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יוצאים
לטבע

תוכניה

פסטיבל

ולא רחוק
מגלים את שפלת יהודה

טעמים

אטרקציות

בתים
פתוחים

22.4- .5.2 21

דבר ראשי הרשויות
לכל המטיילים ושוחרי הטבע ,העיר קרית גת וסביבה חבל לכיש הפורח בכל
המובנים ,שמחים להזמין אתכם לכבוש ברגליכם את הארץ ,ליהנות מיופי
הבריאה והטבע הניבטים אלינו במלוא יופיים והדרם בימי האביב .יחד עם
ההתפתחות והבניה האינטנסיבית למגורים ולתעשייה שומר חבל לכיש על
היערות ,על אתרי התיירות ,הטבע והמורשת ,מכל משמר .חבל הארץ היפה
הזה פרוש לפניכם ,קרוב לכל מקום ,ירוק ומזמין .ברכת הצלחה למארגני
הפסטיבל והנאה מרובה לכם המטיילים.
אבירם דהרי  /ראש העיר קרית גת

תושבים ומבקרים יקרים,
זו השנה החמישית שאנו ממשיכים במסורת המופלאה של פסטיבל 'ירוק ולא
רחוק' ,שיתוף פעולה פורה של ארבע רשויות שכנות ,שמטרתו לחשוף את
אזורנו הקסום לכל תושבי הארץ .בשנה שעברה באותה תקופה ישבנו בבתים
ונאלצנו לבטל את הפסטיבל .אני שמחה ונרגשת להזמין אתכם השנה לבקר
במגוון האטרקציות ולהנות מחגיגה של תוצרת מקומית ולהתחבר לאדמה
ולטבע הייחודי של המקום .מאחלת לכל המבקרים בילוי נעים וחוויה מיוחדת
ממגוון הפעילויות לכל המשפחה במרחב כפרי ירוק ,יפיפה ופורח .תהנו!
שלכם ,מטי צרפתי-הרכבי  /ראש המועצה האזורית יואב

תושבים ומבקרים יקרים,
פסטיבל ירוק ולא רחוק מתקיים זו השנה החמישית ואני גאה ושמח שמועצה
אזורית באר טוביה לוקחת חלק נכבד בפסטיבל .אחרי שנה של הפסקה בה
נאלצנו לשבת בבית אני מזמין את כל תושבי המועצה ותושבי מדינת ישראל
להגיע לאירועים השונים ,להנות מחבל ארץ משגע ,לטייל בחיק הטבע ולהכיר
מקרוב את החקלאים שפותחים את ביתם לסיורים מרתקים .בואו לבקר אצלנו
ותזכו להכיר אזור ירוק וממש לא רחוק.
קובי אביבי  /ראש המועצה האזורית באר טוביה

אנו נרגשים לקחת חלק בפסטיבל 'ירוק ולא רחוק״  2021ולחגוג אותו יחד עם
שכנינו  -העיר קרית-גת ,והמועצות האזוריות יואב ובאר טוביה .בורכנו בחבל
ארץ מרשים ומזמין ,שבעונה זו של השנה הינו בשיאו .שיתוף הפעולה המבורך
הזה עם עמותת התיירות שפלת יהודה מסייע לנו לא רק לחשוף את האזור
היפהפה הזה אלא גם לחזק את העסקים המקומיים ואת ענפי התיירות
הפועלים בתחומי המועצה שעברו שנה מורכבת ולא פשוטה .אני מזמין
אתכם ,יחד עם כל המשפחה ,לקחת חלק בפסטיבל ולהכיר אותנו מקרוב.

yarok.touryoav.org.il
המועצה האזורית שפיר
שלכם ,אדיר נעמן  /ראש

פסטיבל

ולא רחוק
עמותת התיירות שפלת יהודה שמחה להזמינכם לגלות את התיירות
הכפרית והחקלאית בחבל ארץ יפיפה ומלא בכל טוב ,בפסטיבל "ירוק
ולא רחוק" ,המתקיים ,זו השנה החמישית .אחרי תקופה ארוכה בה עסקי
התיירות היו סגורים ,אנו מתרגשים להזמין את כל עם ישראל לבוא ולבקר
באזורנו ,השנה בחודשים אפריל  -מאי .בפסטיבל תגלו נופים ,אנשים,
טעמים והיסטוריה ,תהנו מנקודות תצפית ,אתרי מורשת ,סיורים מודרכים
ועשרות יזמי תיירות וחקלאות שיפתחו בפניכם את בתיהם .עוד בפסטיבל
שפע של אטרקציות ,מסלולי טיול ,מסעדות וטעמים ,מוזיאונים ,סיורים,
מרכזי מבקרים ,מייזמים חקלאיים ,סדנאות אומנות ,טיולי אופניים ואתגר,
גלריות ,יקבים ועוד ועוד מאזור שפלת יהודה .לרשותכם תוכניית
הפסטיבל בה תוכלו למצוא ולקרוא על כל שפע הדברים שמחכים לכם.

בואו לגלות את שפלת יהודה!
בברכה,
עינב אוחיון  /מנכ"לית העמותה

ת ו כ ניה

סופ"ש בפסטיבל 4-17 ...............................
כל השבוע בפסטיבל 18-25 ......................
אוכל וטעמים 26-28 ....................................
תוצרת חקלאית 29-30 ...............................
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הפסטיבל מתקיים בהתאם לתו הסגול
ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

3

ארועי סופש בפסטיבל

23.4.21
22.4.21
יום חמישי יום שישי
בוקר
אחה"צ

ביקור במרכז
המבקרים בנמל אשדוד
ביום חמישי 22.4.21 ,בשעה 17:00
יתקיים ביקור למבוגרים ולילדים מגיל 9
ומעלה במרכז המבקרים הווירטואלי
החדש של נמל אשדוד ,באמצעות
אפליקציית .ZOOM
ביום שישי ה  23.4.21בשעה 10:30
יתקיים ביקור במרכז המבקרים הפיזי
של נמל אשדוד עפ"י התו הירוק בלבד
)מגיל  16ומעלה(

הביקורים בהרשמה מראש בלבד!!
ללא עלות.

הרישום לביקור יהיה באינטרנט/בטלפון
החל מתאריך 18.4.21
לתיאום ומידע נוסף08-8517564/8 :
www.ashdodport.co.il

4
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סיור ליקוט
30.4.21
יום שישי

1.5.21
יום שבת

ניפגש ונצא ל“ליקוט הכרות“ בו נלמד
לזהות  5צמחים שאפשר ללקט בכל
מקום! הסיור כולל פעילות של שעתיים
בטבע באווירה קלילה וחווייתית ,ביחד
נלמד לזהות  5צמחי בר אכילים שאפשר
לשלב בחיי היום יום ,נלמד אילו חלקים
אכילים בכל צמח שנפגוש ,והכל תוך
פעילות המפעילה את כל החושים ומעלה
חיוך על הפנים .נקנח בטעימות של צמחי
בר על פיתה חמה שנאפה במקום על סאג‘
עם גחלים לוחשות ,ובתה צמחים טעים.
שעות הסיורים 13:00 ,10:00 :ו נקודת מפגש:
יער חרובית ,נקודה מדויקת תימסר לנרשמים
עלות ₪ 50 :למשתתפ.ת מעל גיל .3
אורך הסיור :כשעתיים

