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מסלול טיול: *

חניה, גלריה

יקב, שירותים, נפחיה

טומולים, חרותות סלע

נקודת גובה ונקודת תצפית

שער למצפור ליפא גל

Hiking Path: *

Parking, Gallery

Winery, Restrooms

Tumuls, Rock Engraving

Observation point

Gate to Lipa Gal Observation

*  הליכה בדרגת קושי בינונית.  משך המסלול כ- 30 דקות
הטיול אינו מתאים לעגלות או כסאות גלגלים.

הטיול עצמאי והינו ללא תשלום.

* Hike difficulty - Moderate.  Hike duration about 30 min
This hike is not suited for strollers or wheel chairs.

The hike is self guided and free of charge.       

!Explore Desert Estate Carmey Avdatטיול עצמאי וטעימות יין בחוות  כרמי עבדת !Explore Desert Estate Carmey Avdatטיול עצמאי וטעימות יין בחוות  כרמי עבדת
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Desert Estate Carmey Avdat חוות כרמי עבדת
חוות כרמי עבדת הוקמה על ידינו - חנה ואיל יזרעאל בשנת 1998. חלומות רבים על חווה בנגב, גידול ענבים והכנת 
יין התאפשרו עם הכרזתו של פרויקט דרך היין. בחיפושנו מצאנו ערוץ ואדי נסתר בו נתגלו שרידיה של חווה חקלאית 

קדומה לגידול ענבים וההתאהבות במקום הייתה מידית. את הכרם שתלנו על הטרסות העתיקות וכך, כאשר יורד 
גשם ומתחיל שיטפון נהנה הכרם מן המים - בדיוק כמו פעם.  הקמנו את מבני החווה תוך הקפדה על השתלבות 

ודיאלוג עם הטבע והנוף. בקתות האירוח המשתלבות בנוף ומאפשרות לאורחים ליהנות ממנו, עצי ארץ ישראל 
שנשתלו בבוסתנים, בריכות הטבילה שהמים שלהם משמשים להשקיה, קווי התשתיות שנטמנו בקרקע שעברה 

שיקום קפדני, והעיסוק של החווה בנושאים אקולוגיים כמחזור מים, אשפה וייצור חשמל מן השמש.  היינות שלנו 
מיוצרים ביקב הבוטיק המשפחתי, והחווה פתוחה לסיורים של קבוצות וטעימות יין. בחנות החווה ניתן לרכוש ממעשי 

ידנו וכן מוצרים מן הסביבה.  עובדי החווה הם ישראלים לאחר שרות צבאי או שרות לאומי וכן השכנים הבדואים מן 
הסביבה איתם אנו מקפידים לשמור על יחסי שכנות טובים.  ילדנו שותפים מלאים בהחלטות ועוזרים בכל המטלות.  

We, Hannah and Eyal Izrael, founded Carmey Avdat Farm in 1998.  Our dreams of 
building a farm in the Negev, cultivating grapes, and making wine became a reality 
thanks to the Wine Route Project.  During our search for a site to establish our farm 
we discovered a hidden riverbed with the remains of an ancient farm and vineyard, and 
immediately fell in love with the site.  We planted our vineyards on the ancient terraces 
and they are irrigated by the desert floodwaters – exactly as they were in ancient 
times.  We planned and built the buildings on the farm  while ensuring that they did not 
disrupt the natural surroundings.  The guest cabins blend into the panorama, enabling 
guests to enjoy the majestic desert view.   The cabins are surrounded by trees that are 
indigenous to Israel, and the water from the natural rock bathing pools is used to 
irrigate the orchards.   The ground was carefully restored and all infrastructures are 
buried underground.  The farm employs ecological practices such as recycling water and 
waste materials, and produces its electricity by means of solar energy.  Our wines are 
produced in a family-run boutique winery, and the farm is open to visitors for tours and 
wine-tasting.  Our shop sells the farm's products as well as produce and crafts from 
artists living in the surrounding area.  Our farm workers are young Israelis who have 
completed their military service, together with members of the neighboring Bedouin 
communities, with whom we have friendly relations. Our children play an active role in 
making decisions and performing chores on the farm.

