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חנוכייה כל משפחה מוזמנת להביא את ה(הדלקת נרות ברחבת המועדון  -18:15מדי ערב בשעה 
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 תאור המסלול שעה ומקום תאריך

5-7/12 
 אין סיור ערב-21.7

5:30 
15:30 

 ביס"ש חצבה
 
 

 סיורי שמורה וזנבנים   

יהב. השמורה -עיןנכיר את שמורת הטבע המשתרעת בין המושבים חצבה ו

חיים וסיפורי אדם -היא שטח בלתי נגוע ומכילה מגוון רחב של צמחים, בעלי

)מרבית הסיכויים לפגושם הינה מעניינים. אם יתמזל מזלנו נפגוש זנבנים 

. ציפור שיר מדברית החיה במערכת חברתית-זנבנים (.מוקדם בבוקר

מרחק של הציפורים מורגלות לנוכחות אדם כך שניתן לצפות בהן מ

לא נמתין -שימו לב * משך הסיור כשעתיים.סנטימטרים ספורים. 

 למאחרים! )ציפורים לא מחכות לאף אחד...(

,6,8,/ 12 

00:00 
 ביס"ש חצבה

 
 

 נחל גדרוןטיול קטנטנים ל
טיול המותאם לגיל הרך בנחל שוקק חיים1 בטיול נלמד על החי והצומח בצורה 

 חווייתית1
 ת. הסיור ללא עלות לאורחי הביסש.* משך הטיול כשלוש שעו

 
5,7/12 

 

00:00 
 ביס"ש חצבה

 טיול לקטנטנים בנחל שיזף
 טיול המיועד למשפחות עם פעוטות וילדים קטנים, המעוניינים לשלב טיול 

 קליל בנוף מדברי קסום, יחד עם הדרכות של כיף וטבע המותאמות במיוחד
 פים מדהימים, נלמד "לשרוד"לפעוטות וילדים1 נפגוש צמחים, בעלי חיים ונו 
 בסביבה המדברית ונשמע סיפורים מרתקים על האדם במדבר1 

* משך הטיול כשלוש שעות. הסיור ללא עלות לאורחי כשעתיים.  -משך הטיול
 הביסש.

,6,8, /12 
00:00 

 ביס"ש חצבה

  טיול אתגרי למשפחות -נחל גוב
מעלה עקרבים הרומי לבין  מסלול קצר ומעגלי בקניון הצר של נחל גוב הנמצא בין

נחווה את עוצמתו של השיטפון דרך הזיכרונות שהוא מותיר  מעלה עקרבים הבריטי1
לנו בנוף, נדבר על בעלי החיים באזור, ועל ההיסטוריה המעניינת והארוכה של אזור 

 מעלה עקרבים1
 * משך הטיול כארבע שעות.

5-8/12 
 

00:00 
 ביס"ש חצבה

 למשפחות -נחל פרס
על תופעת השיטפון המרהיבה ועל היווצרות המעוק והגבים, נשמע על הצומח נלמד 

המציף את הערוץ, על משמעות שם הנחל וההיסטוריה שהוא טומן בתוכו ממסעות 
 מעניינים111

 משך הטיול כארבע  שעות.

5,7, /12 
 

00:00 
 

 ביס"ש חצבה

 טיול אתגרי למשפחות-נחל צפית
הערבה1 נטייל בחלקו התחתון והקניוני1 נטפס  מתחתר מאזור דימונה אלנחל צפית 

 ביתדות, נפגוש בדרכנו שלל רב של צומח מדברי וסוגי מסלע שונים1 
 שעות  4משך הטיול: כ 

21.4 21.4 21.4 .0:11 

 גבעת חצבה

 טיול שקיעה לגבעת חצבה
קצר לגבעת חצבה המתחיל בעלייה לתצפית מרהיבה על הערבה והרי אדום טיול נצא ל

ונגמר בדיונת חול אטרקטיבית. נדבר על עץ השיטה ומקומו החשוב במערכת האקולוגית 
המדברית, נעבור תצפית חווייתית על אזור הערבה ורכסי הנגב, נלמד על ההתיישבות 

 בערבה, על מאפייניה, ועל סיפור הגבול המרתק.
 משך הסיור כשעתיים* 

5-8/12 
 

.2:70 20:00 
 ביס''ש חצבה

נצא בשעות הערב אל חווארי הלשון הלבנים שליד מושב עידן בטיול   -עששיותטיול 
, ואולי אף נזכה לראות בשמי הלילה נפילת ייחודי בו נחווה את המדבר בלילה עששיות

 מטאורים המתרחשת בתקופה זו, ובשמי הלילה המדבריים בולטת במיוחד1
 אנשים עששית משלהם. 3לכל -

 * משך הסיור כשעה וחצי.



 
 
 
 

 פעילות ערב 
  למתארחים בבית ספר שדה

 

 פעילות שעה תאריך

,6,8/12 
70:70 

ברחבת מגרש 
 הכדורסל

 משחק משפחתי סביב נדידת ציפורים.-מרוץ הנדידה הגדול

5,7/12 
 

70:70 
 במתחם המדורה

 ערב בדואי
 ת'ה צמחיםבערב נשב יחד מסביב למדורה, נשמע סיפורים בדואים נשתה 

 1ונאכל ליבה מהמדורה מדברי
 * משך הפעילות כשעה וחצי.

5-8/12 
 

70:00 
 במועדון

סרט בן חצי שעה על עולם הזנבנים המופלא.  -סיפורם של הזנבנים-למה לעזור
 מתאים במיוחד, אך לא רק, למי שיוצא לסיור הזנבנים הייחודי שלנו.

 
 

 (1 1.-7גיל לילד )₪  30למשתתף , ₪  40  :םימחיר סיור

  : (11.-7)גיל  לילד ₪  70למבוגר, ₪  70למתארחים בביס"ש חצבה או לחברים בחברה להגנת הטבע 

 

 הסיורים מודרכים ע"י מדריכי טיולים מוסמכים 
 למסלולים בנחלים יש להגיע עם נעליים סגורות, כובע ובקבוק מים 
 כל הסיורים יוצאים מבית ספר שדה חצבה 
 ותהנסיעה לסיורים במכוניות הפרטי 
  דקות לפני תחילת הסיור 02יש להגיע 
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בלוח הסיורים על פי שיקול 

 דעתה בהתאם לתנאי מזג אויר וגורמים אחרים1            
 

 .02%ביטול הרשמה ללא עלות שבוע לפני הטיול, לאחר מועד זה עלות ביטול 
 

 נוספים לקבוצות, בתיאום מראש.ניתן להזמין סיורים פרטיים למסלולים 
 

 במשך כל ימי החג ללא תשלום ובשמחה! ייעוץ למטייליםצוות המדריכים של ביס"ש חצבה מעניק  
 

 הנמצא במתחם1חניון הלילה צמודי קרקע וב אירוח בחדריםאנו מציעים  
 

 בחדר האוכל שלנו1 בניחוח מדברי ארוחות כשרות ועשירותכולכם מוזמנים להצטרף ל
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