
 

 אגן שדה בוקר
 

 אתר מורשת עולמית - גן לאומי עבדת 
   אתר מורשת עולמית –גן לאומי עבדת  ?היכן

עוד  .ממצאים ומבואה לביקור בעיר הקדומה היושבת על דרך הבשמים, סרטון, מרכז נבטי? מה
 .הקדומה עבדתסיורים אל שרידי העבר המרשימים שהותירו הנבטים במרומה של העיר : באתר

 .00:11 -ו, 01:11בשעות , 4.21רביעי יום  ?מתי
 חינם למנויים, ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר

 :מיוחד
, חוברת אחת ותג אחד למשפחה)" פקחים צעירים"סיור מודרך למשפחות המלווה בחוברת . 0 

א תשלום נוסף על דמי לל) 11:.0בשעה , 1..0יום רביעי ( ניתן לרכוש תגים נוספים בחנות האתר
 (חינם למנויים, הכניסה לאתר

משך הפעילות ) 03:91בשעה , 1..0יום רביעי , סיור עששיות בין שרידי העיר הקדומה עבדת. .
 (כשעתיים

 . ₪ 91 –ילד , ₪ 11 –מבוגר : מנויים; ₪ 11 –ילד , ₪ 01 –מבוגר  :עלות
 *9193ון הרשמה ותשלום מראש בטלפ, עבדת 10-1000000:  פרטי קשר

 
 

 יום הנשר בעבדת
 גן לאומי עבדת ?היכן

 -הנשר . רשות הטבע והגנים מזמינה את הציבור ליום מרתק ומהנה שכולו מוקדש לנשר? מה
 .דורס חשוב הנמצא בסכנת הכחדה

משתפים פעולה בפרויקט שמטרתו אישוש ' כיל'רשות הטבע והגנים וחברת , שנים 7מזה 
: בתכנית .הדורסים לעופות ופיזור תחנות האכלה מבוקרות עלותמניעת הר, אוכלוסיית הדורסים

, צפייה בטלסקופים בקן פעיל, (נקווה שיבואו נשרים)בתחנת האכלה  צפייה מודרכת בטלסקופים
סרטי טבע , "פקח צעיר"טקסי השבעה  ל, בסמטאות העיר הקדומההדרכות , נשרים עלסדנאות 

  .פריםופגישה עם צ..." כל מה שרציתם לשאול"ו
  0:11-00:11, 09.1חמישי יום  ?מתי

  עבדת 10-1000000:  פרטי קשר
 .חינם למנויים, ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר: עלות

 
 

 פארק חרותות הסלע בהר מחיה
 חניון גן לאומי עבדת: נקודת מפגש, אזור עבדת ?היכן

. תגלו לאחרונה בהר הנגבהמשתקף בציורי הסלע שה, טיול מרתק אל עולם נוודי המדבר ?מה
  לוחמים וסמלי פולחן חקוקים בסלעים ומספרים לנו על עולמם הדתי והרוחני של, יענים, יעלים

 .ותצפית מרהיבה" ארכיאולוגית"מסלול מעגלי הכולל התנסות . נוודי המדבר
 , 3:11בשעה  07.1שני , 00.1שבת , 00:11בשעה  01.1שישי  ?מתי

 *9193מראש בטלפון הרשמה ותשלום : פרטי קשר
 . ₪ 1. –ילד , ₪ 0. –מבוגר : מנויים; ₪ 91 –ילד , ₪ 10 –מבוגר  :עלות

 
 

  יקב שדה בוקר
 שדה בוקר קיבוץ ?היכן

מענבי ( כשרים)יינות אדומים איכותיים המייצר , היקב הראשון  ברמת הנגב מימי הנבטים? מה
  .מהאזור את היינות ושמן זיתניתן לרכוש במרכז המבקרים  . האזור

  .שדה בוקרקבוץ על הקמת " סיפור אהבה -חולמים "עוד במרכז המבקרים הסרט 
 אין תעודה, כשר לפסח? כשרות

  01:11-01:11שבת  01:11 - 0:91 'ו , 01:11 – 10:91ה -א, פ"חוהמ? מתי
  @gmail.comsdebokerwinery,  101-.7073.0: פרטי קשר

 לא נדרש רישום מראש . הסרט בחינם: עלות
 
 

 !לא מה שהכרתם - גוריון-צריף  בן
 בוקר-קיבוץ שדה? היכן

mailto:sdebokerwinery@gmail.com


באתר צריף בן גוריון נבנו שלושה חדרי תצוגה חדישים המציגים בדרכים שונות את משנתו ? מה
שהופק בטכניקות ', חבן גוריון מאר' חדש מיצג אנימציהבמקום גם . ואת דמותו של דוד בן גוריון

פעילות יצירה יחודית בחול . 'ואלס עם באשיר'אנימציה חדשניות ובשיתוף יוצרי האנימציה של 
 . המועד לכל המשפחה

  10:91-01:11  וערבי חג' ימי ו, 10:91-07:11' ה-'ימים ד? מתי
 .יש להגיע עד שעה לפני שעת הסגירה. 01:11-01:11ימי שבת וחג 

 zrif.bg@gmail.com www.bgh.org.il 1131011-10 :פרטי קשר
  נכה/סטודנט/גימלאי/לילד 00, למבוגר 1.  :עלות

 
 

  ביקור בבית השנטי במדבר
  דרומה ממדרשת שדה בוקר' דק 7, צומת ציפורים -שנטי במדבר ? היכן

, וד קל סרט והרצאה על בית השנטישתיה וכיב: כולל במתחם המבקרים בבית השנטי ביקור? מה
 .השוהים במקום פעילות והילדיםה מהות

  01:11, 01:11 בשעות ( שישי) 01/1-ב, 00:11, 01:11 ,01:11בשעות ( מ"חוה)  09/1-.0  ?מתי
  officed@shanti.org.il ,www.shanti.org.il, (ענבר) 101-.7000.1  :פרטי קשר
 נדרש רישום מראש 2ללא עלות

 
 

   להיכרות עם חיות המדבר -ספארי לילה 
  מדרשת בן גוריון? היכן

טורפים ונטרפים . המדבר מתעורר עם החשיכה ?אז מה באמת עושות האיילות בלילות ?מה
ר חיים ""יפ ובהנחייתו של ד'ילה נעלה על געם ל. יוצאים ממחבואם לצוד או ללקט את מזונם

נחפש , נאיר את המדבר עם זרקאורים ופנסים –אקולוג וחוקר התנהגות בעלי חיים במדבר  -ברגר
נציץ לתוך מאורות בעלי חיים ונשלב עצירה מדברית , שועלים וצבועים, זאבים, דרבנים, ארנבות

 .תחת כיפה של כוכבים לתה וקפה
  1:11.בשעה , 01.1ראשון , 00.1בת ש, 09.1חמישי  ?מתי

  /negevjeep@gmail.com  ,http://www.negevjeep.co.il, 0919737-101  :פרטי קשר
 למבוגר ח"ש 010ילד לח "ש 090 :עלות

