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דגל
זו

השמינית

השנה

לארבעה

סופי
כדי

פיות
וגיבורים
הפתיות בין

שבה

שבו^

אדום

חוזרת

יהב

לויות
$DN2$ולפעילויות$DN2$

המסורתית

בשטח

הסתובבה

האטרקציות

תיירותית ייחודית

הפרחים

חגיגת

יהודית

ידווח

הפריחה

החדשות

לאירועים פרטיים
בארץולמקום
$TS1$ולפעילויות$TS1$
ולפעי־

גיבוש.

העליזוהצבעוני
לאירוע

דרום־אדום חברה הפעם תנועת

ובגליל.
בנגב

בתחילת

הפריחה,

בפסטיבל

והיא כוללת

תפריט מגוון

של

השף

הצעיר אנטוןגלבסקי:

בשרים ביישון עצמי ,דגים ,פירות ים,

ומה במסעדה? אל דאגה ,לאאוכלים בשריען .זו מסערה

חלבית

דרום־אדום

עם ארוחות בוקר ,פסטות ,קישים ,פיצותועור .בבית
גם חנות קטנה של מז־
$TS1$מזכרות$TS1$

בוקר.

ממוקמת

המסעדה

מקסימהלעיצוב

הבית .יש

פסטות וגם

ארוחות

״בחצר״

חנות

במתחםהגלריה
כאן כלי בית,

ריהוט,טקסטיל,

אור,הפועלת לקדם את
מיוחד מוזמן הקהל לפגוש
5830123-770
במושב
בש־
$TS1$בשעות$TS1$
במסגרת הפסטיבל בימי שישי
מודרכים
סיורים
לעולם הייחודי של צפון הנגב וגם ינסו לשכנע אתכם כמה
שדה־צבי:
החווהההולנדית
מחלבת צאלה:
8513946-050
00:51 00:31, 00:11,
00:31 00:11,
כדאילחיות בו ,ולא רקלטייל .בין הדמויות תפגשו פיית
ובשבת בשעות
עות
$DN2$בשעות$DN2$
השוק בצומת כפר עזה:
5588768-80
פרובנציאל״:
מסעדת ״לה
5398748-250
 20שקללמבוגר ,ילד כולל ערבת יצירה  15שקל .החווה
אלאדין,זורו ,פיטר פן ,רובין הוד ור־
$TS1$ורבים$TS1$
פרחים ,פייתחלומות,
00:01
שבת
ובל
00:9-00:51
פתוחהלמבקרים כל שישי
$DN2$ורבים $DN2$אחרים.
בים
7632494-450
0661096-250
טל'
הנה כמה דוגמאות :בחניון איבים תתייצב פיית פרחים00:71
$DN2$00:71$DN2$
מתכננים?
איך
ותעזורלילדיםלעמוד בפיתוי שלא לגעת בפרחיםולוודא
פרטים על הפסטיבל
הפסטיבל; במושב קלחים
שהם ימשיכולפרוח במשך כל ימי
איפה ישנים?
יתקיימו
2.32 1.13
ארבעת סופי השבוע של דרום אדום
יספר רובין הוד על אומץ ,תעתה וחברות; בגשרהתלוי על
ואורחנים
צימרים
במרחב הענק שבין נחל שקמה לנחל הבשור בנגב המערבי,
דרך הבשור תתייצב פייתחלומות ותזמין אתהילדיםלע־
$TS1$לעבור$TS1$
קולינריה ,תרבות ,ספורט
וכל םופ״ש יוקדש לנושא אחר:
לא חסרים מקומותלינה בנגב המערבי ,למרות תקופות
חלומות; ובאתר נח׳אביר
ובהזדמנות זו להגשים
$DN2$לעבור $DN2$בגשר
בור
מהפעילויות יהיו בחינם,וחלקן בתש־
$TS1$בתשלום$TS1$.
וחגיגות פורים .חלק
קשות המגיעות מכיוון רצועת עזה השכנה .כמעט בכל מושב
ויל־
$TS1$וילמד$TS1$
(בארי הישנה) יגן פיטר פן עלהכלניות מ״קפטן
הוק׳/
$DN2$בתשלום $DN2$.בנוסף יתקיימו סיורי פריחות ,סיורי אופניים ,סיורים
$TS1$פועלים $TS1$לום.
$DN2$וילמד $DN2$אתהילדים כיצד ניתן לשאוב מים מהבארות .גיבור אחד
מד
פתחו תושבים מקומיים יחידות אירוח ,ובכמה קיבוצים פוע־
חקלאיים ,ירידי איכרים ,סדנאותאוכל ,ירידי אמנות ,שוק
,׳׳אורחנים׳׳.
לינה ,הקרוייםבלשון הנגב
$DN2$פועלים $DN2$מתחמי
לים
׳׳סופרטבע׳׳ הכל
יפעל רק בימי שישי ביער שוקדה המקסים:
מתנובת הנגב עםהפעלות ומופע מדי שבת בפארקאשכול,
יכול ,שצובע את הפרחים באדום בשעות החשכה.הילדים
כך ,למשל ,נפתח באחרונה בקיבוץ אורים (השיתופי
מרתוןםינגלכולל הפנינג רכיבה לכל
עדיין ,למרבההפלא) אורחןלתיירות כפרית עם כ־  20חדרי
מוזמניםלגלות כיצד הוא עושה זאת.
המשפחה (שהכנסותיו
ופעילויות רבות
פנימיית
להקמת
מוקדשות
ארוחות
המגיש
אוכל
חדר
במקום
ומטופחים.
מרווחים
אירוח
00:9-00:51
שבת בין
השחקניםיופיעו בל
לילדים),
עדן
בשעה עגו־
$TS1$עגולה$TS1$.
אחרות ,שיתקיימו בטבע ובעשרות היישובים באזור.
וטלוויזיה,
בוקר ,ובכל החדרים מטבחון מאובזר ,אינטרנט
משטחותהמטיילים ללא
$DN2$עגולה $DN2$.צלמים מקצועיים יצלמו את
לה.
יפעלו תח־
$TS1$תחנות$TS1$
מתמצאים בכל השפע הזה? בשישי ושבת
שה־
$TS1$שהרבני$TS1$,
מרטין
ומסודרת.
גדולה
וחניה
החדר
בפתח
ישיבה
פינת
של
בפיימבוק
התמונות
את
התמונות
את
ויציגו
תשלום
איר
שיפעלו בכל מזג
