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התשע"ו

עלון מידע למטיילים למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה

מפעילות הביס"ש:
• בפינת הפרידות ,נאחל הצלחה רבה לשי ואריאל שסיימו את שנת השירות ,כל אחד בדרכו.
• את הצוות החדש שלנו :נוגה ליאור יותם ויפתח ,כבר נמצאים בקורס מדריכים ובקרוב יתחילו את
שנת השירות שלהם .חוגי הנוער סיכמו שנת טיולים בפעילות קיץ ,הכללה התנדבות בפזורה
הבדואית של רמת ציפורים -הקמת שלט כניסה ושיפור הדרך לפזורה .פעילות עם הנוער והבדואי
וכמובן -טיול משותף! בנוסף ,החוג טייל באזור הגולן ועמק החולה -צונן ומרענן.
בקרוב תחל שנת הפעילות הבאה ,למתעניינים שלחו מייל לכתובת המטבעון.
• קייטנות הקיץ כללו השנה קרוב ל 200-חניכים מקרב המדרשה ומחנה רמון .הייתה בהחלט
פעילות ענפה ומספקת.

עדכונים מהשטח

מד גשם :שנה חדשה ועמה אנו מאפסים את מד הגשם שלנו! שתיהיה לנו שנת שטפונות מוצלחת.
דיווחי גבים :המעיינות למיניהם מספקים לנו מים עד לעונת השיטפונות-עין עקב כמובן ועין ירקעם .ישנם גם מים
בגב חווה.
לוח התצפיות – אנו מחכים לדיווחי תצפיות מכם ,תושבי ומטיילי האזור.
שלחו לנו תצפיות לmatbeon.boker@gmail.com :
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פעילות קיץ תורמת  , 2016חוגי נוער בית ספר שדה ,שדה-בוקר ברמת ציפורים:
בתחילת אוגוסט השנה ,חוגי הנוער של ביס"ש שדה בוקר (חנב"ז ,חנש"מ) יצאו לפעילות הקיץ המסורתית כבכל
שנה .בשנים הקודמות התמקדנו בשיפוץ טרסות ,בורות מים ולימנים בנגב ושיקום מעיינות בהרי ירושלים .בפעילות
השנה בחרנו להתמקד בסביבתנו הקרובה ,שהמטרה העיקרית הייתה הכרה מעמיקה יותר של שכנינו הבדואים
ברמת ציפורים וחימום היחסים (שגם כך טובים).
התחלנו את הפעילות בארבעה ימי עבודה התנדבותיים ברמת ציפורים.
התארחנו אצל משפחת אבו ג'לידן ,שאירחו אותנו ברוחב לב ובחום .התחלנו בהכרת השטח והאזור ולאחר מכן
עברנו להכרות עם שאר המשפחות המתגוררות בכפר והתמקמנו במאהל ,שהפך מהר מאד לביתנו בשלושת ימים
הבאים.
המטרה העיקרית של הפעילות הייתה לעבור את ה"מחסום" המפריד בין הנוער היהודי לבין הנוער הבדואי ,דרך
פעילויות חברתיות שונות ,למידת המנהגים והשפה.
התחלנו בניקיון משותף של הכפר והעלאת המודעות לסביבה נקייה יותר .המשכנו בסידור שביל גישה תחום
באבנים לכפר והקמנו יחד שלט כניסה מכובד בשפה העברית וערבית לכפר -תציצו מערבה בפעם הבאה שאתם
עוברים על כביש .40

בכל זמן פנוי הנערים והנערות הבדואים והיהודים פתחו בטורנירים של כדורגל ,שרו ורקדו ,עסקו בהכנת פיתות
בדואיות אמתיות וטעימות ולימדו זה את זה משחקים.

