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גיליון 7

עלון מידע למטיילים למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה

"וְ הּוא-הָּ לְַּך בַּ ִּמ ְדבָּ רֶּ ,ד ֶּרְך יוֹּם ,וַּ ָּיבֹּא ,וַּ י ֵֶּּשב ַּתחַּ ת רֹּתֶּ ם"
מלכים א' י"ט
סוף החורף נראה לעין ,האביב לא .פריחה דלה ביותר אך בכל זאת מדי פעם
רואים כלנית או צבעוני שיחממו את הלב .עונת הנדידה בתחילתה והזמן הוא
זמן טוב לנצל את הגבים שהתמלאו במעט הגשמים שהיו.
"

צוות ביס"ש שדה בוקר.
עדכונים מהשטח


עד כה ירדו  37מ"מ גשם במדרשה ,הממוצע הרב שנתי עומד על  91מ"מ ואנו כבר בשלהי החורף.



'דיווחי גבים' :עין צפית מלא במים ,גבי ימין התמלאו עד גובה המתניים ,גב חצרה התמלא עד גובה
החזה ,נחל גוב התמלא עד גובה הכתפיים ,הגב של נחל ילק מלא במים ,בנחל צפית תחתון ישנו גב
שחוסם את הירידה בחבל – ניתן לרדת בסולם מימין ,גב חולית מלא ,עין יורקעם מלא ,גב זרחן ועין
אום תינע יבשים לגמרי.



כתוצאה מכמות הגשמים הנמוכה הפריחה הינה חלשה ביותר ,בכל זאת ניתן לראות :צבעונים
פורחים ברכס חלוקים ,מספר בודד של כלניות ,ריבסים בנחל ערוד ,יחנוק המלחות בשבטה ,פריחה
מרשימה של סילון קוצני ברחבי המדבר ,נץ חלב ,רותם עם פריחתו הלבנה והריחנית.



התוכנית להקמת כפר נופש בעיר האבודה בדרך להחלטת הוועדה המחוזית ,ביום שבת ה-
 12.3.2011החברה להגנת הטבע בשיתוף מדריכי הביס"ש הפיקה יום סיורים ללא תשלום בעיר על
לצורך חשיפה של הציבור הרחב למקום ולתוכנית הבנייה .פרטים בעמוד הבא.



כחלק מפיתוח והסדרה של חלקים ב'שביל ישראל' גם מפעלי הפוספטים באורון תורמים למטיילים,
בחנייה בכניסה למפעלים הוסדרו שולחנות פיקניק ,ברז עם מים לשתייה ואף תאים הניתנים לנעילה
לצורך הטמנת אוכל וציוד למטיילים בשביל ובכלל.



הטמנת הבקבוקים בגב חולית פעילה כעת לפרקים ,ישנה כוונה להפסיקה לאלתר ולא ניתן להסתמך
על כך שיהיו שם מים.



הוועדה לסימון שבילים הגישה בקשה להנחת ברזי מי שתייה ב 14 -נקודות לאורך 'שביל ישראל' עם
דגש על האזור הדרומי בו יש קושי להטמין מים .עדכונים על נקודות מדויקות בהמשך...



נדידת הציפורים לכיוון צפון בתחילתה ניתן לראות בין השאר :עקבי חורף ,עגורים ,נחליאלים
צהובים ,רחמים ,עשרות דיות שחורות מעל הנגב המערבי ועוד...



בעקבות ההמלטות יעלים של החודש האחרון ,ניתן לצפות ביעלים צעירים בין השאר באזור עין
עבדת.

קישורים מעניינים
"להציל את העיר האבודה" בואו לחתום:

http://www.teva.org.il/?CategoryID=1061&ArticleID=6170&Page=1
מערכת הביטחון לפיקוח סביבתיhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- :
4042020,00.html

שמירת טבע
להציל את העיר האבודה
'העיר האבודה' הינה אתר היסטורי ייחודי מסוגו בן 1,500
שנה מהתקופה המוסלמית הקדומה הממוקם על רכס
חלוקים ממערב לקיבוץ שדה-בוקר בתוך ערוץ נחל ועל קו
הרכס הצופה על האזור כולו .מועצה אזורית רמת נגב
מקדמת הקמת כפר נופש אקולוגי הכולל  40יחידיות
אירוח ,שתי בריכות שחייה אמפי תיאטרון ,מסעדה ועוד...
האתר נחפר בשנות ה 80-ומאז חשוף לבליה הטבעית ללא
גוף שישמר אותם .רשות העתיקות תומכת בתוכנית על
מנת לשמר את העתיקות.
החברה להגנת הטבע בשיתוף בית ספר שדה שדה בוקר
מתנגדים לתוכנית שתצריך עבודת תשתית רצינית והרס
העתיקות .ניתן לשמר את המקום גם ללא הפרטת האתר.
ביום שבת ה 12.3.2011 -התקיים סיור ללא תשלום בעיר
האבודה לצורך חשיפה של הציבור הרחב לאתר ולתוכנית
להפיכתו לכפר נופש ,בסיור השתתפו  150איש.
התוכנית כרגע עומדת בפני החלטה בוועדה המחוזית
לתכנון ובנייה שתקבע את גורל המקום.

חותמים על העצומה נגד בנייה בעיר האבודה
צילם :שי טחנאי

טיול נודד מעיינות רמת עבדת
24-26/3/2011

תצפיות מעניינות מהחודש האחרון
תאריך

שם המין

מיקום

הצופה

11.2.2011

קרקל

נחל בוקר

גל בלוה

15.2.2011

צבוע

נחל דרוך

לוטן בן ארי

24.2.2011

 4חסידות
שחורות

רמת צבירה

נטע בן-צור

4.3.2011

זאב

נחל פרס

רן פינקלשטיין

11.3.2011

רחם הולך
עם דם על
המקור

חניון לילה
הסרפנטינות

נעמי ורטה

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

טיול נודד ממדרשת שדה בוקר אל גבי נחל חווה
דרך עינות רמת עבדת – עין עקב המחזיק מים
תמיד ,נאת המדבר הקסומה של עין זיק ועין שביב,
עין שרב ,עין חווה על מימיו המתוקים וגב חווה
המרשים .לפרטים נוספים:
_http://www.boker.org.il/meida/bsadeh/prsom
nodd_meiinot.pdf

פסח למשפחות
ביס"ש מזמין את הציבור הרחב למגוון פעילויות
וטיולים בחול המועד פסח:
_http://www.boker.org.il/meida/bsadeh/tocnit
psh.pdf

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

050-2050591