בצמתים בית־קמה ויד־מרדכי,
נות
המתחם ,הגתה רעיון יפה
$DN2$שהרבני $DN2$,יזמית בת הקיבוץ ומנהלת
רבני,
תנועת אור.
$DN2$תחנות $DN2$מידע
00:51 00:9
אוויר ויספקו מידע והכוונה על הפסטיבל בין
נוסף ,שראוילאימוץ כמתחמי אירוח רבים :חנות קטנה עם
בהתאם לתנאי מזג
בשבתות
ולמטיילים.
מוצרי מזון ופתרונות מיידייםללנים
״אל היען״
עמדות מידע נוספותיפעלו
האוויר בכניסהלקיבוץ רוחמה ,ביער בארי ובכניסה הדרו־
$TS1$הדרומית$TS1$
120
3-21
 550שקללזוגכולל ארוחת בוקר,ילדבגילי
כפית
להאכיל יענים עם
התלוי.
הגשר
$DN2$הדרומית$DN2$לדרר הבשור
מית
5650299-80
6650299-80
שקל.טלי
משוטטים להם עשרות יענים
קרוב לשלושה עשורים
בל הפרטים ,האטרקציות ,אפשרויותלינה ומסעדות וע־
$TS1$ועדכוני$TS1$
בהתאםלמזג האוויר באתר הבשור
דכוני
היען׳׳ בנגב ,ורק באחרונההחליטו
ובנות זוגם בחוות׳׳אל
www
מה אוכלים?
$DN2$ועדכוני $DN2$אירועים
בפיימבוק ״פסטיבל דרום אדום״ ,בטל׳
בעליה ,צופיה ומייק ון־חרבנברוק ,להפוך את המקום לאתר
habsor.co.il
כמה המלצות
בםמארטפון,
1720152-270
תיירותי שוקק .מה זה אומר? קודם כל מסעדה מדליקה באזור
ובאפליקציה ״דרומ־אדום״
קולינרית,ולא פחות חשוב
שומם למדי מבחינה
המאפשרתלרעת מה יש בסביבה הקרובהלבעלהטלפון.
מלבד סלי פיקניק שתוכלו לרכוש באזור (במסגרת),
מבחר פעי־
$TS1$פעילויות$TS1$
אפשרלעצור בכמה שווקים מקומיים ,שהוקמו במיוחד לפס־
$TS1$לפסטיבל$TS1$,
$DN2$פעילויות$DN2$לילדים .ביניהן האכלת יענים בכפית מיוחדת ,פינת
לויות
לפיקניק .כר ,למשל ,מת־
$TS1$מתקיים$TS1$
$DN2$לפסטיבל$DN2$,לאכול במקום אולהצטייד
ליטוף וקבלת ערכת יצירה .כל זה בצרור אחד עם סיורים טיבל,
חדש:
אתר
יריד אוכל בחווהההולנדית
00:51 00:9
$DN2$מתקיים $DN2$כל שישי בין
קיים
מודרכים ,שמתחילים בסרטון ונמשכים כשעה ,להכרת העוף
בבארות־יצרוק
המים
מגדל
המקסימה במושב שדה־צבי ,שם יימכרו מוצרים שמיובאים
הגדול ביותר על פני כדור הארץ.
ממש בין
הישרמהולנד כמו גבינת גאודה ,גולש
הולנדי,ופלועוד.
במסגרת הפסטיבל יותאמו הסיורים לנושא השבועי:
בסוף השבוע נחנך אתר חדש בנגב המערבי,
נקודות הפריחה הרבות .אתר מגדל המים בקיבוץ בארות־
$TS1$בארותיצחק$TS1$
גם בצומת כפר־עזה יתקיים כל שבת מתחם שכולל דוכני
בםופ׳׳ש אמנות ותרבות אפשר יהיהליצור על ביצי היען
ולצידושילוט המספר את סי־
$TS1$סיפורו$TS1$
תהליר של שימור,
יצחק
$DN2$בארותיצחק$DN2$
מפגש
ושבת
שישי
כל
מתקיים
הקיבוץ
אוכל,
אפ־
$TS1$אפריקאית$TS1$,
הענקיות ,בסופ׳׳ש מוזיקה יתקיים כאן קונצרט מוזיקה
עבר
בעוד שבתור
$DN2$סיפורו $DN2$של הקיבוץ ,שנפגע קשות במלחמת העצמאות ותושביו
פורו
סדנאות ומיצגים במתחםהגלריה של שוש ,שגם בו מבטיחים
$DN2$אפריקאית $DN2$,בםופ׳׳ש ספורט ייקחו אתכםלמסלולי הליכה ברח־
$TS1$ברחבי$TS1$
ריקאית,
וילהלמה .בהמשר ,התיישבו
המושבה הגרמנית
פונו לבתי
ליד
צאן
משק
בחוות
משם,
דרומה
אוכל.
דוכני
ולהתקשט
להתחפש
תוכלו
פורים
ובשבת
החווה,
בי
$DN2$ברחבי$DN2$
עין־הבשור,
ליענים
בני הקיבוץ הדתי במיקום הנוכחי של הקיבוץ,ליד יהודובני־
$TS1$ובניעטרות$TS1$.
מקיימת מחלבת צאלה המצוינת סיורים בחווה הכוללים
בנוצות
יען.
$DN2$ובניעטרות $DN2$.סימני הירי והפגיעה במגדל לא תוקנו ,כדי להמחיש
מראש יכינו לכם גם כאן מארזי
טעימת גבינות ,ובהזמנה
(ההולנדי) נפגשו
(הירושלמית) ומייק
בני הזוג צופיה
עטרות.
פיקניק.
בשחרור
לפני כ־  35שנה בחי־בר יוטבתה ,שם עסק מייק
את הקרב הקשה שהיה במקום במלחמת העצמאות.
המאפשר כניסה חר
אל האתרמוביל שביל גישה מיוחד,
מתחשק לכם להתמקם במסעדה ,בדקו את׳׳מידם״
ואם
חיותלטבע .אחר כך חיו ועבדו שנה בדרום אפריקה ,משם
פשית בכל עת ,ובהמשר מתוכננת הקמת מרכז מבקרים עם
׳׳פטגוניה׳׳ באור־הנר ואת המסעדה
הביאו לארץ את ביצת היען הראשונה .היום הם מייצאים בברור־חיל ,את מסעדת
פרובינציאלי׳
החדשה במושב גיאה בצפון הנגב ,שמה׳׳לה
להפור את המקום לאטרקציה
לחו׳׳ל ביצי רבייה ,ומתכננים
אולם מורשת וזיכרון בקיבוץעלומיםהסמור.
ההתיישבות
דמויות

