
 

 "פסחקלאי" בצפון הנגב   
 

במהלך חול אזור צפון הנגב מהווה את אסם התבואה של ישראל, בו גדלים מרבית הירקות המגיעים לשולחננו. 

כולל הכוללים שפע של פעילויות חקלאיות לכל המשפחה  "פסחקלאי"המועד פסח יערכו בצפון הנגב אירועי 

ביקור ופעילות סיורים חקלאיים בחממות ובשדות, מבוך תבלינים ,מפגש עם העוף הגדול בעולם, -התנסות וקטיף 

פסטיבל הטרקטור הנו ומסלולי טיול רבים לצד האטרקציות הקיימות באזור.מחלבת בוטיק, טיולי אופנים, ב

פ שפע פעילויות לכל האירוע המרכזי, אשר יתקיים במוזיאון המים בניר עם ויכלול תצוגת טרקטורים עתיקים עם

 המשפחה.
 

 

 הראשון של קק"ל פסטיבל הטרקטור

 , הכניסה חופשית10:00-16:00בין השעות  7-8.4.15חול המועד פסח , המים בניר עם מוזיאון
, לצד כלים טרקטורים וכלים חקלאיים עתיקים שנאספו בארץ, שוקמו ושפוצו ויוצגו לקהל הרחב 50 -כת תצוג

 חקלאים של ימינו.

 לכל המשפחה ושוק איכרים. תסיורים מודרכים במוזיאון וסיורים רגליים לסביבה הקרובה , פעילות חווייתי

, משאבת מים עובדת מאותה  1937פורד קנדה שאבטח את נקודות המים בדרום בשנת בין הכלים המוצגים יהיו 

 הארץ, הטרקטור של רפולהתקופה, מזרעת תפוחי אדמה של הטמפלרים, הטרקטור הישראלי הראשון תוצרת 

 ועוד ועוד ,שבנה את כל הביצורים והכבישים בדרוםוהטרקטור 

בכבודו  הדוד אהרון ו -הטרקטור "מארגז החול" ע"פ ספרו של מאיר שלו כולל כל המוצגים מהספר וכמובן 

 ( 7.4) רק ב ובעצמו!

  1-800-350-550 לפרטים נוספים:

 

 יוסףמושב תלמי  -שביל הסלט "הכרפס והירק"

 , בתיאום10:30בשעה  שבת -כולל שישי  כל יום בימי חול המועד פסח

כשעה ורבע מת"א. במהלך הסיור נלמד  -חבל הבשור "שביל הסלט" מזמין אתכם לחוויה חקלאית בלתי נשכחת בין יבולי 

ונום אורי אלון נטעם ונקטוף הישר מהשתיל לפה. הסיור יודרך בצורה חווייתית ע"י צוות שביל הסלט בהנחיית האגר

 ונבקר במגוון שדות וחממות:

איך העגבנייה מטפסת למעלה ומה עושות שם דבורים ענקיות? קטיף עצמי של מלפפונים ועגבניות  -.חממת עגבניות1

 בשלל צבעים וטעמים. )הקטיף לאכילה במקום(.

 ונטעם מהתותים...למה התות טפס לשמיים? נעקוב אחר אויבים טבעיים  -.חממת תות ביולוגי תלוי2

 בעקבות סיפרו של "מאיר שלו" נשלח יוני דואר . -.מרוץ יוני דואר3

 מי מוציא מהר יותר תפודים מהאדמה? מה אפשר לעשות איתם חוץ מאוכל? -.שדה תפוחי אדמה4

המרור תבלינים ירוקים מתבלים לא רק מאכלים אלא גם סיפורים ואגדות, נמולל נריח ונטעם. נטעם מ-.משק תבלינים5

 והכרפס בחממת התבלינים.