 
  

 חוות נחל בוקר
 טללים לשדה בוקר  בין צומת ?היכן

 שישה סוגים של טעימות עם הסברים -טעימות יין, חנות יינות ?מה
 גם בשבתות, פ פתוחים כרגיל"חוהמ ?מתי

  391..10-.10: פרטי קשר
 מי שקונה בקבוק לא משלם על טעימות , לאדם שקלים 0.: עלות

 שקלים  10-001-עלות בקבוק נעה בין 
 ( ים שוניםיקב)חלק כן וחלק לא -כשרות משתנה

 אין צורך בתיאום מראש במהלך החג
 

 ש שדה בוקר"ביס
 גוריון-מדרשת בן ?היכן

  אוסף בדואי/ כניסה למרכז זוחלים, ,טיולים לאור ירח בנחל חווארים, טיולי יום ?מה
 00:11עד  00:11 -ו 00:11עד  0:91בשעות  -תחנת מידע בימי חול המועד ? מתי

 http://sdeboker.co.il .101000-101, זמנהלפרטים נוספים ולה : פרטי קשר
לאורחי  0.)₪  90ילד , ( ש"לאורחי ביס 90)₪  10מבוגר –לילה /השתתפות בפעילות יום: עלות
 ח"ש 01-אוסף בדואי /ביקור במרכז זוחלים, ( ש"ביס

 
 

 סייר מדבר –אפי פרי 
 קיבוץ שדה בוקר ד ליבכניסה לשביל הטרסות  ?היכן

 ה כוכבים נייד בשדה בוקרפמצ ?מה
לאחר שנהנה מהסברים מרתקים על כוס תה , נצא לראות את שמי הלילה המרהיבים של הר הנגב

כוכבי , לאחר מכן נצפה בכוכבים, נכיר את קבוצות הכוכבים באמצעות אלומת לייזר חזקה, חמה
 .משוכלליםלכת וגרמי שמיים שונים באמצעות מספר טלסקופים 

 .0:11.סבב שני בשעה  03:91סבב ראשון בשעה , 12-17/4? מתי

http://www.bgh.org.il/
mailto:officed@shanti.org.il
http://www.shanti.org.il/
mailto:negevjeep@gmail.com
http://www.negevjeep.co.il/
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 perry.effie@gmail.com, 0506679994 –אפי : פרטי קשר
 .  ח למבוגר"ש 71ח לילד "ש  50: עלות

 
 גמלים טיולי שיירות חאן

 דרומית למדרשת בן גוריון -11כביש , חאן שיירות ?היכן
  רכיבה על גמלים, (לאוכלי קטניות)ת כשרות לפסח ארוחו, לינה באוהלים בדואים ?מה

 בתיאום מראש, כל יום 13:11-09:11פ "חוהמ ?מתי
 10-1090777: פרטי קשר

 ניתן לברר טלפונית: עלות
 
 חוות אורליה 

 .כביש פנימי מצומת שאנטי במדבר לכיוןן מחנה רמון ?היכן
. מסלולים קצרים לציורי סלע,  תה/מקום אירוח לקפה. קמפינג למשפחות ובודדים, צימרים ?מה

 . סבונים, (שמן מרוקאי)מפעל וחנות להפקת שמן ארגו 
 . מומלץ לתאם מראש. 01:11-07:11-החנות פתוחה בין השעות, פ "חוהמ?מתי

 יוני- 339.01.-101: פרטי קשר
 מחירי לינה ניתן לברר בטלפון . ביקור ומסלולי הליכה ללא עלויות: עלות

 
 ניים וסגווי במדברטיולי אופ גיאופן

 .מדרשת בן גוריון, מרכז מסחרי ?היכן
 . רכיבה עצמית מותאם למשפחות כדאי להירשם מראש -איזור שדה בוקר טיולי אופניים ?מה

 ומעלה בהרשמה מראש  01מתאים לבני -רכיבה על סגווי–(  יציאה ממלון בראשית)מצפה רמון 
 ם מראש חג שני בתיאו, חג ראשון סגורים, מפ "חוה ?מתי

 אסף  – 10-1009901 : פרטי קשר
 ח "ש 001-סגווי , ח לאופני ילדים"ש 11.,ח לאופני מבוגר"ש 01:  טיולי אופניים: עלות

 
 אירוח בדואי באזור עבדת –דרך האוהלים 

 , הכפרים הבדואים של הר הנגב מזמינים אתכם לחוויה בדואית
 .דואית המקומיתהמשלבת את המסורת רבת השנים ואת הקדמה בתרבות הב

 
 סאלם054-3510824 - . לינה באוהלים וארוחות: יאהלה

 עיד – 050-3513212 :עיד של האוהל
 סאלם – 101-01.90.9. תה/ אוכל וקפה , הדרכה על חיי הבדואים :נפגשים במדבר
 סלימן – 101-7.00173: קמפינג במדבר

 111071.-101: מוחמד אל זידאת
 מצפה רמון

 
 

   לפקותחג הגז בחוות הא
 מצפה רמון, חוות האלפקות? היכן

 -ביקור במפעל הצמר היחיד מסוגו בעולם והדרכה על דרך הצמר , חג הגז בחוות האלפקות? מה
הדגמה חיה של גזיזת הצמר והצצה לתהליך הייצור הייחודי המתרחש . מהאלפקה ועד לסוודר

פעילויות יצירה בצמר , י החגחנות המפעל תהיה פתוחה במהלך כל ימ. כולו בבית המלאכה בחווה
טיולי סוסים לנופיו הקסומים של , רכיבה על לאמה לילדים: בנוסף בחווה .יתקיימו במקום

 ...צימרים מפנקים ועוד, מכתש רמון והר הנגב
הסבר על בעלי , האכלת האלפקות: במחיר הכניסה לחווה יםבנוסף כלול, ישנו צל רב במקום

 .החיים וסיפור הקמת החווה
 10:91-00:91בין השעות  מ פסח"חוה 107./07/11-.0? מתי

   office@alpaca.co.il ,www.alpaca.co.il , .0377101-10 :פרטי קשר
 ומעלה  9מגיל ₪  91: עלות

 
 חיות קטנות סיפורים גדולים של -גן מדברי חי -רמון-חי

 סמוך למרכז המבקרים מכתש רמון, מצפה רמון? היכן
יוצא כל )נצא לסיור מודרך , נראה את בעלי החיים הקטנים מתמודדים עם המדבר הגדול? מה

מי אכל את "נצפה בסרטון המתאר את היווצרותו של מכתש רמון ונשתתף במשחק בילוש , (שעה
 (.בתשלום" )העקרב הצהוב

mailto:office@alpaca.co.il
mailto:office@alpaca.co.il
http://www.alpaca.co.il/


  2ג בשעות פעילות האתרכל ימות הח ?מתי
  .10-1000130: פרטי קשר

 .חינם למנויים, ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר :עלות
 

  מרכז המבקרים מכתש רמון
 מרכז המבקרים מכתש רמון ?היכן

בין  העצמ-רב חיבורו, ביקור מרגש ומלא השראה במרכז המתחדשמובטח על שפת המכתש ? מה
סיפור חייו של האסטרונאוט הישראלי את המכתש הגדול בעולם ו בואו להכיר את .שמים לארץ