בפרויקט

העץ היפה שבו

שוכנת

המסעדהפועלת

$DN2$מזכרות $DN2$ומוצרי יען אמנותיים ,וגם שמן זית
כרות
מהאגדות ,שייקחו אתכם

שמייצרים במקום.

תאורה ,פריטי

שומר ,בעלת

דקורציה וגם ביגוד ,תיקים

החנות ,מעניקה גם

ותכשיטים .אביבה

םטיילינגלבית.
שירותי

$TS1$00:71$TS1$

צילומים:

ו\ןר גרין,

אלזה

שזרקין ,לבנת

גנזבורג,

איתי גלאון,

שאטרססוק

עמוד 2

יבורים ביו

9mF

הפרחים

סלי פילןניק עם
כל סוב
האחר
לא

חייבים

תיזם

ניוו

הכין לכם סלי

$DN2$#$DN2$

רקות

גבינות

אורגניים

ובהם כל

ממחלבת
ממשק

בארי,

חביביאן

־וד־־פעמיים .מחיר סל זוגי  120שקל,
סל
משפחתי  150שקל.
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בשלושה

סעד ,יער

־וחמה,

אך

כדאי

שוקדה

להזמין

מיקומים:
ובבתרונות
מראש

$TS1$#$TS1$

מבועים

II

.־טל׳ 176
1445786-450,1724-250,
דרך

*<

אתר

הבשור .מי

.יידניתרב־פעמית

'מחיר  30שקל.
Tin

תדהד,/

שמעדיף
במקום סל יוסיף

בעמדות

המכירה

ו־פשר להוסיף גם זיתים,

שמן זית

מטבלים לירקות שבסל.

-,

הגשר

18

פיקניק

משדרות

:הודיה ,לחמניות טריות ,חמאה/
־בש/ריבה ,בקבוק מיםמינרליים,
.־זםת פיקניק,
שקית זבל וכלי אוכל

if

רלהב

איתי גלאון

החרוץ

טוב הנגב-.
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