 בוקר-חודש חמים ונעים, צוות ביס"ש שדה

 

 

 

 

 צוות ביס"ש שדה בוקר.

 

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 עדכונים מהשטח

 ו לצאת החוצה, בשבועות התחממות הימים והלילות מביאה עמה את עולם הזוחלים העשיר של אזורנ
 האחרונים תועדו תצפיות רבות של זוחלים ממגוון סוגים ומינים.

  דיווחי גבים' בחודש האחרון ירדו גשמים קלים ואף נראו זרימות בנחלים פארן, רמון ונקרות. אלו הם'
עין אום תינה, המקומות המחזיקים עדיין מים ע"פ דיווחים מהשטח: עין צפית, גבי ימין, גב חווה, גב זרחן, 

אינם בשיאם(, מאגורת כביר, גב כביר, עין יורקעם, גבי ) , הגבים של נחל חווארים)כבר לא בשיאו( גב צרור
, גבים בנחל )על סף התייבשות( עפרן, נחל צין עליון, בורות עבדת, עין אום צלח, הגב הצפוני בנחל חדב

 החלק, גבים בנחל שרף, הגב בנחל צניפים ועוד...

  מקומות שהתייבשו או נשארו יבשים במהלך החורף: בורות חצץ, בורות רמליה, בור זאת ישנם לעומת
 נחל ילק, בור חווארים, המעוק של נחל צין ועוד רבים...  ציפורים, הגב של 

  מ"מ. 93עומד על  1990מ"מ גשם, הממוצע הרב שנתי מאז שנת  55עד כה ירדו בשדה בוקר 

 קיים יום העיון לזרכם של נחמה ויהושע כהן )מקימי בית ספר שדה שדה בוקר יום עיון יהושע כהן: השנה ית
בו ידובר בנושאי חינוך והדרכה בטיולים, יום העיון  17/06/2011וכפר עציון( יום העיון יתקיים ביום שישי 

 פתוח לקהל הרחב.

  הקרובה כמדי חודש תתקיים במדרשה הרצאה לתושבי המדרשה ומדריכי הטיולים באזור, ההרצאה
במרכז הבינתחומי ותועבר ע"י בצלאל כהן בנושא אדריכלות  20:00בשעה  23/06/2011 -תתקיים ב

 מדברית בנגב. כולם מוזמנים.

 .פקחים מדווחים כי גוזלי הנשרים בקעו מן הביצים וזוכים לטיפול מסור של הוריהם 

  .הרחמים לעומת זאת דוגרים עתה על הביצים 

 מטיילים בתחתית מעלה דיבשון בז צוקים  פצוע, הבז הגיע לבית ספר שדה   לפני מספר ימים נאסף ע"י
במצב קשה  והועבר ע"י רשות הטבע והגנים לספארי ברמת גן שם יוצב מצבו. מדובר במין נדיר של בז 

 הנמצא בסכנת הכחדה.

 הרחוק,  נצפה זרזיר מסוג מיינה במדרשה, מדובר במין פולש אגרסיבי מאוד שהגיע מהמזרח 5/5/11 -ב
זוהי פעם ראשונה שמין זה נצפה באזורנו וישנה סכנה ממשית להתפשטותם בסביבה, ותפישת בתי גידול 

 של מינים אחרים.

  שנה מאז החלו לחקור את  45חוקרי האיזופודים בשדה צין מדווחים על תופעה יוצאת דופן, לראשונה זה
ת המחקר הסמוכים למדרשה. עד כה ניתן היה האיזופודים באזור, לא נמצאו כמעט בכלל איזו פודים בשדו

 לזהות עשרות איזו פודים בשטח זה. עדכונים בהמשך.

 מעין מעריף במעלה הנחל עד במסלול המתחיל  'עליון'נחל צין לאחרונה נודע לנו כי קבוצות המטיילות ב
שקלים לאדם.  14לעבדת נדרשות ע"י רשות הטבע והגנים לתשלום בעבור חניית הרכב בעין מעריף על סך 

 כניסה למסלול הנ"ל.הבית ספר שדה שואל מדוע נדרשות קבוצות שאינן נכנסות לעין עבדת לשלם בעבור 

 2011 מאיתשע"א  יראי-ניסן 9גיליון 

 למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה טייליםעלון מידע למ

ה ה' ֱאלִֹהים " ר ָעש ָ ֶדה, ֲאׁשֶ ָ ָחׁש, ָהָיה ָערּום, ִמּכֹל ַחּיַת ַהש ּ  "ְוַהּנָ

                    "בראשית ג'

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תצפיות מעניינות מהחודש האחרון

 הצופה מיקום שם המין תאריך

חול המועד 

 פסח

הר הנגב  עשרות פראים

 הגבוה

מדריכי הביס"ש 

 ועוד

חול המועד 

 פסח

בי ברח עשרות צבאים

 הנגב

מדריכי הביס"ש 

 ועוד

חול המועד 

 פסח

מספר רב של 

 חרדוני צב

ברחבי 

 הנגב

מדריכי הביס"ש 

 חנב"ז ועוד

גלעד חיות, בני  הר כרכום ראם 20/04/11

כהן ומאיה 

 קלייפלד

קטה  פרטי 55 21/04/11

 חדת זנב

חולות 

 חלוצה

 יובל הדר

גלעד חיות ומאיה  נחל פארן עייט חורף 12/5/11

 דקלייפל

הועדה לסימון  שבטה כוח אפור 24/04/11

 שבילים

 יובל הדר מדרשה זרזיר מיינה! 5/5/11

רכס  עקב מזרחי 12/5/11

 חלוקים

 ארנון לביא

    

 לילות קיץ נעימים

לילות הקיץ החמים בפתח, ועמם יוצאים לדרך סיורי ופעילויות "לילות קיץ נעימים של 

רבי כוכבים, עקרבים בוקר. בתוכנית מגוון סיורים ופעילויות כגון ע-בית ספר שדה שדה

עטלפים ושאר בעלי חיים ליליים, ואף טיולים בנחל חווארים הבוהק בלבן לאורו של 

 הירח המלא... פרטים נוספים בהמשך.

