
שם בעל.ת שם העסק
העסק

טלפון ליצירת 
קשר 

כתובת 
מלאה

תחום 
הפעילות

תיאור 
הפעילות / האטרקציה

ימי ושעות 
הפתיחה

עומר חלילי שף 
פרטי 

050-8913760עומר חלילי
מושב גבעולים 

58
אוכל

סלסאות פיקניק מגשי ארוחות בוקר 
ומגשי גבינות

א-ה 8-18:00 , ו 
8-13:00. בתאום 

מראש

סדנאותזמרת 050-2494865438מורן בוקריסשוקולאש
מארזי פרלינים, פינוקי שוקולד 
וסדנאות שוקולד לכל המשפחה

בתאום מראש, 
יש להתקשר לפני 

ההגעה

נדודים מסעות 
בטבע

054-7997109אביאור פריימן
מושב זמרת 

משק 25
אטרקציות 
וסדנאות 

טיולי חמורים לקבוצות ולמשפחות. 
סדנאות שטח ומיומנויות קדומות 

בצפון הנגב.

א' עד ו' בין השעות 
9:00 עד 18:00. 
בתאום מראש

מעוז מול עזה
עמותת מעוז מול 

עזה
052-3907809

קבוץ סעד 
8514000

תיירות 
אתר הראשונים של קבוץ סעד. 
הדרכה, תצפית וסרט מרגש. 

א, ב, ג, ד, ה,  
מ08:00-22:00, 

יום ו' 08:00-14:00. 
בתאום מראש

אומנות 
בזכוכית

054-4890932אהרון וינטר 
הזית 78 כפר 

מימון 
בתאום מראשאמנות בזכוכית אטרקציה 

052-8212197אמיר רוטשטייןעגלאטה
התאנה 25 כפר 
מימון/יער שוקדה

אוכל

בעגלאטה תמצאו קפה טוב, אוכל 
 משובח, ואווירה כפרית.

בנוסף ארגנו לכם סלסלות פיקניק 
ספיישל מפנקות שיתנו לכם חווית 

דרום אדום מלאה!

ראשון עד חמישי 
09:00 - 16:00 וימי 
שישי 09:00 - 14:30

רוןארט סטודיו 
ליודאיקה וניפוח 

זכוכית 
052-3923938רונן חורב 

מעגלים דרור 
323

אטרקציות 
וסדנאות 

סיור בסטודיו האומן שמדגים את 
דרכי היצירה בסטודיו. איך חותכים 
בקבוק איך פורסים עץ איך עושים 
אותיות מזכוכית ובסוף מופע ניפוח 

זכוכית. מתאים לכל המשפחה.

א-ו 9:00 בבוקר 
עד 15:00 בצהריים 
סגור בשבת. תאום 

מראש

050-2220893עינת לוי עיצובים מהלב 
דוכיפת 311 

מעגלים 
סדנאות

סטודיו "עיצובים מהלב" לסדנאות 
אומנות ויצירה המאפשרות הכרות 
והתנסות עם חומרים שונים ומגוונים.

מקרמה, פסיפס, רקמה, ציור 
מנדלות, הדפס על עץ, עיצוב בנייר

ימי א- ד מ-10:00
 20:00,  יום ו מ

9:30-14:00

 Sunbloomמתנות סעד054-3205008 עדינה גרינפלד
סאנבלום - בצל של פרח האמריליס 
המצופה בשעווה צבעונית וגדל באור 

הבית ללא כל השקיה וללא טיפול

כל השבוע למעט 
שבת. בתאום 

מראש

050-2657088גליה דייןמעגלי'ה
הדקל 90 מושב 

שובה
אוכל

אוכל טבעוני איכותי ובריא. באווירה 
קסומה בבוסתן הבית עם אפשרות 

לסלי פיקניק 

א'-ו', -10:00 16:00. 
בתאום מראש

053-4281093זהבה טרבלסימשק 77
מושב תקומה 

משק 77
אטרקציות 

קטיף תותים / פטל / אננס בעונה, 
סיור בטרקטור בחממות המושב, 

מתנפח נינג’ה ענק קיר טיפוס ודוכני 
מזון.