דגמים מכניים להתנסות , מיצגים בטכנולוגיה חדשניתכמו כן מחכים לכם  .אילן רמון ,הראשון
באתר . שעההוא  משך הביקור במרכז .חי בחבל המדבריהצומח והוסרט טבע על עולם  ,אישית

הסמוך למרכז  רמון עם החירטיס לביקור משולב ניתן לרכוש כ. פועלת תחנת מידע למטיילים
 . המבקרים

 (. 01:11-כניסה אחרונה ב) 07:11 – 0:11כל ימות החג בשעות  ?מתי
 00:11 – 0:11מרכז המבקרים יהיה פתוח בשעות , 09.1-.0ימי רביעי וחמישי  מ פסח"בחוה

  (.07:11-כניסה אחרונה ב)
  .10-1000130יש לתאם  ביקור בטלפון : פרטי קשר

 (למעט מנויי מטמון)תשלום הכניסה ב: עלות
 

  ירח מלא בנחל נקרות
 מצפה רמון? היכן

נקשיב  ,נלך בין גבעות קירטון לבנות ועל נתיבי מסחר עתיקים. חוויה לילית לכל המשפחה? מה
 1מגיל (. ניתן לעקיפה)עצמנו בירידה במדרגות סלע לאפיק הנקרות  הלילה במדבר ונאתגר לקולות

 .שעות 9 -משך הטיול כולל נסיעה. הומעל
 .00-09.1י עד חמישי שליש ?מתי

 *9193הרשמה ותשלום מראש בטלפון : פרטי קשר
 . ₪ 1. –ילד , ₪ 0. –מבוגר : מנויים; ₪ 91 –ילד , ₪ 10 –מבוגר  :עלות

 
  בעקבות נוודים וסוחרים קדומים

 לק מנטה במצפה רמוןחניה דרומית של תחנת ד: נקודת מפגש, אזור מצפה רמון ?היכן
נשמע על . שרידים של אכסניית דרכים על דרך הבשמים –נתחיל את הטיול בחאן סהרונים  ?מה

נגיע אל קטע קניוני , נרד במעלה הדקלים שלאורכו דרך עתיקה, דרכי הנוודים וסוחרי הלבונה
הטיול כולל משך . ונסיים בעין סהרונים השופע צמחייה של נאות מדבר –פרסת נקרות  –וציורי 
 .שעות 1: נסיעה

 3:11בשעה  1..0רביעי ? מתי
 *9193הרשמה ותשלום מראש בטלפון : פרטי קשר

 . ₪ 1. –ילד , ₪ 0. –מבוגר : מנויים; ₪ 91 –ילד , ₪ 10 –מבוגר  :מחיר
 
 

  גבעת חרוט ונחל ארדון
 מצפה רמוןבחניה דרומית של תחנת דלק מנטה : נקודת מפגש, מכתש רמון ?היכן

תצפית על בקעת ארדון ומזרח המכתש מראש גבעת , מסלול קצר המבליט את יפי המכתש ?מה
מצמחיית מעיינות לעצי שיטה ושיחי  –עשיר  תופעות גיאולוגיות מרשימות ומגוון בוטני, חרוט

 .שעות 1: משך הטיול כולל נסיעה. רותם ואטד
 3:11בשעה  09.1חמישי  ?מתי

 *9193פון הרשמה ותשלום מראש בטל: פרטי קשר
 . ₪ 1. –ילד , ₪ 0. –מבוגר : מנויים; ₪ 91 –ילד , ₪ 10 –מבוגר  :עלות

 
 

 אל בורות המים בור חמת
 מצפה רמון בחניה דרומית של תחנת דלק מנטה : נקודת מפגש. אזור מצפה רמון? היכן

בור  –במהלך המסלול המעגלי נראה בור מים מרשים וקדום מתקופת המלכים . למשפחות? מה
 . ונחזור אל הבור ואל הרכבים, עצי אלה עתיקים ותצפית מרהיבה למכתש רמון, תחמ

 . שעות 1: משך הטיול כולל נסיעה
 , 3:11בשעה  01.1שישי  ?מתי

 *9193הרשמה ותשלום מראש בטלפון : פרטי קשר
 . ₪ 1. –ילד , ₪ 0. –מבוגר : מנויים; ₪ 91 –ילד , ₪ 10 –מבוגר  :מחיר

 
 



  ר רמוןה –אל פסגת הנגב 
 חניה דרומית של תחנת דלק מנטה במצפה רמון: נקודת מפגש, אזור מצפה רמון? היכן

במהלך , עצי אלה אטלנטית ותצפית מרהיבה על מכתש רמון. סיור בנופי ההר הגבוה של הנגב? מה
מ בין הפסגות ונגיע לאתר "ק 1.0חומה מסתורית המתוחה לאורך  - K הטיול נעבור דרך קו ה

    .לן רמון והאסטרונאוטים של מעבורת החלל קולומביההנצחה לאי
 , 3:11בשעה  01.1ראשון   ?מתי

 *9193הרשמה ותשלום מראש בטלפון : פרטי קשר
 . ₪ 1. –ילד , ₪ 0. –מבוגר : מנויים; ₪ 91 –ילד , ₪ 10 –מבוגר  :עלות

 
   סדנאות תנועה והרפייה

 רמון-במצפה סטודיו/בטבע או באולם? היכן
, נשימה, שילוב בין תנועה. סטודיו/בטבע או במלון, משפחות וקבוצות, אות לזוגותסדנ? מה

 הגילאים והמצבים, הפעילות מתאימה לכל סוגי האוכלוסיות .מגע וכיוב, קול, הרפייה
  בתאום מראש? מתי

 mShomronvered@gmail.co  ,Www.veredshomron.co.il,  7000-790-101: פרטי קשר
  על פי הקבוצה הספציפית: עלות

 
 פסח בבית ספר שדה הר הנגב -טיולים ופעיליות 

 מצפה רמון, ש הר הנגב"ביס? היכן
נים טיולים מסוגי שו , (פתוח לכולם בחינם) סיורי פרפרים: ויות לכל המשפחהמגוון פעיל? מה

צפייה , הרצאה -מסע בין כוכבים" -יות ערב ופעיל. (לרכב₪  001בתשלום של ) כולל טיולי לילה
 "חיי לילה במדבר הרצאה וסיור לילי"-ו (0מומלץ מעל גיל , שקלים 11בעלות )"בטלסקופים