 . נשתעשע במבוך עשוי מפסיפלורה6

 אצלנו הגזר מתחפש לא רק בפורים, נקטוף ונטעם היישר מהאדמה גזר בשלל צבעים. -. גזר7

  ש"ח למשתתף. 45מחיר הסיור שלוש שעות  - אורך הסיור כשעתיים וחצי * 

 08-9982225הסיור בהרשמה מראש בלבד: 

 מגלים את צפון הנגב -טיסה בכדור פורח
 טיסה מעל ארץ הבתרונות הנראית כשטיח צמחייה ירוקה מהפנטת. 

הטיסה מתחילה בשלב ההכנות והניפוח, ממשיכה לטיסה של כשעה מעל נוף משגע של שדות, פריחות ומבט מלמעלה על 

  אסם התבואה של ישראל, ומסתיימת בהשקת שמפנייה צוננת, תעודה השתתפות אישית.

 www.overisrael.co.il, 072-2441810  053-2900007נוספים: לפרטים

 

 יצירה בסדנת נתיב לשלום והדבקת פסיפס על גבי חומת הגבול 
 , בתיאום מראש.111מושב נתיב העשרה  9:00-16:00 5-9.4חוהמ"פ 

 מתמשכת ומשותפת של אלפי אנשים יחדיו על גבי חומת המגן במושב נתיב העשרהחומת נתיב לשלום הינה יצירה 

וכן  הדבקת פסיפס על גבי חומת הגבול ,פינות יצירה, חנות קרמיקה,אירוח אישי וביתי באווירת המושבהפעילות כוללת 

 שרידי קסאמים וכיפת ברזלתערוכת 

 שח, בבקשה לתאם מראש הגעה 25מחיר למבקר 
  www.tsameret.net,052-5971678צמרת 

 

http://www.overisrael.co.il/


 במושב ניר משה-בשביל התבלינים והבשמים-מבוך מרים

 . סגור בערב חג וחג16:00-10:00בין השעות   10.4-5.04 חול המועד פסח 
דונם, המאפשר  4מטר המשתרע על פני  1600מבוך של תבלינים ובשמים באורך -פעילות מלאה ריחות, טעמים וצבעים 

הריחות ושלל הצבעים של צמחי התבלין והבושם. נזהה ונכיר צמחי תבלין שונים בעזרת חוש הריח וחוש ליהנות ממגוון 

הטעם, נכין שקיות ריח מפרחים ועלים של צמחי הבושם הריחניים,נלמד שימוש משכיל בצמחי התבלין והבושם לתועלת 

ן שבילים מפותלים בין צמחי התבלין האדם, נבין את הקשר בין הסביבה, הצומח, בעלי החיים, והאדם. הליכה בי

המקרא,ניתנת אפשרות לקטוף: עלים  שמונה תחנות של עצים משבעת המינים,ארבעת המינים ועצי-והבושם,נעבור ב

ועלים מצמחי הבושם להכנת שקית ריח ולסיום נקנח כוס חליטת לימונדת  מצמחי התבלין לחליטה ולהכנת תה

וכסאות, מכירת עציצים עם צמחי תבלין,מארזי עלים של צמחי תבלין,שמן זית  .במקום מבנה מקורה עם שולחנות הבית

 אורגני ופרי העונה.

 בתאום מראש. 18:00 16:00   14:00   12:00   10:00הסיורים המודרכים יצאו בשעות:

 050-6246427  050-4272004   תשלום במזומן. לפרטים  4מגיל ₪  30  מחיר:

 

  –, לה מדווש בקיבוץ בארי טיולי אופנים לכל המשפחה

 8:00-17:00, בין השעות כל יום

מרכז האופניים לה מדווש מציע מגוון מסלולי אופנים לכל המשפחה העוברים בין שדות ירוקים ושפע של פריחה. במקום 

מקום נפתחו אפשרות להשכרת אופניים לכל גיל, מפות וייעוץ ליוצאים למסלולי טיולים, שירותים, מזנון וחנות אופנים. ב

 מסלולי אופניים מסומנים למשפחות. 4
ניתן לתאם טיול מודרך אל אתרי תיירות בארי, שדות חקלאיים, אתרים היסטוריים ופריחות. הסיור המודרך בתיאום 

 והרשמה מראש.

