
 בית ספר שדה חצבה מזמין אתכם לבלות את חג האור
 בארץ השמש הנצחית

 סיורים מגוונים בחג האורות מאור ראשון ועד צאת הכוכבים
 2020חנוכה 
 

 
 

כל משפחה מוזמנת להביא את החנוכייה (הדלקת נרות ברחבת המועדון  -17:30מדי ערב בשעה 
 שלה(

 
 פעילות ערב 

 ללא עלות למתארחים בבית ספר שדה
 

 פעילות שעה תאריך

24 ,26 28 
20:30 

ברחבת מגרש 
 הכדורסל

 odtופעילות  משחק משפחתי סביב נדידת ציפורים-ולמרוץ הנדידה הגד

25 ,27 ,29 
 

20:30 
 במתחם המדורה

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

 .ונאכל ליבה מהמדורה מדברי
 * משך הפעילות כשעה וחצי.

 פרטים בקבלה עם ההגעה-הכרות עם ביס"ש חצבהמשפחתי ל משחק פתוח כל הזמן 11-19.12

 
 
 

 תאור המסלול שעה ומקום תאריך

12 ,14 ,16 ,18 ,20 

09:00 
 ביס"ש חצבה

 
 

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

 תית.חוויי
  כשעתיים* משך הטיול 

 
13 15 17 19 

09:00 
 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
 ים. נפגוש צמחים, בעלי חיים ונופים מדהימים, נלמד "לשרוד"לפעוטות וילד 
 בסביבה המדברית ונשמע סיפורים מרתקים על האדם במדבר. 

 כשעתיים.  -משך הטיול

12 14 16 
09:00 

 ביס"ש חצבה

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

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

 מעלה עקרבים.
 * משך הטיול כארבע שעות.

18 20 
 

09:00 
 
 חצבהביס"ש 

 טיול אתגרי למשפחות-נחל צפית
מתחתר מאזור דימונה אל הערבה. נטייל בחלקו התחתון והקניוני. נטפס נחל צפית 

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

13 15 17 19 
09:00 

 ביס"ש חצבה

 למשפחות -נחל פרס
נלמד על תופעת השיטפון המרהיבה ועל היווצרות המעוק והגבים, נשמע על הצומח 
המציף את הערוץ, על משמעות שם הנחל וההיסטוריה שהוא טומן בתוכו ממסעות 

 מעניינים...
 משך הטיול כארבע  שעות.

 

12-19.12 

15:30 

 גבעת חצבה

 טיול שקיעה לגבעת חצבה
צבה המתחיל בעלייה לתצפית מרהיבה על הערבה והרי אדום טיול קצר לגבעת חנצא 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* 

11-19.12 
 

17:30 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

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

 * משך הסיור כשעה וחצי.



 (. 4מגיל לילד ) ₪ 50למשתתף ,  ₪ 55  :םימחיר סיור

  : לילד. ₪ 40למבוגר,  ₪ 50למתארחים בביס"ש חצבה או לחברים בחברה להגנת הטבע 

 

  איש בקבוצה. 19בהתאם להנחיות התו הסגול,  טיולים מוסמכיםהסיורים מודרכים ע"י מדריכי 
 ומסכת פנים. למסלולים בנחלים יש להגיע עם נעליים סגורות, כובע ובקבוק מים 
 כל הסיורים יוצאים מבית ספר שדה חצבה 
 בדרכים עבירות. הנסיעה לסיורים במכוניות הפרטיות 
  דקות לפני תחילת הסיור 20יש להגיע 
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בלוח הסיורים על פי שיקול 

 התאם לתנאי מזג אויר וגורמים אחרים.דעתה ב            
 

 

 לפרטים והרשמה:
 08-6581546                      

   08-6581576 
       hazeva@spni.org.ilמייל:

 