טיול מן החווה לפארק ציורי הסלע ולאוהל הבדואי של סאלם אל וודג'
Hiking Route from Carmey Avdat Farm to the

Rock Engraving Park and Salam El Wadj's Bedouin Tent
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מסלול מחוות כרמי עבדת לפארק ציורי הסלע ולאוהל של סאלם אל וואדג'.מסלול רגלי של כ 4.5 ק"מ היוצא מן 
החווה, עובר בפארק ציורי הסלע, ממשיך לאוהל הבדואי של סאלם אל וודג' וחוזר לחווה. משך המסלול הוא 

כשעתיים ־ 3 שעות. תחילת המסלול ליד היקב של החווה. המסלול מסומן בפיקטוגרמות של ציורי סלע עתיקים 
אותן חרטנו על אבנים מקומיות. השביל עולה דרך ריכוז ציורי סלע הנמצא בחווה, ומגיע לשער בגדר של החווה. 

(אנא סיגרו את השער בעזרת השרשרת לאחר צאתכם). משם חוצים את דרך העפר לכיוון מצפור ליפא גל 
ונכנסים לפארק ציורי הסלע. בפארק שני מסלולים המסומנים באדום ובירוק ומסומנים גם על המפה המצורפת. אנו 
ממליצים ללכת במסלול הארוך יותר העובר במספר ריכוזים של ציורי סלע. בסוף המסלול מתחברים לדרך עפר 

בה ממשיכים לאוהל של סאלם אל וודג'. מומלץ לעשות שם אתנחתא עם כוס תה בדואי, פיתה עם לבנה או ליהנות 
מארוחת ניגובים קלה.  (בתשלום). מן האוהל, חוזרים מעט על דרך העפר בה הגעתם, וממשיכים עם הדרך 

שהולכת מקביל לעמודי החשמל עד לדרך העפר הראשית. ( אותה דרך שחציתם לאחר שיצאתם מן השער של 
החווה). על הדרך פונים ימינה עד שער הכניסה הראשי של החווה, בשער פונים שמאלה לתוך השער וחוזרים לחווה.

אפשרות נוספת היא לעלות עם השביל היוצא מן החווה למצפור ליפא גל, לעשות את המסלול הקצר של הפארק 
ולחזור לחווה באותה דרך. אורכו של מסלול זה 1 ־ 1.5 ק"מ וזמן ההליכה הוא כשעה.

This 2 to 3 - hour hike takes a circular 4.5-kilometer route from the farm to the Rock 
Engraving Park, continues to Salem Al Wadj's Bedouin tent, and returns to the farm.
The route begins next to the winery on the farm and is marked with pictograms of 
ancient rock drawings that we engraved on local rocks. The road leads up to a group of 
rock engravings on the farm and reaches a gate in the fence.   (Please close the gate 
with the chain after you go out.) Cross the dirt road towards the Lippa Gal Lookout and 
enter the Rock Engraving Park. There are two routes in the park that are marked in 
red and green that appear on the attached map.  We recommend taking the longer 
route that leads to several groups of rock engravings. The end of the route joins a dirt 
road that continues to Salem Al Wadj's Tent, where you can stop to enjoy a cup of 
Bedouin tea, pita bread with goat cheese,   or a light meal.  After you leave the tent 
walk back a short distance along the dirt road.  Continue on the road alongside the 
electric poles until you reach the dirt road that you crossed when you left the farm.  
Turn right and continue to the main entrance gate of the farm.  Turn left at the gate 
and return to the farm.  If you wish to take a shorter hike, walk along the trail that 
leads out of the farm to the Lippa Gal Lookout, take the shorter route through the 
park, and return to the farm.  This shorter hike is about 1.5 kilometers long and takes 
about an hour.