הסיור בהרשמה מראש בלבד!!
הרשמה באתר:
www.shvilhalikut.com/signupmay
לפרטים072-3944416 :

7-23.3.2019
22.4.5.2 21

ימי שישי ושבת
לכל אורך הפסטיבל

סיורים מודרכים
בגבעת תום ותומר ואתר חומה ומגדל

בימי שישי ושבת ,יצאו סיורים מודרכים בגבעת תום ותומר ובאתר חומה ומגדל בנושא:

כשציונות וגבורה נפגשים

במסגרת פרויקט הסיורים המודרכים של משרד התיירות ,הציבור מוזמן לבוא ולטייל באזור קיבוץ
נגבה ולהכיר את סיפורי הגבורה והמורשת של המקום .הסיור אורך כשעתיים וכולל ביקור באתר
חומה ומגדל המשוחזר וכן ביקור מרגש בגבעת תום ותומר היפה והפורחת .הגבעה מוכרת כאתר
הנצחה לאומי ל  73חללי אסון המסוקים ומספרת את סיפור הציונות דרך עיניו של יואב קידר אביו
של תומר קידר ז"ל .סיור שהוא חובה לכל בית בישראל!!

הסיורים יצאו בימי שישי ושבת בשעות12:30 ,10:00 :
הסיורים בשיתוף משרד התיירות ורשות הטבע והגנים.

ההרשמה באתר משרד התיירות:
"מחזירים את ישראל למסלול"  -סיורים במרכז.
הסיורים ללא עלות אך דורשים הרשמה מראש.
נקודת מפגש:
אתר חומה ומגדל בסמוך לקיבץ נגבה

5
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הפסטיבל
השיא של
ארועיארועי
בפסטיבל
סופש

24.4.21
יום שבת

9:00-15:00

בתים פתוחים
במושב באר טוביה

מושב באר טוביה מזמין אתכם לשבת איכותית ונעימה במיוחד!
מוזמנים להתארח אצלנו במושב ולהכיר מקרוב את המושב הותיק באר טוביה.

אצלנו במושב תפגשו:
אמניות קרמיקה יצירה ותכשיטים
משק המייצר ומוכר גבינות עיזים
מופע מוזיקלי למבוגרים
מכירת יד שנייה מוצרי נייר מעוצבים פופים וכריות נוי
שמן זית אוכל טעים קוסמטיקה טבעית ועוד ועוד...
לפרטים 072-3944440 :ו אין צורך בתיאום הגעה מראש
האירוח בהתאם להנחיות וללא התקהלות

6
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ימי שבת
24.4.21
8.5.21

משחק ניווט

לכל המשפחה ביער חרובית

משחק ניווט עצמאי באזור יער חרובית.
מותאם לכל גיל ,חוויה לכל המשפחה!
ניווט הוא דרך נפלאה לצאת לחיק הטבע ,לצאת מהשגרה ,לבלות עם המשפחה או עם
החברים .אנחנו מנווטים בלי  ,WAZEבלי אפליקציות ובלי מסכים .רק מפה ,שביל ומצפן.
הניווט יאפשר לכם לגלות מקומות חדשים ולהכיר מחדש מקומות מוכרים .בהתכנסות
תקבלו הדרכה קצרה על הניווט ועל המפה ,ותצאו לנווט ביער הירוק ,בין העצים והפרחים.
אורך המסלול ורמת הקושי גמישים ומתאימים לכל גיל  -כל משפחה בוחרת לעצמה את
הדרך ואת הקצב .בנוסף למפת הניווט תקבלו גם חידון בנושא הקשור לאזור ,לטבע
ולסביבה .את התשובות לשאלות תמצאו בתחנות לאורך המסלול.

הניווט מסובסד ע"י חברת דליה אנרגיות
עלות ₪ 50 :למשפחה) .במקום  ₪ 200למשפחה!(
השתתפות בהרשמה מראש!!
לפרטים והרשמה072-3944293 ,054-4782002 :

7
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יוצאים לטבע
בפסטיבל
ארועי סופש

ימי שבת

8.5.21 24.4.21

בתים פתוחים
במושב סגולה
בין השעות 9:00-16:00

בואו להנות מיום כייפי במיוחד במושב סגולה ,בו תפגשו את בעלי
העסקים המקומיים שישמחו לארח אתכם בחצר ביתם:
תכשיטים ,שמן זית ,סדנת נגרות להורים וילדים ,וינטג' שוק פשפשים ,עוגיות בריאות,
תיקים ,ריבות ביתיות ,זיתים ,פינות יצירה לילדים ודוכני אוכל טעימים במיוחד.

בנוסף ,תתקיים ללא עלות ,פעילות לכל המשפחה באמצעות משחקי חשיבה
ענקיים וייחודיים ,המשלבת חשיבה יצירתית ושיתוף פעולה בין המשתתפים.

חוויה כייפית ,מאתגרת ,מצחיקה ומגבשת לכל המשפחה.

לפרטים 072-3944440 ,050-8588998 :ו אין צורך בתיאום הגעה מראש
האירוח בהתאם להנחיות וללא התקהלות

8
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מיקום :בצומת הכניסה לעין צורים מכביש 3
פתוח :כל השבוע ו רמת קושי :לכל המשפחה

שמח!22.4-
פורים.5.2
21

בואו להנות מיום מיוחד במינו

בשדרת האומנים בקיבוץ כפר מנחם

ימי שבת

 1.5.21ו 24.4.21
10:00-16:00
שדרה מלאה בדוכנים כייפים ,יקב בוטיק ,הפעלות יצירה ,שעת סיפור
לילדים ,קרמיקה ,אמנות ייחודית ,עמדות אוכל מפנקות ,תכשיטים ועוד...

במיוחד לילדים :סדנאות קרקס

ללא עלות.

לפרטים 072-3944440 :ו אין צורך בתיאום הגעה מראש
האירוח בהתאם להנחיות וללא התקהלות

9
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בפסטיבל
יוצאים לטבע
ארועי סופש
יקב מרשה

סיורי טעימות ופינוקי בוקר

בית הבד "שמן יוגב  -שמן מבית טוב"
במחווה למוסיקאי סאשה פרומן ,בן משפחתנו
האהוב ,במלאת  30שנים לעלייה מבריה"מ,
ובמיוחד לפסטיבל "ירוק ולא רחוק":

ימי שישי בפסטיבל
בין השעות9:30-15:00 :
בואו לחוות תיירות יין אמיתית בלב
שפלת יהודה ,עם נוף הרים ממזרח,
ובריזה הנושבת מן הים במערב .היקב
ומרכז המבקרים הצמוד צופים לנוף
כרמים משגע ומאפשרים למבקר לחוות
וללמוד את תהליך גידול הענבים בכרם.
נצא לסיור בין הגפנים ,נגלה את סוד
גידול הענבים ונכיר מקרוב את את
תהליכי ייצור היין ביקב שלנו .נקנח
בטעימות של היינות הייחודיים שלנו
ונתפנק על ארוחה חלבית קלה במרכז
המבקרים היפה שלנו.
מיקום :מושב זרחיה ו שעות8:30-15:00 :
עלות₪ 110 :
להרשמה ופרטים072-3944361 :