זוגיות  במקום עגלות , נגררים, כסאות לילדים, אופניים₪  75. מחיר השכרת אופנים 08-9949374 -לפרטים : לה מדווש

 וחשמליות.

 /medavesh.co.il-http://www.laמדווש -כל הפרטים באתר לה

 

 (אשכול הבשור ) גן לאומי פארק -"פארק אקטיבי" 
 08:00-16:00 –, ערב חג וימי ו' 08:00-17:00בשעות  4-11.4תאריכים: 

טרמפולינת ענק ומתקני שעשועים )בתשלום(, מסלולי אופניים משולטים, ערכת ניווט לקפוץ, לטייל, לנווט ולנפוש. 

 (, מעיינות ציוריים, בריכות שכשוך, מתקני פיקניק, כרי דשא ופינות חמד לרוב. חינםאישי/משפחתי בפארק )

 בנוסף במהלך ימי החג יתקיימו הפעילויות נוספות:

 6-7.4ימים ב' ג' 

)מומלץ ללון  11:00עד  09:30ושחרור  ע"י  צפר מומחה בשיתוף הקהל )למטרת לימוד ומחקר(.לכידת ציפורים ,טבוע 

 בפארק(.סיור אל אתרים ברחבי הפארק: המעיין, גבעת המצפור, בית המושל המצרי ,גשר הרכבת ותצפית על נחל הבשור

 .13:30,   11:30:  בשעות

 במזרח התיכון. ןמודרכת במסלול דיסק גולף חדש , הראשו התנסות-14:00עד  10:00,בשעות ,  8-9.4 -ימים ד' ה'

 חניון מסודר להקמת אוהלים משפחתיים, קרוואנים ומגורונים להשכרה. –אפשרות ללינה בחניון הבשור 

 כלולות במחיר דמי הכניסה לפארק. תהפעילויו לילד, חינם למנויי מטמון.₪  10למבוגר, ₪  22מחיר: 

 08-9985110/20לפרטים: 

 ן פותח שעריו בימי חול המועד פסחרכז מורשת יהדות קוצ'ימ 

 ושב נבטים, מבתאום מראש - 10:00-15:00,  5-8.4
בעולם.הקהילה  הינה אחת הקהילות הקטנותעשירה ומגוונת ו ההיסטוריקהילה אקזוטית בעלת  קהילת יהודי קוצ'ין הינה

עמד  50-מס' התושבים במדינת קראלה בשנות ה קוקוס. טרופי עשיר בתבלינים ובעצי חיה בדרום מערב הודו, חבל ארץ

 יהודים... 3000-כ  מיליון איש בתוכם 24 -על כ

הסטוריה ועלייה,כניסה למרכז המבקרים, כניסה לבית הכנסת המיוחד של מושב  -הביקור כולל: סרטון אודות הקהילה 

 נבטים בהדרכה.

 ש"ח מבוגר. 15.ש"ח גמלאי/ילד 14: מחיר

 08-6238299:ום לפרטים ותיא

 ול המועד פסח במרכז קטיף בניצןחחגיגת 

 להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 10:00-17:00בין השעות  5-7/4י"ח ניסן  -ימים ראשון, שני ושלישי ט"ז

חגיגת סיורים במרכז המבקרים החדש )מגיל עשר ומעלה(, מתחם חול ענק, הפעלות בחול, כתב חידה, סדנאות יצירה בחול, 

 כליזמר, גלריית אומנים,הקרנות סרטים לילדים, סיור ספארי בחולות ניצנים )בתשלום נוסף(,

 ₪  10טיול ספארי )בתשלום נוסף(: ₪ ,  20(: 5מחיר כניסה למבוגר ולילד )מגיל 

 מרכז המבקרים יהיה פתוח גם ביום רביעי לקבוצות ולמשפחות בתיאום מראש,

  www.mkatif.org, 077-4324101לתיאום מראש:  משרד 

http://www.la-medavesh.co.il/
http://www.mkatif.org/


 

