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עלון מידע למטיילים למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה
"וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטרַ -א ְר ְצ ֶכם ְב ִּעת ֹוֹ ,יו ֶרה

קוש"
ו ַמלְ ֹ

דברים י"א

קצת גשמים של חורף הרטיבו את האדמה בשבועות האחרונים ,כעת אנו
ממתינים לנביטה שתביא לנו פריחה וקצת צבעוניות לאביב המדברי.
הדורסים שכבר מקננים על קירות מצוק הצינים צופים במטיילים הרבים
שגודשים את האזור בעונה זו.
צוות ביס"ש שדה-בוקר
עדכונים מהשטח


'גשם' עד כה ירדו אצלנו כ 13 -מ"מ ,הממוצע הרב שנתי עומד על  97מ"מ.



'דיווחי שיטפונות' אלו הם המקומות שזרמו בחודש האחרון ע"פ עדכונים מהשטח :אזור הר כרכום,
נחל חתירה ,נחל ממשית.



'דיווחי גבים' אלו הם המקומות המחזיקים מים ע"פ דיווחים מהשטח :גבי ימין (מים מהחורף שעבר),
גב חווה (מים מהחורף שעבר) ,גב זרחן (מים מהחורף שעבר) ,עין ירקעם (מלא לגמרי!) ,עין צפית
(מים מהחורף שעבר) ,גבים על הר כרכום ,עין סהרונים (ת'מילה) ,גבים בנחל גוב.



נחל גוב מלא במים ,המסלול שעובר דרך המעוק מחייב הליכה במים.



אנו מצויים עתה בסוף עונת הנרקיסים בנחל חצץ ,נותרו שבוע-שבועיים של פריחה.



חניון לילה 'עין צין' שודרג ועתה ניתן להגיע אליו עם מכונית פרטית.



עונת החיזור של הדורסים הגדולים כבר החלה ,ניתן לראות חיזור של נשרים ,עיטי שמש ואף את
ריקוד החוברה המפורסם ,פרטים נוספים בכתבה של מידד גורן בעמוד הבא.



תיקון טעות :בגיליון הקודם נכתב בכתבה על עלי החצב כי הדרבן נוהג לאכול חלקים מהפקעת ולאחר
מכן נקווים מים במקום המסייעים לחצב ,החוקר איתי רנן הפנה את תשומת ליבנו לכך שמדובר בטעות
– הדרבן אוכל את הפקעת כולה ולאחר מכן משמשת הגומחה שנוצרה כבית גידול טוב לצמחים
אחרים.



שני שבילים חדשים סומנו על ידי הוועדה לסימון שבילים באזור ירוחם :שביל אחד לנחל שועלים –
מתחיל במגרש הספורט שבחלקה הדרומי של ירוחם ,הולך בין הוואדיות ויורד את נחל שועלים היפה
עד חוות נעמה במדבר .השביל השני יוצא מהסכר של אגם ירוחם ,ועולה לתצפית מרשימה על האגם
מצפון ,ממשיך על קו הרכס ומגיע לכביש בסמוך לבסיס הר צבוע.



כמדי שנה יתקיים יום עיון ה 44-בנושא הבדואים ע"ש יצחקי נצר .ביס"ש שדה-בוקר מזמין את הקהל
בחברה הבדואית" .יום העיון יתקיים ביום א'
ליום העיון אשר יעסוק ב" :אתגרי החינוך
.
ה 5/2/2012במרכז הבין תחומי שבמדרשת שדה בוקר .מצורפת כתבה.

עדכוני מרכז הצפרות
החורף כבר בעיצומו .הציפורים אשר עברו פה בסתיו האחרון כבר נמצאות אי שם באפריקה ,מעבירות את הזמן
בנעימים לפני שיפרשו כנפיים ויחלו במסען חזרה לארצות הצפון .אך לא כל הציפורים ממשיכות דרומה .מינים
מסוימים מרגישים מאוד בנוח אצלנו בארץ ומעדיפות לעצור פה ולבלות את החורף תחת שמי המזרח התיכון .יישובי
רמת נגב על גינותיהם ועציהם הירוקים מאפשרים למינים אלו אותם אנו מכנים מינים חורפים בית גידול נוח לבלות
בו את חודשי החורף הקרים .כאלו הן אדום החזה אשר צקצוקיו החדים מעירים אותי כל בוקר עוד לפני שהשעון
המעורר מצלצל .את חכלילית הסלעים ,דוחל שחור הגרון וקיכלי רונן ניתן למצוא בגינות היישובים .ואם נצא לשדות
נוכל לראות זרון תכול עף נמוך בניסיון לצוד ציפורים ,להקות ענק של דרור ספרדי ותפוחיות ,בזבוז אירופי (מבין
אוכלי הזרעים הקטנים של ארצנו) ואולי המיוחד שבהם; בזבוז הלבנון אשר מקנן בהרים גבוהים ,בחרמון ,בהרי
אדום ,סוריה ולבנון .בחורף של הר הנגב מרגיש הוא ממש בבית.
יחד עם כל זה מתחילות ציפורים מסוימות להתכונן לעונת הקינון התובענית הממשמשת ובאה .דורסים גדולים כמו
הנשר והעיט הזהוב כבר נצפים מחזרים ,משפצים את הקן הישן ואפילו מזדווגים! ממש היום צפיתי בזכר חוברה
מתאמן על ריקוד החיזור במה שנראה כמו חימום לקראת הדבר האמיתי.
בתחנת הטיבוע שקט ואין תחלופת ציפורים ,לכן צמצמנו את היקף הפעילות שלנו על מנת לא להטריד את אותן
הציפורים שוב ושוב .לקראת פברואר נגביר את הפעילות לאור ניסיוננו ומתוך ידיעה כי נדידת האביב ממש בפתח...
כן ,כן האביב כבר בפתח .אולי העונה המרתקת מכולן ואנו מבטיחים לספק עוד תצפיות מעניינות מהאזור.
מבחר תצפיות מעניינות:
חופמי ערבה 30 -פרטים ,חולות עגור
צוקית בודדת -פארק קבר בן גוריון
בז נודד -קציעות
זרון שדות (זכר) -קציעות
זרון תכול (זכר) -שדות שדה בוקר
בזבוז לבנון -לינה אזור נחל בוקר
מידד גורן
מנהל מרכז צפרות רמת נגב

