
הפסטיבל יתקיים בחוות ננה ליד מצפה רמון 
)Waze-נקודת ציון מוכרת ב(

23-27/08/2020 ראשון-חמישי )ארבעה לילות(

לוחות זמנים לפסטיבל הבציר
התכנסות, הקמת אוהלים והפעלות לילדים  15:00-17:00

פתיחה קצרה באוהל הראשי  17:00-17:30
בציר ערב  17:30-20:00

ארוחת ערב, דוכני אוכל ותצפית כוכבים למשפחות  20:00-21:00
ערב שירי ארץ ישראל מסביב למדורה  21:00-22:30

השכמה נעימה תה ועוגיות באוהל הראשי  05:00-05:30
בציר בוקר בזריחה  05:30-08:00

08:00-09:30  ארוחת בוקר והכנת פיתות בטאבון
סיפור הקמת החווה – ערן החקלאי  09:30-10:00

10:00-10:30  הסיפור של ארגון השומר החדש
 10:30-11:30  התארגנות ויציאה לפעילויות באזור

צאתכם לשלום

16:00  חזרה למתחם )לנשארים יותר מלילה אחד(

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

המדויק עם ההגעה לחוות ננה.
 * קיום הפעילות תלוי במועדי הבשלת הפרי ובכפוף להנחיות

משרד הבריאות
* במקום יש שירותים ומקלחות

* האוכל כשר
* כל הפעילויות הן תחת תו סגול ומותאמות להנחיות משרד הבריאות.

ארגון השומר החדש הנו ארגון חברתי, חינוכי וציוני שהוקם 
בשנת 2007 על ידי קבוצת מתנדבים אוהבי הארץ.

מאז הקמת הארגון זכינו לסייע למאות חקלאים וגופים ארציים 
בעזרת עשרות אלפי מתנדבים בתוכניות רבות ומגוונות. אנו 
שמחים לארח אתכם בפסטיבל הבציר למשפחות זו השנה 
הרביעית ומזמינים אתכם להמשיך ולהיות חלק מהעשייה.

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.

סיור בכרם אשכולות
•

בשעות היום
•

מתאים לגילאי 7 ומעלה
•

 'כרם אשכולות׳
•

 טעימות שמן זית
15 ש״ח למשתתף

•
 פעילות הכנת זיתים לכל המשפחה

25 ש״ח למשתתף
•

 להזמנות:
שמחה 050-7210905

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

* הסיור מותנה במספר הנרשמים

סיור מודרך למשפחות
ב'הר גמל' וסיור 

בלב המכתש בהובלת 
מדריכי השומר החדש

•
בשעות היום

•
דרגת קושי קלה )מתאים גם לגילאים 

קטנים ולטיול עם עגלה(
•

 'הר גמל׳

פעילויות נוספות ומגוונות בסביבה
אתרי תיירות וטיולים

במרחב הר הנגב ואזור מצפה רמון 
ניתן למצוא שפע של אתרי תיירות 

ומגוון מסלולי טיול.

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

פסטיבל לילות קרירים בנגב
מגוון סיורים חוויתיים במחירים 
מיוחדים משעות הבוקר המוקדמות 
ועד שעות הלילה המאוחרות תוכלו 
ליהנות מפעילויות באתרי התיירות 

באגן שדה בוקר והסביבה.

לפרטים נוספים:
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פעילות באזור ללא עלות

פעילויות באזור במחיר מסובסד לבאי 
פסטיבל הבציר

במהלך שעות היום באפשרותכם להירשם למגוון פעילויות 
הנערכות במקום מוצל או ממוזג במחיר אטרקטיבי במיוחד, 
ובשעות אחר הצהריים לחזור למתחם הפסטיבל להמשך 

הפעילות וללינה.

סיור מודרך בחווה ובמרכז 
המבקרים.

הסיור כולל טעימות יין ושמן זית.

סיור בחוות 'כרמי הר הנגב'
•

 'חוות כרמי הר הנגב׳
•

שעה: 11:00
•

מחיר: 15 ש״ח למשתתף
•

 לפרטים והזמנות:
050-8725233

www.fee.co.il/batsircadcheres

סיור מודרך למשפחות באתר 
חוויתי הכולל תצוגת נחשים 

מישראל ומהעולם, אוסף 
פוחלצים של חיות בר, טורפים 
ועופות דורסים החיים במדבר.

סיור במרכז נגב ספארי
•

 'מדרשת בן גוריון׳
•

שעה: 13:00
•

מחיר: 15 ש״ח למשתתף
•

 לפרטים והזמנות:
054-5343797

www.fee.co.il/batsirnegevsafari

חדר בריחה חוויתי הכולל 
חידות ומשימות מאתגרות לכל 

המשפחה.

במהלך המשחק תצטרכו לפתור 
בעיות, לפתוח מנעולים ותיבות, 

לפתור כתבי חידה ועוד...

 חדר בריחה:
האנשים שעשו לנו מדינה

•
 'המכון למורשת בן גוריון׳

•
שעה: 14:00

•
מחיר: 15 ש״ח למשתתף

•
 לפרטים והזמנות:
058-4110984

www.fee.co.il/batsirbricha


