בית ספר שדה
שדה-בוקר

ממוסדות החינוך הוותיקים בארץ להכרת ואהבת הטבע ,מזמין את תלמידי בתי הספר (יסודי ,חט"ב ותיכון),
חניכי תנועות הנוער וחניכי המכינות הקדם צבאיות למגוון פעילויות ,סמינרים וטיולים ברחבי הנגב.
הצוות שלנו מאמין שחינוך לשמירת טבע נרכש דרך הטיול והשטח .מיקומנו הייחודי ,מוקפים בשמורות
טבע ומגוון מסלולי טיול ובסמוך לצריפו וקברו של דוד בן גוריון ,מאפשרים לנו לשלב בין פעילויות שטח
לפעילויות מנהיגות וערכים.
אנו יודעים להתאים את ההדרכה לצרכי הקבוצה בדייקנות תוך קיום שיח מקדים עם מובילי ומחנכי הקבוצה.
בנוסף ,באפשרותנו לספק חדרי אירוח וכלכלה מלאה לאורחינו.

מוזמנים לטייל איתנו בנגב
סמינרים
סמינר נגב מציג את חבל הארץ המדברי על אתגריו ויתרונותיו במגוון תחומי סביבה ,התיישבות,
תרבות ועוד( .בין  3-4ימים)
סמינר סביבה וקיימות עוסק בשאלות העכשוויות בנושאי האדם בסביבה .הצגת הסוגיות הבוערות של
שינוי האקלים ודרכי התמודדות אפשריות( .בין  1-3ימים)
סמינר בן-גוריון בשדה בוקר חושף את מרחב שדה בוקר כמרחב חקלאי ונופי ,המקום בו דוד בן
גוריון זיהה את האתגרים החשובים ביותר של מדינת ישראל ומציג את השאלה האם חזונו של בן
גוריון עדיין רלוונטי לימינו( .בין  1-3ימים)
סמינר חזון ודרך שם לו למטרה לתת הזדמנות לבני הנוער לברר לעצמם מהו החלום שלהם? מהו
האתגר שעומד לפתחם? מהו הישג בעיניהם? זאת תוך שהם נחשפים לאתגרים ,חלומות והישגים של
אחרים ולדרך שעשו כדי לממשם .הסמינר מתקיים בשיתוף המכון למורשת בן-גוריון (בין  2-3ימים)
סמינר הנגב בתש"ח יציג את הקרבות שניטשו במהלך מלחמת העצמאות והכריעו את עתידו של
הנגב .נצא לאתרי הקרבות ונעמוד על המשמעות האדירה של כיבוש הנגב ע"י מדינת ישראל הצעירה.
(בין  1-2ימים)

טיולים ומסעות במרחבי הנגב
טיולי יום חווייתיים במרחב שדה בוקר המשלבים הפעלות תוכן וידע יחד עם גיבוש ,הווי וחברה( .יום אחד)
טיול נודד מהווה את גולת הכותרת של פעילות ההדרכה של ביס"ש .טיולים לעומק השטח המשלבים
חוויה יוצאת דופן תוך שימת דגש על היכרות מעמיקה עם המרחב המטויל ,האישי והכיתתי .הטיולים
נערכים ברחבי הנגב ,המכתשים ,הרי אילת ועוד (בין  2-5ימים)
מסעות בדרכים עתיקות מסעות לימודיים על דרכי הנגב העתיקות .בחינת השאלות מהיכן להיכן
הובילו? מי הלך בהן? מדוע? (בין  3-5ימים)

פעילויות ייחודיות
סדנת ניווט ומיומנויות שטח ללימוד ניווט ,שדאות וטיילות שיאפשרו לתלמידים להרגיש עצמאיים
בשטח לא מוכר .נלמד את רזי המפה הטופוגרפית ,נכיר את שיטות הניווט ונתנסה בניווט עצמאי
ובחוליות בתאי שטח חדשים בתנאי יום ולילה( .בין  1-3ימים)
ביוטופ/גיאוטופ במהלכו ייחשפו התלמידים לבתי הגידול והסביבה הטבעית של החי והצומח בנגב.
ליווי ע"י חוקרים /מומחים מקומיים במסגרת עבודות ביוטופ /גיאוטופ של מערכת החינוך.
(בין  1-3ימים)
תרגיל חולות מאפשר הצצה לעולמו של חוקר הטבע .פעילות לילה שכוללת ביקור בבית הגידול
החולי ובחינת הקשר בין רמת הפעילות של בעלי החיים לסביבתם הטבעית( .לילה מלא)
סיורי לילה שלל פעילויות חווייתיות ולימודיות להכרת הסביבה הלילית במדבר .טיולים לאור ירח,
אסטרונומיה ,חיות לילה וכו'( .פעילות ערב /לילה)

חוגי נוער
הצטרפות עצמאית של בני נוער מכל רחבי הארץ לקבוצה שנתית להכרת הנגב בטיולים נודדים
לעומק השטח .הטיולים מתקיימים אחת לחודש במהלך סופי שבוע ,ומיועדים לנערים/ות חובבי טבע,
אוהבי שטח ואתגרים.
• חנל"ה (חוג נוער להכרת הנגב) – לתלמידי כיתות ח'-ט'
• חנב"ז (חוג נוער בוטני זואולוגי) – לתלמידי כיתות ט'-י"ב

לתיאום הדרכה ,לינה וארוחות ניתן ליצור קשר
| orders.boker@gmail.com
| 08-6532016
| 050-2050585
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