 (  9מגיל , שקלים 90בעלות של )
 !!!לויות יש להירשם מראש לפעי, בשעות שונות ביום ובלילה 00.1-.0 ?מתי

  har@spni.org.il, 1000100-10 :פרטי קשר
 הנחה למנויי החברה להגנת הטבע . למשפחהח "ש 001עד  : עלות

 
   סדנאות יצירהמדברי וחץ וקשת 

 פארק חץ וקשת מדברי במצפה רמון? היכן
יש , (מטר 01-0.1)ירי חץ וקשת למרחק  :3-31לגילאי ה יציראו /ופעילות אתגר  שילוב של? מה

 פעילות יצירה עם ,ירי בול קליעה על בלונים מקרוב. גם לאנשים עם מוגבליותקשתות המתאימות 
  .פיסול באבן חול רכה, חול צבעוני

 בתאום מראש -פתוח כל הזמן ? מתי
/hotmail.comyeve10@ ,http://www.desertarchery.co.il, 0911030-101 : פרטי קשר

  
 למשתתף ח"ש 10: עלות

 
 

  סנפלינג והשכרת אופניים ,יפים'טיולי ג
  מצפה רמון ומכתש רמון? היכן

סנפלינג למשפחות ובודדים והשכרת אופני , טיולי גיפים מודרכים לאתרי מרכז מכתש רמון? מה
לאורך כל תקופת החג והשכרת אופניים בתחנת עמדת סנפלינג קבועה . שטח לרכיבה חופשית

 שריין ולהזמין מקום בפעילויותיש ל. השכרה
 00:11ועד  13:91, לאורך כל השנה ובחגים? מתי

 negevland@gmail.com ,www.negevland.co.il, 101030000 ,3300011-101: פרטי קשר
  יפים מתומחר בניפרד 'טיול ג. ח למשתתף בממוצע"ש 011ועד  01 מ: עלות

 
 

 וואדי אריכאב אירוח בדואי
 סמוך למצפה רמון? היכן

ביקורים כוללים מפגש עם . מוזמנים לבקר במאהל של סלמאן בכפר הבדואי וואדי אריכא? מה
בתיאום  ארוחות מסורתיות ואפשרות ללינה, איהיכרות עם אורח החיים הבדו, תושבי הכפר

 מראש
 בתיאום מראש? מתי

 salman.aricha@gmail.com,  1110907-101:פרטי קשר
 מחירים משתנים לפי אופי הפעילות וגודל הקבוצה: עלות
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  'כד חרס'בית בד -חוות כרמי הר הנגב 
 ונית למצפה רמון מ צפ"ק . ?היכן

במקום גם . כולל טעימות, בית הבד מציע ביקור והדרכה על גידול עצי הזית ותהליך הכבישה ?מה
 . תוכים, טווסים, סוסים  -וכן חיות, אוהלים מסודרים או קמפינג מאובזרים, צימרים

  01:11-07:11בית הבד פתוח בין השעות  ?מתי
  10107.0.99לגבי אירוח ולינה –יהודית , בית הבד  -ניר -101-7301001: פרטי קשר

 (אלא אם כן זו קבוצה גדולה)הביקור בתיאום מראש וללא עלות : עלות
 

 (יקב)קיש דרך ארץ 
 . 11בצד שמאל של כביש  0,ד "קילומטר לפני צומת בה ?היכן

 הדרכה עם הסבר וטעימות  –יקב  ?מה
 . ים מים חמ–מקלחות ושירותים , תאורה, חשמל–מתחם קמפינג 

 צ ורמת נגב "בד: כשרות
  03:11- 10:11טעימות ביקב  . פ פתוח כרגיל"חוהמ ?מתי

 דניאל  – 101-0.11710: פרטי קשר
 עדיף בתיאום מראש–מ "לאדם לא כולל מע 11 -יינות 9טעימות של : עלות

 . מותנה בתיאום מראש–מ "שקלים לאדם לא כולל מע 090-מאזטים  + טעימות יין 
 

 ח טבעניחו/ פארן
 מצפה רמון , .0הר ארדון  ?היכן

 סיורים חינמיים . וחנות המפעל, מפעל  ?מה
 .  לא צריך תיאום מראש. 01:11וב  01:91ב  -פעמיים ביום, פ"חוהמ ?מתי

 10-1093999: פרטי קשר
 חינם : עלות

 
driveI 

 מצפה רמון , מלון אינסנס  ?היכן
חדשים יוצאים לטיול עם מדריך  wild cat sdsמציעים טיולים על כלי שטח ספורטיביים  ?מה

ומעלה  1מתאים מגיל ( . נהג אחד)בכל כלי יושבים שני אנשים . תה עוגיות/הכולל  עצירה לקפה
 . אורך הטיולים משתנה בין שעתיים לחמש שעות. בתיאום מראש.וצריך להביא בוסטר 

 2 שעות גמישות. גם בחג פתוחים, פ "חוהמ? מתי
 ווין – 1010139019, 1-599-509-950: פרטי קשר

 בעת סגירת : עלות
 

 אירוח בדואי באזור מצפה רמון –דרך האוהלים 
 , הכפרים הבדואים של הר הנגב מזמינים אתכם לחוויה בדואית

 .המשלבת את המסורת רבת השנים ואת הקדמה בתרבות הבדואית המקומית
 

 ואדי אריכא –הכפר הנסתר 
 101-3109079: פרחאן

 101-1110907: ןסלמן סדא
 101-031.031: עביס'עאודה ל

 .17109.-101: סלימן
 101-0990900: מוחמד חריינק

 מיל'ג – 101-0977139 :ראמק-אל של האוהל
  מדבר בן - וואלידי אל עאדל 101-11131.7 :המדבר גמלים לעומק טיולי

 
 
 

 רובע דרכי הבשמים
 

  (הלשעבר האנגר אדמ) האנגר מעבר מצפה רמון -מלאכפלה 
 רמון-מצפה, רובע דרכי הבשמים? היכן

, תנועה ועוד ,מחול ,טבע ,יצירה, נאות מלאכהסדשפע של , פסטיבל פתוח לכל המשפחה? מה
ריקוד צועני  – ומופעים, פינת ישיבה לקפה תה ומשחקים, אופציות לינה מגוונות, מסעדה פתוחה 

 .ומופעים אקוסטיים 



 00:11וחות בוקר עד אר, 11:..כל היום עד , 00-07.1? מתי
   111.077-.10: פרטי קשר

ניתן לקנות מראש כרטיסיה (2 על בסיס מקום פנוי)ניתן אך לא חייבים להזמין מראש 
 שקלים  411-סדנאות 1-כניסה ל-שמספיקה ליומיים

 . שקלים בממוצע 1-11.מחיר סדנא נע בין : עלות
אפשרות לינה (. 9מעל גיל )ים לאדם שקל 11 –קמפינג עם שירותי מקלחת שירותים חשמל : לינה