שיזף -האם כך צריך לקום ישוב?
בתחילת חודש ינואר נערך דיון ציבורי רב משתתפים במדרשת שדה בוקר בנושא הקמת היישוב שיזף.
הפאנל עסק בשאלה האם באמת יש צורך בהקמת יישוב חדש בתחומי מועצה אזורית רמת נגב .בפאנל השתתפו נציגי הפורום הסביבתי
ונציגי החברה להגנת הטבע ,ומנגד -ראש המועצה ,שמואל ריפמן ומנכ"ל עמותת איילים מתן דהן.
הדיון היה רציני וטוב ,וניכר היה שרוב תושבי המדרשה מתנגדים להקמת היישוב החדש ,ושיש פתרונות חלופיים רציניים כגון :עיבוי
וחיזוק ישוביים קיימים ,בנייה ופיתוח של דיור ציבורי במדרשת בן -גוריון אשר יכול להוות פתרון מצוין לזוגות צעירים .ושאל לנו למהר
בדבר הקמת יישוב חדש.
בעקבות הדיון הציבורי הוקם פורום תושבי המדרשה אשר שם לו למטרה ליצור דיון ציבורי נרחב בשאלות אקוטיות לרמת נגב -בנושא
יישוב והתיישבות.

אבשלום כהן
מנהל ביס"ש שדה-בוקר

האזור בו יקום הישוב החדש .צילום :שי טחנאי

יום העיון ה 44-בנושא הבדואים ע"ש יצחקי נצר
ביס"ש שדה -בוקר מזמין את הקהל ליום העיון אשר יעסוק ב" :אתגרי החינוך בחברה הבדואית" .יום העיון יתקיים ביום א' ה-
 5/2/2012במרכז הבין תחומי שבמדרשת שדה בוקר.
מידי שנה מתקיים בביס"ש שדה -בוקר יום עיון בנושא הבדואים ,וכל שנה היום עוסק בתחום אחר הקשור לחברה הבדואית .השנה,
עוסק היום באתגרי החינוך בחברה הבדואית.
אני מאמינה ,שבמודע או לא ,הבסיס שאנחנו ,כאנשים וכחברה ,עומדים עליו ומושפעים ממנו הכי הרבה ,הוא החינוך אותו קיבלנו
במהלך חיינו .חינוך זו מילה גדולה ,וקשה להגדיר בדיוק מה היא .כל אחד מגדיר חינוך בצורה שונה .החינוך הוא לא בהכרח בבית
ספר או במסגרות חינוכיות כאלו ואחרות ,החינוך יכול להיות בדוגמא האישית שאנשים נותנים לנו ,ביחס שאנחנו זוכים לו ,בכלים
שאנחנו מקבלים אחד מהשני ,בהקשבה שלנו ועוד ...החוכמה היא לדעת ולרצות לקבל וללמוד מהחוויות ומהאנשים שאותם אנו
פוגשים .אם המצב הוא כזה ,שחינוך אפשר בעצם לקבל בכל מקום ומכל אחד ,אז למה צריך מסגרות חינוכיות?
אני חושבת שהנושא שנבחר ליום העיון השנה הוא נושא ענק שמעלה המון שאלות ועונה על המון תשובות.

נשמח לראותכם.
גילי אדוורדסון
מורה חיילת בבית ספר שדה

יעל וגדי בבקעת צין
צילמה :גילי אדוורדסון

ליצירת קשר
בית ספר שדה( 08-6532016 :מרכז
הזמנות – שלוחה  ,1מחלקת הדרכה -
שלוחה .)2
אתר האינטרנט שלנו:
/http://bsadeh.boker.org.il

תגובות ,הערות ,הארות ,מידע לפרסום ועוד...
יש להעביר לארנון לביא או גילי אדוורדסון
matbeon.boker@gmail.com

050-2050584, 050-2050591