 

 ג הגז במחלבת צאלהח
 (וות משק צאן )חצי ק"מ דרומית לעין הבשורח

 10:00-17:00שעות: ה בין  חוה"מ פסח 5-10.4.15 

סיורים ,הפעילות כולה סובבת סביב נושא הגז והצמר .מחלבת צאלה, מזמינה אתכם לחגוג איתה את חג הגז של הכבשים  

במקביל, תוגשנה ארוחות ., פעילות יצירה עם צמר כבשים: אריגת נולים, ליבוד, עשיית בובות12:00מודרכים, כל יום בשעה 

 .מראשכשרות במסעדת המחלבה המבוססות על גבינות המקום. חנות המחלבה פתוחה ברצף. ניתן להזמין סלי פיקניק בתיאום 

 .ש"ח לפעילויות יצירה 10ש"ח לסיור מודרך במשק,  15 :רמחי

 www.tzeela.co.ilאין צורך בתיאום מראש. ,052-8478935 -טלפון

 

 

 כל המשפחה וחנות ספורט ואופנייםטיולי אופניים ל - 217
 08:30-16:00ש' , 08:30-14:00ו' , 10:00-19:00ה' -ב', 10:00-14:00א' ערב חג  3-11.4 תאריכים:

השמורה עוברת .רוק ופורח בשמורת כרמיה היפיפיהמזמינה אתכם בכל יום להשכיר אופניים במקום ולצאת לטיול י 217

 , אפשר להגיע גם עד חוף זיקים.מפות והסברים במקום. לאורך נחל שקמה ומאגר שקמה

משקפי שמש,  וטריאתלון, ביגוד לריצה,  לריצה רכיבה  וביגוד מוצרי ספורט כגון: תיקי  קוןבחנות תוכלו למצוא גם סדנא לתי

תנתן  - DARE2B , funkier, aropecביגוד הקיץ של החברות :  נעליים ועוד.. ועכשיו לכבוד חג האביב מבצע:על ,משקפות

 25%הנחה של 

 ₪ 70השכרה לכל היום עד שבע בערב: , ₪ 50שעות:  4שכרה ל, ה₪ 30מחירי השכרת אופנים:השכרה לשעה: 

 08-6749754לבירורים: 

 

 פסח בקיבוץ יד מרדכי -שיחזור יציאת מצרים
פסח , תתקיים בקיבוץ יד מרדכי פעילות מיוחדת לפסח, עבור הורים וילדים. בשמורת נחל  חוה''מ 5-11.4.15בחג  הפסח, 

. הם יתלבשו יציאת מצרייםשקמה בנוף קדומים של  ארץ גושן , ישחזרו המשתתפים את האירועים שחוו בני ישראל במסלול 

 מן מהשמיים. כבני ישראל ויצאו אחרי משה רבנו למסע במדבר במהלכו יחצו את ים סוף ויאכלו

המכוורת הגדולה  -המרכז המוזיאלי של "דבש יד מרדכי" ב"בית הדבש",המבקרים מוזמנים ליהנות מפעילויות נוספות: 

בארץ, הילדים יצפו בעבודת הדבוראי, יציצו אל תוך נבכי הכוורת, ילמדו על אורח חיי הדבורים, יערכו היכרות מעמיקה עם 

רתום  לסיור על טרקטור, מתוק ובריא ויכינו נרות עשויים דונג אותנטי. בהמשך יצאו המלכה והפועלות, ילקקו דבש טהור

, וכן ישתתפו לטפס על הטנקיםלעגלה במרחבים הפורחים של קיבוץ יד מרדכי, יבקרו באתר שחזור קרב תש"ח ויוכלו 

יתית, "ארצישראלית" ונוסטלגית . לסיום מוצע ביקור בבית "קיבוץ של פעם" בו תתקיים פעילות חוויבחליבה ברפתבצפייה 

 על ראשית חיי הקיבוץ.