 טיול סנפלינג לנחל רחף!

 

הקיץ מגיע והפעם אנו יוצאים למסלול רטוב 
 ואתגרי.

 10/05/2011 -בתוכנית: מפגש ביום שישי ה
שאש שבצפון מדבר יהודה, וגלישת תרגול בנחל מי

לינה משותפת בחניון לילה נחל רחף וטיול בשבת 
אל אחד הקניונים המרשימים בישראל, המסלול 

 כולל גלישת צוקים וחציית גבים מלאים במים.
 

 הטיול מיועד למבוגרים מיטיבי לכת.
 

: מידע נוסףל

http://www.boker.org.il/meida/bsadeh/prsom
_nhl_rhf.pdf  

 

 תמונת החודש

 היכן מצולמת התמונה הבאה?

 

 נסו לזהות את המקום המצולם בתמונה.

 מזהים? שלחו לנו תשובה במייל.

 

 "הקרולינה" של המישר צילמה: יסמין שטיינמץ

 מנקסדנה  צילמה:

http://www.boker.org.il/meida/bsadeh/prsom_nhl_rhf.pdf
http://www.boker.org.il/meida/bsadeh/prsom_nhl_rhf.pdf


 

 

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

 יש להעביר לארנון לביא

matbeon.boker@gmail.com 

050-2050591 

 ליצירת קשר

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

 אתר האינטרנט שלנו: 

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

 

 מרכז צפרות רמת נגב

 קצרה התאקלמות תקופת ואחרי גוריון בן במדרשת יושב אשר הנגב רמת הצפרות מרכז הוקם השנה בתחילת

 .הנגב ציפורי מעולם קצר עדכון הנה

 במספרי בעיקר) יחסית המאכזב אפריל חודש אחרי. רב זמן כבר חיכינו שלו הנדידה גל את איתו הביא מאי חודש

 ציפורים מאות אלו בימים נוחתות( במדרשה הטיבוע תחנת ברשתות נלכדו ואשר באזור שחלפו השיר ציפורי

 בימים המדרשה במדרכות שהולך מי כל. הנדידה המשך לקראת" דלק"ב אותן שיצייד מזון אחר בתורם באזורנו

 מאפריקה אלינו שחזרה החמריה דילוגי, הזמיר של הצרודות יאותיוקר, הסבכים מצקצוקי להתעלם יכול לא אלו

 חותכים שונים מינים משלושה סיסים. גגותינו מעל באלגנטיות המרחפים הצבעוניים השרקרקים שריקות ובעיקר

 תחושת את מגבירים רק הצהריים אחר בשעות לינה לקראת טוס מנמיכות צרעים ואיות שיא במהירות האויר את

 .הזו הספארי

. ל"מחו טבעת עם ציפור נלכדה האתר של הקצרה סטוריהיבה ראשונה פעם!! סנסציה שלנו הטיבוע בתחנת

 נושאת כשהיא בארץ נלכדת זה ממין שציפור הראשונה הפעם זו. מטורקיה טבעת נשאה, אפור סבכי, הציפור

 .ל"מחו טבעת

. התושבים בגינות תשושים נמצאו אשר שלויםמלכי שני מודאגים אזרחים ידי על אליי הובאו האחרונים בשבועות

 מבלות אלו ציפורים. נמצא אשר פרט כל על לדווח חשוב ולכן עולמית הכחדה בסכנת הנתון עוף הינו המלכישליו

 וחיות לחתולים קל טרף אותן שהופך מה הדלילה המדבר בצמחיית מסתור למצוא להן וקשה הקרקע על זמנן את

 באתר ומשחררים( הרגל על זיהוי מספר עם טבעת שמים) מטבעים אנו אלינו תשמגיעו הציפורים את. אחרות

 .בקלות מזון למצוא ויכולים מטורפים בטוחים הם שם הטיבוע

 אנו בקרוב. הקניון מצוקי מעל מרחפים יום כל ונראים הקינון בעונת עמוק כבר עבדת עין של הניציים העיטים

 יתקיימו הסקרים. אליי לפנות מוזמן לעזור שמעוניין מי כל. הנגב באזור דורסים עופות של קינון סקרי מספר נבצע

 .בוקר ושדה המכתשים באזורי

 ,לבינתיים כאן עד

 052-3689608 -נגב רמת צפרות מרכז, מידד

 

 

 דארן ברנס ילם:צ סבכי אפור

 הר שמיצילמה: נ

mailto:matbeon.boker@gmail.com
mailto:matbeon.boker@gmail.com
http://bsadeh.boker.org.il/