הסיור בהרשמה מראש בלבד!!
מספר המקומות מוגבל.
10
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מופע מוסיקלי
"דו ,רה ,מי
זה גם בעברית"
צלילים מספרים
על מסע של אהבה

יום חמישי6.5 :
מופע מוסיקלי בשיתוף הקהל ,מלווה בסיפורים
אישיים ובעיקר בנגינת יצירות ,שירים ונעימות
מתזמורת הצבא האדום ,דרך הקלאסיקות
הגדולות של הזמר העברי ,שירי המועדונים
משנות התשעים ,ועד מיטב השירים הישראליים
מהופעותיו של סאשה פרומן עם אמנים ידועים
על הבמות הגדולות בארץ .נגינה :סאשה פרומן -
קלידים ,ביאן )אקורדיאון כפתורים( .רוברט
גילמור  -גיטרה חשמלית.
משך המופע כשעה וחצי בשני סבבים:
אחה"צ 17:30-19:30 :ו ערב20:00-22:00 :
עלות ₪ 80 :למשתתפ/ת
יש להירשם מראש ,מספר המקומות מוגבל.
למידע נוסף ולהרשמה072-3944413 :
מיקום :כפר אחים ,בוויז "שמן יוגב שמן מבית טוב"
כשר ו נגיש לנכים

מיקום :בצומת הכניסה לעין צורים מכביש 3
פתוח :כל השבוע ו רמת קושי :לכל המשפחה

7-23.3.2019
22.4.5.2 21

יוצאים
לטיול

 1.5.21ו 8.5.21
ימי שבת
10:00-16:00

יום שכולו חוויה משפחתית
בקיבוץ גל און .מחכים לכם!!

בתים פתוחים
בקיבוץ גלאון
בואו להכיר מקרוב את קיבוץ גל און שבלב שפלת יהודה.

מוזמנים להשתתף בסיורים מודרכים בקיבוץ ,להנות מפינוקים קולינריים,
קוסמטיקה טבעית ,קרמיקה ,תכשיטים ,סדנה ומופע קרקס ,וינטג' ויד שניה,
סדנאות יצירה לילדים ועוד המון פעילויות לכל המשפחה.

לפרטים 050-8988828 ,072-3944440:ו אין צורך בתיאום הגעה מראש
האירוח בהתאם להנחיות וללא התקהלות
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בפסטיבל
שישיסופש
ארועי
הפסטיבל
בכייף בימי
יעקב אחדות
סיור במושב שקף
ימי שישי
שעות:
9:00-14:00 7.5 ,30.4 ,23.4

ימי שישי
ושבת
בפסטיבל

הרפת של איתי

שעות הסיורים12:00 ,10:00 :
הסיור אורך כשעה וחצי

מפגש עם קפה ומאפה ב"פינת הציונות"
בשקף ,פינה המשקיפה אל הכפרים מעבר
לגדר ההפרדה .הסבר על שקף וישובי
הסביבה ,הקמת איזור לכיש ,בעיות קו
התפר ,ועוד.

בואו להנות ממגוון רחב של פעילויות הקשורות לפרה
ולמקום מגוריה .הצטרפו לסיורים המסבירים על אופן
הטיפול וההאכלה של הפרה ושל העגל .הסיור כולל:
כניסה למכון החליבה המודרני המערב טכנולוגיה
חדישה ,הסברים מקיפים על אופן החליבה ועל צורת
העבודה של המכון ,הסברים על הריונה של הפרה ואופן
הלידה ,כמו כן כניסה ליונקיה שבה תוכלו להאכיל את
העגלים הצעירים בחלב וללטף אותם.
הגעה בהרשמה מראש!
עלות ₪ 40 :למבוגר ולילד מעל גיל שנתיים

להרשמה 072-3944351 :ו מיקום :מושב ניר בנים
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הסיור כולל תצפית על חומת ההפרדה ,סיור
בכרם ,חממה ,דיר עיזים ואתר עתיקות
מרהיב .הכל מלווה בהסברים מקצועיים.
לסיום ארוחת צהריים עשירה ,וסיפור אישי
מרגש של משפחת אחדות .לפני פיזור:
מוזמנים להנות משוק איכרים מירקות המושב.
הסיור בהרשמה מראש.
עלות למשתתף/ת₪ 150 :
מיקום :מושב שקף ו הגעה בתיאום מראש בלבד!
מספר המקומות מוגבל.
לפרטים והרשמה052-2703933 :
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יום שישי
23.4

יקב חיטים
סיור וטעימות

יקב חיטים פותח את שעריו למבקרים לסיור בכרם
הכולל הסברים על גידול הענבים הכנת היין ,הסיפור
שלנו וטעימות יין .לאחר הסיור ניתן לרכוש יין ,גבינות
לחמים וזיתים לשבת במדשאה שלנו הנושקת לכרם
וליהנות מהאווירה המיוחדת והפסטורלית.

ימי שישי

23.4, 30.4, 7.5

החווה של חוה

חוויה לכל המשפחה

החווה של חוה הינה חוות חיות ענקית הכוללת
מגוון רחב של בעלי חיים ושפע של פעילויות
למשפחות וילדים המגיעים לחווה ונהנים
ממרחבים עצומים ,בעלי חיים ופעילויות
חופשיות ללא הגבלה כגון :רכיבה על חמורים,
חליבת עזים  ,סיור מודרך ,מפגש חי )ליטוף(,
רכבת לרפת ,אפיית פיתות ועוד) .נוכח מגבלות

שעות הסיור:
11:30 ,10:30
13:30 ,12:30
מיקום :מושב נווה מבטח
עלות ₪ 50 :למשתתף/ת ו הגעה בתאום מראש בלבד.

לפרטים והרשמה לסיורים072-3944184 :

התו הסגול ייתכנו שינויים בתוכן הפעילות(

עלות כניסה ₪ 45 :לילד/ה ₪ 20 ,למבוגרים.
כל הפעילויות המאושרות כלולות במחיר ללא
תוספת תשלום ו בשל מגבלות התו הסגול
חובה לשריין מקום דרך האתר:
" havasfarm.co.ilהחווה של חוה"
לפרטים 072-3944350 :ו מיקום :חפץ חיים
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בפסטיבל
שישיסופש
ארועי
הפסטיבל
בכייף בימי
הליכת MY MOMENT
ללכת עם החלומות שלך
בהנחיית גינת רוגל

נילי עזרא
סטודיו גלריה

לאומנות וליצירה
רב תחומית
בגלריה בחצר ביתה הפסטורלית של נילי ,ניתן
ליהנות ממפגש אישי עם האומנית ,להתרשם
ולרכוש ממגוון מיצירותיה :פסלי קרמיקה
ייחודיים דמויות ,כלים ,פרחים ובעלי חיים לבית
ולגינה .קרמיקה שימושית ,ציורי שמן ,אקריליק
ורישום בפחם.