 מידע נוסף:

 –חוויה מתוקה הכוללת את בית הדבש, נסיעה בטרקטור, קיבוץ של פעם, אתר השחזור צפייה בחליבה ופעילות יציאת מצריים 

 ש''ח לאדם. 55

]בכל שעה עגולה  16.00עד  10.00-שעות.מ 3 – 2.5 -לאדם. משך הפעילות  ש''ח 28 –פעילות שיחזור יציאת מצריים בלבד 

 מתחילה פעילות[.הפעילות מתקיימת בכל מזג אויר.

     tayarut.co.il-www.ym  3923104-052 6720559-08לפרטים נוספים : 

 

 יםקלחמושב ב -צוציק מוטור

  10:00-16:00יום כל 
 ".TomRide( על טרקטורונים מקצועיים מבית "4-15מסלול רכיבה מקצועי המותאם לילדים ) אטרקציית שטח חדשה.

שטח סוחפת לילדים. מקום ממתקנים מתנפחים ומזנון קל.  הילדים נוהגים בעצמם על טרקטורונים במסלול תחום. חויית

 ש"ח  לילד.10-למשכירים טרקטורון השימוש במתנפחים בחינם. כניסה רק למתנפחים

050-6660616 

 

 מושב תלמי יוסף -פסח בחוות הקקטוסים

 סגור בערבי חג. בתיאום מראש 10:00-13:00יום שישי  17:00 -10:00  ה', שבת וחג-ימים א' 
שנה. סיור מודרך בגן בין מגוון של אלפי קקטוסים וסוקולנטים  2000  או לראות איך שרדו אבותינו במדבר לפניבו

מרהיבים. בסיור תוכלו לפגוש וללמוד על צמח האגבה שממנו מייצרים חבלים להקמת אוהלים, צמחי הצבר ממינים שונים, 

רה בעל תכונות רפואיות לרוב ועוד סיפורים על צמחי ו-צמח ההודיה אשר מאפשר תחושת שובע לזמן מה, צמח האלו

המדבר שתמצאו בין האלפים המצויים בחוות הקקטוסים. בסיור ייהנו המבקרים מטעימות פירות הצבר בעונה ועלי 

 נאפוליטוס. בחממת המכירה תמצאו מתנות לחג במחירים אטרקטיביים.

 לילד.₪  45 -למבוגר ו₪  90נגב, מחיר אפשרות ללינה בחאן המדברי מול השקיעות המרהיבות של ה

 לילד .₪  10למבוגר ₪  25בהרשמה מראש בלבד . מחיר:  12:00סיור מודרך יצא בשעות 

 www.cactusfarm.co.il 050-8789732  050-7549648 לפרטים 

 

http://www.tzeela.co.il/
http://www.ym-tayarut.co.il/
http://www.cactusfarm.co.il/


 מושב פדויים –חווית יונה -מהשדה ועד לצלחת.."  –"תפוח אדמה 
 10:00-13:00, 6-8.4חול המועד פסח,  

 פינת חי ופינת ליטוף, סיור בבוסתן מרהיב עם עשרות עצי פרי. 

 הכנת פירה וצ'יפסתפוח האדמה וסבר על תהליך הגידול של ה–פעילות ייחודית לפסח 

 למבוגר.₪  10לילד ₪  25:מחיר

 052-3902577יונה מלכי  –לפרטים נוספים ,ות, בתיאום מראש המקום כשר לפסח. מיועד למשפחות וקבוצ

 

 

 

 

 

 חוות היענים מול פארק הבשור )אשכול( –אל היען 

  10:00 – 17:00. 11.4,שבת  10:00 – 14:00   9-10.4,   10:00 – 17:00 5-8.4חוה"מ 
 יצירה ופינת חי קטנה.במקום בית קפה, פינת האכלה ליענים, פינת  מפגש עם העוף הגדול ביותר בעולם.

