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גיליון 24

עלון מידע למטיילים למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה
"טז וַיֹּאמֶ ר ,כֹּה ָא ַמר יְהוָהָ :עשֹּה הַ נַחַ ל הַ זֶה ,ג ִֵּבים ג ִֵּבים .יז ִכי-כֹּה ָא ַמר יְהוָה ,לֹּאִ -ת ְראו רוחַ
ֶשם ,וְ הַ נַחַ ל הַ הוא ,י ִָמלֵּ א ָמים"
וְ לֹּאִ -ת ְראו ג ֶ
מלכים ב' פרק ג'

חודש נובמבר הביא עימו שיטפונות ראשונים ,חלמוניות מרהיבות
ועונת טיולים קרירה ויפה .חג החנוכה מתקרב ואני מזמינים אתכם
לבוא לטייל איתנו ברחבי הנגב.

צוות בית ספר שדה
עדכונים מהשטח


'דיווחי גבים' אלו הם המקומות המחזיקים מים ע"פ דיווחים מהשטח :גבי ימין (מעט מים) ,גב חווה (עומק 2
מטרים לערך) ,גב כביר ,גב זרחן ,עין אום צאלח (מעט מים) ,גבי עפרן ,עין ירקעם (הגב הגדול התמלא בסחף),
גבי שועלים ,גב דרורים ,נחל ורדית ,ברכת צפירה ,גב קינה ,גב יחם.



גשם גשם משמים :בסוף השבוע הראשון של החודש ( )1-2/11הגיע הגשם .בירוחם ירדו גשם וברד שגרמו
לשיטפונות בחלק מהנחלים ברכס חתירה .גם בהר כיפה תועדו רוחות חזקות ,גשם וברד שהביא לשיטפונות
באזור נחל ורדית ונחל יחם .נובמבר נפתח בטוב לנו נשאר לקוות שעוד גשמים ימשיכו לרדת עלינו! רשימת
הנחלים שידעו כי זרמו :נחל עפרן ,נחל חתירה ,נחל חווארים(פעמיים) ,נחל שועלים ,נחל רביבים ,נחל ורדית,
נחל יחם ,נחל דרורים ,נחל צין ,נחל פארן ,נחל זרחן ,נחל הימן.
גבים בנחל עפרן



עדכון צפרות מפי מידד גורן:

עונת הסתיו מתקרבת לסיומה .מספרי הציפורים הנודדות יורדים אך מינים חדשים
מגיעים ,ביניהם ציפורי חורף ראשונות שכבר יבלו אצלנו את העונה הגשומה
(בשאיפה).
נודדים נפוצים בימים אלה :פיפיון מים ,עלוית חורף ,חכלילית עצים (נעלמת
לקראת אמצע נובמבר) ,חרטומית ביצות ועוד .בין מיני החורף אפשר למנות את
הקיכלי הרונן ,חכלילית סלעים ,דוחל שחור גרון ,דרור ספרדי ,סלעית חורף ,אדום
חזה וכחול חזה ,נחליאלי לבן ונחליאלי זנבתן ועוד.
הבזים השחורים עזבו את מחוזותינו והם בדרך לאפריקה .מצורף קישור לאתר
אשר עוקב אחר  5פרטים אשר מושדרו בעומאן ועושים את דרכם בימים אלה
דרומהhttp://sootyfalcon.blogspot.co.at/ .
דוחל מזרחי

צילום :אילנה בר כוכבא

צילום :מידד גורן

צוות בית ספר שדה קורא ודורש לפנות את גדר התיל מהמצוק!
זו לא הפעם הראשונה בה יעל הסתבך בגדר ,בשנה האחרונה תועדו
שני מקרים בהם יעל אחד מת ויעל אחר שבר את הרגל עקב
הסתבכות בגדר.
הגדר כבר לא שמישה והיא סתם יושבת שם ,מכערת את הנוף
ופוגעת בבעלי החיים.
עין ירקעם

ברקע :היעל התשוש מנסה להתאושש

ביום שישי ה 15/11 -נצפה יעל בוגר כשהוא סבוך בתוך גדר התיל
במצוק ליד הטיילת .אורח במדרשה שראה אותו הזעיק את יותם
רגב ,עמרם צברי ואבשלום כהן .היעל שוחרר מהגדר כשהוא תשוש
וללא יכולת לעמוד בעצמו .לאחר כמה שעות בהם הוא הונח בצל הוא
הצליח להתאושש.

עין ירקעם

גל ראשון בחווארים

מפגש חווארים צין

נחל רביבים

נחל חווארים

ברקע :מפל בעין ירקעם

חג האורות בפתח ובית ספר שדה ,שדה-בוקר שמח להזמינכם למגוון
פעילויות וטיולים באזור שדה-בוקר ,שיערכו במהלך חנוכה תשע"ד.
הטיולים והפעילויות מתאימים למשפחות ולילדים.
בתאריכים  28-30/11יערכו טיולים בסביבה הקרובה .הטיולים מתאימים
למשפחות ויש צורך ברכב פרטי כדי להגיע לתחילת המסלולים .אורך המסלולים
הוא כ 2-4-שעות ,בהתאם למסלול.
בנוסף יערכו פעילויות ערב בבי"ס שדה בנושאי טבע מדברי וסביבה .במהלך
הפעילויות נשמע סיפורים בדואיים מסביב למדורה ,ונראה כוכבים בלילות
החשוכים.
מרכז זוחלים
בסוף שבוע זה ( )28-30/11יתקיימו בנחשייה סיורים מודרכים בשעות  09:00ו-
.16:00
הכניסה לנחשייה ללא תשלום לאורחי ביס"ש ,לציבור הרחב ₪ 10 :למבוגר ₪ 7 ,לילד.
שעת היציאה לכל הטיולים 09:00 :במשרדי הבית ספר שדה.
לכל טיולים יש להצטייד במים ,כובע ו 2-ליטר מים לאדם.
שעת מפגש לפעילויות ערב 20:00 :במשרדי הבית ספר שדה.

לפרטים והזמנות כנסו לאתר האינטרנט שלנו:
 bsadeh.boker.org.ilאו שלחו מייל:
.orders.boker@gmail.com
מספר הטלפון שלנו050-2050596 , 08-6532016 :

שפיפון הנגב

קניון עין עבדת

צילום :שקד פורת

צילום :בני מוזס

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 לרעי דיגה
matbeon.boker@gmail.com

050-2050586

