
 

  סופ"ש נעים  – בריף כללי 

שנים להיווסדה. במסגרת זו יתקיימו ברחבי המועצה מגוון של סיורים במהלך מיזם   70מ.א בני שמעון מציינת השנה 

 21-23.10.21שבת,  -סוף שבוע של סיורים ליד הבית, בין הימים חמישי -'סופ"ש נעים''

והמושבים ויעסקו בתחומים שונים, קולינריה מקומית, טבע, קהילות, הסיורים יתקיימו בישובי המועצה, הקיבוצים 

 תרבות, ספורט, היסטוריה, יזמות ועוד! 

 ניתן למצוא בתוכנייה גם סיורים המתאימים לכל המשפחה ומשלבים פעילויות וסדנאות לילדים.

תן לשילוב יזמים מקומיים במסגרת הסיורים משולבים מדריכים מקומיים, ראשי קהילות, מומחי ידע ודגש מיוחד ני

 מתחומי המועצה. 

 052-7751565 -לבירורים, פרטים ושאלות ניתן לפנות ל

 
 

 התוכנייה   -סופ"ש נעים

 סיורים ליד הבית 

 21-23.10.21שבת  |  –חמישי 

 21.10.21 חמישי

 עידן הנגב ודודאים -מחזון למציאות    | 09:00

 , רהט5הקיימות רחוב  -נקודת מפגש: בית עידן הנגב

 מובילי הסיור: משה פאול ותמר אדמתי 

 נרשמים מכל ישוב(   3הסעה מסודרת תצא מישובי המועצה )במינימום ** 

 ** ניתן להגיע ברכבים פרטיים לבית עידן הנגב 

 ** ההתניידות במהלך הסיור הינה באוטובוס מאורגן  

 13:30 סיום משוער:** 

   לכל המשפחה להב קיבוץ ב  ליקוטיור ס  - באהבהמהיער |   16:00

 מרכז ג'ו אלון  נקודת מפגש:

 חג'ג'  מובילת הסיור: טלי אביטל 

 ** יש להגיע עם נעליים סגורות 

 הפעילות כוללת סדנה ** 

 סיור קולינרי –טעימה מהקיבוץ |  17:00

 שער הכניסה לקיבוץ   –משמר הנגב  נקודת מפגש:

 איציק בונים ואלון דגני מובילי הסיור: 

 אוכל מקומי  מורשת | יצירתיות |   ––| נבטים  17:30

 נקודת מפגש: מרכז מורשת יהדות קוצ'ין 

 וירון קדוש  הסיור: מירה אליה ימוביל

 סיפורה של קהילת שומריה  -  ממשבר לצמיחה|   18:30

 מועדון שומריה  נקודת מפגש:

 מוביל הסיור: דודי רייש 



 22.10.21 שישי

 קוממיות | שובל של  08:30

 נקודת מפגש: אנדרטת חטיבת יפתח 

 מוביל הסיור: ד"ר זאב זיוון 

 ברכבים פרטיים -ההתניידות במהלך הסיור* *

 יזמים בנשמה בגבעות בר  |  09:30

 , גבעות בר 1גפן נקודת מפגש:  

 מוביל הסיור: דני זקס 

 סיור מפתיע במושב   - | היצרנים 11:00

 משתלת 'השתיל', תדהר  :נקודת מפגש

 יגאל תורג'מן מוביל הסיור: 

 לכל המשפחה  -סיור וקבלת שבת בקיבוץ כרמים   - | בין קודש לחול 14:30

 נקודת מפגש: חדר אוכל, קיבוץ כרמים

 ויאיר טיקטין ספיר –הסיור: יונת ריין  ימוביל

 23.10.21  בתש

 | מעץ בודד לגן פורח  09:30

 נקודת מפגש: מרכז מבקרים חצרים 

 הסיור: חברי קיבוץ חצרים מובילי 

 10** מתאים לילדים מעל לגיל 

 שעות   3-** משך הסיור כ

 סיור לכל המשפחה  -בשביל הזהב אגדות וחלומות  |   10:00

 נקודת מפגש: ח'ירבת אבו חוף 

 מובילת הסיור: תמרה יואלי 

 ים סגורות, כובע ומיםייש להגיע בנעל **

 ** הפעילות כוללת סדנה 

 סיור לכל המשפחה  –דביר אקטיבי |   11:00

 חדר אוכל קיבוץ דביר  נקודת מפגש:

 מובילת הסיור: פלג נפתלי 

 יש להגיע עם נעלי ספורט, כובע ומים **

 ( 3ש"ח למשתתף )מעל גיל   10ההשתתפות בתשלום סמלי של  •

 כובע ובקבוק מים לכל הסיורים נעליים נוחות, מומלץ להגיע עם  •

 שעתיים )אלא אם צוין אחרת(   -וחצישעה   -משך הסיורים •

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות  •

 ההשתתפות בסיורים הינה באחריות המשתתפים  •

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים •

 052-7751565 -לפרטים ושאלות •

 ! באתר המועצה  -והרשמה פירוט הסיורים



 21.10.21חמישי 

 עידן הנגב ודודאים -מחזון למציאות    | :0009

 , רהט 5רחוב הקיימות  - נקודת מפגש: בית עידן הנגב

 מובילי הסיור: משה פאול ותמר אדמתי 

משותף לרהט, בני שמעון ולהבים.  התעסוקה  האזור  ונכיר את החזון מאחורי    נפתח את היום בעידן הנגב

ונבקר   המתקיימים בעידן הנגב מדי יום  הגוונים והסוגיםפעולה מכל  החיבורים ושיתופי  ניחשף לאינסוף ה

   . באחד המפעלים שבפארק

בנגב ונצא למסע בעקבות שקית    יהפארק למחזור ולחינוך סביבת  -בדודאים  לאחר מכן ניסע לסיור מיוחד

 האשפה, נציץ לתהליכי המחזור והטיפול בפסולת ונתוודע למרכז המבקרים הייחודי במקום. 

בעברו כראש המועצה    כיהןשנים.    50ם ומגשים. חבר קיבוץ חצרים, תושב הנגב מזה  חול |  משה פאול

שמעון  בני  התעסוקה    האזורית  פארק  להקמת  חזונו  את  ומימש  הנגב  עידן  כמנכ"ל  כיהן  מכן  ולאחר 

 המשותף.

 תושבת הנגב, מנהלת קשרי קהילה ומנהלת מרכז המבקרים בדודאים.  | תמר אדמתי

 נרשמים מכל ישוב(.  3הסעה מסודרת תצא מישובי המועצה )במינימום ** 

 ** ניתן להגיע ברכבים פרטיים לבית עידן הנגב. 

 ** ההתניידות במהלך הסיור הינה באוטובוס מאורגן.  

 13:30 סיום משוער:** 

 לילדים** הסיור אינו מיועד 

 ש"ח למשתתף   10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 כובע ובקבוק מים  נעליים נוחות, מומלץ להגיע עם **  

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 ההשתתפות בסיורים הינה באחריות המשתתפים ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 



 21.10.21חמישי 

 להב קיבוץ  ב סיור ליקוט לכל המשפחה  -  באהבהמהיער  |   16:00

 מרכז ג'ו אלון, יער להב  נקודת מפגש:

 חג'ג'  מובילת הסיור: טלי אביטל

נטעם, , נכיר את איכויות צמחי המרפא והבר והשימושים שלהם.   היער וקיבוץ להבבין שבילי    בסיור חוויתי

ונמולל סירופ    .נריח  נכין  בויטמין  אורנים  בסיום,  עשיר  החיסון,  מערכת  שפעת   cלחיזוק  למצבי  ויעיל 

 הליכה בין עצים וצמחים תהפוך לחווייה אחרת לגמרי.  מעתה כל -מה שבטוח    .והצטננות

אמא, הרבליסטית, ארומתרפיסטית ומנהלת את העסק "משאלה מהטבע" לסדנאות  |  חג'ג'  טלי אביטל 

 רוקחות טבעית.  

