
 

 

 

 !שלום והוריהם מ"החנש למצטרפי
 

 ועל ,הימים ועל ,המדברות ועל ,הגבעות ועל ,ההרים על"

 ברוך מברך--יום שלושים אחר מהן אחד ראה אם --הנהרות

 ."בראשית עושה ,העולם מלך אלוהינו 'ה אתה

 'י פרק ,ברכות הלכות ,אהבה ספר ,תורה משנה
 

 …מ"החנש ועל בוקר שדה שדה ספר בית על קצת לכם לספר רצינו
 

 שדה ספר בית

 גוריון בן במדרשת שוכן והוא ,גל ומיכאל כהן יהושע י"ע  -1963ב הוקם בוקר-שדה שדה ספר בית
 ,רבים שטחים מקיף שדה ספר בית פועל בו התחום .שבע מבאר דרומה נסיעה דקות 40-כ ,צין בקעת מעל
 בנושאים שדה ולימודי הדרכה מרכז הוא הס"בי .פארן ונחל הגבוה הנגב הר ,הנגב צפון מרכסי החל

 המאפיינות וההיסטוריות הביולוגיות ,הגיאולוגיות ,הגיאוגרפיות התופעות מגוון ,ולמדבר לנגב הקשורים
 העצום האתגר את מדגישים אנו .אלו תחומים של והעמקה להכרה אפשרויות של מגוון ומספק האזור את

 מורכבת ,אדירה אחת במערכת אליו הסתגלותם ואת ולאדם לחי ,לצומח ,בו לשוכנים המדבר שמציב
 .במינה ומיוחדת

 ולחנך והטבע הנגב ,ישראל ארץ אל והמבוגרים הנוער את לקרב שואפים אנו זו עבודה בדרך
.ושמירתם לאהבתם

 

 החנש"ם 

 ,בוקר-שדה שדה ספר בית של בחסותו ברציפות שנה 14 מזה הפועל ,דתי נוער חוג הינו
 להדריך מוכשרים החוג של מדריכיו .רחבה חברתית ופעילות שבתות ,טיולים של ארוכה מסורת ובאמתחתו

 .בפרט הנגב צפונות את היטב ומכירים בכלל הדרום באזור
 

 מדבר לטיולי צמאה שנפשו למי בלעדית אופציה המספקת( ובנו בנים) דתי לנוער טיילות חוג זהו
 .הטיולים במהלך דתי אופי ועל כהלכתן שבתות לשמור לו חשוב זאת ועם ומשמעותיים מאתגרים
 נפלאה חבורה עם ,נוער בתנועות או ספר-בבתי  מזדמנות אינן אשר שטח חוויות עוברים החניכים

 .הארץ ואהבת טיילות על בדגש ,בארץ שונים מאזורים ונערות נערים של
 

 בנגב של מוכרים הפחות המדבריים באזורים הנמצאים בישובים כ"בד .שבת מקיימים אנו לחודשאחת 
 אחד לפני השבת.  טיול יום להרוויח כדי בערב חמישי ביום כבר נפגשים רוב פי על .יהודה ובמדבר

  '.וכו יהדות ,ישראל-ארץ בנושאי שונים לתכנים מוקדשות השבתות
 עם מפגשים ,המדריכים ידי על המועברות פעילויות מתקיימות ת( והסעודו התפילות מלבד) השבת במהלך
 מהחברה ליהנות זמן גם וכמובן ת( שב תחום בתוך) בההקרו בסביבה שוטטות ,מהישוב מעניינות דמויות
 .הטובה
 ימים. 3-4של  יותר ארוכים לטיולים החופשה את מנצלים אנו( וסוכות פסח ,חנוכה) בחגים

 תרומה לטובת ימים מספר מקדישים אנו במהלכה אחרת מגוונת פעילות החוג מקיים קיץ בכל 
 .לקהילה וחברתית אישית
 (.זואולוגי בוטני נוער חוג) חנב"זה חילוני נוער חוג בוקר שדה ש"ביס מקיים מ"לחנש בנוסף
 '.וכו שבתות ,קיץ פעילות כגון משותפות פעילויות כמה וישנן החוגים שני בין קשר קיים



 

 

 
 

 הטיול אופי

 , ומתנדב בשנת שירות.י )מדריכה בוגרת בביס"ש(קפולונסאור   י"ע מובלים החוג טיולי
 במידת ,ציבורית בתחבורה אליהם להגיע ניתן אשר במקומות החניכים עם נפגשים המדריכים

  .המסלול לתחילת שטח רכב/הסעה ישנה הצורך
 הגעת לפני בשטח מוטמנים והעצים המים .הגב על האישי הציוד כל עם היא ההליכה לרוב

 .ומנהלות רכבים י"ע מופרעים אינם השטח עם והמגע הטיול מהלך ולכן החניכים
 ואת (בשבתות גם) החניכים מכינים התפריט את .לילה בחניוני ,שינה בשקי היא הלינה
  .מדורה על בעצמם מבשלים הם האוכל

 .לכיף סתם או הדרכות ,לאוכל עצירות מספר עם ביום מ"ק 12-20 בין נע המסלולים אורך
 .ציבורית תחבורה עם במקום מהחניכים ונפרדים סיכום שיחת יש המסלול בסוף

 

 2017 בשנת נש"םבח אחרונות פעילויות

 ו בנחל המערות, והעברנו את השבת במעין הסודי של מטע.בהרי ירושלים, יישוב מטע. טיילנ -שבת בשטח 

 דרוך, עין עקב ועבדת.-היכרות עם שטח שדה בוקר, רכס חלוקים, נחל חצץ -טיול חנוכה 

 וישנו ביישוב  בנגב הצפוני )עוטף עזה(  של הכלניות היפיפייםטיילנו בין מרבדי הפריחה  -שבת דרום אדום
 רעים.

 נו בחווה כשלושה לנוער בשיקום שמוקמת מאפס. התנדבהעברנו את השבת בחווה אקולוגית  -פעילות קיץ
לאחר מכן יצאנו לטיול בגולן ת לעצי פרי. בנינו מבנים מבוץ, טייחנו בבוץ, טיפחנו ערוגות, חפרנו בורו-ימים

 כשלושה ימים.
 

 

 לדעת חשוב

    הטבע רשות ,ל"צה ,החינוך שרד)מ הרלוונטים הגופים עם מתואמים והשבתות הטיולים כל 
 (.הטבע להגנת החברה של מצב וחדר והגנים

 בנשק ומלווה חובש או ר"מע יש טיול כלב. 

 משדה מרוחק והטיול במידה) בטיוליו הצורך בעת ,החוג לרשות עומד שדה ספר בית יפ'ג 
 (.אזור באותו ש"הביס עם בקשר עומדים אנו בוקר

 התפשרות ללא החוג של הדתי והאופי השבת שמירת על מקפידים אנו. 

 את לכסות ומטרתם בנפרד משולמים פעילות כל על ההשתתפות דמי 
 .הפעילות הוצאות

 08-6532016  בטלפון בוקר-שדה ש"לביס לפנות אפשר שאלה בכל 
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 החוג מדריכי

 0509815506 -אור פולונסקי
 

 0528304513 -זיו שרצר -רכז הדרכה בית ספר שדה


