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 1  מסעדת 'צוקים'- בר מסעדה 
 היכן? מעלה בן תור, בסמיכות למרכז המבקרים 

מצפה רמון 
 מה? ארוחות בוקר, מגוון סלטים, בשרים על האש, 

בירות ויינות מקומיים.
מתי? במהלך כל ימות החג 08:00-22:00 

כשרות? לא כשר
פרטי קשר: 08-6744874

 2   "גן חיות"- בית קפה
היכן? רובע דרכי הבשמים

מה? קפה,שייקים ומיצים טבעיים
מתי? 5-10/10, בין השעות 11:00-19:00

 כניסה לילד 10 ש"ח,
פרטי קשר: אלירן סילבר 0526922384 ובפייסבוק "גן חיות"

 3  לשה - רוח אפייה 
היכן? רחוב הר בוקר 8/5 רובע דרכי הבשמים, מצפה רמון.

מה?  מאפיית בוטיק, חנות מעדנים וקפה טוב
מתי?  ימים א-ה -08:00 19:00. יום שישי וערב חג  08:00-16:00

כשרות?   כשרה למהדרין - סוכה כשרה לסועדים.
WWW.LASHABAKERY.COM  050-3611488 :פרטי קשר

 4  פאב הברך 
 היכן? הר בוקר 10 מצפה רמון 

 מה? פאב מקומי, תפריט אלכוהול עשיר, בירות מהחבית, 
תפריט אוכל לצד השתיה.

מתי? פתוחים כל יום מהשעה 13:00 עד אחרון הלקוחות
פרטי קשר:052-6975971 -אוריה

 5  אור-חאן בית קפה מסעדה
היכן? רובע דרכי הבשמים, הר בוקר 13 על הר עריף, מצפה רמון 

 מה? בית קפה מסעדה צמחונית -שקשוקה, פטוציני, 
כל סוגי הקפה, סלטים מפנקים ועוד...

מתי? כל יום 9:00-20:00
פרטי קשר:  שרון 052-5707752 

 6  הקצה –מצפה רמון 
היכן? רובע דרכי הבשמים, הר ארדון 2, מצפה רמון 

 מה? מסעדת תבשילים ביתיים, חומוס, לבנה,
מרקים וגם אוכל צמחוני, קינוחים ושתייה חמה

מתי? מ-12:00 עד שנגמר, בערך 20:00 
לא שומרים מקום בחג

כשרות? לא כשר. 
פרטי קשר: 08-6595273 ברק

 INNSENSE 7  מסעדת אינסנס 
היכן? הר ארדון 8 רובע דרכי הבשמים

 מה? מסעדה ובית תה, אינסנס-המצפאית מנות ייחודיות, 
תפריט עונתי : טבעוני צמחוני ובשרי

 מתי? יהיה פתוח כל סוכות 8:00-22:30, 
בערב חג יש להזמין  מקומות מראש.

כשרות? לא כשר
פרטי קשר: 08-6539595

Irus Herbal Tea Room & Gift shop � 8  בית התה של אירוס  
היכן? רובע דרכי הבשמים , הר ארדון 8

 מה? חליטות ייחודיות של צמחי מרפא, 
מבחר עוגיות וקינוחים בעבודת יד, חנות מתנות  וצמחי מרפא.

 מתי? שעות פתיחה בשגרה : א , ג, ד, ה, ו, ש  08:30-22:00
ב' - 08:30-15:00 בסוכות פתוח רצוף גם בימי ב

פרטי קשר: 08-6539595, אירוס - 0523691730
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 9  מאונה -קפה וחנות בריאות 
היכן? מרכז מסחרי, בן גוריון 4 מצפה רמון 

מה? קפה וחנות בריאות, 100% טבעוני
מתי:חוה"מ 07:30-20:00  שישי וערבי חג 07:30-17:00 

כשרות: כשר ללא תעודה
פרטי קשר: 08-6647397

  10  נטו בשרים- ארוחות בשריות וגם אוכל לצמחונים 
היכן? נחל ציה 5 מרכז חכמוב, מצפה-רמון

 מה? מסעדה בשרית, ללא מוצרי חלב )חלב סויה וקינוחים פרווה(.
 מנות שף במגוון רחב וייחודי

מתי? פתוח כל החג למעט ימים רביעי וחמישי, מ-11:30 ועד השעות 
המאוחרות 
כשר? לא 

 Revitale920@gmail.com ,077-4090620 :פרטי קשר 
בפייסבוק "נטו בשרים" ובגוגל  

 11  החבית - מסעדה בר קפה 
 היכן? נחל ציחור 10 ,מרכז יעלים

 מה? תפריט עשיר ומגוון.
 מתי? חול המועד מ-12 ועד אחרון הלקוחות, 

 ערבי חג ושישי 12:00-16:00, 
 מוצאי שבת וחג פותחים בצאת שבת / חג.

