תוכנית טיולים ופעילויות חנוכה תשע"ב
חג האורות בפתח ובית ספר שדה ,שדה-בוקר שמח להזמינכם למגוון פעילויות וטיולים באזור שדה-בוקר ,שיערכו
במהלך חנוכה תשע"ב .הטיולים והפעילויות מתאימים למשפחות ולילדים.
לכל הטיולים יש להצטייד בנעלי הליכה ,כובע ו 2-ליטר מים לאדם.
טיולי יום:
בכל יום מתאריך ( 22.12.11יום חמישי) ועד תאריך ( 26.12.11יום שני) יערך טיול בסביבה הקרובה .הטיולים מתאימים
למשפחות ויש צורך ברכב פרטי כדי להגיע לתחילת המסלולים .אורך המסלולים הוא כ 2-4-שעות ,בהתאם למסלול.
שעת היציאה לכל הטיולים.09:00 :
עלות ₪ 40 :למבוגר ו ₪ 25-לילד ,לאורחי בי"ס שדה  ₪ 30למבוגר ו ₪ 20-לילד.
פעילויות ערב:
במהלך השבוע יערכו פעילויות ערב בבי"ס שדה בנושאי טבע מדברי וסביבה .במהלך הפעילויות נשיר שירים ,נשמע סיפורים
בדואיים ,נראה כוכבים בלילות החשוכים ונלמד על מנהגי אהבה בעולם הטבע.
שעת מפגש 20:00 :במשרדי הבית ספר שדה.
עלויות :פעילויות ערב -לאורחי ביס"ש ללא תשלום! לציבור הרחב ₪ 15 :למבוגר ולילד.
נחשייה:
במהלך ימי החג תהיה הנחשייה פתוחה בשעות  .09:00-17:00הכניסה לנחשייה ללא תשלום לאורחי ביס"ש ,לציבור הרחב:
 ₪ 10למבוגר ₪ 7 ,לילד.
תחנת מידע:
במהלך ימי החג תהיה במשרדינו תחנת מידע לשירות המטיילים באזור .התחנה פתוחה בין –  8:00ל 12:00 -ובין  15:00ל-
 .18:00במקום ניתן לרכוש מפות ומגדירים.
לפרטים והזמנות כנסו לאתר האינטרנט שלנו bsadeh.boker.org.il :או שלחו מייל .orders.boker@gmail.com :מספר
הטלפון שלנו050-2050596 , 08-6532016 :
חמישי
22.12.11
נחל קרקש –
טיול לנחל
קרקש
המקסים היורד
למרגלות
מדרשת שדה
בוקר

טיולי יום:
יוצאים
בשעה 9:00
ממשרדי
ביס"ש

פעילויות
צפרות

פעילויות
ערב ,יתחילו
בשעה 20:00
מפגש
במשרדי
ביס"ש



ערב סיפורים
בדואיים סביב
המדורה

שישי
23.12.11
סנפיר גדול ועין
יורקעם – טיול
על מצלעות
המכתש הגדול
ומקור מים
מדברי

טיבוע ציפורים
– נצפה מקרוב
במגוון מינים
של ציפורים
ערב אלף
הכוכבים – נצא
לצפות בשמיים
עטורי כוכבים

שבת
24.12.11
טיול לנחל
חווארים –
ביקור בבור
חווארים
הקדום וירידה
בנחל חווארים
על קירותיו
הרכים והלבנים
תצפית על
עופות דורסים
בתחנת האכלה
עם טלסקופים
ערב שירה
במדבר -נשיר
וננגן בעקבות
שירי מדבר

ראשון
25.12.11
הר סהרונים
ופרסת נקרות –
טיול הצופה על
הלב הגדול
בעולם – מכתש
רמון

שני 26.12.11
הר צרור נחל
צרור – טיול
להר עשיר
באבן צור
הצופה על
בקעת צין

ערב אהבה בטבע
– מגיל  13ומעלה

כל הטיולים והפעילויות מותנים בהרשמה של מינימום משתתפים מראש!

חג שמח!!
צוות ההדרכה ,ביס"ש שדה-בוקר.