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 ** יש להגיע בנעליים סגורות ועם בקבוק מים

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 משתתפים ההשתתפות בסיורים הינה באחריות ה** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21.10.21חמישי 

 סיור קולינרי  –טעימה מהקיבוץ |   0017:

   שער הכניסה לקיבוץ –משמר הנגב   נקודת מפגש:

 איציק בונים ואלון דגנימובילי הסיור: 

בסיור מיוחד נצעד בין שביליו של הקיבוץ ההיסטורי לתוך מערבולת של טעמים. נשמע סיפורים וסודות  

מפי בני המקום, נכיר את יזמי ויזמיות הקולינריה המופלאים, בכל הגילאים, בשלנים ביתיים, שוקולטיירית, 

  בון.נטעם ונהנה מתוצרתם. בתיא  -מיוחדים והאופה המפורסמת. וכמובן האיש המיצים 

. יזם בנשמה שחולם,  חקלאות, תעשייה, מנהל ציבורי  -שנגע בכל    בן קיבוץ משמר הנגב|    איציק בונים

 חנות יד שתייה' בקיבוץ, המבוססת שירות עצמי.   -חושב ומוציא לפועל אינספור יוזמות וביניהן 'מיציק

דרך, מורה בבית ספר   מורהבן קיבוץ משמר הנגב, פריק של שימור המורשת הקיבוצית,  |    אלון דגני

 . איש תקשורת ווידאוומורה לחיים, 

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 ** מומלץ להגיע בנעליים נוחות ועם בקבוק מים 

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 ההשתתפות בסיורים הינה באחריות המשתתפים ** 

 שינויים בהתאם לאילוצים שוניםיתכנו ** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21.10.21חמישי 

 אוכל מקומי מורשת | יצירתיות |    – | נבטים  30:17

 נקודת מפגש: מרכז מורשת יהדות קוצ'ין

 מירה אליהירון קדוש והסיור:  ימוביל

נפתח את הסיור בביקור  בסיור בנבטים נראה כיצד משלבים יצירתיות פורצת דרך עם מורשת עתיקת יומין.  

בחממה החדשנית ובה נופתע לגלות כיצד עונים על צרכים בטחוניים באמצעות חקלאות. נמשיך להיכרות 

במוזיאון המקומי  . נבקר  יחד עם טעימות אוכל מסורתי  של יהודי קוצ'יןוהצבעונית  מורשתם העשירה    עם

 בבית הכנסת המיוחד בו רוב הריהוט והפריטים הגיעו מבית כנסת מקורי שפעל בקוצ'ין. ו

 | מנהל הקהילה והמזכיר המוניציפלי של המושב.  ירון קדוש

 שנים.  20-ילידת נבטים המנהלת את המרכז למורשת יהדות קוצ'ין מזה מעל ל | מירה אליה

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 ** מומלץ להגיע בנעליים נוחות ועם בקבוק מים 

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 המשתתפים ההשתתפות בסיורים הינה באחריות ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21.10.21חמישי 

 סיפורה של קהילת שומריה  -סיפורה של קהילת שומריה  -ממשבר לצמיחה |   18:30

 מועדון שומריה נקודת מפגש:

 מוביל הסיור: דודי רייש

טומן בחובו את סיפורה של קהילת עצמונה,  הוא  הקיבוצים המעניינים בישראל וקיבוץ שומריה הוא אחד  

ממפוני גוש קטיף. בסיור מיוחד נכיר את סיפורו של הקיבוץ ושל תושבי הקהילה, נכיר יוזמות מקומיות, 

ניחשף לבית הכנסת המיוחד שנבנה בימים אלה בקיבוץ וסוף סוף נבין איפה נמצאת עיר האמונה ומה זה  

 חרד"ל.    בכלל

  11-| מוותיקי עצמונה ומנהיגיה, ששימש כיו"ר מזכירות עצמונה וכמרכז המשק בשומריה, אב ל  דודי רייש

 ילדים.  

 מהכניסה לשומריה יש לנסוע ישר עד להגעה למועדון שומריה -** הוראות נסיעה

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 בנעליים נוחות ועם בקבוק מים ** מומלץ להגיע 

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 ההשתתפות בסיורים הינה באחריות המשתתפים ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22.10.21 שישי

 | שובל של קוממיות 08:30

 נקודת מפגש: אנדרטת חטיבת יפתח 

 מוביל הסיור: ד"ר זאב זיוון

 בסיור מרתק ניגע ברגעים המכריעים מימי קום המדינה והקרבות שהתחוללו כאן בתש"ח.  