  ללא כשרות, טבעוני-אוכל צמחוני. גם בבתי בוץ ובדורמטורי
 

 תוצרת מצפה
 מצפה רמון , רובע דרכי הבשמים, .0הר בוקר ' רח ?היכן

פיסול , רוקחות, קרמיקה, עבודה בעץ, ציור: עורכים סדנאות של שישה אומנים, גלריה ?מה
 בבטון וקופירייטינג 

 .הסדנאות בתיאום מראש. 13:11-00:11פ "שעות פתיחת הגלריה בחוהמ ?מתי
 101-1901007, 7.111.1-.10נחום -: פרטי קשר

 .תלוי בסדנא. משתנה: עלות
 
 

 ההאנגר של אנט
 איזור תעשייה מצפה רמון  .1/0הר בוקר  ?היכן

 תיאום מראש לא הכרחי , תצוגה וסדנאות אומנות לקבוצות קטנות, גלריה ?מה
שישי  13:11-07:11שלישי וחמישי , שני סגור 13:11-01:11ראשון ורביעי , שבת. פ"חוהמ ?מתי

00:11-01:11 
 אנט  1013131-.10: פרטי קשר

 משתנה בין סדנא לסדנא : עלות
 

 ז'מועדון הג
 מצפה רמון , רובע דרכי הבשמים ./0הר בוקר  ?היכן

 בר משקאות , הופעות  ?מה
 לא מוגש חמץ, אין תעודת כשרות  :כשרות

  0:11.-פ  פתיחה ב"חוהמ ?מתי
 גדי -101-0.101.0: פרטי קשר

לפרטים על ההופעות . קניית כרטיסים במקום. אין צורך בתיאום מראש
https://jazzramon.wordpress.com/ 

 
 חקוק באבן יודאיקה מדברית -גלריה

 -רובע דרכי הבשמים מצפה רמון, 00הר ארדון ? היכן
 חשיפה לאומנות חדשה, גלריה? מה

 שעות פתיחה01:11-00:11מ פסח חוץ מערב חג ושבת  "פתוח חוה? מתי
  אין צורך בתיאום מראש, ללא עלות

 
 סטודיו וגלריה ליצור רהיטים מחומרים ממוחזרים

 מצפה רמון, רובע דרכי הבשמים, 0הר ארדון ' רח ?היכן
, זכוכית, ברזל, עץ: מעצב ומייצר רהיטים עכשוויים מחומרים ממוחזרים כגוןה אמן? מה

בתאום מראש . וכן גלריה לתצוגה, ת האומןבמקום ממוקמת סדנ. ב"שורשים ואבני מדבר וכיו
  . איש 0.דקות לקבוצות של עד  10אני מקיים שיח גלריה של 

 עד החשיכה 01:91מ  07.1וב  01-00.1ב ? מתי
  arishomron@gmail.com ,arishomron.com, 7.79111-101 :פרטי קשר
 ללא עלות

 
 

   
 יפים וחווית שטח לקבוצות'ג -כללי

 
 חוויות מדבר למשפחות וקבוצות –טיול אחר 

 מצפה רמון, רובע דרכי הבשמים, 0רחוב הר ארדון המשרד ב2 הר הנגב הגבוה? היכן
טיול אחר יתכננו לכם חוויה מדברית ? יוצאים לטיול במדבר. חוויות מדבר לכל המשפחה ?מה

 !  אחרת

https://jazzramon.wordpress.com/
mailto:arishomron@gmail.com


במהלך  .ארוחות מפנקות ולינה בלב המדבר, טיול מודרך, סנפלינג, רייזרים, אופניים, יפים'טיולי ג
מאובזר ומפנק המתאים למשפחות וקבוצות מאורגנות של , מאהל לינה בשטח מקימים פסח 
, יפים'יכולים גם לארגן כלכליה מלאה ומציעים למשפחות פעילויות כגון טיולי ג. איש 1.ת לפחו

 .אופניים ועוד הרבה חוויות מתאימות לאופי הקבוצה, טיולים רגליים
  הזמנה מראשב, פסחהבמהלך כל ? מתי

  her.comoffice@tiyulac , www.tiyulacher.com , 10-.103003: פרטי קשר
 תלוי בפעילות המוזמנת: עלות

 
 Astrofun תצפיות כוכבים מודרכות

 כל מקום בנגב שהוא חשוך ועביר לכל כלי הרכב?היכן
 מציאת,  תצפית כוכבים כשעה וחצי של חווייה מקסימה כולל הכרות עם קבוצות כוכבים? מה

 כוכב לכת צדק כוכבים שנים גלקסיות ועוד,  כוכב הצפון ותצפית דרך הטלסקופ על מכתשי הירח
 03:91מהשעה החל  07/1 - 7/1 ?מתי

   Astrofunisrael@gmail.com  ,www.astrofun.co.il, 101-.101300 :פרטי קשר
 התלוי בגודל הקבוצ: עלות

 
 Deep Sky Israelפעילות אסטרונומית לכל המשפחה 

 נפגשים בשטח, מצפה רמון?היכן
בתיאום . אין הגבלת גיל . עם טלסקופים עוצמתיים, תצפיות כוכבים מודרכים לקבוצות? מה

 . מראש בלבד
 החל מכוכב ראשון , פ "חוהמ ?מתי

  10771...10, 0790191-.10 :פרטי קשר
 ('אנשים וכו' תנה לפי מסמש)תינתן בהזמנה : עלות

 
 חוויות בארץ המכתשים-בטבע
 מצפה רמון , רובע דרכי הבשמים ?היכן

 פעילויות אסטרונומיה , יפים 'טיולי ג ?מה
 בהזמנה ותיאום מראש 

 פ "חוהמ ?מתי
  101-71301.0: פרטי קשר

  בהזמנה: עלות
 

   יפים וקטרינג'טיולי ג
  אזור שדה בוקר ומצפה רמון? היכן

ארוחות שטח במהלך טיול או באחת החורשות  .יפים באזור בקעת צין ומכתש רמון'יולי גט? מה
  .ארוחות בוקר וערב בחוות בודדים .סועדים 1באזור מינימום 

  לפי הזמנה? מתי
   info@israeljeeptours.co.il ,www.israeljeeptours.co.il, 7110001-101 : פרטי קשר

 01ח לילד עד גיל "ש 00ח למבוגר "ש 011טרינג ייק: עלות
 
 

  41בפתחת ניצנה וכביש   -יפים'טיולי ג
 ניצנה בארותיים, באר מילכה? היכן

בחגים  01יש פתיחת כב .החל משעתיים ועד יומיים, יפ עם מורה דרך מומחה'טיול ג? מה
מדיונות באר מילכה דרך  -מאפשרת גישה מהירה ודרך נוף עוצרת נשימה לאתרי עניין ותוכן

  בארותיים ועד להר כרכום-ניצנה
 בכל שעות היממה  פ"חוהמ? מתי

     boazmidbar@gmail.com,  0700300-101: פרטי קשר
 ח"ש 111-מ: עלות

 
  יפים להר כרכום'טיול ג -תורה מהר סיני

 מצפה רמוןמיציאה ממדרשת בן גוריון או ? היכן
יפים 'הוא אחד מטיולי הג, שעל גבול מצרים, המסע להר כרכום. יפים להר כרכום'טיול ג? מה