סדנאות אומן  -בהרשמה מראש:
 23.4יום שישי
סדנת רישום בפחם למבוגרים
עלות ₪ 50 :למשתתף/ת
שעות11:00-13:00 :

 24.4יום שבת
סדנת מוביילים אביבית
עלות :להורה וילד ₪ 50
שעות10:30-12:00 :

שעות פתיחת הגלריה גמישות בימים א'  -ו'
הגעה בתיאום מראש052-2644479 :
מיקום :רחוב החקלאים  ,4תלמי יחיאל
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24.4.21 23.4.21
יום שישי יום שבת
בואו קחו רגע לעצמכם ,ליהנות מנפלאות
הטבע ,מהנדיבות האין סופית של המרחבים
הפתוחים ,האוויר הצלול ,מטעי האפרסקים,
שדות הארטישוקים ,החיטה ופרחי הקאלות.
בואו להתרגש יחד מהקיים בחייכם.
הליכה חוויתית באוויר הפתוח בין מרחבי
השדות וריח הפריחות של מושב בניר בנים.
מפגש עוצמתי ומרגש כולל סדנת הכרת
תודה מרגשת במרחב הפתוח עם גינת רוגל.
מיקום :מושב ניר בנים
עלות לבאי הפסטיבל:
 ₪ 69לאדם או  ₪ 120לזוג
טלפון להרשמה וברורים052-3939433 :
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הארטישוק של נעם

מוזמנים לחצר ביתם של נעם ודליה ,דור שלישי
של חקלאים המתמחים בגידול ארטישוק וענבי
מאכל .נצא לסיור מרתק בשדות הארטישוק,
נשמע סיפורים על הירק המיוחד ,נכיר את ההיסטו־
ריה שלו ונטעם טרי טרי מהשדה .בסוף הסיור
נתכנס במרכז המבקרים לטעימת מרק ארטישוק
או ארטישוק חלוט .במקום תתקיים מכירת מארזי
פיקניק ,ניתן לרכוש ולאכול על הדשא הגדול
במשק .כמו כן ניתן לרכוש במקום ארטישוק טרי
הישר מבית האריזה ומגוון מוצרי משק.

שמן יוגב  -שמן מבית טוב
סיורים מודרכים
ימי שישי
בין השעות10:00-12:30 :

מזמינים אתכם לבקר ולסייר במשק ,לטעום
שמן זית מתובל בסיפורי המקום ,לרכוש שמן
זית ישראלי מעולה מזנים שונים בכבישה קרה,
בחנות בית הבד ישירות מאיתנו ,המייצרים אותו
באהבה רבה .בחנות לרשותכם מוצרים נוספים
הקשורים לעולם הזית ,מזכרות ומתנות.
בכל יום שישי בין השעות 10:00-12:30יתקיים
סיור מודרך לבאי הפסטיבל .הסיור יכלול
היכרות עם בית הבד ,סיפור המקום ומורשתו,
סדנת טעימת שמן זית ,כיבוד ביתי על בסיס
שמן הזית ואווירה כיפיית ב"טוסקנה" שלנו.
החנות פתוחה לאורך כל ימי הפסטיבל בין
השעות .9:00-17:00 :בתקופת הפסטיבל נארח
תערוכה של אומנות בעץ ,וזאת מעבר למיצגים
הקבועים שלנו במקום.

ימי שבת לכל אורך הפסטיבל

הסיורים בשעות 13:00 ,11:00 :ו עלות ₪ 100 :כולל
סיור וארוחת פיקניק למבוגר ,לילד₪ 25 :
עלות סיור בלבד :למבוגר ₪ 40 -ולילד ₪ 20
החנות פתוחה בכל השבוע.
מיקום :ניר בנים ו לפרטים והרשמה072-3944348 :

הסיורים בהרשמה מראש ,מספר המקומות מוגבל.
עלות ₪ 50 :למשתתף/ת
למידע נוסף ולהרשמה072-3944413 :
מיקום :כפר אחים ,בוויז "שמן יוגב שמן מבית טוב"
כשר ו נגיש לנכים
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בפסטיבל
שישיסופש
ארועי
הפסטיבל
בכייף בימי

שרי חיימזון  -סטודיו צבעי הלב
סטודיו לאומנות משולבת

ימי שישי ושבת בפסטיבל

ימי שישי
9:30-15:00

תות השני

קטיף תותים

הפעלת ילדים ומשפחות ,צביעת אבנים ,הכנת מגנטים
צביעת עציצים טרקוטה  +סוקולנט .מכירה עציצים
מיוחדים בעבודת יד ,מחזור ועיטור חלוקי נחל ועוד.
סדנאות יצירה בתקופת הפסטיבל במחירים מיוחדים,
מלווה בכיבוד קל.

חוויה משפחתית בקטיף עצמי של תותים ביו תלויים
בחממה .אחריה ניתן להנות מסביבת המשק בפינת חי
עם סוסים ,ארנבות ,עיזים ,פינת ליטוף ,פינות יצירה,
סיבוב בטרקטור ועוד .במקום שולחנות ישיבה באווירה
כפרית .במשך כל השבוע ניתן לקנות תותים במקום.

שלושה סבבי פעילות14:00 , 12:00 , 10:00 :
אורך הפעילות כשעה ו מיקום :תלמי יחיאל

עלות כניסה ₪ 30 :מגיל שנתיים.

לפרטים והרשמה050-6278505 :

'צומחת
מן החולות'
דקלה ד' גלעד

שיר ומופע געגועים

יום חמישי 22.4
בגני טל

יום חמישי 6.5
בקיבוץ רבדים

רק חמש עשרה שנה לאחר הגירוש מגוש קטיף
)ההתנתקות( ,העזה דיקלה ד' גל-עד לגעת בכאב.
בשיר שכתבה והלחינה ובמופע מרגש על ילדותה
ובגרותה בגוש קטיף ,היא משתפת את הקהל בחיים על
הדיונות ,בילדות מיוחדת בתוך חממה ,ביחסים עם
השכנים הערבים ,בגירוש הכואב ובאדוותיו עד היום.
במופע קטעי ארכיון נדירים.
שעה 20:15 :פתיחת דלתות 20:30 ,תחילת מופע
עלות כרטיס .₪ 30 :המופע לנשים בלבד.
רכישת כרטיסים בהרשמה מראש050-7431248 :
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מיקום :משק  29מושב תלמי יחיאל
למידע נוסף ולהרשמה052-7575858 :

יקב שורר

סיורים וטעימות

ימי חמישי
19:00 - 22:00
ימי שישי
11:00 - 17:00
בנחלה משפחתית במושב תלמי יחיאל תמצאו יקב
מיוחד במינו .היקב מייצר מגוון יינות תוך הקפדה על
עקרונות כגון אזוריות ,זניות ,פשטות וחקלאות ברת
קיימא .מרכז המבקרים של היקב מציע סיורים בכרמים
וביקב ,קבלת הסבר על גידול הענבים ותהליך ייצור היין,
פלטות גבינות מקומיות וכמובן טעימות של היינות שלנו
והכל באוירה כייפית ,המון מוזיקה ושמחה בלב.

ימי חמישי ושישי לכל אורך הפסטיבל
בנוסף ,ניתן לתאם סיורים וטעימות בכל ימי השבוע.
לפרטים 054-9400039 :ו 08-6764226
מיקום :תלמי יחיאל
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חוויה בטבע
לכל המשפחה!

