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בואו לחוות את החג עם בי"ס שדה במגוון טיולים וסיורים המתאימים לכל
המשפחה .כל הטיולים יצאו בשעות הבוקר עד לצהריים ,ובערב נערוך פעילויות
לכולם במועדון בית ספר שדה.
הנחה בעלות ההשתתפות בפעילויות תינתן לאורחי ביס"ש.
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למידע על כל פעילות ופעילות,
המשיכו לקרוא בדפים הבאים...
לפרטים נוספים והרשמה:
 08-6532016או orders.boker@gmail.com
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הר צרור ונחל צרור
דרגת קושי :משפחות -מגיל  10ומעלה ,לאוהבי לכת.
אורך המסלול :כ 3.5-ק"מ.
משך המסלול 4-5 :שעות.
תחבורה :מסלול מעגלי -יציאה מהמדרשה ברגל וחזרה למדרשה .ניתן להתקרב עם
רכב ולחזור אליו ובכך לקצר את זמן ההליכה.
מה נראה:
נלך בנחל צרור המתחתר בסלעי גיר ,צור וקירטון .לאורך הנחל יש מגוון רב של
צמחיה מדברית ומפלי סלע גבוהים הנוצרו כתוצאה משברים טקטוניים.
נעלה על הר צרור שהוא הר שולחני הצופה על כל בקעת צין ורמת עבדת ונשקיף על
האיזור.

הר סהרונים ופרסת נקרות
דרגת קושי :בינוני -מגיל  5ומעלה.
ארוך המסלול 7 :ק"מ
משך המסלול 4-5 :שעות
תחבורה :מסלול לא מעגלי שמצריך הקפצה של הנהגים מנק' הסיום לנק' ההתחלה.
מה נראה:
נטפס להר סהרונים שהוא חלק מהמצלעות של מכתש רמון ,מההר יש תצפית
מרהיבה על המכתש .לאחר הליכה על ההר נרד לנחל נקרות ונלך בתוך פרסת
נקרות -תופעה מדהימה שבה הנחל התחתר בצורת פרסה הודות לסוגי סלעים שונים
הנמצאים באותו איזור .לאחר הפרסה נעלה במעלה דקלים עד לחאן סהרונים -חאן
נבטי שהוא חלק מתחנות העצירה בדרך הבשמים.
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נחל קרקש  +סלון
דרגת קושי :משפחות -מגיל  4ומעלה.
אורך המסלול 1.5 :ק"מ.
משך הטיול :שעה וחצי – שעתיים.
תחבורה :מסלול מעגלי שמתחיל ומסתיים במדרשה.
מה נראה:
לארוך המסלול יש מספר גבים -אגני הקוות מים ,ומפלים .בהמשך ,המסלול חולף
ליד גושי סלעי צור גדולים ובסוף המסלול נלך על משטחי חול וחוואר .ניתן לראות
צמחייה מדברית טיפוסית בנוסף לצמחיית נחלים .לפעמים גם ניתן לראות יעלים
ומכרסמים שונים.

ערב אהבה בטבע
מיועד למשפחות ,צעירים ,זוגות אוהבים ואוהבים בכלל .נלמד על חיי הזוגיות
והאהבה של בעלי חיים שונים .בואו לגלות מי באמת המציא את המושג
"רומנטיקה" ולמי יש את חיי הזוגיות הטובים מכולם...

ערב שירה במדבר
מיועד למשפחות ולחובבי שירה וזמר .בואו להכיר את הסיפורים שמאחורי שירי
המדבר הישנים והחדשים וכמובן -לשיר וליהנות יחד! הערב מלווה במצגת עם
תמונות ומילות השירים.
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ערב בדואים
בואו להכיר את התרבות והמורשת הבדואית המסורתית ,דרך ביקור בתצוגה של
חפצים ותמונות מעולמם של הבדואים .נקנח במדורה ותה ,וכמובן הכנת פיתות על
הסאג'.

ערב חנוכה -מדורה ,סופגניות ושירים
באנו חושך לגרש ,בידינו אור ואש -מסביב למדורה נתכנס ,נדליק נר לחנוכה ,נכין
סופגניות ביתיות על המדורה ונשיר שירי חנוכה.

ערב חידונגב
חידון אטרקטיבי על החלק הגדול ,המסעיר והיפה ביותר בארץ -הנגב! מוזמנים
לנסות את מזלכם כיחידים וכקבוצות בתחרות החידונגב .בואו להעמיק את הידע
שלכם על המדבר ,הנגב וכל מה שבתוכם.
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נחל גוב
דרגת קושי :בינוני -מגיל  7ומעלה (כולל ירידה בסולמות וחבלים)
אורך המסלול 5 :ק"מ
משך הטיול 5-6 :שעות
תחבורה :המסלול אינו מעגלי ,מצריך הקפצות של חלק מהרכבים לסיום המסלול.
מה נראה:
טיול במסלול אתגרי למשפחות .המסלול מתחיל בנקודת תצפית מראש מעלה
עקרבים וממשיך בתוך ערוץ נחל גוב האתגרי ,שבו גבים רבים וקניונים צרים ,קטע
טיול זה שופע בסולמות וחבלים.

טיול בדגש גיאולוגיה במכתש רמון
דרגת קושי :בינונית
אורך המסלול 3 :ק"מ  1 +ק"מ
משך הטיול 5-6 :שעות
תחבורה 2 :מסלולים מעגליים שביניהם דרושה נסיעה קצרה.
מה נראה:
החלק הראשון הוא לגבעת חרוט ונחל ארדון ,מסלול החושף לנו תהליכים
גיאולוגיים עתיקים וצעירים כאחד .נעלה לגבעת חרוט המיוחדת וממנה נרד לנחל
ארדון היפהפה והצבעוני ,השופע תופעות גיאולוגיות מרתקות.
החלק השני של הטיול לוקח אותנו לחזות בשרידים של מפלצות עתיקות מתקופת
הדינוזאורים  -קיר האמוניטים.
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הר ארדון וגבעת חרוט
דרגת קושי :מטיבי לכת
אורך המסלול 9 :ק"מ
משך הטיול 7 :שעות
תחבורה :המסלול אינו מעגלי ,מצריך הקפצות של חלק מהרכבים לסיום המסלול.
מה נראה:
נתחיל בהליכה של בוקר לכיוון הר ארדון על דרך הבשמים העתיקה .נטפס להר
ארדון -ליבו של המכתש ,וממנו נחזה בנוף קדומים מרהיב .נמשיך בירידה מאתגרת
מההר ונלך לאורך הדייקים עד לגבעת חרוט המיוחדת ,נטפס עליה ונמשיך חזרה
לרכבים דרך נחל ארדון השופע תופעות גיאולוגיות מרתקות.