גולת הכותרת של הפעילות הייתה טיול משותף עם לינה ב"בריכה" בעין עקב.
לטיול יצאנו ערב קודם דרך נחל חווארים עליון ,המשכנו לחניון לילה של הסרפנטינות  -שם אכלנו ארוחת מלכים
הכוללת פוייקה וכמובן פיתות בדואיות וישנו בשקי שינה ,תחת שמיים זרועי כוכבים .עם זריחת החמה ,עלינו
במעלה דבשון בואכה "הבריכה" בעין עקב .לאחר שחייה של כמה שעות ,חזרנו עייפים ומרוצים לביתנו במאהל של
עלי ברמת ציפורים.
לקינוח ,יצאנו להדרכת ערב עקרבים וכוכבים ונפרדנו בבוקר למחרת כאשר פנינו מועדות צפונה ,להמשך הטיול.
רבות דובר על שיתוף פעולה עם שכנינו ברמת ציפורים וסוף -סוף הדבר יצא לפועל .אנו מאוד שמחות על כך
שהחלום התגשם ואנחנו יודעות שיהיו עוד שיתופי פעולה כאלו בהמשך .במבט לאחור אנו מרגישות כמה משמעותי
היה המפגש בין שתי התרבויות השונות ועל התרומה החשובה שבקירוב הלבבות שנוצר עקב כך.
זוהי ללא ספק חוויה שלא תשכח לשני הצדדים ולרבים מבני הנוער שלקחו בה חלק.

גל ליפסקר ועדי רוזנבלט (מורות חיילות ומדריכות של חוגי הנוער בבית ספר שדה שדה בוקר).

כבר הסתיו עכשיו /...מידד גורן
חובבי הציפורים מתעוררים בסוף אוגוסט בשמחה ולסובביהם התמהים הם מודיעים בנחרצות :הגיע
הסתיו! למרות שבצל אנו מודדים  35מעלות במקרה הטוב .למה? הסתכלו בשמיים .חסידות ואיות צרעים
כבר חוצות את ארצנו בעשרות ומאות אלפים בדרכן לאפריקה .נדידת הסתיו.
מקובל לחשוב כי פעמיים בשנה מתרחשת תופעת נדידת הציפורים בארצנו .בסתיו עוזבות ציפורי הצפון
את אזורי הקינון שלהן ועפות דרומה להעביר חורף נח יותר בארצות החמות .באביב הן עושות את דרכן
חזרה .זה נכון ,אך אם נסתכל בזכוכית מגדלת על עולם הציפורים בישראל נראה כי כמו שתל אביב היא
עיר ללא הפסקה ,כך ישראל היא ארץ ללא הפסקה .תנועה בלתי נגמרת של ציפורים אחרי ולפני עונת
הקינון .לאורך כל השנה.
מיקומה של ישראל מהווה מתנה ייחודית לחובבי הטבע שבינינו .העובדה כי יושבת לחופו המזרחי של
הים התיכון מנתבת אליה ציפורים רבות אשר לא רוצות לקחת סיכון בחציית הים ונודדות לאורך חופיו.
יחד עם זאת העובדה כי צפון הארץ טומן בחובו "מסעדות" אחרונות (אגמי מים ,בריכות דגים ,יערות
חורש ואזורים עשירים בצמחייה) לפני המדבריות הגדולים של סיני והסהרה מאפשר לנו לעקוב בנחת
אחר הציפורים המתדלקות את עצמן ,לפני תקופת נדידה ארוכה ללא מזון .באביב מגיעות אותן ציפורים
אמיצות אחרי שחצו את המדבריות הגדולים ומוצאות בנאות המדבר שלנו מספיק מזון ,בכדי להשיב להן
כח להמשך הדרך צפונה.

למרות עשרות שנים של מחקר מקיף בכל העולם ,עדיין רב הנסתר על ידוע בנושא הנדידה .אנו יודעים
כיום כי איברי חישה מיוחדים עוזרים לציפורים במציאת דרכן וכי מידע חשוב עובר גם בגנים מדור לדור.
גם התאמות פיזיולוגיות מיוחדות נלמדות (אפילו כאן במכון לחקר במדבר) וממצאים מדהימים כגון יכולת
להיפטר מאיברים פחות חיוניים על מנת לחסוך במשקל וכך להעלות יעילות אנרגטית ,עדיין משאירים
אותנו פעורי פה.

אחת השיטות המוכרות והותיקות ללימוד נושא הנדידה ,היא טיבוע וסימון ציפורים לשם מעקב .היום אנו
כבר יודעים להתקין על גבי ציפורים (גם קטנות) ,משדרי מעקב מיוחדים השופכים אור אחר נתיבי
הנדידה .ככה אנו מגלים כי יש ציפורים היכולות לחצות אוקיינוס בשמונה ימי תעופה רצופה ,ללא הפסקה
וללא עצירות מזון ולגמוע במהלך תקופה זו  11,000ק"מ .אנו גם יודעים ,כי יש ציפורים היכולים לעבור
מכשולים טבעיים ,כמו הרי ההימאליה ולעוף בגובה של  11ק"מ .ציפורים זעירות במשקל של  8גרם
יכולות לעוף מדי שנה  10,000ק"מ!! לאט לאט אנו מגלים עוד ועוד עובדות ,אשר רק מעצימות את
התפעמותנו מיצורים מופלאים אלו.