עידן אופן

טיולי אופניים  /רכבי גולף בשטח

משק שמואלי

מחלבת עיזים

יוצאים מהשגרה לטבע ,רכיבה על אופני הרים  /רכבי
גולף בנוף פסטוראלי בין שדות ומטעי פירות ,אתרי
ארכיאולוגיה ומעיינות .אנחנו בעידן אופן מציעים טיולי
אופניים למשפחות ,וכשאנחנו אומרים משפחה ,אנחנו
מתכוונים לכול המשפחה .אתם יכולים לבוא עם
הילדים ,עם התינוקות ,הסבים והסבתות ואפילו עם
הכלב! אצלנו תוכלו למצוא פתרון רכיבה לכולם:
אופניים לגדולים ולקטנים ,כסאות ונגררים לפעוטות,
וגם רכבי גולף .כך שכל משפחה יכולה ליהנות מטיולי
אופניים למשפחות )ולא רק אופניים( מהנה ומיוחד.
משק עיזים במושב באר טוביה בו חנות מכירה של
גבינות מתוצרת מקומית ,אשר ניר ויעל ובני
משפחתם מכינים באהבה גדולה לעיזים ולחיות
המשק .החנות פתוחה בכל ימות השבוע,

ביום אירוע הבתים הפתוחים בבאר טוביה 24.4 -

פתוח :א'-ה' 8:00-17:00
שישי  8:00-14:00ו שבת סגור
לפרטים 072-3944353 :ו מיקום :קיבוץ רבדים

נקיים "מפגשי הכרות" עם המשק בהם נספר את
סיפרו האישי של המשק ,ונשתף אודות התהליכים
במשק וגידול העיזים .סיור ראשון בשעה 10.00
והשני בשעה  ,12.00ההשתתפות במפגשים
ברישום מראש בלבד בהתאם להנחיות התו הסגול
)ללא עלות(.
חנות המחלבה פתוחה:
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00
בימי שישי בין השעות08:00-14:00 :
מיקום :משק שמואלי באר טוביה
לפרטים והרשמה072-3944292 :
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השבועלכלבפסטיבל
המשפחה בפסטיבל
כל שבת

פארק מיטל במשתלת רגב
חוויה לכל המשפחה

בלב מושב בית אלעזרי נמצאת משתלת רגב
המטופחת ובלב המשתלה הוקם פארק מקסים
למשפחות וילדים -פארק מיטל .בפארק מיטל נמצא
אזור משחקיה עשיר ומטופח ,אוסף ציפורים ובעלי
כנף נדירים ,גן טרופי ,גנים יפניים ,אוסף בונסאי
ואוסף קקטוסים מרהיב שנאספו באהבה במשך
עשרות שנים .מקום קסום שבו ילדים יכולים ליהנות
מהחי והצומח .פתוח שבעה ימים בשבוע.

ימים א'-ו'
8:00-16:00

עיזה פזיזה

חוויה כפרית במשק

מחלבת עיזה פזיזה מזמינה אתכם לחוויה של
טבע ובריאות לכל המשפחה :סיורים מודרכים
בדיר העיזים ,סדנאות להכנת גבינה כפרית
וארוחת גבינות עיזים מפנקת .ניתן לשבת
במרכז המבקרים הממוזג או לרכוש ממבחר
הגבינות והיוגורטים שלנו ,ולצאת לפיקניק
בסביבה .גבינות העיזים שלנו נמכרות רק
במחלבה ומומלצות בשילוב עם יין טוב או
קונפיטורה איכותית ,אותם ניתן למצוא בחנות
הבוטיק שבמקום.
כשר למהדרין ו פתוח :א'-ו' בים השעות 8:00-16:00
לפרטים072-3944294 :
מיקום :משק צבן ,משק  ,17מושב טל שחר
גבעת תום ותומר
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א'-ה' ,8:00-17:00 :שישי8:00-15:00 :

שבת 10:00-17:00 :ו לפרטים072-3944377 :
עלות כניסה ₪ 15 :למבקר ,מבוגר/ילד מגיל שנתיים
משתלת רגב  -מושב בית אלעזרי
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Rebecca

בית
לעיצוב
ויצירה

סדנת 'כלים בקלות'  -סדנה לציור על כלי קרמיקה
עבודת יד .בואו להנות מפעילות חווייתית לכל המשפחה
שבסופה כל אחד מהמשתתפים ייצא עם כלי קרמיקה
אישי .הכלים שלכם יישארו לשריפה בתנור קרמיקה,
ולאחר מכן תוכלו לאכול בהם ,להכניס לתנור אפייה
ומיקרוגל ללא חשש.

דרים איילנד Dream Island

חמישי  17:30-20:00ו שישי 12:00 - 9:00
שבת 14:00 - 9:00
השתתפות בהרשמה מראש ו מתאים מגיל  5ומעלה.
עלות ₪ 50 :למשתתף/ת ו המחיר אינו כולל משלוח עבודות.
'רבקה בית לעיצוב ויצירה'
מיקום :רח' העולים  86בצרון
לפרטים והרשמה052-3960448 :

יוצאים
לטיול

מצפה מושקו רום
מצפור בקעת שפיר

דרים איילנד ,הריזורט המוביל בישראל מציג תרבות
בילוי בינלאומית חדשה .אי של תענוגות החיים60 .
דונם של מנעמי החיים הטובים .אפשרות חלומית
להתנתק מהשגרה ולהתמסר להרפתקה מפנקת
ועשירה ,המעוררת את כל החושים.

נקודת תצפית מרהיבה על בקעת שפיר המוקפת  30,000דונם
של חקלאות ,בה ניתן לצפות על המרחב שבין גוש עציון שבהר
חברון לאשדוד ולאשקלון הנושקות לים התיכון .אתר זה היה
במשך  50שנה אתר השלכת פסולת חקלאית ובניין .במשך
שנים איש לא השגיח בגבעה הנמוכה ,היה זה מושקו רום ז"ל,
רכז השטחים במועצה אזורית שפיר ששינה את התמונה והוביל
את הפיכת גבעת הפסולת לגבעת תצפית המהווה אחת מפינות
החמד המדהימות באזור ,על שמו נקרא המקום.

סוויטות בוטיק  VIPו טיפולי ספא מרוממים
מתחם מים מרגש וחדשני ו מסעדת קונספט
כשרה מתחמי ספורט ו סדנאות לייף סטייל
מרגשות ו מרחבים משותפים מעניינים
ומעל הכל הרבה טבע.

מיקום :כ 600-מטרים מקצה מושב שפיר
נוסעים מערבה  1.6ק"מ בדרך עפר טובה.
במקום שולחנות פיקניק ופינות ישיבה.

שעות פתיחה :כל השבוע  09:00-22:00שישי :עד 16:00
כתובת :שפלת יואב ,בין קרית גת לאשקלון
לפרטים והזמנה072-3944385 :

מיקום :ניר בנים ו לפרטים072-3944348 :
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השבועלכלבפסטיבל
המשפחה בפסטיבל
כל שבת

יוצאים
לטיול

טיול בתל לכיש

אתר ארכיאולוגי בגן לאומי

כפר ביתא ישראל

אתר ארכיאולוגי היסטורי מרשים השייך לרשות הטבע
והגנים .חניון נוח עם מתחם שולחנות פיקניק .התל הינו
נקודה מרכזית ובין הגבוהות באזור ,לאחר עלייה נוחה
ומתאימה למשפחות ניתן לצפות מראשו על נחל לכיש
הפרוס תחתיו ועל הכרמים הרבים המאפיינים את האזור.
ניתן לעשות במקום טיול מעגלי או טיול קוי.

