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

 סיורים מגוונים בחג האורות מאור ראשון ועד צאת הכוכבים
 2021חנוכה 
 

 
 

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

 
 
 

 ללא עלותפעילות ערב 
  למתארחים בבית ספר שדה

 

 פעילות שעה תאריך

30.11-5.12 
 

20:30 
 במתחם המדורה

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

 .מהמדורהפיתותונאכל  מדברי
 * משך הפעילות כשעה וחצי.

 לים את הצין מכיל.מצי–קצרה הרצאה  במועדון 19:30 3.12 2.12

30.11-5.12 
20:00 
 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.

 
 

 (. 2-14גיל לילד ) ₪ 40למשתתף ,  ₪ 50  :םימחיר סיור

 (.2-14)גיל  לילד  ₪ 30למבוגר,  ₪ 40ים בחברה להגנת הטבע : למתארחים בביס"ש חצבה או לחבר 

 

 תאור המסלול שעה ומקום תאריך
 

30.11-2.12 
5-6.12 

 

09:00 
 ביס"ש חצבה

 בשמורת שיזףטיול לקטנטנים 
 קטנים, המעוניינים לשלב טיול טיול המיועד למשפחות עם פעוטות וילדים 

 קליל בנוף מדברי קסום, יחד עם הדרכות של כיף וטבע המותאמות במיוחד
 לפעוטות וילדים. נפגוש צמחים, בעלי חיים ונופים מדהימים, נלמד "לשרוד" 
 בסביבה המדברית ונשמע סיפורים מרתקים על האדם במדבר. 

. הסיור ללא עלות לאורחי * משך הטיול כשלוש שעותכשעתיים.  -משך הטיול
 הביסש.

30.11 2.12 6.12 
09:00 

 ביס"ש חצבה

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

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

 מעלה עקרבים.
 * משך הטיול כארבע שעות.

1.12 5.12 
09:00 

 
 ביס"ש חצבה

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

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

30.11-2.12 
5-6.12 

15:30 

 גבעת חצבה

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

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

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

בעקבות מאבק הצלת  טיולים מודרכים בעין צין ועין עקרבים -מצילים את הצין מכיל 9:00-14:00 3-4.12
 המעיינות

ייצא טיול לנחל גוב,  10:00. ב9:00ין צין ועין עקרבים, החל מסיור כל שעה עגולה בע
מסלול מעגלי קצר ולעין עקרבים. הסיורים ללא עלות, ללא הרשמה. נקודת מפגש 

 ביציאה למסלול. פרטים במשרד הביס"ש.

30.11-5.12 
 

17:00 18:00 
 ביס''ש חצבה

ם הילדים עששית שמחה ומקושטת ענפגש ברחבת המועדון ונכין   -עששיותטיול 
נצא בשעות הערב אל חווארי הלשון הלבנים שליד מושב עידן משלהם, לאחר מכן 

 .ייחודי בו נחווה את המדבר בלילה עששיותבטיול 
 * משך הסיור כשעה וחצי.



 הסיורים מודרכים ע"י מדריכי טיולים מוסמכים 
 למסלולים בנחלים יש להגיע עם נעליים סגורות, כובע ובקבוק מים 
 כל הסיורים יוצאים מבית ספר שדה חצבה 
 הנסיעה לסיורים במכוניות הפרטיות 
  הסיורדקות לפני תחילת  20יש להגיע 
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בלוח הסיורים על פי שיקול 

 דעתה בהתאם לתנאי מזג אויר וגורמים אחרים.            
 

 .50%ביטול הרשמה ללא עלות שבוע לפני הטיול, לאחר מועד זה עלות ביטול 
 

 ניתן להזמין סיורים פרטיים למסלולים נוספים לקבוצות, בתיאום מראש.
 
 במשך כל ימי החג ללא תשלום ובשמחה! ייעוץ למטייליםוות המדריכים של ביס"ש חצבה מעניק  צ
 

 הנמצא במתחם.חניון הלילה צמודי קרקע וב אירוח בחדריםאנו מציעים  
 

 בחדר האוכל שלנו. בניחוח מדברי ארוחות כשרות ועשירותכולכם מוזמנים להצטרף ל
 

 לפרטים והרשמה:
 08-6581546                      

   08-6581576 
       hazeva@spni.org.ilמייל:

 


