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עלון מידע למטיילים למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה
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ינואר במדבר  .גשם קל .המו ן יעלים וכנס בדואים במדרשה  .בנוסף הבצורת
המתמשכת מכה קשות בעולם החי והצומח .
בברכת חודש גשום ורטוב .
צוות ביס"ש שדה בוקר.
עדכונים מהשטח


ביס"ש מזמין את הציבור להשתתף ביום עיון בנושא הבדואים ע"ש יצחקי נצר אשר יתקיים ב-
 . 06/02/11פרטים בעמוד הבא.



בתאריכים  18-19/02/11תתקיים ריצת ניווט לזכר הגר פלמח .פרטים בהמשך.



גשמים קלים ביותר ירדו בשבועות האחרונים .נכון ל 11.01.11 -נמדדו עד כה רק  8מ"מ גשם בשדה
בוקר ,כתוצאה מכך אנו חווים בצורת קשה.



לערד אין כיום מידע עדכני על מצב הנמרים בנגב
.
בשבת האחרונה נצפו גללים של נמר בנחל קינה סמוך
ומדבר יהודה.



דצמבר אולם התייבשו תוך ימים ספורים
,
כתוצאה מהבצורת המתמשכת הנרקיסים החלו לפרוח בתחילת
ומאז לא צפינו בפריחה.



לפני מספר שבועות נצפה (והוצא מהבורות) נחש ממין צפעון שחור (בעבר נקרא שרף עין גדי) בתוך
בורות חצץ .מדובר במין של נחש קטן ושחור בעל ארס חזק מאוד ,הנחש נדיר ונצפה לעיתים רחוקות
באזורנו.



היעלים מוכי הבצורת הפכו לאורחי קבע במדרשה ,וגם הכלבים שנהגו לרדוף אחריהם החלו להתרגל
לאורחים הלא קרואים .התושבים מדווחים על יעל זקן שנדחה מהלהקה ומסתובב דרך קבע באזור
הגנים.



והזוגן ניתן גם לראות בשיפולי
.
ישנם צמחים שלא ממתינים לבוא הגשם על מנת לפרוח כגון הפרקרק
הנגב המזרחי את הכוכב הריחני בפריחתו היפה.



לאחר דיונים רבים ,במהלכם התקבלה החלטה של שר הביטחון לבטל את שירות המורות חיילות
במסלולים הירוקים אשר כוללים בתוכם את כלל הבתי ספר שדה .הוחלט בוועדת הכנסת להמשיך את
השירות במסלולים ירוקים עם ארכה של שלוש שנים.



מרכז הצפרות  -במהלך התקופה האחרונה החלו מדריכי הביס"ש בפעילות צפרות לגני הילדים במועצה.
מרכז הצפרות יחל לעבוד באופן רציף וקבוע החל מחודש פברואר.

קישורים מעניינים
אפוקליפסה עכשיו? תמותת דגים וציפורים ברחבי העולם
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4010216,00.html
על סף הכרעה בחולות סמר http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/198/941.html?hp=1&cat=459

טיולי חורף
החורף אנו מציעים מגוון סיורים מודרכים
למשפחות ושאר מתעניינים .ניתן לעיין בתוכנית
דרך הקישור:
_http://www.boker.org.il/meida/bsadeh/tioli
horf_2010-2011.pdf

מסלול החודש  -המכתש הקטן
החורף הקר מהווה הזדמנות נהדרת לטייל באחד
המקומות החמים והחשופים ביותר לשמש בנגב...
המסלול למכתש הקטן מתחיל באחת התצפיות
המרשימות בישראל ויורד אל עבר חולות
צבעוניים ונחלים קסומים המתנקזים אל מרזב צר
היוצא מהמכתש.

הרשמה במרכז ההזמנות  08-6532016שלוחה 1

נקודת התחלה :חניון לילה מעלה עלי ,הגעה
מכיוון דימונה אל כביש מעלה עקרבים.

טיול נודד למבוגרים מחולות כסוי לתמנע

עולים למצפה מכתש קטן ,משם ניתן לחזור
לרכבים ,לרציניים מומלץ לרדת אל תוככי המכתש
דרך מעלה עלי ולרדת עד פתח המכתש (דורש
הקפצת רכבים ארוכה).

טיול נודד מחולות כסוי לתמנע בתאריכים 17-
 , 19/02/11נתחיל בחולות ונלך בשביל הצופה אל
עבר הרי אדום ,סיום בעמק ססגון בעקבות
המאבק נגד בניית המלון במקום .לפרטים:
http://www.boker.org.il/meida/bsadeh/prso
m_holot_csoi.pdf

יום עיון בנושא הבדואים
בנושא" :ההיבט המשפטי של סכסוך הקרקעות"
ביס"ש שמח להזמינכם ליום העיון אשר יתקיים
במדרשת שדה בוקר ביום א' ה06/02/2011-
בבנין הבין תחומי.

נקודת סיום :חניון לילה פתח מכתש קטן.
למידע נוסף מחלקת ההדרכה 08-6532016
שלוחה . 2

תצפיות מעניינות מהחודש האחרון
תאריך

שם המין

מיקום

הצופה

18/12/10

 2פרטי
ארבע קו
כלואים
בתוך גב

נחל מסור

צוות
הביס"ש

ביום זה נעסוק בשורשיו המשפטיים של סכסוך
הקרקעות אשר לצערנו לא הגיע עדיין לידי פתרון.
ביום העיון יערכו מספר הרצאות של משפטנים,
אקדמאיים ואנשי שטח.
תוכנית מפורטת תפורסם באתר האינטרנט שלנו
במהלך השבוע הבא.

20/12/10

שפיפון

נחל צרור

שקד ועאדל
ביס"ש הר
הנגב

29/01/10

צפעון שחור
(שרף עין
גדי)

בורות חצץ

אביתר ושקד
(מדריכי
ביס"ש
לשעבר)

4/1/11

כוס חורבות

נחל עץ

יובל הדר

8/1/11

גללים של
נמר!

נחל קינה

יובל הדר

/ http://bsadeh.boker.org.il
לפרטים נוספים :גל בן דרור. 050-2050586 -

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
matbeon.boker@gmail.com

050-2050591