פתוח :כל השבוע ו רמת קושי :לכל המשפחה

כפר ביתא ישראל הוא מרכז חוויתי אותנטי לשימור
והנחלת מורשת יהודי אתיופיה .זוהי יוזמה חינוכית
של עמותת "הנני" המספקת תשובה ייחודית
ויצירתית לכמה מהאתגרים החברתיים הסבוכים
ביותר של יוצאי אתיופיה ומחזירה לחיים את אוצרות
התרבות והמסורת של אחת הקהילות המיוחדות
והמעניינות בעם ישראל .הכפר מציע סיורים,
סדנאות חווייתיות ,כיבוד ביתי ועוד פעילויות ברוח
יהודי אתיופיה.
הכפר פועל בימי א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
סיורים בתיאום מראש
אפשר להקיש "אתכלית" בווייז ולהגיע בקלות.
לפרטים0723944381 :
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אוסנת תכשיטי אמייל
מוזמנים לבוא ולהתרשם מתכשיטים בעבודת יד
של אוסנת אליחי  -יוצרת ומעצבת תכשיטים
עבודת יד עם גימור של אמייל .השימוש בחומרי
גלם איכותיים וכל תכשיט ייחודי לעצמו.
פתוח כל השבוע ו הגעה בתיאום מראש
כתובת :מושב סגולה ו לפרטים050-8588998 :

7-23.3.2019
22.4.5.2 21

חוות סוסים "רגעים"
מוזמנים לבקר בחוות רגעים שבאזור
לכיש לחווית רכיבה בתחומי החווה ,טיולים
וסיורי שטח לכל המשפחה באזור טבע
מרהיב ביופיו.

גבינות צדק חוות אלה
מקום קסום לאכול

16.3.1
ם שבת

חווה משפחתית העוסקת בחקלאות ברת
קיימא .בחווה עדר עיזים אורגני ומחלבה
לייצור גבינות עיזים בה ניתן להתרשם
מתהליכי הייצור  ,לקנות ממבחר הגבינות
של החווה הכוללות גבינות קשות ,רכות
ויוגורט .בחווה אזור ישיבה מוצל בו אנו
מגישים לאורחים פלטת גבינות בתוספת
לחם מחמצת משובח.

וט ביער
וממיות

שעות פתיחה :ימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00

לפרטים050-3805499 :
מיקום :מושב שקף

מיקום :חוות אלה בסמוך לישוב נטע בחבל לכיש
לפרטים072-3944355 :
פתוח :כל השבוע ,מזריחה עד שקיעה
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בפסטיבל
השבוע
הפסטיבל
בימי
בכייף
כל שישי
השבוע
לכל
וטעמים
אטרקציות
אוכל

סיור בחוות ההיביסקוס הסיני
חוויה מרתקת במפגש עם שלל צבעים וצורות של
פרחי ההיביסקוס הסיני .הצטרפו לסיור ותזכו
לפגוש במגוון עצום של זני ההיביסקוס ,ייחודו של
הפרח וסגולותיו המופלאות ,לטעום ממגוון
המוצרים המופקים מפרחיו ופירותיו ומשאירים
טעם של עוד .הסיור מלווה בסיפורי אגדות על
פרחי ההיביסקוס בארץ ובעולם ובטעימות
מהמוצרים שהחווה מייצרת מפרחיו ומפירותיו.

צילום :רן שקד

משק שור וולף תוצרת חקלאית
טעימות שמן זית ,סיור בכרמים וביקור בחנות המשק
בסופי השבוע של הפסטיבל .במשק חנות קטנה בבית
האריזה .כמו כן ניתן לסייר בכרמים ובבוסתן המשק
ולרכוש ריבות ביתיות מהבוסתן ,זיתים בכבישה ביתית ,
דבש ,טחינה ,זעתר ועוד דברים טובים המשתנים מעונה
לעונה גם מיצרנים מקומיים אחרים .ואם יתמזל מזלכם
תזכו לאכול מהעוגות שאיתמר אופה כשנחה עליו המוזה
קפה תה וכוס יין )תבקשו את השמרים קינמון(....

חוות ההיביסקוס
מיקום :מושב כפר ורבורג
עלות ₪ 40 :למבוגר ₪ 30 ,לילד
לפרטים072-3944358 :
פתוח לקבוצות ויחידים בתיאום מראש.

22

22
14

כשרות השמן :כשר למהדרין רבנות
שעות פתיחה :ימי שישי 9:00-14:00
משק שור וולף מושב אורות
כתובת :מושב אורות
לפרטים054-7886732 :

תוצרת
חקלאית22.4-
.5.2 21

מסע לבטן האדמה

משתלת מיטל

סיור מרתק לכל המשפחה
בחצר ביתו של הגיאולוג ד"ר אריה איתמר .נצא
לסיור בשבע תחנות המציגות את מבנה כדור
הארץ ,עברו ,ועתידו .בסיור נראה אבנים מכל
העולם ,מינרלים צבעוניים ,מתכות מאובנים ו ...נפט
מאובן .הסיור מתאים לכל המשפחה.

משתלה עם ותק של מעל  30שנה ,בה תמצאו
צמחי גן ,צמחי בית ,עצי פרי ונוי ,בגידול עצמי
וללא פערי תיווך .כמו כן ,מגון גדול של כדים
ועציצים בעבודת יד ומוצרים נלווים.
מיקום :מושב ערוגות
שעות פתיחה :א'  -ה' בין השעות8:00-17:00 :
ימי שישי 8:00-15:00 :ו סגור בשבת
לפרטים050-4749312 :

יער המלאכים )שחריה(
חווית הליכה ביער

יוצאים
לטיול

פתוח בכל ימות השבוע בתאום מראש בלבד
הסיור ללא עלות
מיקום :קיבוץ בית ניר בית 339
לפרטים ותאום סיור072-3944356 :

יער שחריה נמצא כארבעה ק"מ ממזרח לקרית גת.
היער נקרא על שם מעברת שחריה שהוקמה ב 1956
וניטע על ידי תושביה ביוזמת הקרן הקיימת לישראל.
ביער מסלולי הליכה רבים ,מרבדי פריחה בעונה,
שירותים ,מים שולחנות פיקניק ומתקני שעשועים.
פתוח כל השבוע ו רמת קושי :לכל המשפחה

לפרטים 054-5373153 :ו מיקום :אליאב ,חבל לכיש
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השבוע
וטעמים
כל אוכל
בפסטיבלהשבוע
לכל
אטרקציות

יוצאים
לטיול

שמורת טבע גבעות גד
נוף פראי המשובץ בכרמי ענבים ובעדרי בקר הרועים באחו.
זהירות ־ הנוף ממכר וראוי לנהוג במשנה זהירות .מסלול
הליכה נוח ביער ירוק ופורח ,בסימון שבילים כחול ,יוביל אותנו
לראש הגבעה .בפסגה נוכל ליהנות מתצפית היקפית
מרשימה -בצפון ובמזרח משקיפים עלינו הרי יהודה,
ירושלים והרי חברון ,בדרום ובמערב נראה נוף מתון של
מישור החוף ופאתי הנגב.