 (2-15לילד )בגילאים ₪  10למבוגר ₪  5הכניסה לחוות בתשלום: 

דקות )למזמינים סיור  50 –למבוגר, משך הסיור כ ₪  20לילד ₪  18איש בתאום מראש.מחיר לסיור  15סיור לקבוצות מעל 

 לא יגבה דמי כניסה(

 052-6901660לפרטים 

 
 חוויה משפחתית בקיבוץ עלומים

 9:00-15:00ימי חול המועד בין השעות כל 

 פעילות לכל המשפחה, במרכז המבקרים החדש 'בארות בנגב' בקיבוץ עלומים. 

סיור חקלאי הכולל ביקור בשדה, תחנות בדרך להסברים הכלים החקלאים,על  ,בליווי הדרכה סיור סובב קיבוץ ברכבת

, תערוכת חפצים מספרים,הדרכה באתר המגדל,רגע המולטימדיהדרכה ומיצג וקדו ,קטיף גזר סיור וביקור רפת.מטע האב

 קפה איכותי, שתיה קרה וארטיקים,ניתן לרכוש כרטיס משולב בהנחה. כשר לפסח.  של נחת ב'קפה המשולש' 

כרטיס משולב ₪.  10רק מגדל ₪.15שח.רק מיצג  25סיור מלא בארות בנגב  כולל הרכבת.₪  20חקלאי:  סיור  מחיר:

 .3תשלום מגיל ה₪. 40להכל 

 054-7756070, 08-9937300לפרטים והזמנות: 

 סיור אופנים מודרך למרחבי הבשור

 יציאה מקיבוץ אורים  050-9764037כל יום בתיאום 

 11סיור חווייתי למרחבי נחל הבשור, שדות חקלאים ופריחה. למשפחות וקבוצות . מתאים למשפחות עם ילדים החל מגיל 

 לשלוש בהתאם ליכולות הקבוצה. אורך הסיור בין שעתיים

 .המחיר כולל השכרת אופנים והדרכה₪  100מחיר :

050-9764037 

 יער להב -מרכז ג'ו אלון

 בחסות בנק הפועלים הכניסה חינם . 9:00-16:00  בין השעות  5-9.4

אירוח באוהל בדואי לקפה יצא סיור מודרך במוזיאון היחיד בעולם למורשת הבדואים, כולל  13:30ו 12:30, 10:30בשעות 

 מר ותה מתוק.האתר ברובו נגיש לנכים ומתאים לפיקניקים ומנוחה לכל המשפחה בלב הטבע.

 www.joealon.org.il  /   054-7935682לפרטים נוספים: 

 

 אתר הראשונים, רוחמה
 ספור של ראשוניות, ציונות , הישרדות, והתמדה. 1912 –שונה בנגב סיפור ההתיישבות הציונית הרא

 לאדם₪  20מאה שנים של התיישבות, הדרכה בתיאום מראש . -סיפורה של  רוחמה 

₪. 15 -סיור ומשחק "חפש את ההיסטוריה". מתאים למשפחות וקבוצות גילאי  בית ספר יסודי. מחיר למשתתף במשחק 

 בתיאום

 בתאום מראש ובמסגרת הדרכה. –ספור המקום, צפייה בסרטון, הפעלת הבאר ומשחק " חפש את המטמון" 
 עבודה כלי תצוגת, נוספים ומוצגים סרט ובו בטחון מבנה,  שופצה ופועלת  ,שעברה המאה בראשית שהוקמה באר באתר

 .0547995149 –והרשמה לפרטים. לנכים ותונגיש שירותים, פיקניק שולחנות במקום...  ועוד משוריינים, 50-ה משנות

 

 קיבוץ רוחמה-פסח בנפחייה של אמנון
 . אחה"צ בתאום מראש.12.00עד  9.00 -במהלך הפסח  הנפחייה תהיה פתוחה מ

הדגמה ליד האש וסיפורו של האומן אמנון גולץ. במקום תצוגה של פסלים וכלים שימושיים , ניתן להזמין, או לקנות מן 

 .קפה וביקור מיוחד התצוגה.מובטח

  0542009605לפרטים  

 

 פסח בפינת החי בגברעם

 (3-4.4) סגור 13.30 עד  9:30 שישי וערב חג  16.00עד 10.00בין השעות  29.3-12.4

http://www.joealon.org.il/


 שמחת הגדיים שנולדו זה עתה ,תקדם את פני הבאים בחופשת החג.