972-52-2705328
farm@carmey-avdat.co.il / www.carmey-avdat.co.il
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Archeological Remains on the Farm
By Yigal Granot

Terraces are stone walls that extend across the riverbeds.   The terraces 
act as a water saving mechanism by slowing down the flow of water during flash floods, 
enabling it to penetrate into the soil and to be utilized by plants during the dry season.    
Terraces also protect the soil by preventing erosion by the floodwaters, and creating 
fields for raising grain, vineyards, olives, and other crops. 

Diversion Canals are stone walls that are built from a single layer of stones 
extending along the entire length of the slopes.   These walls usually begin under steps 
or rock surfaces and continue along the length of the slope to the cultivated fields.   
These walls function as diversion canals or ancient water pipes that increase the 
amount of water that reaches the fields.  There are two such canals on the farm – one 
on the slope and another that begins outside the farm that leads to the saddle near 
the rock drawings.

Tumulus (plural Tumuli) Tumuli are mountain or pyramid-shaped mounds of stones 
commonly found on the tops of mountains and hilltops in the Negev.   According to 
research, the tumuli were temporary graves in which nomads were buried during their 
journeys in the desert as part of the rituals for honoring the dead.   Nomads would 
return to the spot several years later to retrieve the bones and transferred them to a 
permanent burial place in a cemetery close to a ritual center.   Some of the tumuli are 
monuments that were built to commemorate pacts between different tribes or to mark 
important events.   The tumuli are approximately 4,200 years old.  

Rock Drawings are carvings that were carved over the years in ironized 
limestone rock.  Exposure to the air has caused the large deposits of iron oxides in the 
limestone rocks to rust and blacken over time.  These drawing are typical of nomads in 
desert regions of the Middle East.  Most have a religious context and constitute a 
symbolic language in which the artists appealed to the heavenly forces to aid them in 
their troubles.  Other drawings were made to communicate with other shepherds – 
similar to today's communications on a friend's wall on Facebook.  The rock drawings on 
the farm are from 4,200 years ago and extend through the Nabbatean, Byzantine, and 
ancient Arab periods.        

שרידים ארכיאולוגיים בחווה
כתב: יגאל גרנות

טרסות - קירות אבן החוצים את ערוצי הוואדיות ותפקידם להאט את זרם המים בשיטפון כך שמים יחלחלו 
לקרקע ויישמרו בה לשימוש הצמח בעונה השחונה. (ממש כמו תכנית חסכון).

כמו כן שומרות הטרסות על הקרקע מלהיסחף עם מי השיטפון וכך נוצרת חלקה חקלאית בה אפשר לגדל דגניים, 
גפנים זיתים ועוד.

תעלת הטיה ־ קירות אבן שבנויים מנדבך אחד של אבנים והולכים לאורך המדרונות . הקירות הללו מתחילים 
בדרך כלל מתחת למדרגות או משטחי סלע, הולכים לאורך המדרון לכיוון החלקה המעובדת. תפקיד הקירות 

הללו הוא לשמש כתעלות הטיה או מן צינור מים עתיק ובכך להגדיל את כמות המים שמגיעה לאותה לחלקה. 
בחווה שתי תעלות, אחת על המדרון ואחת המגיעה מחוץ לשטח החווה אל האוכף שליד ציורי הסלע.

טומולוס - גל אבנים בנוי בצורת הר או פירמידה הנמצא בדרך כלל על פסגות הגבעות וההרים בנגב. לפי כל 
המחקרים אלו הם קברים ארעיים בהם נקברו נוודים תוך כדי מסעם במדבר כחלק מפולחן המתים. בהגיע הנווד 

לאזור בשנית (לאחר כמה שנים) הוא מלקט את העצמות ומעביר אותן לקבורה קבועה בבית קברות (שנמצא 
בדרך כלל ליד מרכז פולחני). ראוי לציין שחלק מן הטומולי הללו הם בעצם גלעדים ־ גלי אבנים שהוקמו כדי לציין 

בריתות בין קבוצות שונות או אירועים חשובים. גילם הוא כ ־ 4200 שנה.