מיקום :מערבית למושב אמציה
פתוח :כל השבוע רמת קושי :לכל המשפחה

מוזיאון משה שק
אילת -בית מלאכה לקרמיקה

משה שק הוא אמן ידוע ומוכר מזה שנים רבות.
פסלי הברונזה והאבן שלו מוצבים במקומות
ציבוריים בארץ ובעולם .אמן פורה ומוכשר שיצר
בימי חייו אלפי פסלים וצלחות בחומרים שונים והיה
מעורב בחלק מהממצאים הארכאולוגים שהתגלו
בארץ .ביקור במוזאון משה שק הוא חוויה לכל
חובב אומנות .המוזאון כולל גן פסלי ברונזה,
פנורמה של פסלי ברונזה בקומת הגג ,גלריה ובה
תערוכת פסלי חמר גדולים וצלחות מצוירות,
ומרתף מרווח שם מאוכסנים בכבוד שאר אלפי
פסליו של האומן.

מוזמנים לבקר בסטודיו של אילת במושב באר טוביה.
בסטודיו מכירת כלי קרמיקה שימושיים ופסלים בעיצוב
אישי ובעבודת יד של אילת .כמו כן מתקיימות סדנאות
לזוגות ומשפחות בהרשמה ותיאום מראש.
משתתפת באירוע בתים פתוחים
במושב באר טוביה ביום שבת .24.4
כתובת :מושב באר טוביה
ימות השבוע
מראש .בשבת.
בתיאום ו פתוח
בתיאום מראש
ניתן לבקר בכלהגעה
050-7632605
טלפון לפרטים :אילת -
072-3944359
לפרטים:

מיקום :קיבוץ ביץ ניר ו עלות₪ 20 :
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פתוח בימים א'-ה' ,בין השעות11:00-17:00 :
הגעה בתיאום מראש ו לפרטים072-3944359 :
מיקום :קיבוץ ביץ ניר ו עלות₪ 20 :

מקומות21לאכול
.5.2בהם22.4-

שלומית

נדב אומנות עם רגש

סדנאות ציור אינטואיטיבי  -ביטוי עצמי דרך צבע,
משחק והנאה .חוויה מלאת השראה והתבוננות .אין
צורך בידע קודם בציור .ניתן לתאם סדנאות זוגיות,
משפחתיות ,ואפילו קבוצתיות .הסדנאות נערכות
בטבע בנוף שדות.

כל אחד יכול לטפס!

הסדנאות נערכות בכל ימות השבוע
בתיאום והזמנה מראש.
אורך הסדנא :כשעה וחצי עלות ₪ 120 :למשתתף/ת
לפרטים והרשמה 050-8988828 :ו מיקום :קיבוץ גלאון

שחמטיפוס

מתחם טיפוס אתגרי
בואו לטפס בקיר הכי שווה באזור!! שחמטיפוס
הוא אולם בולדר מקורה וממוזג בו הקירות וגם
חלק מן התקרה מכוסים באחיזות טיפוס ועל
רצפתם מזרונים עבים על מנת לרכך את הנפילה.
הפעילות מתאימה לילדים מגיל  3ומעלה )בין
הגילאים  3-10חובה ליווי מבוגר(.
המתחם כולל :שירותים ,מקלחות ,חנות ציוד ,פינת
ישיבה ובית קפה .חשוב לזכור להגיע עם נעלי
התעמלות והמון מוטיבציה.
מיקום :הטלה והעגל  ,7א.ת באר טוביה
שחמטיפוס  -קיר טיפוס
שעות פתיחה:
א'-ה' ,14:00-22:00 :שישי9:00-13:30 :
שבת  -סגור ו לפרטים072-3944288 :

לפרטים 054-5373153 :ו מיקום :אליאב ,חבל לכיש
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וטעמים
וטעמים
אוכלאוכל
החומוס של דואי
בעגלה של דואי ,בחיק הטבע באווירה פסטורלית,
תוכלו ליהנות משלל מאכלים מעשה ידיו .חומוס ביתי
משובח ,לבנה בפיתה בדואית ,שקשוקה ,סביח ,מרק
עדשים טבעוני ,מלבי ,ולבסוף להתחמם עם תה
צמחים מהביל וקפה שחור על המדורה.
אירוח קבוצות גם באמצע השבוע בתיאום מראש.
"חומוס דואי"
מיקום :ליד מושב לכיש
שעות :שישי ושבת 9:00-16:00
קבוצות בתיאום מראש .לפרטים072-3944384 :

כרמים  -מסעדת שף
מסעדת כרמים ,בניצוחו של השף סהר רפאל,
הוקמה לפני  15שנה במושב סגולה .מאז ועד היום
כרמים נחשבת לאחת ממסעדות השף המובילות
בארץ ,ומציעה לקהל לקוחותיה חוויה קולינרית
מרעננת ויוצאת דופן .תו האיכות שלנו מתחיל בגידול
הירקות בחממות במושב סגולה ,שדות עצי זית
המשמשים לייצור שמן הזית ועד לקונדיטוריה
הפרטית של כרמים .התוצרת הטרייה שמוגשת
במסעדות משקפת את האני מאמין של השף,
השענות על חומרי גלם טריים ונגישים
מיקום :מושב סגולה ו שעות :א'-שבת 9:00-24:00
לפרטים והזמנות072-3944378 :

המטבח של אריאלה
אירוח ביתי מפנק

במושב שקף הטובל בכרמים מוריקים ונוף מהמם
נמצא המטבח הביתי של אריאלה ,בו אפשר ליהנות
מארוחות בוקר עשירות ומגוונות .אירוח בתי,
סלסלות פיקניק ,שניתן לקחת .ניתן להזמין אוכל
עדתי ,לשמוע סיפור על האזור .קיימת אפשרות
להזמין בתאום מראש ארוחות צהריים בשריות /
צמחוניות מפנקות ואותנטיות מבית אמא )תוניס(.
מיקום :מושב שקף ו לפרטים072-3944414 :
9:30-14:30
רביעי-שישי:
14:00-18:00
ימי ראשון-שלישי:
א'-שבת 9:00-24:00
ימי שעות:
סגולה ו
מיקום :מושב
מראש
בתיאום
קבוצות
ואירוח
השבוע
הגעה בשאר
לפרטים והזמנות072-3944378 :
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מקומות21לאכול
.5.2בהם22.4-
בופה בוקר במסעדת ג'ויס
בואו להנות מקונדיטורית בוטיק כפרית הנמצאת
בלב מושב ביצרון מול נוף כפרי משכר .במקום
מתקיימת מכירה של מארזי פיקניק ומאפים וניתן
לשבת ולהתפנק במדשאה של המשק וליהנות מנוף
משגע של כרמים מוריקים .הקונדיטוריה מייצרת
קינוחים ועוגות גם לפי הזמנה לאירועים.
מיקום :הוותיקים  54מושב ביצרון ) 5דקי מגדרה וגן יבנה(

שעות פתיחה :ימים א'-ה' 9:00-16:00
יום שישי  8:30-13:00ו לפרטים072-3944357 :