מהי ? ענתי' האם זהו הר סיני המקראי כמו שטוען פרופ. המעניינים והמרגשים ביותר בנגב
לוחות השנה הקדומים ועשרות , לוחות הברית, סמל המנורה, אבני המאכלת, ותמשמעות המצב

מדוע הפך ההר לקדוש עבור תרבויות קדומות כה רבות ? אלפי ציורי הסלע המעטרים את המקום
יפים הזה המלווה 'טיול הג? מהי משמעותם של מקדשי העין הנטועים בו? עוד לפני מעמד הר סיני
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ר חיים ברגר היא ההזדמנות שלנו לנתק עצמנו מכבלי העולם המודרני ""בהדרכה הייחודית של ד
עטור המסכים והכבלים הטכנולוגיים שבו אנו חיים ולצאת ביצאת מצריים הפרטית שלנו ליום 

 .אחד אל החופשי
 לפי הרשמה מראש              –יציאה  1:91בשעה  09.1חמישי ? מתי

  /negevjeep@gmail.com  ,http://www.negevjeep.co.il, 0919737-101  :פרטי קשר
    (יפ ונהג'המחיר הגבוה כולל גם שכירת ג) ח לאדם"ש 31./001 :עלות

  
 עם דרור במדבר באזור שבטה יפים'טיולי ג

 או בקעת ציןטללים / באזור פתחת ניצנה ? היכן
 כולל הדרכהיפים 'גטיול ? מה

 ההגעה לפעילויות בתיאום מראש בלבד, כשעתיים בבוקר ?מתי
 , drorbamidbar@gmail.com, 101-9111101או  00..109-703או  10-1709191: פרטי קשר

www.drorbamidbar.co.il   
  למחירים יש ליצור קשר עם המשרד :עלות

 
 מרכז המועצה/אגן משאבים

 
 חוות נאות -סיור בחוות הבודדים

 מעט דרומה מצומת טללים, 11על כביש , חוות נאות? היכן
מפגש עם בעלי החיים בחווה , סיור בחוות נאות תוך הסבר על פרוייקט חוות הבודדים בנגב? מה

 .וכמובן סיום בטעימת גבינות המשק המיוצרות בחווה
 .קלה ממקום למקוםהסיור אורך כשעה ומתקיים בשטח החווה עם הליכה 

 00:11בשעה  00-07/1כל ימי החג ? מתי
 info@naotfarm.co.il ,www.naotfarm.co.il, 1.00703-101 :פרטי קשר

 9ח למשתתף מעל גיל "ש 00: עלות
 
  

 אשלים/פ רמת הנגב"מו - חקלאות מדברית ותחנת הכוח הסולריתסיור 
 אשליםמעט לפני , גבעת הקומנדו הצרפתיגשים בנפ? היכן

וכן סיור מרתק על השגי , הסיור כולל הסבר על תחנת הכוח הסולרית המוקמת באשלים? מה
 סיור של כשעה וחצי עד שעתיים. כולל טעימת ירקות העונה, החקלאות המדברית

 11:.0שבת בשעה -רביעי? מתי
  info@moprn.co.il, -00.000.08 :פרטי קשר

  9משתתף מעל גיל התשלום לכל . ח"ש 91, ילדשח ל 0. :לותע
 (ח לאדם לתושבי רמת נגב או המציגים פלייר של החג"ש 0הנחה של )
 

 ספינת מדבר
 ספינת מדבר? היכן

 .ארוחות, לינה, טיול גמלים? מה
רכיבה לכיוון תצפית קסומה המשקיפה מעל פארק ', מסלול על גבעות ביר עסלוג: טיול גמלים

הגמלים מצוידים באוכפים זוגיים והרכיבה מתבצעת . עלייה רגלית לתצפית וחזרה לחווה, דהגול
. הרכיבה בשטח פתוח. בחווה עדר גמלים מאולפים ומטופחים. משך הפעילות כשעה. בזוגות

 .מכנס ארוך, מים, מומלץ להצטייד בכובעים 
 .3:11-00:11בין השעות , כל החג ?מתי

 .לאדם₪  01טיול גמלים  :עלות
 .באוהל –כשר לפסח . ארוחות בשריות בהזמנה מראש בלבד: כשרות

 .בסככה המדברית –תה וקפה לא כשר לפסח , שוקולד/ פיתה עם לבנה 
 
 

 פסח במצפה רביבים
 מצפה רביבים? היכן

 ,האבוד הסליקלחפש את , בואו לחזור אחורה בזמן להתחפש לחלוצים? מה
 , שהייתה ביתם הראשון למערה קדומהלהיכנס , ועזיםלשמוע את סיפורם המרתק של חלוצים נ

 ,במטוס הדקוטהלהיכנס ולהצטלם  ,בונקר הפיקוד ממלחמת הצמאות –" מערה הקטנה"לבקר ב
 .לבקר בחדרי הטירה המשחזרים את החיים לפני קום המדינה

 (.כניסה אחרונה שעה וחצי לפני שעת הסגירה) ?מתי
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0.-09/11 13:11-00:11 
01/00/11 13:11-01:11 

01/11  13:11-00:11 
  10-101.017/     10-101.190:    לתאם הגעה מראש :פרטי קשר

 .₪ 07אזרח ותיק /ילד . ₪ 1.מבוגר  :עלות
 

 חוות ויקב רוטה
 אחרי רביבים ורתמים, ...כביש , חווה ויקב רוטה ?היכן

טה יין בוטיק במקום מייצר האמן ארז רו. בה כרמים ויקב, חוות בודדים ברמת הנגב ?מה
 SINGLE]כלל היינות מופקים מענבי כרם יחידני . כשר, עם טעמים של מדבר, איכותי

VINEYARD ]ומוסקט אלכסנדרוני, שיראז, מרלו, קברנה סוביניון: מזנים שונים, ואורגני .
על רקע החווה , הכרמים והאיש וכמובן לטעום מהיינות, תוכלו להכיר מקרוב את היקב הנגבי

  .ת ומוצגי האמנות שבההפסטורלי
  01:11-01:11 כל ימי הפסח ?מתי

   info@rotawinery.co.il ,www.rotawinery.co.il, 1310719-101: פרטי קשר
 טעימות יין לאדם ח"ש 00 :עלות

 
 
 

 

 פתחת ניצנה
 

 בשבטה טאות העבראל סמ
 אתר מורשת עולמית, גן לאומי שבטה? היכן

ארגון אונסקו העולמי הכריז על שבטה . המרשימה שבערי המדבר, סיור אל סמטאות שבטה? מה
 . "אתר מורשת עולמית"כ

  .01:11-ו 00:11, 13:11בשעות , 09.1-.0ימי רביעי וחמישי  ?מתי
 ללא תשלום

 
 