 , רכיבה על פוני ועוד.יצירה פינות, וליטוף חי פינת

 ₪ 10 פוני על רכיבה, למבוגר ₪ 15, לילד ₪ 25: חי לפינת כניסה עלות

  052-7075351. 054-7701443\586  לפרטים נוספים:

 

 ושב תלמי יוסףמ  -גלריה לציור " המכחול"

הכנת מנדלות וציור על חלוקי נחל בהדרכת מורה מוסמכת  .ברכות מצוירות בעבודת יד ואבנים מצוירות ציורים על קנבס

 כולל חומרים.₪  50לציור. שעת הדרכה למשתתף 

  050-5531041עפרה בן נתן   בתאום מראש.כל השבוע פתוח 

 

 

 טיול טרקטורנים וריינג'רים לפריחה

 בתיאום .יציאה מקיבוץ כרמים.  050-7998778  15:00 -8:00כל השבוע 

יער כרמים, יער להב ועד יער בין גבעות מוריקות באזור ל נודד מזמינים אתכם לטיול שטח לצד נופים מרהיבים טרקטורוני צלי

 יתיר בשיא עונת הפריחה ושדות מלבלים.

מסלול א: נצא מקיבוץ כרמים לכיוון היער הנטוע בשביל מסודר לצד נוף פריחת הכלניות ונמשיך עד שנצא לנוף מדברי ופתוח, 

תה בלב היער \ארץ ישראלי ושפני סלע תמיד בקרבת מקום ,סיבוב בתוך היער הקסום של כרמים, עצירת קפה גמלים ,צבי

נמצא כ . אשר הר חירןנצא מקיבוץ כרמים לתוך שדה הפלפלים ונמשיך לכיוון  כמובן, וחזרה לכיוון נקודת ההתחלה.מסלול ב:

מטר מעל פני הים, ונמצא בשלוחות המערביות של הרי יתיר.  587מזרח למיתר, מערבית ליער יתיר, גובהו  –ק"מ מצפון  3

הספר של שולי הר חברון, בפסגות הרכס פורחים הקדד הנאה ושום אשרסון, שני צמחים  –בסביבת ההר נשמרה היטב בתת 

, שמעה ולכל יפים ונדירים. משלוחת הר חירן נשקפת תצפית יפה להרי יתיר ולאזור הישובים חורה, מיתר, לקייה, טנא עומרים

 . שבשיפולי הר חברון. חזרה דרך בור המים הביזאנטי  ההתיישבות

 

 כל יום כולל שבת וחג -חמאם קיבוץ צאלים

 (18:00,)בערבי חג עד  10:00-19:00בין השעות   3-10.4.15החמאם פתוח בתאריכים  
מטר( ומכילים מינראלים )גופרתית( ומלחים  550בריכה של מים תרמו מינראלים מפנקים, המגיעים ממעמקי האדמה )

מגרשי ספורט, טיפולים  יה לארוחות קלות )לא כשרה לפסח(מתחם ם סאונה יבשה, קפיטרב. פשלגוף ולנ המעניקים חוויה

 מתחם לינת שטח וקמפינגאלטרנטיביים )בתאום מראש(, מדשאות ועוד.. בנוסף באתר, 

 ₪  35 -(3-12לילד )₪ ,  50 -מחיר: מבוגר

 .08-9989268ם: פרטיל

 

 מרכז המבקרים  " הגדת חבל ימית "   במושב דקל

  09:00-16:00מרכז המבקרים יפתח לקהל  במהלך חוה"מפ כולל בשבת ובחג משעה 

  0546668856 -בתאום מראש  - 12:00 - 09:00  יפתח משעה -בערבי חג 
עזבנו את הבית שלנו בחבל ימית בעקבות השלום עם מצרים ובחרנו להתיישב באזור חולי  -חוויה אמיתית מתוך הזיכרונות

שבנגב המערבי ולהיבנות מחדש.יצאנו ממצרים ערב חג פסח  ועל כך תשמעו בביקורכם ב"הגדת חבל ימית" בליווי הדרכה 

 מקצועית, תמונות, מוצגים וסרט קצר.

