סוכות תשע"א בשדה בוקר
בואו לחגיגת טיולים מדבריים!
בית ספר שדה ,שדה-בוקר שמח להזמינכם למגוון פעילויות וטיולים באזור שדה-בוקר ,שיערכו במהלך
ימי חול המועד סוכות תשע"ב .הטיולים והפעילויות מתאימים למשפחות ולילדים .בנוסף לטיולים אנו
מציעים לאורחינו ולמטיילים בסביבה פעילויות בשעות הערב לכל המשפחה.
מקום המפגש של כלל הפעילויות  /טיולים  /סיורים  /ביקור בנחשיה -בכניסה למשרדי בית ספר שדה.
לכל הטיולים יש להצטייד בנעלי הליכה ,כובע ו 2-ליטר מים לאדם .לטיולי הלילה מומלץ להביא פנס
וסווטשירט.
טיולי יום לסביבה הקרובה
בכל יום מתאריך ( 9/10/11יום ראשון) עד ( 22/10/11יום שבת) 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 :
טיול יוצא דופן בנחל חווארים לאור ירח
בימים שלישי עד שבת ( )11-15/10/11נערוך טיולים ליליים לאור ירח בנחל חווארים .טיול זה הוא בן כ 3-שעות
ומתאים לכל המשפחה מגיל  5ומעלה ,בדרגת קושי קלה .ילדים קטנים יותר במנשא בלבד .ההגעה לתחילת וסוף
המסלול ברכבים פרטיים .שעת יציאה. 20:30 :
פעילויות ערב וסיורים ליליים
במהלך השבוע יערכו סיורי ערב ופעילויות בבי"ס שדה בנושאי טבע מדברי וסביבה .במהלך הפעילויות נעקוב
אחרי בעלי חיים שונים החיים בסביבתנו כגון עקרבים ועטלפים ,נראה כוכבים בלילות החשוכים ונלמד על מנהגי
אהבה בעולם הטבע .שעת יציאה :פעילויות ערב 20:00 -סיורים ליליים. 20:30 -
נחשייה ותחנת מידע
הנחשייה שלנו תהייה פתוחה כל ימי החג בשעות ( 14:00-17:00 , 09:00-13:00למעט יום ד'  12/10ערב חג).
תחנת מידע :במהלך ימי החג תהיה במשרדינו תחנת מידע לשירות המטיילים באזור .במקום ניתן לרכוש מפות
ומגדירים.
מרכז צפרות רמת נגב
מרכז צפרות רמת נגב מוציא מציע מגוון סיורים ופעילויות בהדרכת מדריכי בית ספר שדה ,טיבוע ציפורים
יתקיים בין השעות  , 7:00-9:00האכלת דורסים תתקיים בשעות  . 7:00-10:00בנוסף ייצאו סיורים בעקבות
ציפורים לעין עבדת בשעות וטיול ג' יפים לעין עקב בעקבות דורסים נדירים וציפורים אחרות.

לפרטים והזמנות כנסו לאתר האינטרנט שלנוbsadeh.boker.org.il :
או שלחו מיילorders.boker@gmail.com :
מספר הטלפון שלנו050-2050583 ,08-6532016 :
יציאת כל הסיורים והפעילויות מותנית במינימום משתתפים.
פירוט הסיורים והתאריכים בעמוד הבא...

שני 10/10

ראשון 9/10

שלישי 11/10

רביעי (ערב חג)
12/10

חמישי 13/10

שישי 14/10

טיבועי ציפורים –
 , 7:00-9:00האכלת
דורסים 7:00-10:00

צפרות –
טיבוע ,האכלת
דורסים

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

טיול לסנפיר
הקטן ועין
יורקעם

עין עבדת

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

ערב עטלפים

ערב אהבה
בטבע

טיולי הלילה יוצאים
בשעה 20:30
ממשרדי הביס"ש

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

הר סהרונים
ופרסת נקרות

גבעת חרוט
ונחל ארדון

נחל חווארים
לאור ירח
ראשון 16/10

טיבועי ציפורים –
 , 7:00-9:00האכלת
דורסים 7:00-10:00
טיולי יום :יוצאים
בשעה 9:00
ממשרדי ביס"ש

שבת 15/10

שני 17/10

נחל גוב מעגלי
צפרות  -טיול
ג'יפים לעין
עקב בעקבות
דורסים נדירים
ערב אהבה
בטבע

צפרות –
טיבוע ,האכלת
דורסים
הר סהרונים
ופרסת נקרות
צפרות – עין
עבדת , 8:00
, 10:30
מקוצר9:00 :
ערב עטלפים

שלישי 18/10

רביעי 19/10

עין עבדת

נחל קרקש
והסלון
צפרות – עין
עבדת , 8:00
. 10:30
מקוצר9:00 :

הכנת
קישוטים
לסוכה
מחומרים
ממוחזרים
נחל חווארים
לאור ירח

נחל חווארים
לאור ירח

נחל חווארים
לאור ירח

חמישי 20/10

שישי 21/10

שבת 22/10

נחל קרקש
והסלון

נחל גוב מעגלי

סנפיר קטן
ועין יורקעם

טיול זריחה
להר צרור
(יוצא ב)5:00 -

טיול יום בנחל
חווארים

ערב עקרבים

ערב כוכבים

ערב עקרבים

ערב כוכבים

ערב עקרבים

חג שמח!!
צוות ההדרכה ,ביס"ש שדה-בוקר.