 סיור בתוך ניצנה
 חינוכי ניצנההכפר ה? היכן

פארק , תל ניצנה –מוזיאון ארכיאולוגי , מרכז מחזור, בית אורי -בניצנהכשעה וחצי סיור של ? מה
 (אופציונאלי)כיתת מים , "" הפלאות""חדר ,  סולארי

 01:11,01:11 בשעות 07.1-.0כל יום ? מתי
   tz@gmail.comboazni , 0700300-101 :פרטי קשר

 לזוג₪  11, למשפחה₪  011 :עלות
 

 "סובב ניצנה"
 הכפר החינוכי ניצנה? היכן

יוצאים ואז " בתוך ניצנה"מתחילים באתרי ניצנה כמפורט בסיור  -עותש 9-1כ סיור של ? מה
 -אופציונלי . ש""הדרכת ש -בוסתן, תל  -מצפה, מערת ניצנה, חמוקי ניצנה: לאתרי סובב ניצנה

 .צנהתל ני
 01:11, 01:11 בשעות 07.1-.0כל יום ? מתי

   boaznitz@gmail.com , 0700300-101 :פרטי קשר
 . לזוג₪  011, למשפחה₪    01. :עלות

 
  בחולות באר מילכה סיור לילי

 יציאה לסיור מבאר מילכה? היכן
 ח ליליים"כוכבים ומעקב אחרי בע תצפיתעות הכולל ש 9-.-כסיור של ? מה

  00:11בשעה  07.1-.0כל יום ? מתי
   boaznitz@gmail.com , 0700300-101 :פרטי קשר

 . לזוג₪  011, למשפחה₪    01. :עלות
 

 בפתחת ניצנההשכרת אופניים 
 הכפר החינוכי ניצנה? היכן
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 בלי הדרכה/עם, השכרת אופניים? מה
 01:11-00:11בין השעות  07.1-.0כל יום ? מתי

   boaznitz@gmail.com , 0700300-101 :פרטי קשר
 ₪ 01: הדרכה+ השכרת אופניים או  עירבון+₪  01: עלות

 
  !עכשיו גם בישראל -גלישת חולות -דרור במדבר

 שבטה מעט אחרי, 00.כביש ? היכן
בחולות כל . חוויה אדירה ואטרקציה ייחודית. גלישת חולות בדיונות המרהיבות של הנגב ?מה

הגלישה מתבצעת על . אין צורך בניסיון קודם והחוויה מתאימה לכל אחד! אחד יכול להיות גולש
ה ת/ שולחן עם קפה , כריות, מזרנים, כולל אירוח על מחצלות (.sand boards)גבי גלשני חולות 

 .צמחים ומים
 .כשעה וחצי: משך הפעילות .ילדים מגיל שנתיים, הפעילות מתאימה לכל הגילאים

 00:11 -סבב שני ב  01:11 -סבב ראשון ב , הפעילות תתקיים בשני סבבים? מתי
 ההגעה לפעילויות בתיאום מראש בלבד

,  drorbamidbar@gmail.com, 9111101-101או  00-109..703או  1709191-10: פרטי קשר
 www.drorbamidbar.co.il  

 למחירים יש ליצור קשר עם המשרד: עלות
 
 

 והתבלין פעילויות לכל המשפחה בחוות צמחי המרפא
 סמוך לבאר מילכה, חוות שירת המדבר? היכן

, סיורים מרתקים על צמחי מרפא ושימושיהם השונים, ילויות לכל הגילאים מגוון פע? מה
מוזמנים להגיע לחוות ולהכיר את צמחי . הכנת זעתר ועוד, סדנאות יצירה ברוח הטבע לילדים

 -בנוסף מכירת מוצרי בריאות אורגנים מהחווה. המרפא והתבלין כמו שעוד לא הכרתם אותם
  .ועודקוסמטיקה טבעית חליטות , שמנים

 00:11 -01:11בין השעות  07/1 -1/.0 ?מתי
 shirathamidbar@gmail.com , www.shirathamidbar.co.il, .71.0101-10: פרטי קשר

  ח"ש 91 : עלות
 
 

 בית הדבש קדש ברנע
 ש ברנע קד ?היכן

 ( ' דק 10)טעימות וסרט על חיי הדבורה , צפיה בכוורת שקופה, הדרכה ?מה
 יש תעודה: כשרות

 כל יום  00:11פ בשעה :חוהמ?מתי
 אדוארד  – 93.7100-.10: פרטי קשר

 עדיף בתיאום מראש(.  .מעל גיל )שקלים  00 :עלות
 
 

 במדבר סדנאות אמנות וטיולי שטח
 עזוז ?היכן

, (ציור בחול סריגה בחוט טריקו, קליעה בעלי תמרים, הכנת ניר מצמחים, חותנפ)סדנאות  ?מה
. חצי יום או יום שלם, נע בין שעתיים וחצי (. חיפוש חיות מדבר_ טיולי לילה, טיולי שטח 

 . הטיולים עם מורה דרך מוסמך
 עדיף בתיאום מראש, פ"חוהמ ?מתי

 טיולים .019390-.10גלבוע גולן -, סדנאות -0100113-.10: פרטי קשר
 ₪ 711-0011טיולים מחירי נע ₪   01-0.1מחיר סדנאות מחיר נע בין . תלוי פעילות, משתנה :עלות

 .  מחיר נקבע לפי כמות אנשים-טיולי לילה
 

 מצפה רמון -אוכל
 

   בר מסעדה -'צוקים'מסעדת 
  בסמיכות למרכז המבקרים במצפה רמון, מעלה בן תור? היכן

לצד יין , להנות מארוחת בשרים על האש, רוחת בוקר ישראלית לצד פסטותתוכלו למצוא א? מה
יש קפה איטלקי משובח , יש קינוחים מתוקים, בוטיק מקומי ומגוון סלטים שכולנו אוהבים
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כולל מאהל ארוח בדואי לחפלות ואירועים . (פיתות)מוכרים חמץ . וכמובן בר משקאות מגוון
 באווירה מזרחית אוטנטית

  11:.. - 10:11 ך כל ימות החגבמהל? מתי
 לא? כשר לפסח
  /tzokim1@gmail.com  ,http://www.tzokim.com,  1001709-10: פרטי קשר

 .לפי תפריט : עלות
 

  גם אוכל לצמחוניםוארוחות בשריות  -נטו בשרים
 רמון-מצפה, מרכז חכמוב 0ל ציה נח? היכן

אפשר לשבת בתוך המסעדה ומחוצה לה יש פרגולה וישנה פינת עישון המקום יכול להכיל עד ? מה
המקום לא כשר כי הוא פועל בשבת ובחגים אך אין בו חלב כל האוכל הוא בשרי גם . איש יחד 91

 ות שף מבחר מגוון ביותר מנ ןהמנות ה .הקפה הוא על חלב סויה הקינוחים הם על בסיס פרווה
 ועד השעות המאוחרות  00:91-מ, פתוח כל החג למעט ערב החג ?מתי

