
19-21/08/1925-28/08/19
ראשון-רביעי )3 לילות( שני-רביעי )2 לילות(

צילומים: ישי כהן

3

ברוכים הבאים
לפסטיבל הבציר

למשפחות 3
של ארגון

השומר החדש

לוחות זמנים לפסטיבל הבציר
הגעה והתמקמות  15:00-16:00
הפעלות לילדים  16:00-18:00

בציר לילי ובישול פויקה  18:00-20:00
ארוחת ערב וערב שירי ארץ ישראל סביב למדורה  20:00-22:30

לינה במתחם הקמפינג  22:30-05:00
בציר בוקר  05:00-07:00

ארוחת בוקר )עצמאית( ושיחה עם החקלאי  07:00-09:00
10:00-11:15  סיורים מודרכים בחוות באזור )מפורט מטה(

סיור מודרך למשפחות )מפורט מטה(  13:30-15:30
16:00  צאתכם לשלום / חזרה למתחם הקמפינג

)לנשארים יותר מלילה אחד(  

* ההגעה לבציר באופן עצמאי
* הבציר יתקיים לפנות בוקר או בערב. ניתן יהיה להתעדכן במועד המדויק עם ההגעה לחוות ננה.

ארגון השומר החדש הינו ארגון חינוכי-התנדבותי המחבר בין 
עם ישראל, מורשתו ואדמתו לחיזוק הערבות ההדדית, האומץ 

האזרחי ואהבת הארץ.

הארגון הוקם בשנת 2007 ועוסק בשמירת אדמות המדינה במעשה 
ובלימוד.
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פעילויות באזור
סיורים בחוות חקלאיות ללא עלות

סיור מודרך למשפחות

פעילויות נוספות ומגוונות בסביבה

יוסי ויהודית קשקש הם מראשני החוואים באזור.

מוזמנים לסיור מודרך בעקבות החקלאות הנבטית הקדומה 
והמשכה בחקלאות החווה כיום, לסיור מרתק בעקבות 
תהליך יצירת השמן ב'בית הבד' האזורי וכמובן לטעום 

מהשמן המדברי האיכותי.

כרם אשכולות ניטע בשנת 2010 על ידי בני משפחת מרום 
ליד מצפה רמון. 

חזון המיזם הוא לייצר "שדה למידה" למטיילים, תיירים 
ולשוהים במרחב,  בתחום החקלאות העברית המדברית.

בשטח נערכים סיורים לקבוצות בנושאים מגוונים, החל 
מאתגרי החקלאות במדבר ודרכי ההתמודדות המודרניות, 

דרך חלוציות ציונית והתיישבות בנגב ועד שבעת המינים 
והלכה יהודית בחקלאות. ההדרכה מבוססת על ניסיון 

וידע אישי שנצבר במהלך שנות העבודה בכרם וכן על ידע 
רב בתחום המים, הקרקע, וההיסטוריה המקומית.

 

חוות 'כרמי הר הנגב'

10:00-11:15

מתאים לגילאי 12 ומעלה

'חוות כרמי הר הנגב׳

סיור בכרם אשכולות

10:00-11:15

מתאים לגילאי 7 ומעלה

'כרם אשכולות׳

תצפית מרהיבה על מכתש רמון מ'הר גמל' וסיור בלב המכתש 
וב'מנסרה'.

אתרי תיירות וטיולים
במרחב הר הנגב ואזור מצפה רמון ניתן למצוא שפע של אתרי תיירות ומגוון מסלולי טיול.

www.negevtour.co.il :אתם מוזמנים להיכנס לאתר תיירות הר הנגב. לפרטים

פסטיבל קיץ של כוכבים
באוגוסט מתקיים במצפה רמון פסטיבל קיץ של כוכבים, תצפיות טלסקופיות, פעילויות אסטרונומיה, 

סיורים ופעילויות באוירה מדברית. תינתן הנחה למגוון פעילויות לבאי פסטיבל הבציר.
www.bateva.co.il/summer-of-stars :לפרטים

* הסיור מותנה במספר הנרשמים

'הר גמל' וסיור בלב המכתש

13:30-15:30
דרגת קושי קלה )מתאים גם לגילאים 

קטנים ולטיול עם עגלה(

'הר גמל׳