ימי שישי 9-13. 
בתאום מראש

מאמאיטה, 
סדנאות תיפוף 
אפריקאי ואוכל 

טוב 

052-3732561ירום איטה 
מושב יושיביה 

221
אטרקציה

סדנאות למשפחות, קבוצות וזוגות 
של תיפוף אפריקאי , משמח מחבר 

מלא בגרוב 
בתיאום מראש 

אטרקציהזרועה 058-433456620שלהבתעדנא - יד שניה

לאוהבי יד שנייה, מחזור וקיימותביקור 
חווייתי במציאון יד שניה חברתי קטן 

 ומתוק.
אפשרות גם להתנדבות לקבוצות 

קטנות

 .9:30-18:30
בתאום מראש

"עין טובה" 
הפקות

אטרקציה קיבוץ סעד052-3934514נחום לנדאו

מפגשי קולנוע והרצאות מרתקות.
מפגשי תוכן מרתקים על החיים 

בעוטף ועל עולם החקלאות, בשילוב 
 סרטים שביים נחום לנדאו.
מתאים מגיל תיכון ומעלה.

כל ימות השבוע  
בתאום מראש. )לא 

בשבת(

 עדי היופי
שבקישוט

סדנאותמושב תקומה054-6380639עדי מושקוביץ
סדנאות אפייה ויצירה+ ערכות יצירה 

ביתיות 
 גמיש, בתאום

מראש

 רגעים של
שמחה

 צילוםמושב שוקדה050-7966074ראובן נח
צילום /צילומי חוץ/צילומי משפחה/
הדפסת מגנטים ובלוקים/אלובומים

בתיאום מראש

 משתלת דרך
 הזית והיער
המכושף

058-5505501תמיר כהן
משתלת דרך 
הזית משק 45 

מושב זמרת

־אוכל ואטר
קציה

"כשבא בא לכם להתפנק בקפה טוב 
או במארז פקניק משובח ולשבת 

במשתלת הבוטיק שלנו וביער 
המכושף שלנו בין עצי זית עתיקים 

ומרהיבים ביופיים

ימי א-ה 8:30 
17- יום ו 8:30 עד 

13:00. קבוצות רצוי 
בתאום 

סלי פיקניקאוכלמשק 12 תקומה050-2020536טל פרקשפרקש פטיסרי

א-ה בתאום מראש. 
בשישי- הגעה 

חופשית. 
החל מהשעה 9:00

 הדס זגרון -
עיצוב איור חיוך

סדנאותתקומה משק 052-646952074 הדס זגרון
"בסטודיו המהמם שלנו במושב 
תקומה – תמצאו סדנאות, מוצרי 
בטון, עץ, קקטוסים ועוד הפתעות!

 כל יום 10:00-16:00
 בהזמנה מראש

 אביאל זגרון -
סדנאות עץ

סדנאותתקומה משק 052-646952074  אביאל זגרון

סדנת עץ חוויתית בה נבריג, נשייף 
ונצבע מוצר עץ לבחירה מתוך 
מוצרים שונים )מדפים, ארגזים, 

מתלים למפתחות, מוביילים, שעונים, 
אביזרים לבית ועוד(

 כל יום 10:00-16:00
 בתיאום מראש

 ימימה
תכשיטים

054-7707961ימימה בנימין
 החבצלת 36

מעגלים
 מתנות

סטודיו לעיצוב תכשיטים כסף 925, 
גולדפילד מקורי ואבני סברובסקי.

בתאום

 החומוס של
סויסה

אוכלשובה 054-5206025213מירב סויסה
חומוס טרי ובייתי פיתות נאפות 

במקום, תוספות בשפע, פינות ישיבה 
מפנקות מול הנוף, בירות ושתיה חמה

ימי שישי -10:00
14:00

עסקים בדרום אדום


