יום א' 8.4.12
סיור בעיר הנבטית ממשית
וטיול בנחל ממשית( .כרוך
בתשלום לאתר)

יום ב' 9.4.12
טיול משפחות לנחל קרקש

צפרות:
 :08:00-09:00טיבוע
 :09:00-11:00טיול רכבים
לחוות ישי
 : 09:00-12:00יצירה
אחרי א.ערב :הרצאת ערב-
ציפורי הנגב

ערב שירה במדבר :נשמע
אודות הנגב מתוך שירים
נחל חווארים לאור ירח

ערב עטלפים :נלמד על חיה
מרתקת ,עם אורחות חיים
משונים וייחודיים ונחפש
אותה באמצעות גלאי מיוחד
נחל חווארים לאור ירח

יום ג' 10.4.12
נחל גוב :מסלול אתגרי
למשפחות עם סולמות,
חבלים ומים
צפרות:
 :08:00-10:00תצפית קטות
וחוברות באזור ניצנה ועזוז
 : 08:00-10:00טיול רכבים
כביש מנדטורי בעקבות
ציפורים נדירות
 : 10:00-12:00יצירה
אחה"צ-ערב :טיול אפניים
אחרי ארוחת ערב :הרצאת
ערב
טיול אל נאת המדבר
הקסומה – עין עבדת (כרוך
בתשלום לשמורה)
ערב עקרבים :נצא לחפש את
החיה הקטנה ,שנשארה אותו
הדבר לאורך מיליוני שנות
אבולוציה
נחל חווארים לאור ירח

יום ד' 11.4.12
טיול בעקבות פולחן מדברי
לא מוכר לאזור הר ערקוב
והר מחייה

צפרות:
בוקר :טיול גיפים בעקבות
ציפורים ובעלי חיים בעזוז
ערב :טיול ג'יפים בעקבות
עופות דורסים בנחל צין

יום ה' 12.4.12
טיול להר צרור ונחל
צרור

יום ו' 13.4.12
טיול לנחל חווארים

טיול למכתש הגדול –
מחולות צבעוניים לעין
יורקעם

טיול אל הלב הגדול בעולם
– מכתש רמון ,נטייל
בגבעת חרוט ונחל ארדון

ערב אהבה בטבע ,בו
נשמע על חיזור ורבייה –
מתאים למבוגרים!

ערב אלף הכוכבים:
נצא למקום חשוך
ונטייל בשמי הלילה
האינסופיים

בית ספר שדה שדה בוקר מזמין את הציבור הרחב למגוון פעילויות וטיולים בחול המועד פסח ,הטיולים מיועדים למשפחות ,זוגות ושאר המטיילים והמתארחים באזור.
טיולי יום :שעת פעילות 9:00 -מקום מפגש -במשרדי הביס"ש .עלות -מבוגר  ₪ 40 -ילד  .₪ 25 -לאורחי ביס"ש :מבוגר  ₪ 25 -ילד ₪ 15 -
פעילות ערב :שעת פעילות-ונחל ח  20:00מקום מפגש -במשרדי הביס"ש עלות. ₪ 15 -לאורחי הביס"ש חינם
טיולי הלילה שעת פעילות -עפ"י הרשום בתוכניה .מקום מפגש -משרדי הביס"ש .עלות -מבוגר  ₪ 40 -ילד  ₪ 25 -לאורחי ביס"ש -מבוגר  ₪ 25 -ילד ₪ 15 -
במהלך כל ימי חוה" מ יהיה מרכז הזוחלים המדברי פתוח למבקרים בין השעות 9:00ל . 17:00-הדרכות במרכז יתקיימו ב 09:00-וב . 16:00עלות – מבוגר  ₪ 10ילד  ,₪ 7לאורחי הביס"ש
בחינם.
לפרטים :גילי אדוורדסון  , 0502050584הרשמה :משרדי הביס"ש  08-6532016שלוחה  1אתר האינטרנטwww.boker.org.il :
 כל הטיולים והפעילויות מותנים בהרשמה של מינימום משתתפים מראש!