בימים אלו עוברות אלפי ציפורים מעל הנגב בדרכן דרומה .את הגדולות אנו רואים (איות צרעים ,עיטי
חורש ,ניצים קצרי אצבעות ,חסידות) .את חלקן אנו יכולים למצוא בחיפושים יותר רציניים בין שיחי
הואדיות ,הפארקים או חורשות העצים (ציפורי שיר בעיקר ביניהן חכליליות ,חטפיות ,עלויות ,סבכים
שונים ,זמיר ,זהבן ועוד ועוד )...וחלקן אנו אפילו יכולים לשמוע בלילה עת הן נודדות.
עובדה זו ,נדידת הלילה של הציפורים ,פחות ידועה בקרב חובבי הטבע .מרבית הציפורים הקטנות
מנצלות את חסות החשיכה הבטוחה יותר ותנאי מזג האוויר הנוחים יותר לנדידה .בבוקר אנו יכולים
לראות אותן נוחתות בכתמים ירוקים או כחולים (צמחיה או בריכות/אגמים) ,שם יבלו את היום באכילה,
מנוחה ומסתור.
אחת הדוגמאות המעניינות למורכבות הנדידה נמצאת ממש בפתח ביתנו .בנגב נמצאת האוכלוסייה
הגדולה ביותר של בז שחור בישראל .דורס קטן זה נודד כל שנה מאזורנו לדרום אפריקה ומדגסקר.
בשובו לקראת מאי הוא מתקן את קנו ,חובר לבת זוגו ומגדל גוזלים .אבל בניגוד לרוב הציפורים המקננות
באביב הבז השחור מגדל את גוזליו בחודש ספטמבר ,אחד החודשים החמים בשנה .אבל חמים גם
מבחינת הציפורים הנודדות החולפות במספרים עצומים מעל ארצנו בדיוק בחודש זה .הבז השחור שידרג
את מבנה גופו לארוך שנים ארוכות והיום זהו אחד הציידים האוויריים המוצלחים ביותר .בזים אלו ניזונים
כמעט אך ורק מציפורים נודדות .וככה ציפור אשר נודדת ,תלויה באופן מוחלט בנדידת ציפורים לגידול
גוזליה (ובכך להישרדות מינה).
נדידת הסתיו הנמצאת עכשיו בשיאה ,תדעך לקראת סוף נובמבר אך אל דאגה ,בפברואר הן כבר ישובו
חזרה .ואנו נהיה כאן לחכות להן.

טרוויית המטבעון:
 .1ממה נובע רוב הזיהום בנחלי הארץ?
 .2כמה ארגונים להגנת הסביבה יש בישראל?
 .3מהו זמן ההתכלות של בקבוק פלסטיק?
 .4כמה בולענים נמצאים בהיקפו של ים המלח כיום?
 .5מהו המפגע הסביבתי הגדול ביותר של מפעלי "רותם אמפרט נגב"?
 .6כמה מהשטחים החקלאיים בעולם משמשים לתעשיית הבשר?
 .7כמה חולייתנים (דגים ,עופות ,דו חיים ,זוחלים ויונקים) נמצאים כיום בסכנת הכחדה
בישראל?
 .8איזו מדינה נמצאת במקום הראשון באחוזי תחלואה בסרטן מבין המדינות -ישראל,
ארה"ב ,סין וקוריאה הדרומית?

הקורא שישלח את מירב התשובות הנכונות ,יזכה בסיור חינם בנחשייה ובאוסף
הבדואי של הביס"ש.
*תשובות יינתנו בגיליון הבא.

בית ספר שדה( 08-6532016 :מרכז הזמנות)

תגובות ,הערות ,הארות ,מידע
לפרסום ועוד...
יש להעביר לעמית אידלין

חפשו אותנו בפייסבוק :בית ספר שדה שדה בוקר

matbeon.boker@gmail.com

ליצירת קשר

https://www.facebook.com/sdebokerfieldschool?ref=bookmarks

054-6554184