 כשר? כשר, ללא תעודה
פרטי קשר: 086588226

 12  מסעדת לויס 
 מה? מסעדת בשרים

 היכן? נחל ציחור 10, מרכז יעלים 
 מתי? חול המועד מ10 עד השעות הקטנות של הלילה,

  ערב חג מ10 עד 16.00 צאת ערב חג עד השעות הקטנות 
 של הלילה

 כשר? כשר עם תעודה
פרטי קשר: 052-4819499

 13  הבית של  מטי ורוני
איפה? נחל ערבה 5, מצפה רמון

מה? גסטהאוס: לינה וארוחות.
כשרות : כשר ללא תעודה, ניתן לאכול בסוכה.

פתוח: כל יום כל הזמן, ארוחות בהזמנה מראש.
 פרטי קשר: 050-5903661, רוני: 050-4941101, 

מטי: 050-4641101

 14  קפה יורט 
 מה? בית קפה נעים וביתי המציע אירוח מדברי אותנטי - 

 בתוך יורט מונגולי וכן מקומות ישיבה מוצלים בבוסתן הסמוך.
  ניתן להזמין ארוחות ערב בתיאום מראש. 

 היכן? סוכה במדבר, מצפה רמון
 מתי? החל מ-10:00 ועד אחרון האורחים.

פרטי קשר: 054-8349393

 15  אולטרה
היכן? רובע דרכי הבשמים, מצפה רמון

 מה? בר בשרי. 
על האש ישראלי, מנות צמחוניות, ארוחות בוקר וקריוקי.

 מתי? חוה"מ 13:00-22:00. שישי וערב חג 10:00-16:00. 
מוצאי שבת וחג 20:00-24:00

כשרות? כשר
פרטי קשר: 052-2889589

 16   פאנגיה
היכן? רובע דרכי הבשמים, מצפה רמון

 מה? פיוזן אסייתי וגריל משובח. 
כולל מנות צמחוניות וטבעוניות. 

מתי? חוה"מ 11:00-23:00. שישי וערב חג סגור
כשרות? כשר מהדרין

pangea@barak.net.il 08-6539222:פרטי קשר

 17  פיצה סלפי
היכן? מרכז מסחרי מצפה רמון

 מתי? חוה"מ 11:00-24:00. שישי וערב חג 10:30-15:00. 
מוצאי שבת וחג 20:30-24:00

כשרות? כשר מהדרין בית יוסף
פרטי קשר: 077-4034300

מבצע לאיסוף עצמי

 18  חומוס ג'ינג'י
היכן? מרכז מסחרי מצפה רמון

מה? חומוס טרי, פלאפל, סלטים, ארוחות ישראליות, צמחוני וטבעוני. 
מתי? חוה"מ 09:00-19:00. שישי וערב חג 09:00-14:30. 

כשרות? כשר 
פרטי קשר:054-4355188 050-3202401

 19  דראי'ס
היכן? מרכז מסחרי מצפה רמון

מה? בשרים על הגריל, שווארמה ופלאפל
מתי? חוה"מ 10:00-21:00. שישי וערב חג 10:30-15:00. 

כשרות? כשר 
פרטי קשר: 054-7751750

 20  דומינו פיצה
היכן? מרכז מסחרי מצפה רמון

מה? פיצות ומאפים מהטבון
 מתי? חוה"מ 08:30-24:00. שישי וערב חג 08:30-15:00. 

מוצ"ש וחג מצאת החג עד חצות
כשרות?כשר מהדרין

פרטי קשר: 054-9464500 053-8313440

 21  קופי סלפי
היכן?מרכז חכמוב- נחל צייה

 מה? מסעדה חלבית, כריכים, ארוחת בוקר ישראלית, 
פסטות וסלטים. 

מתי? חוה"מ 11:00-22:00
כשרות? כשר מהדרין

 22  המקסיקני
היכן? מרכז חכמוב- נחל צייה

מה? טורטיות, מוקפץ, בשרי, צמחוני.
מתי? 11:00-23:30 

כשרות? כשר מהדרין
פרטי קשר:08-6766063

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

תיירות הר הנגב