ע ולהתרגש מסיפורם של תושבים אשר חלמו להפריח את המדבר ולא ויתרו על החלום גם כאשר נאלצו לנטוש בואו לשמו

 אותו.בביקור תפגשו : מוצגים אותנטיים מההתיישבות בחבל ימית, המחשות וסיפורים אמיתיים וסרט קצר.

 ללא תשלום. 6עד גיל . ילד ואורך כשעה ורבעאיש ומעלה ( 10לאדם  ) בקבוצה של ₪  15עלות הביקור : 

ניתן להרחיב את הביקור לסיור מורשת : ביקור באנדרטת אוגדת השריון, קירות ימית, משולש הגבולות )עם נגיעה בסיפור 

 לקבוצה.₪  250מפוני גוש קטיף.סיור זה אורך כשעה וחצי ובתוספת של  –גלעד שליט ( והצצה בישוב נווה 

 נקבל אתכם עם חיוך, נרגש אתכם ונפרד עם חום בלב ! .0546668856 –זהבה  -לתיאום הביקור להתקשר ל

 

 חופשה פעילה עם אמא אדמה...
    20, מושב ניר משה, משק 10:00-15:00- -5-9.4. 2015

 מזמין לפעילות ירוקה וחווייתית לכל המשפחה. מרכז הדרכה ואירוח אקולוגי-אדמאמא
 בתכנית:

 ,'אדמאמא' להכרת ירקות אבותינו: סיור מודרך במשק האקולוגי 10:00-11:00

 : הכנת לבני אדמה בסגנון "עבדים היינו לפרעה במצרים"11:00-12:00

 : הכנת ואכילת מצות וירקות בסגנון מסורתי12:00-13:30

  : מגוון מלאכות יד ויצירה בחומרים טבעיים וממוחזרים בבית היצירה של אדמאמא. 13:30-15:00

 .ומעלה 6לאדם, כולל ילדים מגיל  ₪ 50מחיר של הפעילות :

 054-4547378 -מומלץ לתאם מראש

 

 צום וניקוי רעלים -מושב שדה צבי –כפר סגול 

 8-11.4-סדנת התחדשות לניקוי רעלים פיזי ואנרגטי  "צום מיצים וצלילים" 

לארבעה ימים של סדנאות יוגה, על מנת לחוות בריאות אופטימאלית,הינה דרך לעודד את הגוף להתנקות מרעלים  -התחדשות 

 קול, תנועה, טיולים בטבע, מדיטציות, ריפוי התנקות והטענה.



צום הוא דרך יעילה לניקוי פנימי של הגוף ומהווה תחזוקה תקופתית מצוינת למי שמעוניין לשמר ולשפר את בריאותו בדרך 

 צלילים המרפאיםטבעית. בנוסף, מפגש משמעותי עם הנפש והרוח דרך הסדנאות, המוסיקה וה

 08-9933950 ,052-2469449.לפרטים 

 www.habsor.co.ilולינה באזור:   , מסעדות למידע נוסף ופרטים על אתרי בילוי

 "פסטיבל דרום אדום" -חפשו אותנו גם בפייסבוק
הנגב "דרום אדום" שם ניתן להתעדכן בכל המידע על אירועי השנה ניתן להוריד בחינם את אפליקציית הטיולים בצפון 

 פסח, לנווט למוקדי הפעילות לבנות לוח זמנים ליום טיול מלא ועוד.

 .Marketוב  Appstoreהאפליקציה מתאימה לסמארטפונים וניתן להורדה ללא תשלום ב 

http://www.habsor.co.il/