 לא ? כשר לפסח
  ובגוגל  "נטו בשרים"בפייסבוק , Revitale920@gmail.com, 11311.1-177: פרטי קשר

 לפי תפריט: עלות
 

 קפה וחנות בריאות-מאונה 
  מצפה רמון 1בן גוריון , מרכז מסחרי ?איפה

 טבעוני 011%, קפה וחנות בריאות ?מה
 כשר לפסח ללא תעודה :כשרות 

  07:30-17:00 שישי וערבי חג 07:30-20:00 מ"חוה :פתוח
 08-6647397 :פרטי קשר

 
 פאב הברך

 מצפה רמון  01הר בוקר  ?היכן
אין . לא מוכרים חמץ.  ניתן לרכוש גם בקבוקים. גבינות, יינות מהאיזור, חגיגת יין מקומית ?מה

 . צורך בתיאום מראש
 אין תעודת כשרות

 פ "חוהמ?מתי
 אוריה- 1370370-.10: פרטי קשר

 משתנה: עלות
    

 
 צל מדבר

 מצפה רמון, מעל גן הפסלים, על המצוק של מכתש רמון? איפה
טעימות יין , יפים למשפחות'גטיולי . מטבחון, מקלחות, וקמפינג שירותים, אוהלים-לינה ?מה

 . בתיאום מראש, ביקב
 . השגחה קונסרבטיבית-אין תעודת כשרות

 פ "פתוחים חוהמ ?מתי
 זיו -1011.77109 :פרטי קשר

 תינתן בהזמנה, משתנה : עלות
 

 מצפה רמון–הקצה 
 מצפה רמון , .הר ארדון , רובע דרכי הבשמים ?איפה

 .מרקים וגם אוכל צמחוני,הלבנ, חומוס, מסעדת תבשילים ביתיים ?מה
 אין תעודה. מגישים חמץ, אין כשרות:כשרות 

  1:11.עד שנגמר בערך -11:.0פ "חוהמ :פתוח
 לא שומרים מקום בחג 

 ברק -101030.79
 

 Innsenseמסעדת אינסנס 
 הבשמים דרכי רובע 0 ארדון הר ?היכן

 מסעדה -בית תה  ?מה
 תה כבית פתוח 03/1 עד 00/1 בתאריכים, (בוקר לארוחות רק פתוח) סגור הסדר ליל 01/1? מתי

 .91:.. - 07:91 בשעות מראש בהזמנה ערב ארוחות, 07:11  - 0:91 בשעות מסעדה
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 .לא כשר ?כשרות
 .10-1093030 :פרטי קשר

 
 
 
 

 רמת הנגב -אוכל
 

  כל בו–משאבי שדה 
 , 17:11-09:11: ערבי חג, 17:11-03:11פ "חוהמ: פתוח

 .מוכרים חמץ 
 

  ומעה'גפאב 
 מדרשת בן גוריון , מרכז מסחרי :איפה

 .פיצות נשנושים ובירה, המבורגרים, בר מסעדה  ?מה
 . 9:11.:המטבח נסגר ב 1:11.-03:11: פ שעות פתיחה"חוהמ ?מתי

 . כחומוסיה 00-.0פתוח בצהריים משעה , ג, בימים ב
 www..jumasbar.comצריך להזמין מקום מראש , 1011.1.90 :פרטי קשר

 
 פולה קפה

 צריף בן גוריון, מרכז מבקרים :איפה
 בית קפה בניחוח חלוצי ?מה

  01:11-01:11שבת  01:11 - 0:91 'ו , 01:11 – 10:91ה -א, פ"חוהמ ?מתי
 ? כשרות

 0479-656-08 :פרטי קשר
 

 חוות נאות -חגיגת רועים
  חוות נאות? היכן

הגריל הדרום אמריקאי לאור בכל ערב נתכנס סביב שולחנות ארוכים להנות ממטעמי ? מה
 .ויין מקומי טוב, סלטים, בשרים. כוכבים

 . מומלץ להזמין מקום 11:..-03:11 00-07/1? מתי
 info@naotfarm.co.il ,www.naotfarm.co.il, 1.00703-101: פרטי קשר

 ח למשתתף"ש 010 :עלות
 

 מסעדת קורנמל
 קורנמל חוות ?היכן

 .תפריט כשר לפסח בכלים חד פעמיים? מה
 .01:11-00:11כל החג בין השעות  ?מתי

 2בצקים כשרים לפסח. לא מגישים חמץ? כשרות
 10-1000011: פרטי קשר

 
 11פאב 
 קיבוץ טללים ?היכן

 .תפריט כשר לפסח בכלים חד פעמיים? מה
 .11:..-11:.0כל החג בין השעות  ?מתי

 . ן תעודהאי. כשר לפסח? כשרות
 1171197-.10: פרטי קשר

 
 נבטו שיבטה

 גן לאומי שיבטה או חוות שיבטה : היכן
 . אוכל ביתי,תפריט קבוע–ארוחות  ?מה

 כשר לפסח אך ללא תעודה: כשרות
 , לאדם 011 :עלות
 , רצוי בתיאום מראש :מתי

 דינה-.101790901 :פרטי קשר
 

 כמהין-חומוסיה-העגלה

http://www.naotfarm.co.il/


 חורשה מול כמהין ?היכן
 סלט, ציפס, חומוס ?מה

 לא כשר לפסח :כשרות
 פ "פתוח חוהמ :מתי

 דותן  -101701.1.1 :פרטי קשר
 

 חורשת ניצנה –טעם במדבר 
 מול כפר הנוער ניצנה? היכן

 אוכל בייתי מעולה ותפריט גריל? מה
 בצהריים עד אחרון הסועדים .0משעה ? שעות

 כשר? כשרות
 .הבשרי ללא שתי 19לצימחוני ל .9בין : עלות

 010000..10שלומית /  0790..101-1ניר  :פרטי קשר
 

  קפה עזוז
 עזוז ?היכן

המקום אינו  .הופעות מיוחדות, כנעני-אוכל פשוט וטרי, מפגש תרבויות, בית קפה מדברי ?מה
 ים תיכוני -כשר ומציע מטבח צמחוני ישראלי

 . 00-יום שישי סוגרים ב. 0.עד  3משעה  ,כולל 07/11 -עד ה 00/11-מ ?מתי
   אין צורך בתיאום מראש  /ezuz.co.il-www.cafe, 1991-101..1: פרטי קשר

 
 נקודת חן

 עזוז ?היכן
 .אותנטיות מתוצרי האיזורוטבעוניות צמחוניות  ארוחות, ביתית מסעדה ?מה

 .07:11חג וחג פתוח עד  ערב. 3:11עד  0:11משעה  ,כולל 00/11 -עד ה 11/11-מ ?מתי
 .ללא תעודה, כשר לפסח ?כשרות

 050-569-6430: פרטי קשר
 

http://www.cafe-ezuz.co.il/