ם של לוחמי החטיבה שפעלה בכל החזיתות במלחמת  באנדרטת חטיבת יפתח ונשמע את סיפור  פגשני

נחזור אחורה בזמן אל  העצמאות ונדמיין את    הנקודות בנגב  11מ  תהקמת קיבוץ שובל, אח  לימי  1946. 

סיפורים מעניינים ואנקדוטות סודיות שרק אדם כמו זאב זיוון . בדרך נשמע  חייהם של החלוצות והחלוצים

 מכיר. 

גוריון במחלקה לגיאוגרפיה,  מרצה באוניברסיטת בן  בעברו  איש נגב מזה שנים רבות,    |  ד"ר זאב זיוון

 . חוקר, מדריך וטייל של הנגב

 ברכבים פרטיים -ההתניידות במהלך הסיור* *

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 ** מומלץ להגיע בנעליים נוחות, כובע ובקבוק מים 

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 בסיורים הינה באחריות המשתתפים ההשתתפות ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22.10.21 שישי

 יזמים בנשמה בגבעות בר |  09:30

 , גבעות בר 1גפן נקודת מפגש: 

 מוביל הסיור: דני זקס 

בישוב   והחצרות  הבתים  הרחובות,  בין  נלך נסייר  דרך.  פורצי  ויזמיות  ליזמים  המהווה חממה  בר  גבעות 

סיפורים   ונכיר , הבריאות, הקולינריהוהיצירה ברחובות הנעימים, נבקר במיזמים מקומיים בתחומי האמנות

 .מלאי השראה של היזמים המקומיים, שיפתחו לנו את דלתם ואת ליבם

 יזם מקומי שעוסק בתיירות על כל גווניה, אוהב הנגב.  ומורה דרך מוסמך. | מארגן טיולים  דני זקס

 

 ברכבים פרטיים -ההתניידות במהלך הסיור* *

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 מומלץ להגיע בנעליים נוחות, כובע ובקבוק מים  **

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 ההשתתפות בסיורים הינה באחריות המשתתפים ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22.10.21 שישי

   סיור מפתיע במושב  -היצרנים  – :0011

 משתלת 'השתיל', תדהר -נקודת מפגש 

 יגאל תורג'מן מוביל הסיור: 

 שיוצרים ללא הפסקה. , נכיר את האנשים והנשים בסיור במושב תדהר 

  ונטעם יחד תוך היכרות   נפגוש יזמים מקומיים  נכיר את המשתלה המפורסמת שהתחילה מנסיונות ביתיים,  

 .הקולינריות החדשותהיוזמות עם 

. יצא לפני מספר שנים  וחבר ועד המושב  ב שחזר בשנים האחרונות לחיות בובן מושיגאל תורג'מן |  

 מהמשטרה ומאז מקדיש את זמנו לקידום ופיתוח המושב. לגמלאות

 ברכבים פרטיים -ההתניידות במהלך הסיור* *

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 ** מומלץ להגיע בנעליים נוחות, כובע ובקבוק מים 

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 ההשתתפות בסיורים הינה באחריות המשתתפים ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22.10.21 שישי

    בקיבוץ כרמיםוקבלת שבת סיור   - בין קודש לחול|   14:30

 נקודת מפגש: חדר אוכל, קיבוץ כרמים

 ויאיר טיקטין  ספיר –הסיור: יונת ריין י מוביל

מתחדש   לקיבוץ  80-בסיור נבקר במספר נקודות משמעותיות בהתפתחות הקיבוץ, מקיבוץ חקלאי בשנות ה

ה שנות  קיבוץ2000-בראשית  וחילוניים,    .  דתיים  של  מעורבת  קהילה  סביבה, ושיצר  של  ערכים  מקדם 

שבות חקלאית. נפגוש חברי קיבוץ המקדמים את הערכים המגוונים ונקנח בקבלת  ימעורבות חברתית והתי

 שבת חגיגית ומוזיקלית בדשא אל מול הנוף.

ריין | -יונת  ודריה.    ספיר  אדם  של  ואמא  לאביעד  נשואה  כרמים,  קיבוץ  "במה  חברת  עמותת  מנהלת 

לקהילה" בכרמים, דוקטורנטית לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים. מאמינה בחיבורים  

 ובאנשים.  

