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עלון מידע למטיילים למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה
ְעּוריִּ ְךַ ,אהֲ בַ ת כְ לּוֹלתָ יִּ ְך ,לֶכְ ֵּתְך ַאחֲ ַרי בַ ִּמ ְדבָ ר בְ אֶ ֶרץ ֹלא
"זָ כַ ְר ִּתי לְָך חֶ סֶ ד נ ַ

זְ רּועָ ה"

ירמיה ב' ב'
הגיע הסתיו ועמו פריחת החצבים והסתווניות .אפיק ים סוף הוריד גשמים וגרם
לשיטפונות בדרום סיני ואף "איים" להגיע לאזורנו .היעלים בעונת החיזור ,ואנחנו
יוצאים לתור את שבילי הנגב לקראת החורף הממשמש ובא.
צוות ביס"ש שדה בוקר.
עדכונים מהשטח


פריחת הסתיו בשיאה .ניתן לראות סתווניות בשדה צין ,החצבים נמצאים בשלבים האחרונים של הפריחה,
חבצלות נגב פורחות במכתש רמון.



פריחת החלמוניות צפויה להתחיל כמדי שנה בימים הקרובים ,מומלץ לצאת לקראת סוף השבוע הקרוב
לחפש בתקווה שכבר יפרחו.



עונת הנדידה בעיצומה ,אולם השרקרקים המקייצים באזורנו נצפו עדיין במדרשה בימים האחרונים.



אנו מצויים בשלהי עונת החיזור של היעלים ,הזכרים לבשו פרוות חורף וניתן לצפות בקרבות החיזור.



חניון הלילה במפער נקרות נסגר למטיילים עקב בעיות בטיחותיות ,לקבוצות המעוניינות לטייל את מסלול
מזרח הרמון יינתן פתרון ע"י רשות הטבע והגנים .בקשות לפתרון חלופי ניתן להפנות לרשות הטבע
והגנים מחוז דרום – .08-6280404



השביל היורד מהמדרשה לכיוון נחל צין מאחורי הסמינר (שער צבוע בכחול) עובר בשמורת טבע ,חל
איסור לרדת בו ,כיוון שהשביל לא מסומן.



מסלול נחל חווארים לאור ירח שובר שיאים בסוכות האחרון טיילו מאות אנשים מדי לילה בנחל.



סוף הקיץ הגיע ועדיין לא היו שטפונות ...מקורות המים שנותרו באזור המותרים לכניסה – עין עקב ,גבי
ימין ,גבי חווה ועין יורקעם.



גב זרחן יבש לגמרי (ככל הנראה משאיבת יתר של בדואים) ,בתוך הגב נמצא פגר של עז.



גניבות בחניון הרועה! בחודש האחרון אירעו מספר מקרים של גניבות .כולל רכבים ותיקים מתוך
האוהלים כשהקבוצה שוהה מספר מטרים מהמקום .שימרו על ציודכם ,ניתן ללון לחלופין בחניוני הלילה
המאושרים בבקעת צין.

קישורים מעניינים
מאמצים להצלת חולות סמר ,הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המאבק ולחתום על העצומה:

/http://www.arava-dune.org
כנס בינלאומי להגברת המודעות למגוון הביולוגיhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- :
3964349,00.html

טיול לארץ המכתשים
החודש אנו מציעים טיול למיטיבי לכת –
אל ארץ המכתשים .מעין יורקעם אל
מצפה מכתש קטן ,דרך נחל ימין ,נחל
חתירה ,נחל גוב ומורדות נחל עקרבים.
עם לינת שטח והדרכה מקצועית .הכל כלול.
לפרטים נוספים – משרדי הביס"ש 08-6532016

ובקישור הבא:
http://www.boker.org.il/meida/bsa
deh/hugim/mvugarim/artz_hamctsh
im.pdf

עדכוני שמירת טבע
חולות סמר בסכנה.
נותר לנו בערבה הדרומית שריד אחרון לשטחים
נרחבים של דיונות שהיו במקום בעבר ,שני
שלישים מהשטח כבר נהרסו כתוצאה מזיהום
המכרות בתמנע ,לצרכי כרייה לבנייה ואף לצרכי
הכשרת חקלאות לקיבוצים סמר ואליפז.

מסלול החודש
פריחת החלמוניות בפתח וזה הזמן לצאת לראות
את פריחתן הצהובה ברכס ירוחם.
החלמונית זהו גיאופיט מרשים ויפהפה הנראה
מרחוק ופורח בתוך סדקים במשטחי סלע גיר על
הרכס.
המקום מהווה שמורת טבע על מנת לשמר את
החלמוניות.
נקודת התחלה וסיום :שני קילומטרים דרומית
לצומת ירוחם על כביש ירוחם – שדה-בוקר
במקום שלט חום – חלמוניות .יש להחנות את
הרכב ולצאת למסלול המעגלי .עולים לרכס
בסימון שבילים הכחול ,ויורדים בסימון שחור.
למידע נוסף :משרדי ביס"ש .08-6532016

תצפיות מעניינות מהחודש האחרון
תאריך

שם המין

מיקום

הצופה

בחודש
האחרון

אזובית
המדבר

גבי חווה

אלי אשכנזי

בחודש
האחרון

שני מטבעוני
מדבר (נחש
לא ארסי)

במדרשה

גלעד חיות

במקום מינים רבים של בע"ח בסכנת הכחדה.
חלקה הצפוני של הדיונה מוגדר כשמורת טבע,
שאר האזורים מיועדים לצרכי כרייה וחקלאות.

בחודש
האחרון

פתן שחור
דרוס

על כביש 40

יובל הדר

ביום חמישי ה –  7.10.10התקיים במקום הפנינג
עפיפונים בהשתתפות  500איש ,ההפנינג נתן
דחיפה למארגני המאבק ,אולם הדרך עוד ארוכה.

18/9/10

יעל זכר מת

נחל חווארים

מדריכי
הביס"ש

4/10/10

מטבעון
מדבר

שדה צין

דנה מנקס,
נהר שמי ונטע
בן-צור

ראה קישור לאתר המאבק.

ליצירת קשר
בית ספר שדה( 08-6532016 :מרכז
הזמנות – שלוחה  ,1מחלקת הדרכה -
שלוחה .)2
אתר האינטרנט שלנו:
/http://bsadeh.boker.org.il

תגובות ,הערות ,הארות ,מידע לפרסום ועוד...
יש להעביר לארנון לביא
matbeon.boker@gmail.com

050-2050591

