
יש לבדוק 
האם הכביש פתוח 

טרם הנסיעה

קדש ברנע

משאבי שדה

צברי אורלי

מצפה רביבים
חי נגב

מדרשת בן-גוריון

לירוחם ולמכתש הגדול

גבעת הקומנדו הצרפתי

חוות שירת מדבר 
דרור במדבר

חוות אורליה

חוות שיבטה
באר מילכה

חאן שיירות

חאן בארותיים

מאהל יאהלה

המאהל של סאלם

עזוז

למצפה רמון 
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תחנת מידע 

תחנת מידע 
מצפה רמון

תחנת מידע 

תחנת מידע 

תחנת מידע 

עיר הבה“דים

רמת
הנגב

מפת תיירות  1  חאן השיירות אירוח מדברי וטיולי גמלים
היכן? חאן שיירות, כביש -40 דרומית למדרשת בן גוריון, 
מה? ארוחה אותנטית בדואית במאהל האירוח הגדול שלנו

מתי? כל ימות השנה
כשרות? כשרים – הזמנת ארוחות מראש

פרטי קשר: 08-6535777

 2  פאב ג'ומעה 
איפה: מרכז מסחרי, מדרשת בן גוריון 

מה? בר מסעדה , המבורגרים, פיצות נשנושים ובירה.
מתי? שני עד שבת )כולל( 19:00 עד 24:00 - מטבח נסגר 

ב23:00 שלישי ושישי פתוח גם בצהריים כחומוסייה בין השעות 
12:00 ל15:00. ערב החג – סגור.

 פרטי קשר: 0544242385, צריך להזמין מקום מראש
www.jumasbar.com 

 3   לשה - רוח אפייה 
היכן? מול המרכז המסחרי בצריף הישן, מדרשת בן גוריון.

מה? מאפיית בוטיק, חנות מעדנים וקפה טוב
 מתי? ימים א-ה -09:00 17:00.

יום שישי וערב חג  09:00-15:00
כשר? כשרה למהדרין - סוכה כשרה לסועדים.

LASHABAKERY.COM  050-3611488 :פרטי קשר

 4  פולה קפה 
איפה: מרכז מבקרים, צריף בן גוריון

 מה? קפה בר בניחוח חלוצי, מאפים איכותיים, 
פיצות, תפו"א...

מתי? א-ה 08:30 – 16:00,  ו' וערב חג 8:30 - 14:00 שבת 
 10:00-16:00

כשר? כשר, ללא תעודה.
פרטי קשר: 08-656-0479

 5  מסעדת קורנמל 
היכן? חוות קורנמל

מה? תפריט רגיל
מתי? פתוח כל החג בין השעות 10:00-18:00.

כשרות? המקום כשר ללא תעודה
פרטי קשר: 08-6555140

 6   פאב 40
היכן? קיבוץ טללים

מה? תפריט מגוון לכל המשפחה ומוזיקה טובה
מתי? כל החג בין השעות 12:00-23:00.

כשרות? כשר. אין תעודה. 
פרטי קשר: 08-6205293

 7  ספינת מדבר 
היכן? ספינת המדבר, ליד פארק גולדה.

 מה? ארוחות בשריות כשרות ומתקיימות באוהל - 
רק בהזמנה מראש.

פיתה עם לבנה ושמן זית וזעתר או שוקולד למריחה, תה וקפה 
בדואי - בסככה המדברית.

מתי? כל החג.
פרטי קשר: 052-3900020 / 08-6557318

 8   נבטו - חוות שיבטה 
היכן: גן לאומי שיבטה או חוות שיבטה 

מה? ארוחות בגוון מקומי - בהזמנה מראש, מינ' 8 סועדים. 
כשרות: כשר אך ללא תעודה

מתי: בתיאום מראש, 
פרטי קשר: 050-7383802 דינה

 9   פיצה פנטזיה במדבר 
היכן? מושב באר מילכה
מה? פיצה ושתייה קלה

שעות? פתוח א-ה מ17:00 עד 24:00
כשרות? כשר

פרטי קשר: זיו 0528874709

 10   טעם במדבר – חורשת ניצנה 
 היכן? מול כפר הנוער ניצנה

מה? אוכל בייתי מעולה ותפריט גריל
שעות? משעה 12 בצהריים עד אחרון הסועדים

כשרות? כשר
פרטי קשר: ניר 054-4228731 / שלומית 0522548555

 11   קפה עזוז 
היכן? עזוז

מה? בית קפה מדברי, מפגש תרבויות, אוכל פשוט וטרי-כנעני, 
הופעות מיוחדות. המקום אינו כשר ומציע מטבח צמחוני 

ישראלי-ים תיכוני 
מתי? משעה 9 עד 21. יום שישי סוגרים ב-18. 

 פרטי קשר: 054-4226330,
cafe-ezuz.co.il  אין צורך בתיאום מראש  

 12   נקודת חן בעזוז המסעדה 
היכן? עזוז

מה? 1. ארוחת בוקר בופה עשיר. 2. ארוחת ערב אוטנטית הכל 
על השולחן; בשרי, צמחוני וטבעוני, לחם עם מזטים בשלל 

צבעים, תוספות וקינוח. עמדת קריוקי פתוחה. 3. צהריים מנות 
לפי תפריט ללא תיאום מראש. המקום ממוזג ונמצא במתחם 

האירוח של משפחת חן.
מתי? כל יום. ארוחת בוקר 7:00-9:00. ארוחת ערב ב20:00 

בתיאום מראש. 12:00-18:00 פתוח ללא תיאום מראש הזמנות 
לפי תפריט.

פרטי קשר: אלה/אלי 050-5646-277

 13   בקטנה על כביש 10
היכן? עזוז, ליד נקודת חן בעזוז

מה? ארוחות קלות, שתייה חמה וקרה, תוצרת חקלאית, 
ארטיקים ונישנושים לדרך.

מתי? 7:00-18:00 אין צורך בתיאום מראש.
פרטי קשר: אלה/אלי 050-5646-277

 14   שמבלידה בעזוז 
היכן? על המרפסת נוף במתחם אירוח מדברי שמבלה בעזוז

מה? גלידה טבעית וטבעונית בהכנה ביתית וופל בלגי,בירה ואספרסו.
מתי? בכל חוה"מ סוכות  בשעות 09:00-19:00

פרטי קשר: איתי 052-5750001

 15   חואניטה
היכן? בבריכה של קדש ברנע.

מה? פיצריה ודוכני אוכל ניידים. אפשרות לאירועי שטח 
לקבוצות-בתאום מראש.

מתי? ימי חול המועד 18:00-23:00 )שישי ושבת סגור(.
huanita.co.il  054-6333057 :פרטי קשר

*   מקדונלדס וארומה 
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מטעמי המדבר אוכל טוב ברמת נגב

*

המפה הופקה בסיוע משרד התיירות

055-8912136 לפרטים: 
www.negevtour.co.il

תיירות הר הנגב