ציורי סלע - או בעצם חריטות סלע שנחרטו לאורך השנים  על סלעי גיר מבורזלים ־ סלעים בהם ריכוז גבוה של 
תחמוצות ברזל שבחשיפה לאוויר פשוט מחלידים ומשחירים.  הציורים הללו טיפוסיים לנוודים באזורי המדבר של 

המזרח התיכון ורובם בעלי משמעות דתית ומהווים מעין שפה סמלית  באמצעותה ביקש הכותב מהכוחות 
העליונים  לעזור לו בפתרון מצוקותיו או תקשר כך עם חבריו הרועים ־ ממש כמו קיר הפייסבוק המודרני. גיל 

הציורים בחווה הוא מ -  4200 שנה דרך התקופות הנבטיות הביזנטיות והערבית הקדומה.

השרידים הארכיאולוגיים מוגנים על פי חוק העתיקות ואסור לאסוף או לפגוע בהם.

All archeological remains are protected by the Antiquities Law that 

forbids collecting or harming archeological remains or antiquities. 

       יקב כרמי עבדת
Carmey Avdat Winery
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היקב הוקם לאחר שהבנו שאת היין צריך לייצר במקום בו גדלים הענבים.  את סודות ייצור היין למד איל מיובל בן 
שושן מברור חייל שם גם הוכנו היינות הראשונים.  יקב בוטיק מאפשר לחקור ולהתנסות בתהליכים וטעמים שונים, 

וכך אנו עוברים תהליך מרתק המשלב מצד אחד את גידול הענבים עם הארומות והטעמים המאפיינים את הנגב 
השונים כל כך מאזורי גידול אחרים, ותהליך ייצור היין בו אנו מנסים לשמר טעמים אלה ולחקור אפשרויות של ייצור 

מגוון יינות בתהליכים שונים.
כיום אנו מרחיבים את מגוון הזנים על מנת לחקור סוגים נוספים של יינות שיתאימו לנגב,  אנו מייצרים קברנה סוביניון 

ומרלו, יינות קלאסיים מזני הענבים הגדלים כיום בחווה, רוזה צעיר ורענן המתאים לערבי הקיץ המדבריים, יין אדום 
קל בשם סומק וכן יין קינוח מתוק שתהליך הייצור שלו מנצל את התנאים המדבריים הקיצוניים.

 יין תשרי הכשר למהדרין הצטרף לאחרונה למשפחת היינות שלנו.

Eyal learned the secrets of winemaking from Yuval Ben-Shoshan from Kibbutz Bror 
Chayil, and our first wines were produced there.   We realized that the wine had to be 
produced in the same place that the grapes are grown.  Making wine in a boutique 
winery allows the winemaker to experiment and try different flavors and processes.  
The fascinating process combines cultivating grapes together with researching 
possibilities of producing various wines using different processes.   Our grapes have a 
unique flavor and aroma that are characteristic of the Negev and differ greatly from 
grapes grown in other areas.  We attempt to preserve these unique flavors during the 
winemaking process.
Carmey Avdat is currently adding new varieties of grapes in order to assess additional 
types of wines that are suitable to the Negev.  We produce Cabernet Sauvignon and 
Merlo from the classic varieties of grapes that grow on the farm as well as a young, 
refreshing rosé suitable for summer desert evenings and a light, red wine called 
Somek.  Our sweet dessert wine is produced by utilizing the extreme desert 
conditions.
Carmey Avdat's newest wine – Tishrei - is a kosher L'mahadrin wine 
that is also kosher for Passover.