חי, מכינה  -נשוי לענת ואב לבארי, יהודה ויצחק. חבר בקיבוץ כרמים ומנהל את מכינת עמייאיר טיקטין |  

 ים.קדם צבאית מעורבת של בנים ובנות, חילוניים ודתי

 ** סיור לכל המשפחה 

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 ** מומלץ להגיע בנעליים נוחות, כובע ובקבוק מים 

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 ההשתתפות בסיורים הינה באחריות המשתתפים ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23.10.21 שבת

 מעץ בודד לגן פורח |   09:30

 נקודת מפגש: מרכז מבקרים חצרים 

 מובילי הסיור: חברי קיבוץ חצרים 

סיור מרגש המספר את סיפורו של קיבוץ חצרים בהיבטיו השונים: העליה לקרקע, התפתחות הקיבוץ, חיי 

 החקלאות והתעשיה.התרבות והחברה, ענפי 

נכיר את החוחובה  ,  נבקר במרכז התיירות הייחודי  נטייל בין שבילי הקיבוץ ונכיר את סיפורו,   במהלך הסיור

והפעלות    נבקר במיצג החדש והמיוחד 'מעץ בודד לגן פורח' הכולל חידותכן  ו  שצובעת את הנגב בירוק

 . אינטראקטיביות

 סיפורו של הקיבוץ ותולדותיו. ל בחשיפהמדריכים חברי הקיבוץ אשר מתמחים |  חברי קיבוץ חצרים
 

 שעות  3- כ -** משך הסיור

 10** מתאים לילדים מעל גיל 

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 ** מומלץ להגיע בנעליים נוחות, כובע ובקבוק מים 

 להנחיות משרד הבריאותהסיורים מתקיימים בהתאם  **

 ההשתתפות בסיורים הינה באחריות המשתתפים ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23.10.21 שבת

 סיור לכל המשפחה   -בשביל הזהב   אגדות וחלומות|   10:00

 נקודת מפגש: ח'ירבת אבו חוף

 הסיור: תמרה יואלימובילת 

נדמיין  ,הקרוי 'שביל הזהב'חורבת אבו חוף הקסומה היא פינת חמד ביער להב הירוק. במהלך המסלול,  

הקדומי התושבים  של  חייהם  האגדה  ם,  את  לפי  בחורבה  שהוטמן  הזהב  מטמון  סיפור  את  נשמע 

ונהנה מהנוף המרשים אשר מגיע לשיאו לאחר הקיץ.   והעות'מאנית  יחד לוכד חלומות מרשים  אם  נכין 

פריחת החלמונית, הפרח הצהוב המפורסם אשר מתחיל לפרוח ביער בדיוק  באפילו נחזה    -יתמזל מזלנו

 .בתקופה זו בשנה

 .כת טיולים אשר הנגב הוא מקום הטיול האהוב עליה בעולם כולומדרי | תמרה יואלי

 

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 ** הסיור אינו מונגש 

 ** מומלץ להגיע בנעליים סגורות, כובע ובקבוק מים 

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 באחריות המשתתפים ההשתתפות בסיורים הינה ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23.10.21 שבת

 דביר אקטיבי |  11:00

 חדר אוכל קיבוץ דביר נקודת מפגש:

 מובילת הסיור: פלג נפתלי

יחד נצא  הכינו את שרירי התאומים!  כל המשפחה  דביר   עם  נכיר את המיזמים לסיור אקטיבי בקיבוץ   ,

  ביוגה נצחקריצה בקצב משתנה, נשלב הספורטיביים בקיבוץ, נתנסה במגוון ענפים, נמתח את השרירים, 

 ובהפוגות? נכיר את סודות הקיבוץ הקהילתי המיוחד... צחוק

 מובילת הסיור: פלג נפתלי

ותזונאית קלינית המקדמת אורח חיים ספורטיבי הממלא  תושבת קיבוץ דביר, מאמנת כושר |  פלג נפתלי

 . את הגוף והנפש

 

 סיור לכל המשפחה  **

 יש להגיע עם נעלי ספורט, כובע ומים.  **

 (3ש"ח למשתתף )מעל גיל  10ההשתתפות בתשלום סמלי של  **

 הסיורים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות **

 באחריות המשתתפים ההשתתפות בסיורים הינה ** 

 יתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים** 

 נעמה   -052-7751565 -לפרטים ושאלות **

 