מסעדת ערמונים
מסעדת השף ערמונים נמצאת בריזורט הנופש דרים
איילנד הממוקם בשפלת יהודה )בין אשקלון לקריית
גת( .המסעדה כשרה ומציעה חוויית בילוי עשירה
ביותר .העיצוב מוקפד ומהודר עם גוון אירופאי חם,
הבר המפואר הוא לב המסעדה ,סביבו מצטרפות
חוויות בילוי נוספות :חדר יין בוטיקי לאירועים קטנים
ומיוחדים ,חדר  VIPואזור ישיבה על גדות האגם.
מיקום :ריזורט דרים איילנד ו להזמנות077-7299385 :
פתוח :א'-ה'  12:00-23:00יום ו' 14:00-14:00
שבת שעה לאחר צאת השבת עד 23:00

השמורה 215 -
בשמורת הטבע הקסומה ,בצל האקליפטוסים,
עומד דוכן בית קפה ואוכל בטבע עם הכריכים
הכי טעימים שאכלתם ,לצד הכריך אל תפספסו
את הקפה של בני -קפה שחור מיוחד במינו
שבני טוחן בעצמו.
מיקום :שמורת פורה
ימים א'-ה' ו שעות8:00-16:00 :
לפרטים072-3944372 :
חבל לכיש
אליאב,
 054-5373153ו מיקום:
לכיש
מיקום:
 054-5373153ו
לפרטים :לפרטים:
אליאב ,חבל 27
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וטעמים
וטעמים
אוכלאוכל
פונדק ורדה
המסעדה הביתית המיתולוגית שהוקמה ע"י ורדה
ואריה בצלאל לפני כ 50 -שנה ,מנוהלת היום ע"י דור
ההמשך .במקום מוגשים תבשילים ביתיים אותנטיים,
מרקים ,בשרים על האש ,סלטים ומנות צמחוניות
וטבעוניות ,כאשר הכל נעשה מדי יום מחומרי הגלם
הטריים ביותר וללא חומרי שימור .המוטו של המקום
הוא" :מה שאנחנו לא יודעים לעשות אנחנו לא
מגישים" ,ובהחלט מרגישים את זה בכל ביס.
מיקום :צומת ראם ו לפרטים072-3944290 :
פתוח :א'-ה' 7:00-17:00
יום ו'  7:00-14:00ו סגור שבת )כשר(

ג'חבורג כפרי
כל שבת ,מוזמנים להנות מג'חנון בעבודת יד מנה
כוללת ג'חנון ,ביצה ,רסק עגבניות סחוג ביתי וטחינה
לבקשת הלקוח .האירוח באווירה כפרית ,מתאים
לבילוי עם ילדים ובצמוד לגן שעשועים לילדים .ניתן
להזמין ג'חנון כוסמין לטבעונים ) 24שקלים למנה(
בהזמנה מראש עד ליום שישי בשעה .18:00
מיקום :בית העם בכפר ורבורג ,רחבת הצרכנייה ערוגות
שעות :ימי שבת 8:00-15:00
קבוצות בתיאום מראש.
לפרטים050-9555900 :

BISTROCK
מסעדת ביסטרו בהובלתו של השף שאול קויפמן-
מטבח שף מקומי ,עונתי ומודרני באווירה משוחררת
ושמחה).המסעדה הוקמה על חורבות הסילו הישן
של הקיבוץ  ,בו שכן מועדון הרוק המיתולוגי
"מטרוק"(.בעזרת שילוב של טכניקות בישול
קלאסיות עם חומרי גלם מקומיים ,השף שאול
קויפמן מביא איתו לאזור הדרום ניחוח תל-אביבי.
מיקום :קיבוץ חצור ו שעות :חמישי החל מ18:30-
שישי החל מ ,18:30-שבת )צהריים( החל מ12:30-
לפרטים והזמנות058-6757087 :

28

28

חקלאיתחקלאית
תוצרת תוצרת
הארטישוק של נעם

ארטישוקים טריים מהשדה ,צימוקים ,זיתים ושמן זית
שעות פתיחה:
א' -ה' 7:00 - 17:00 :ו שישי7:00 - 16:00 :
שבת 7:00-17:00 :ו מיקום :מושב ניר בנים
לפרטים072-3944348 :

משק שמואלי

גבינות עזים רכות וקשות ומגוון מוצרי מעדניה
שעות פתיחה:
א' -ה' 9:00 - 18:00 :ו שישי9:00 - 16:00 :
שבת 9:00-18:00 :ו מיקום :מושב באר טוביה
לפרטים072-3944292 :

יקב חיטים

יין בוטיק

שעות פתיחה:
א' -ה' 9:00 - 16:00 :ו שישי10:00 - 14:00 :
מיקום :מושב נווה מבטח
לפרטים072-3944184 :

עיזה פזיזה

מחלבת עיזים משק צבן
שעות פתיחה:

א'-ה'  ,8:30-16:00שישי  .8:30-15:30שבת סגור
מיקום :משק צבן ,משק  ,17מושב טל שחר
לפרטים072-3944294 :

גבינות צדק  -חוות אלה
גבינות עזים רכות וקשות

מיקום :חוות אלה בסמוך לישוב נטע בחבל לכיש
פתוח :כל השבוע ,מזריחה עד שקיעה
מיקום :חוות אלה בסמוך לישוב נטע בחבל לכיש
לפרטים072-3944355 :
לכיש
מיקום:
 054-5373153ו
לפרטים :לפרטים:
חבל לכיש
אליאב,
 054-5373153ו מיקום:
אליאב ,חבל 29
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תוצרת חקלאית
יקב שורר

יינות בוטיק

שעות פתיחה:

ימי חמישי  19:00 - 22:00ו ימי שישי 11:00 - 17:00
לפרטים 054-9400039 :ו מיקום :תלמי יחיאל

תות השני

תותים טריים
הגעה בתאום מראש
מיקום :משק  29מושב תלמי יחיאל
לפרטים052-7575858 :

שמן יוגב  -שמן מבית טוב

בית בד וחנות גלריה לממכר שמן זית,
מוצרים נלווים ומתנות מקוריות .סיורים בתיאום.

שעות פתיחה:
א' -ו' :בכל שעה בתיאום טלפוני
שמן יוגב שמן מבית טוב
מיקום :כפר אחים
לפרטים 072-3944413 :ו כשר ו נגיש לנכים

יקב מרשה

יין בוטיק מושב זרחיה
שעות פתיחה:
א' -ה' 8:30 - 19:00 :ו שישי8:30 - 15:00 :
מיקום :מושב זרחיה
לפרטים072-3944361 :

משק שור וולף שמן זית ותוצרת חקלאית
כשרות השמן :כשר למהדרין רבנות
שעות פתיחה :ימי שישי 9:00-14:00
לפרטים054-7886732 :
משק שור וולף מושב אורות
כתובת :מושב אורות
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מגלים את שפלת יהודה
מזכרת
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באר שבע
בלושטיין מפות ועוד

בע״מ © כל הזכויות שמורות

מגלים את שפלת יהודה

צילום :אדוה קפלן דרור

מחכים לכם בפסטיבל ובכל ימות השנה!

עיצוב :טלי טבלן www.talita.co.il

צילום :רן שקד

צילום :רן שקד

צילום :רן שקד

משרד החקלאות
ופיתוח הכפר

עיריית קרית גת

תיירות שפלת יהודה חפשו אותנו בגוגל :ירוק ולא רחוק טל׳08-8500711 :

החוברת הופקה ע"י תיירות שפלת יהודה .העמותה נותנת במה פרסומית בלבד ואיננה אחראית על האירועים ,תוכנם וכל פעילות הקשורה בהם.

